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SUNUŞ 
 
 
 
 
 Ulaştırma Ana Planı Stratejisi Projesi, Ulaştırma Bakanlığı ile İstanbul Teknik 
Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanıp 18/12/2003 tarihinde yürürlüğe giren  
sözleşme uyarınca yürütülmektedir. 
 

Sözleşmeye esas alınan “İş Tanımı”na göre, projenin üç aşamada 
gerçekleştirilmesi programlanmıştır. 

 
Birinci aşama sonunda, Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumu ile ulaştırma ve 

lojistiğinin mevcut durumunu ortaya koymaya yönelik I. Ara Rapor, Yönlendirme 
Komitesi üyelerinin önerileri doğrultusunda geliştirilerek sunulmuştur. 

 
I. Ara Rapor’da yer alan ve daha sonra elde edilen veri ve bilgilerin analizi  ve 

çözüme yönelik olarak değerlendirilmeleri, çalışmanın ikinci aşamasında 
gerçekleştirilerek II. Ara Rapor düzenlenmiştir.  

 
Farklı ulaştırma türlerinin taşıma payları arasındaki dengesizliğin giderilmesi ve 

Türkiye ulaştırma sisteminin dengeli, sağlıklı bir yapıya kavuşturulması yönünde somut 
ve uygulanabilir öneriler geliştirilmesi öncelikli ve temel amacı olan bu projenin, tüm 
aşamalarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur. 
Ayrıca, bu amaçla hazırlanmış olan öneriler taslağı raporu, Aralık 2004’te 
gerçekleştirilen Değerlendirme Toplantısı’nda tartışılmıştır. Bu arada, konu ile ilgili 
Üniversitelerden ve uygulamadan uzmanların görüşlerine de başvurulmuştur.   

 
Projenin üçüncü aşaması sonunda, Yönlendirme Komitesi üyelerinin I. ve II. Ara 

Rapor ile ilgili görüş ve önerileri ve Değerlendirme Toplantısı sonunda ortaya çıkan 
görüşler ile uzmanların önerileri, sözleşmeye esas alınan “İş Tanımı” çerçevesinde 
dikkate alınarak bu Sonuç Raporu düzenlenmiştir.  

 
Kalkınma planlarında ve hükümet programlarında büyük ağırlık verilen ve 

ülkemiz için son derece önemli  olan ulaştırma sorunlarına ışık tutacağını umduğumuz 
bu proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, ana başlıklar altında, öne çıkan 
yönleriyle aşağıda özetlenmiştir. 
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Sosyo-Ekonomik Durum Analizi 
 

Bu çalışma kapsamında; sosyo-ekonomik durum ve taşımacılık ile ilgili 
değişkenlerin, gelecekteki yolcu ve yük taşımacılığı talebi üzerindeki etkisinin 
irdelenmesini kolaylaştırarak, politika belirleyicilere destek olacak bir karar destek 
modeli geliştirilmiştir. Burada amaç; ulaşımla ilgili politika belirleyicilerin geleceğe 
yönelik stratejik karar almalarında yol gösterecek, izlenen herhangi bir politika 
sonucunda ortaya çıkacak değişikliklerin ulaşım türü talebi üzerinde etkilerinin neler 
olabileceğini irdelemeye yardımcı olabilecek, değişkenlerin birbiri ile ilişkilerini 
ayrıntıları ile ortaya koyabilecek, ağ yapısı üzerinde herhangi bir değişkende ortaya 
çıkabilecek bir değişikliğin sistemin bütününde yaratacağı etkinin gözlemlenebildiği bir 
karar destek sistemi oluşturmaktır.  

 
Oluşturulan karar destek modeli kullanılarak geleceğe dönük yolcu ve yük 

taşımacılığı öngörüleri yapmak üzere raporda mevcut durum ile birlikte toplam beş 
senaryo incelenmiştir. Senaryoların genel bir değerlendirmesi yapıldığında; makro 
değişkenler hangi yönde giderse gitsin, mevcut yatırım politikasının aynen korunması 
durumunda, ulaşımın türel dağılımında karayollarının baskın durumunun daha da 
artarak devam edeceği görülmektedir. Oysa ulaştırma sistemindeki dengesizliğin 
giderilmesi, büyük ölçüde karayoluna geçmiş olan talebin demiryoluna ve denizyoluna 
çekilebilmesine bağlıdır. Birinci senaryoda, ulaşım yatırımlarında demiryolları lehine 
kısmi iyileşme, senaryo 2’de ise köklü iyileştirme durumunda önümüzdeki üç yıllık ve 
on yıllık dönem için ulaşımın türel yapısındaki değişimin öngörüsü yapılmaya 
çalışılmıştır. Diğer senaryolarda ise, DPT tarafından gerçekleştirilen 2004 yılı katılım 
öncesi ekonomik raporunda yapılan öngörülerden hareketle, AB ile bütünleşme 
sürecinde, makro ekonomik değişkenleri temel alan iyimser ve kötümser senaryolar 
oluşturulmuştur. Ancak bunların sadece örnek oluşturmak ve modelin doğru çalışıp 
çalışmadığını kontrol programını çalıştırıp, modelde istenilen durumun ne gibi 
değişikliklere yol açacağını incelemek amaçlı olduğu unutulmamalıdır. İstendiği 
takdirde, politika belirleyiciler, oluşturulan karar destek modelini kullanarak ve Netica 
programını çalıştırarak, gelecekteki ulaşım türel yapısına ilişkin öngörülerde 
bulunabilmek için istedikleri senaryoların analizini yapabilirler. Ayrıca yıllar itibariyle 
değişkenlerde meydana gelen gelişmeleri sürekli olarak izleyebilmek ve gerektiğinde ağ 
yapısında da revizyona gidebilmek için, öncelikle sürekli güncellenen ve homojen bir 
yapıya oturtulmuş bir veri tabanına gereksinim vardır. 
 
 
Karayolu 
 

Karayolu yolcu ve yük taşımacılığında, son otuz yılda diğer türler ile yapılan 
taşımacılıklara kıyasla hızlı bir gelişme olmuş , bu dengesiz gelişmenin sonucu olarak 
karayolu taşımasının payı her iki taşıma için hızla artarak %90'ın üzerine çıkmıştır. Bu 
gelişme sırasında yolcu ve yük taşımacılığı yapan firma sayıları ile taşıma kapasiteleri 
de hızla artmış, böylece taşımada atıl kapasite oluşurken verimli , ekonomik ve güvenli 
bir taşımacılığı zorlaştıran yıkıcı bir rekabet ortamı oluşmuş, yük ve kazanç elde etme 
amacıyla taşıtların aşırı yüklenmesi karayollarımızın beklenenden daha hızlı 
bozulmasına yol açmıştır. Karayollarımızda seyreden aşırı yüklü araç oranı ortalama 
%30 olarak saptanmıştır. Ticari taşıtların aşırı yüklenmesinin önlenmesi için dingil yükü 
kontrollerinin sistemli ve periyodik olarak yapılması gerekmektedir.  
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Bu arada, karayolu taşımacılığında olumlu yönde en önemli bir gelişme Karayolu 

Taşıma Kanunu ile Yönetmeliği'nin çıkarılmış olmasıdır. AB mevzuatı ile uyumlu 
olarak hazırlanan bu kanun ve yönetmelik ile daha verimli ve güvenli bir taşımaya 
olanak veren ortam hazırlanmakta, taşıma sektörüne giriş, ayrıca sektörde çalışacaklar 
için getirilen hükümler ile bu sektörün disiplin altına alınması, zaman içinde az araçlı 
çok firma yerine, çok araçlı az ve günümüz işletmecilik anlayışlarına göre 
çalışacak kurumsallaşmış firmaların oluşması amaçlanmaktır. 

 
Sebep olduğu maddi ve manevi kayıpların büyüklüğü ile sürekli gündemde 

kalan ve ülkemizin önemli sağlık ve sosyal sorunlardan birisi olan karayolu trafik 
güvenliği konusunda on-onbeş yılda önemli çalışmalar yapılmıştır. Karayolu Taşıma 
Kanunu ve Yönetmeliği'nin devreye sokulması yanında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 
trafik güvenliği yönünden yeniden organize olması, Trafik Kanunu'na güvenliği 
arttırıcı yönde ve AB'ye uyumlu hale getirecek hükümler eklenmesi, Karayolu 
İyileştirme ve Trafik Güvenliği Projesi (KİTGİ) kapsamında karayolu ağındaki kaza 
kara noktalarının giderilmesi için planlı uygulamalara geçilmiş olması, trafik 
zabıtasının araç, gereç ve personel olarak takviye edilmesi, ayrıca kırsal bölgelerde 
jandarmanın bu maksatla eğitilmiş binden fazla tim ile devreye sokulması suretiyle 
tüm ülke düzeyinde denetimin etkinleştirilmesi , motorlu araçların fenni muayeneleri 
konusundaki sorumluluğun Ulaştırma Bakanlığı'na devredilerek muayenelerin 
AB'deki uygulamalara benzer şekilde hazırlanmış bir yönetmeliğe uygun olarak 
yapılmasını sağlamak üzere özel sektöre ihale edilmiş olması, karayolu trafik güvenliği 
yönünde yapılan başlıca iyileştirmeler olarak sıralanabilir. Bu konuda olumlu 
sonuçlar alabilmek için yukarıda belirtilen hususlar yanında ilgili bölümde sıralanan 
öneriler doğrultusunda çalışmaların taviz verilmeksizin   sürdürülmesi gerekmektedir. 

 
Trafikte beklenen artışların gerektirdiği kesimlerde olmak üzere, bölünmüş yol 

projesi devam etmelidir. Önümüzdeki yıllar için hangi kesimlerin bölünmüş yola 
dönüştürülmesi gerektiği raporumuzda tablolar halinde verilmiştir. Özellikle trafik 
güvenliği yönünden büyük yararlar sağlaması beklenen bu yöndeki uygulamalar 
sırasında “kısa sürede az bir harcama ile fazla bölünmüş yol yapılması” stratejisi 
yerine, “daha uzun bir dönemde ve başlangıçta bir miktar fazla harcamayı gerektirse de 
geometrik ve fiziki standartları bakımından daha yüksek standartta yol yapımı” 
stratejisi benimsenmelidir.  

 
Bu arada, karayolu ağında yapılamakta olan trafik sayımlarının sistematik bir 

yaklaşımla tüm ağı kapsayacak şekilde yapılması ileriye yönelik planlamalar ve 
uygulama çalışmaları bakımından önemli ve zorunlu görülmektedir.  

 
Karayolu güvenliğinin sağlanması için dikkate edilmesi gereken diğer önemli 

husus da, karayolu bakım ve onarım etkinliklerinin düzenli olarak ve zamanında 
gerçekleştirilmesidir.  

 
Çalışmada, bu amaçla, karayolu ağındaki BSK kaplamalı Otoyollar ve Devlet 

Yolları üstyapısında, gelecekte bozulacak ve onarım gerektirecek kesimlerin 
saptanması için Yapay Sinir Ağları yöntemini kullanarak bir model geliştirilmiştir. Bu 
model kullanılarak her bir Otoyol ve Devlet Yolu kesimi için, bozulma değerleri 
tahmin edilebilecek ve bu bozulma değerlerine karşılık gelen onarım seçenekleri, fayda 
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ve maliyet yöntemi kullanılarak belirlenecek ve onarımın ne zaman yapılacağı 
saptanabilecektir.  

 
Benzer şekilde, Türkiye Karayolu ağındaki Sathi kaplamalı Devlet Yolları 

üstyapısında yenileme gerektirecek kesimlerin saptanması için de Yapay sinir Ağları 
yöntemini kullanarak bir model geliştirilmiştir. Bu model kullanılarak herbir sathi 
kaplamalı Devlet Yolu kesimi için, kaplama yenilenmesinin ne zaman yapılacağı ve 
maliyeti belirlenebilecektir.  

 
Bu bağlamda, çalışma grubunca, Türkiye Karayolu Ağının Üstyapısının 

yönetimi için bir sistem önerilmektedir. 
 
Sathi kaplamalı yolların bakım maliyeti BSK kaplamalı yollara göre 4-5 kat 

daha fazla olmaktadır. Çalışmada gerçekleştirilen model sonuçları, ağır taşıt trafiği 
yüksek olan sathi kaplamalı yolların çok sık kaplamasının yenilendiğini ortaya 
koymuştur. Bunu önlemek için, proje ömrü boyunca Yığışımlı Eşdeğer Standart Dingil 
Yükü Sayısı (YESDYS) 3x106 nın üzerinde yolların, ağır taşıt trafiğine uygun olan 
asfalt betonu (BSK) ile kaplanması uygun olmaktadır. 

 
Karayollarında üstyapı tipi seçimi de önem verilmesi gereken bir konudur. 

Seçim yapılırken, üstyapı tipleri teknik ve ekonomik bakımdan karşılaştırılmalı ve ülke 
koşulları da dikkate alınarak, karara varılmalıdır.  

 
Ülkemizde üstyapı tipi seçiminde, esnek üstyapı yanında, özellikle Otoyollarda, 

rijit üstyapı (beton yol) seçeneğinin de dikkate alınması ve üstyapı tasarımında 
analitik-ampirik yöntemlerin kullanılması için gerekli hazırlıkların yapılması 
önerilmektedir.  
 

Ülkemizde Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesinde geliştirilmiş "E - 
Yolları" ile Birleşmiş Milletler Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından 
geliştirilmiş "A-Yolları" bulunmaktadır. E Yolları ağımız 7.022 km , A-Yolları ağı ise 
5.247 km dir. Bunların dışında Kuzey - Güney Avrupa Otoyolu (TEM) ağının 6.941 
km'lik kısmı ülkemizde olup bu ağın bir kısmı işletmeye açılmıştır. İnşaatı devam eden 
kesimleri bulunan TEM yol ağı E-Yolları büyük ölçüde örtüşmektedir. Trafiği yoğun 
olan bu yol ağı, geometrik ve fiziki standartlar, ayrıca işaretlemeler yönünden oldukça 
iyi durumdadır. TEM yolunun 268 km'lik Kapıkule -İstanbul kesimi, AB ülkelerince 
Pan-Avrupa yolağı çerçevesinde oluşturulmak istenen 10 adet ulaştırma koridorundan 
4 numaralı koridorun uzantısı durumundadır. 

 
Bu arada , Avrupa ile Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ticaretin 

kolaylaştırılıp arttırılması amacı ile geliştirilmiş ve ülkemiz  için Orta Asya ülkeleri ile 
olan ticarette önem taşıyan TRACECA ulaştırma koridorunun karayolu alternatifi, 
ülkemizden geçmektedir. TEM otoyolunun bir kısmı ile, Karadeniz Ring Yolu'nun bir 
parçası TRACECA koridoru ile örtüşmektedir. Bu koridorun etkin olarak hizmet 
verebilecek şekilde gerçekleştirilmesi, ayrıca bu koridora alternatif olarak Rusya-İran 
ve Hindistan tarafından oluşturulmaya çalışılan Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'na 
taraf ülke olmamız için girişimlerin sürdürülmesi, bu konuda yapılması gerekenlerin 
başında gelmektedir. 
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Karayolu ile yapılan ihracat taşımalarımızın 2/3'ü AB ülkelerine yapılmaktadır. 
Bu durum, ayrıca AB'ye katılım kapsamında olmak üzere , karayolu taşımacılığı 
alanında bazı uluslararası konvansiyonlara taraf olunması, taşıma sektörüne giriş ve bu 
sektörde çalışanların sosyal ve ekonomik güvenceleri , araç teknik özellikleri, trafik 
güvenliği, geçiş belgeleri, taşımaya yönelik istatistikler gibi konulardaki uyum 
çalışmalarının sürdürülmesi, bu konuda hazırlanmış  ve ilgili bölümde açıklanmış 
olan Farklılık Analizi ve Eylem Planı'nda sıralanan hususların gerçekleştirilmeleri 
zorunlu görülmektedir.  

 
Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale getirilmiş teknik mevzuatın ve Avrupa 

Bitümlü Bağlayıcı şartnamesinin, ülkemiz koşullarına uygun bazı değişiklikler 
yapılmak suretiyle yürürlüğe konması gereği AB’ye uyum çalışmalarının diğer bir 
boyutunu oluşturmaktadır.  
 
 
Demiryolu 
 

Demiryolunu canlandırarak ulaştırma sistemimizi dengeye kavuşturmaya 
yönelik bir strateji doğrultusunda yapılan analizlere dayanarak varılan sonuçlar 
aşağıda özetlenmiştir: 

 
Demiryolu taşımacılığımızın sağlıklı bir gelişim yoluna girmesi ve bu gelişimin 

sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması "yeniden yapılanma", "çağdaş ve etkin 
bir yönetim" ve "yetkin bir kadro" üçlüsü sayesinde gerçekleştirilebilir. 

 
Doğru örgütlenmiş yetkin bir kadro ile iyi yönetilen bir demiryolu için: 

• Kısa dönemde yolcu taşımacılığında mevcut hatlar ile iddialı olunmayacağı gerçeği 
karşısında, yük taşımacılığının öncelik taşıdığı bir işletme uygun olacaktır.  

• Uzun dönemde yeni yatırımlarla geliştirilme anlayışının benümsenmesi ve 
özellikle kombine taşımacılığa yönelen gelişmiş bir yük taşımacılığı yanında, 
yüksek hızlı demiryolu ile 400-600 km. aralıklarında etkin, ekonomik olarak 
doğrulanan ve neredeyse karayolu ve havayoluna göre üstünlük taşıyan bir yolcu 
taşımacılığı amaçlanmalıdır. 

• Demiryolunun, karayolu ile aynı koridoru paylaştığı hatlarda, demiryolu için, 2023 
yılı baz alınarak, yük taşımacılığında %20 gibi bir payın hedeflenmesi kabul 
edilmiştir. Kimilerine göre düşük, kimilerine göre iddialı gözüken bu hedef, akılcı 
ve kararlı bir yaklaşımla olabilirlik değeri taşıyan bir hedeftir. 

•  Yüksek hızlı demiryolunun etkinlik koşulları (ki bunlar büyük nüfuslu sanayi, ticaret 
merkezlerinin 400-600 km.'lik bir hat ile bağlanmasıdır) ve TEN-T ölçütlerine göre, 
çalışmada geliştirilen 7 taşıma koridorundan ikisinde ve özellikle İstanbul'dan 
başlayarak Ankara-Sivas-Malatya doğrultusunda uzanan ve Malatya'da, Kars'a 
ve Van'a doğru çatallanan birinci eksen için uygun olacağı görülmektedir. Bu 
bağlamda Boğaz Tüp Geçişi çok yararlı, itici güç sağlayacak bir yatırımdır. 

 
Yüksek hızlı demiryolu hattı için tartışmasız bir hat Ankara-İstanbul hattıdır. 

Mevcut hattın iyileştirilmesi hızın 200 km/sa'nın üstüne çıkarılmasına karşın yüksek hızlı 
demiryolu kavramına ve ulaşım süresi ve TEN-T ölçütlerine uygun değildir. Yani 
Ankara-İstanbul için yeni bir yüksek hızlı demiryolu hattı kaçınılmazdır. Bu nedenle 
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mevcut hattın iyileştirilmesinin Ankara-Eskişehir kesimiyle sınırlı tutulması ve 
İnönü-Köseköy ihalesinin durdurulmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

 
Yeniden yapılmış Ankara-Eskişehir kesimi, iyileştirilmiş Eskişehir-

Haydarpaşa kesimiyle birlikte Ankara-İstanbul bağlantısı, yine iyileştirilmesi 
programlanmış Eskişehir-Balıkesir ve Bandırma-İzmir hat kesimleri ile birlikte 
Ankara'nın, (Bandırma-Tekirdağ arasında feribot bağlantısı ve Tekirdağ-Muratlı 
hattının ivedilikle yapımı suretiyle) İstanbul'un ve Trakya'nın İzmir'e 
bağlantılarına büyük katkı sağlayacaktır. 

 
Yatırımlarda, elbetteki demiryollarının mevcut sorunlarını çözmeye yönelik 

olarak programa alınmış yenileme, sinyalizasyon, elektrifikasyon v.b. öncelik 
taşımaktadır. 
 

Yeni hat yatırımları olarak, Marmaray nedeniyle ortaya çıkacak Anadolu 
Trakya kesintisine çözüm oluşturmak üzere Tekirdağ-Muratlı hattı ivedilik 
kazanmaktadır. Diğer yatırımlar İstanbul-Ankara-Sivas-Malatya koridorunda, 
Avrupa ile bağlantıyı sağlayacak İstanbul-Sınır hattı, Ankara-Sivas hattı olarak 
belirlenmektedir. Finansman açısından görünür gelecekte gerçekleştirilmekte olan 
yatırımlara ek olarak belirtilen yatırımlar yeterli olabilir. Buna karşın çalışmada 
yatırım listesi daha geniş tutulmuştur. 

 
Mevcut altyapının iyileştirilmesi bağlamında: 

• Çekirdek ağ içindeki hatların trafiklerine bağlı önceliklerine göre, 
elektrifikasyon, sinyalizasyon yapılması ile, mümkün olabilecek geometrik 
düzeltmeler de yapılarak, çift hatta dönüştürülmesi ve yenilenmesi,  

• Hat bakım politikasının gözden geçirilmesi ve test araçları ile hattın 
bozulmasına ilişkin bilgilerin bilgisayar ortamında depolanıp işlenmesi suretiyle 
yapılan analizlere göre bakım programlarının düzenlenmesi, bakım sırasında yalnız 
üstyapının değil, altyapının durumunun da iyileştirilmesi, 

 
Demiryollarımızın yeniden yapılanması için çalışmalar sürdürülmektedir. 

Buna göre altyapı ve işletme ayrılacak, özel girişim işletmeci olarak hattan 
yararlanabilecektir. Böyle bir yapılanma, altyapı-işletme koordinasyonu için yeni bir 
kurumun varlığını gerektirecektir. Ayrıca AB direktiflerine göre, işletmeci kuruluşlara 
sertifika vermek ve güvenlik açısından onaylamak üzere kurumlar oluşturulması 
gerekmektedir. Kazaların soruşturulması, bilgilerin toplanarak ilgili yerlere ulaştırılması 
amacıyla ve demiryolu sorunlarının çözümüne yönelik etütler yapacak araştırma 
kurumları da kurulacaktır. 

 
Yeniden yapılanma bağlamında altyapının fiyatlandırılması önem 

taşımaktadır. 
 
Finansman en önemli konulardandır. Demiryolunun bu konuda en sorunlu 

ulaştırma türü olduğu söylenebilir. Yeni yüksek hızlı demiryollarının iç verimlilik 
oranlarının yüksekliği ölçüsünde finansman şansları yüksek olabilir. Özel fonlarda 
ulaştırmanın gelirlerinin toplanması suretiyle oluşturulacak kaynaklar, demiryolu 
açısından son derece önemli görülmektedir. 
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Denizyolu 
 

Uzun kıyı şeridi ve üç kıtanın kesişme noktasındaki konumuyla Türkiye, deniz 
taşımacılığı yönünden çok ayrıcalıklı bir coğrafi konumdadır. Bu nedenle gerek Türk 
gemileriyle yapılan yurtiçi ve kentiçi kabotaj taşımaları, gerekse ithal ve ihraç yüklerin 
taşınması ve transit yük taşımacılığı yönünden büyük olanaklar yaratmaktadır. Ayrıca 
gerek katı ve sıvı dökme yükleri, konteyner ve diğer ticari eşyayı bir seferde büyük 
miktarlarda taşıma özelliği, gerekse ton-km taşıma maliyetinin karayolu, demiryolu ve 
havayoluna göre çok ucuz olması denizyolu taşımacılığının belirgin bir üstünlüğüdür. 
 

Oysa, son on yıllık dönemde, ulaştırma yatırımları içinde denizyolunun payı 
ortalama %2.4’tür. Buna karşılık, dış yük taşımacılığında ise denizyolu halen %87,6 
oranla egemendir.  
 
 Bu çalışmada denizyolu konusunda öne çıkan başlıca konular aşağıdaki gibi 
özetlenebilir; 
 

• Denizcilik sektörünün uluslararası rekabete engel ve yıllarca çözümlenemeyen 
sorunlarının, son iki yıl içinde, sırayla ele alınarak süratle çözüme 
kavuşturulması konusunda sürdürülen çalışmaların beyaz devrim niteliğindeki 
çalışmalara, sektörün içinden gelen, sorunları ve çözüm yollarını bilen Ulaştırma 
Bakanı’nın yakın ilgisi ve verdiği önem,  

• Güvenilir ve ayrıntılı veri tabanının yetersizliğine çözüm için kurumlarda 
istatistik birimlerinin oluşturulması, 

• Denizcilik Müsteşarlığı kadrosundaki çok yetersiz orandaki denizci kökenli 
personel sayısını arttırıcı çalışmaların hızlı devam ettirilmesinin gerekliliği,  

• Denizcilik Müsteşarlığı’nın, DTO, Türk Loydu, GİSAŞ ve İTÜ Denizcilik, 
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakülteleri ile sıkı işbirliğinin devam 
ettirilmesi, 

• Uluslararası kurallar gereği armatörlük yapan kuruluşlarımızın DTO 
yönetiminde etkin bir biçimde görev almalarının gerekliliği, 

• Gemide çalışacak gemi adamı yetiştirmeye yönelik eğitim kurumlarının, denizci 
kökenli eğitim kadrosunun yetersizliği, 

• Değişik üniversitelere bağlı eğitim kurumlarının Denizcilik Üniversitesi şeklinde 
yeni bir yapı altında toplanması, 

• Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin özelleştirme çalışmalarının sonuçlandırılması, 
• Türk ticaret filosunun gençleştirilerek güçlendirilmesi kapsamında uluslararası 

taşımacılık yapan gemilerin ve özellikle koster filosunun yenilenerek 
güçlendirilmesi, 

• Gemi İşletmeciliği yapan firmaların yapılarındaki çarpıklıklar, 
• Türk armatörlerin yabancı bayraklı gemi çalıştırmada artan eğilimleri,  
• Çok olumlu giden AB ye uyum çalışmalarının aynı şekilde sürdürülmesi, 
• Kentiçi denizyolu ulaşımında İstanbul’da hat ve iskele yönünden TDİ, İDO ve 

Özel Sektör’ün uygun ve adil bir şekilde pay alımlarının sağlanması. 
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Havayolu 
 

Sosyo-ekonomik gelişmeler, dünya ticaret hacmindeki artışlar, 
küreselleşme, insanların konfora ve zamana daha fazla kıymet vermeleri gibi sebeplerle 
havayolu yolcu ve kargo taşımacılığı son yıllarda hızla gelişen taşıma türü olmuştur. 
Yapılan tahminlere göre, bu gelişmenin süreceği beklenmektedir. Ülkemizde de 
benzer gelişme gözlenmiş olup turizm sektöründeki hızlı gelişmenin itici gücünün de 
etkisi ile bunu devam edeceği düşünülmektedir. Bu bakımdan özellikle turizm 
bölgelerimizdeki havaalanları için gelişme projeleri hazırlanıp geciktirilmeksizin başarılı 
sonuçlar veren yap-işlet-devret modeli ile yatırımlara gidilmesi gerekli görülmektedir. 
Kargo taşımacılığı açısından da başta Atatürk Havalimanında olmak üzere kapasite 
artışları gerekmektedir. 

 
Hava taşımacılığındaki gözlenen ve beklenen gelişmeler karşısında, THY A.O 

taşıma kapasitesini arttırmak üzere yeni uçak alımına girişmiş, hükümetçe sağlanan vergi 
indirimi desteği ile yurtiçi taşımaları artan özel havayolu şirketleri de benzer 
girişimlerde bulunarak büyümeye çalışmaktadırlar. Bu gelişmeler taşıma pazarını 
büyütüp taşınan yolcu sayısında artışlar sağlarken başta pilot ve teknisyen olmak üzere 
nitelikli personele olan talebi arttırmıştır. Bu yönde yetersizlik sorunu yaşanmaktadır. Bu 
yeters,zliğin giderilmesi için acilen eğitim konusunda yatırımlara gidilmesi gereklidir. 

 
Diğer yandan, hızla gelişen havayolu taşımacılığında uçuş ve seyrüsefer güvenliği 

ile alan güvenliğinin sağlanabilmesi bakımından varolan uluslararası kriterlerin tam 
olarak uygulanabilmesi, bunların takibi ve denetimi, ayrıca AB'ye uyum ve geliştirilen 
Tek Avrupa Hava Sahası'na katılım yönündeki çalışmaların sonuçlandırılması 
bakımından sivil havacılık yönetiminin yeniden yapılandırılması zorunlu hale 
gelmiş bulunmaktadır. 

 
Bu arada , 1980'li yıllarda başlayan "her ile bir havaalanı" politikası çerçevesinde 

oluşturulmuş, ancak bir kısmı yeterli yolculuk talebi olmadığı için işletmeye kapatılmış 
havaalanlarının ekonomiye kazandırılması, kapasitelerinin çok altında bir kapasite ile 
çalıştırılan havaalanlarının verimliliklerinin arttırılması ülkemiz hava taşımacılığı 
için çözüm bekleyen sorunlardan biri olup özel taşıma şirketlerine sağlanan desteğin 
sürdürülerek bölgesel taşımacılığın geliştirilmesinin bu yönde önemli yarar sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
 
 
Boru Hatları 
 
 Kara ve denizyolu taşımacılıklarına kıyasla yatırım maliyeti daha yüksek olan 
boru hattı taşımacılığının; diğer taşıma türlerinden hızlı, güvenli, çevreci olması ve 
atmosfer koşullarından etkilenmemesi yanında yatırımı daha kısa sürede ödemesi gibi 
üstünlükleri vardır. Bu nedenle, petrol ve doğal gazın, üretim merkezlerinden tüketim 
bölgelerine en ekonomik olarak boru hatları ile taşınması ön plana çıkmaktadır. 
 
 Ülkemiz, Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri ile Avrupa’nın ham petrol ve doğal 
gaz ithal eden ülkeleri arasında çok önemli bir coğrafi konumda yer almaktadır. Dünya 
petrol rezervlerinin %65’i Ortadoğu ülkelerinde bulunmaktadır. Transkafkas ve Orta 
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Asya Bağımsız Devletleri arasında Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan petrol ve 
doğal gaz kaynakları zengin ülkelerdir. Bölgenin uluslararası pazarlara çıkış yolları 
olmadığından boru hatları ile dünya pazarlarına ulaşma olanakları yaratılmaya 
çalışılmaktadır. Bu nedenle Türkiye, Doğu’nun enerji kaynaklarının Batı’ya 
aktarılmasında köprü görevi yapmaktadır. 
 
 Büyük yatırım maliyeti olan boru hattı projelerinin finansmanını uluslararası 
konsorsiyumlar gerçekleştirmektedir. Son yıllarda ülkemiz Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-
Tiflis-Erzurum gibi önemli boru hattı projelerinin yürütülmesinde görev almıştır. 
Böylece, bir yandan ülke gereksinimleri karşılanırken öte yandan enerjinin Avrupa’ya 
çıkış görevi üstlenilmektedir. Ayrıca Türk Boğazları’nın daha fazla tanker geçişine 
zorlanamayacağının geç de olsa anlaşılması üzerine Boğaz geçişlerini kullanmayan ve 
ham petrol taşımalarına yönelik ülkemiz üzerinden geçen boru hattı seçenekleri önem 
kazanmaya başlamıştır. Türkiye bu konudaki girişimlerini ciddi şekilde sürdürmektedir. 
 
 
Lojistik 
 

Lojistik, müşteri gereksinmeleri doğrultusunda,  üretim noktası ve tüketim 
noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile 
depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde yönetimini kapsayan ve son yıllarda nihai 
tüketiciye kadar uzanan tedarik zinciri süreci boyutunda bakılan faaliyetler bütünüdür. 
Lojistik; ağ tasarımı, bilgi akışı, stok ve depo yönetimi,  vb. taşımacılığı kontrol altında 
bulunduran ve kuşatan bir çok faaliyetin koordinasyonunu gerektirir.  
 

Bu çerçevede bir ülkede lojistiğin gelişmesi için, ulaştırma sektörüne dahil 
hammadde ve ürün hareketleri ile ilgili tüm süreçlere bakılması, bu süreçlerdeki 
altyapının geliştirilmesi ve bu süreçler arası entegrasyonun sağlanması gerekir. 
Ulaştırma hizmetlerinin yanı sıra, İletişim ve Bilişim, Dağıtım Merkezi, Depo, Antrepo, 
Gözetim ve Gümrükleme Hizmetleri, Sanayi Bölgeleri ve Siteleri ile Serbest Bölgelerin 
yer ve yerleşimleri  lojistikte önem kazanır. 
 

Lojistik sektörünün ve hizmetlerinin gelişmesi, ülkelerin lojistik olanak ve 
yeteneklerine bağlıdır. Ülke bazında lojistik değerlendirme önemlidir. Çünkü dünyanın 
bazı bölgeleri, başarılarında önemli paya sahip mükemmel lojistik olanaklara sahip iken, 
diğer bölgeler, bu özelliklerden yoksundur. Lojistikte bölge değerlendirmesi, coğrafya, 
fiziksel ve kurumsal altyapıya göre yapılır. Lojistik açıdan mükemmel coğrafik 
özelliklere sahip ülkemizde fiziksel ve kurumsal alt yapılarda da arzu edilen gelişme 
sağlanırsa, ülkemizin lojistik faaliyetlerden önemli gelir sağlayacağı ve istihdam 
sağlayacağı çok açıktır.   
 

Lojistikte başarı, önemli ölçüde ulaştırma sektörünün etkinlik ve verimliliğine 
dayanır. Lojistik maliyetlerin büyük bir kısmı taşımacılık giderleridir. Lojistik 
maliyetlerini düşürmek, taşımacılık seçeneklerini etkin bir şekilde kullanılması ile 
başarılabilir. Lojistikte bazı hallerde hız, esneklik ve/veya güvenlik ölçütleri ön plana 
çıkar. Hız ve güvenliği arttırmada da temel unsur, taşımacılık seçenekleridir. Bir çok 
ölçütü dikkate almak, kombine taşımacılığı ve buna uygun altyapıyı gerektirir. 
Ulaştırma sektörünün gelişmesi, lojistik sektörüne önemli katkılar ve hizmet çeşitliliği 
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sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, lojistik sektöründeki müşteri gereksinimlerinin iyi bir 
şekilde belirlenmesi ulaştırma sektörünün gelişimi için kılavuzluk oluşturacaktır. 
 

Çalışmada, ülkemiz lojistik sektörünün gelişmesi ve lojistik faaliyetlerin etkin ve 
verimli bir şekilde yapılabilmesi için öngörülen stratejiler ve çözüm önerileri yer 
almaktadır. İkinci aşama söz konusu strateji ve çözüm önerilerinin hayata geçmesi için 
hedef, sorumlu ve kaynakların tanımlandığı yol haritalarının belirlenmesidir. 
 
 
Ulusal Güvenlik 
 
 T.C. Genel Kurmay Başkanlığınca hazırlanan çalışmada, güçlü ve modern bir 
askeri güce sahip olan bir ülkenin, silahlı kuvvetlerinin ikmal desteğini, uzun sürecek 
bir kriz ya da sefer döneminde, kesintisiz ve sürekli olarak sağlayabilecek ve 
gerektiğinde birlikleri, gerek yurtiçi, gerekse yurt dışında kullanılacağı kriz bölgelerine 
süratle intikal ettirilebilecek ekonomik güce sahip olması gerektiği vurgulandıktan 
sonra, Dünya’da , Nato’da ve Türkiye’de ulaştırma ve ulaştırma bilgi teknolojilerindeki 
gelişmelerin ülkemiz güvenliğine etkisi, Türkiye ve TSK’daki gelişmeler, Türkiye’deki 
Karayolu, Demiryolu, Denizyolu, Havayolu, Boru Hatları ve Lojistik kapasitelerinin  
TSK ihtiyaçları bakımından Türkiyenin güvenliğine etkileri ayrıntılı olarak ortaya 
konmuştur. 
 
 Çalışmada öne çıkan bazı öneri ve teklifler aşağıda sıralanmıştır.  
• Sivil-asker işbirliğinin daha geliştirilmesi, ulaştırma projelerinin hayata 

geçirilmesinde TSK görüşünün alınması, 
• Özel sektörün askeri amaçlı kullanılabilir  envanter temin etmesini teşvik edecek 

tedbirlerin hükümetler tarafından alınması, 
• Yurtdışı çok uluslu operasyonlarda, kriz bölgesinde lojistik ihtiyaçların yerinden 

temin edilebilmesi için nakit kaynak kullanılmasına imkan sağlayacak bir bütçe 
yapısı oluşturulması,  

• Milli hudutlarla sınırlı kalmayacak şekilde, gerginlik ve kriz dönemlerinde de kamu 
kurum ve kuruluşlarında  mevcut olmayan imkanlara sahip belirli gerçek kişi ile özel 
kurum ve kuruluşların imkanlarından, yapılacak sözleşmeler dahilinde ücreti 
mukabili faydalanabilmesine ve özelleştirmenin yarattığı sakıncaların asgari seviyeye 
indirlebilmesine olanak sağlayacak yasal düzenlemenin en kısa sürede 
gerçekleştirilmesi, 

• TSK’nin ihtiyaçlarına uygun ulaştırma imkanlarını bünyesinde bulunduran belediye 
başkanlıklarının ilgili birimlerinin de  silahlı kuvvetlerin talebi üzerine Bakanlar 
kurulu kararı ile TSK’nın hareket kontrolüne verilmesi  ile ilgili hususun  
Başbakanlık  Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları direktifine ithal edilmesi, 

•  Uykuda sözleşmeler/hizmet sözleşmeleri kapsamında  özel nakliyat firmalarının 
ulaştırma yeteneklerinin sözleşmelerde belirtilen sürelerde istenilen yerde 
bulundurulup bulundurulmayacağının kontrol edilmesi amacıyla uyum tatbikatları ve 
seferberlik tatbikatları yapılmasıdır.  
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Verilerin Toplanması Yöntemi 
 

Ulaştırma hizmetlerinden beklenilen yüksek kalite ve ulaştırma ağları ile ilişkili 
bilgilerin çokluğu; dünya üzerindeki ulaştırma ile ilgili tüm kurumların ‘doğru ve 
zamanında’ karar verebilmesi için; bilgi yönetim sistemlerinden faydalanması gereğini 
ortaya çıkarmıştır. Özellikle günümüzde sürdürülebilir ulaştırma kavramı ile birlikte hız 
kazanan inter-modal taşımacılık alanındaki gelişmeler tüm bu sistemlerin entegre 
edilerek, olası risklerin (türler arası koordinasyon bozuklukları, yüklerin kaybolması, 
herhangi bir türden diğerine aktarılma zamanının gecikmesi, maliyetlerin artması, 
müşteri memnuniyetsizliği) en aza indirilmesini gerektirmektedir. Klasik yöntemler ile 
karşılaştırıldığında, sürdürülebilir ulaştırma ve inter-modal taşımacılık için büyük 
miktarda farklı verilerin toplanması ve toplanan verilerin entegre edilerek taşıma türleri 
arasında koordinasyonun sağlanmasını gerektirmektedir. Birbirinden farklı ülkelerde 
yasal zorunluluk olarak getirilen bilgi sistemleri, ülkemizde kurumlar tarafından 
gereklilik olarak görülmektedir. Ülkemizde tüm ulaştırma ağını kapsayacak ve gelişmiş 
bilgi teknolojisinden faydalanan sistemler bulunmadığından, mevcut problemlerin 
çözümünde zorluklar yaşanmaktadır. Bilgi toplama sistemindeki bozukluklar, özellikle 
yolcu ve yük taşımaları bilgilerinin elde edilmesindeki zorluk ve yolcu ve yük 
taşımacılığı bilgilerinin başlangıç-bitiş yerlerinin bilinememesi gibi etmenler, sağlıklı 
bir plan yapımını olumsuz yönde etkilemektedir. Ulaştırma Ana Planı Stratejisi 
Projesi’nden beklenilen, mevcut durumda pek çok probleme neden olan düzensiz 
verilerin tespit edilmesi, dağınık verilerin tek bir veri modeli çerçevesinde depolanıp 
saklanması, kullanıcılara sunulması ve sistemi sürekli güncel tutacak şekilde veri 
toplama ve veri girişinin sağlanmasıdır. 

 
Projede, veri ve yöntemlerin entegrasyonunu sağlayacak, dağınık yapıda 

bulunan ulaştırma verilerini tek bir merkezden yönetebilecek bir sistem önerilmektedir. 
Ulaştırma Ana Planı Stratejisi Projesi kapsamında mevcut problemleri gidermek için bir 
Coğrafi Bilgi Sistemi-Ulaştırma (CBS-U), ulaştırma hizmetleri için mekansal veri 
tabanı önerilmiştir. Çalışma kapsamında; dünyada (ağırlıklı olarak A.B.D, Federal 
Almanya, Danimarka), aday ülke konumunda olduğumuz Avrupa Birliği’nde ve 
Türkiye’deki mevcut sistemler incelenip, problemler tespit edilmiştir. Proje kapsamında 
ayrıntılı olarak; ulaştırma konusunda veri altyapısı ve CBS-U’nın dünyada ve Avrupa 
Birliği’nde mevcut durumu, önceliklere hizmet etmek üzere ihtiyaç ve uygulamalar, 
CBS alt yapısı, ulaştırma ihtiyaçlarını karşılayacak veri modeli temel elemanları, 
sistemin güncel tutulması için gerekli yöntemler, karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm 
önerileri araştırılmıştır. Ulaştırma Ana Planı Stratejisi Projesi için önerilen sistem 
mevcut problemleri ortadan kaldıracak, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve 
ulaştırma ağlarının kontrolünü tek bir merkezden sağlayabilecek, uluslararası standartta 
bir sistemdir. Sistem pek çok kurum ve kuruluşu kapsamakta olup, özellikle farklı 
kaynaklardan gelen verilerin entegrasyonunu sağlamak için tasarlanmıştır. Mevcut 
veriler tespit edilerek, ihtiyaç duyulan veriler ve güncelleştirme için veri toplama 
yöntemleri önerilmiştir. Ulaştırma Ana Planı Stratejisi çerçevesinde kullanılması 
öngörülen verilerin veri dönüşümü gerçekleştirilmiştir. Sistemin kurulması üç ana 
aşamadan oluşmaktadır. Bunlar;  

a) CBS stratejik planlaması, 
b) veri modeli tasarımı,  
c) sistemin yürürlüğe konulması, yaygınlaştırılması, güncelleştirilmesi ve 

eğitimdir.  
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Dünyada ve Türkiye’de daha önce farklı konularda gerçekleştirilen CBS projesi 

deneyimlerinden yola çıkarak, kurulum aşamasında bazı idari ve teknik problemler ile 
karşılaşılması olasıdır. Bu doğrultuda çeşitli öneriler geliştirilmiş ve gerekçeleri ayrıntılı 
olarak  raporun içersinde açıklanmıştır. Sistem kurulmadan önce bu problemlerin 
farkına varılması, gerekli önlemlerin alınması ve yasal düzenlemelerin yapılması, 
sistemden beklenilen yüksek verimin kısa sürede alınmasını sağlayacaktır.  
 
 
Ulaştırma Sistemlerinin Taşıma Maliyeti Analizi ve Çevresel Etkileri 
 

Alternatif ulaşım türlerinin ekonomik yönden değerlendirilmesi, 
karşılaştırması ve gözönüne alınacak hatlar için ekonomik ulaşım sisteminin 
belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla, "Bir Değere Getirilmiş Maliyet (Levelised 
Cost)" yöntemine dayalı olarak bir taşıma maliyet analizi gerçekleştirilmiştir. 
Tüm ulaşım seçenekleri için teknik, ekonomik ve işletme parametreleri ile dışsal 
maliyet etkenlerini dikkate alan analiz sonuçları, yorum ve değerlendirmelerle birlikte 
verilmiştir. Bu çerçevede, her bir ulaşım türünün ekonomik yönden avantajlı olduğu 
şartlar ve hat uzunlukları belirlenmiştir. Taşıma maliyeti analizi için verilen 
ekonomik model ve elde edilen sonuçlar, ülkenin coğrafi, tekno-ekonomik ve sosyal 
kısıtları ile mevcut ulaşım ağını da dikkate alarak tüm taşıma hatları için optimal 
ulaşım sisteminin belirlenmesine bir altlık oluşturmaktadır. 
 

Ulaşımdan kaynaklanan  çevresel etkilerin bir kısmı  ele  alınarak 
karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu ulaştırma türleri için gürültü kirliliği, hava 
kirliliği ve kazalar olmak üzere üç önemli çevresel etki incelenmiştir. Bu kapsamda 
ulaştırma türleri çevresel etkiler yönünden karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu çevresel etkiler 
için konulan standartlar ve aşılmaması gereken sınır değerler verilerek, alınması 
gereken önlemler belirtilmiştir. 
 
 
Kombine Taşımacılık 
 
             Birden fazla ulaştırma türünün entegrasyonuyla yapılan ve artan bir hızla 
yaygınlaşan taşımacılıkta, taşınacak yükler birim yük haline getirilerek farklı ulaştırma 
türlerinden oluşan tüm taşıma zinciri boyunca aynı birim yük olarak taşınıyor ve bu 
taşımanın uzun mesafedeki kısmı demiryolu veya iç suyolu ya da denizyolu ile, 
başlangıç ve bitiş ayakları karayolu ile yapılıyor ise, bu taşımaclığa kombine 
taşımacılık adı verilir. 

 
Yukarıda tanımı verilen kombine taşımacılık, genel anlamda ulaştırma türlerinin 

teknik ve ekonomik açıdan en etkin oldukları yerlerde kullanıldıkları son derece akılcı 
bir ulaştırma türleri zinciri bütünüdür. Bu bağlamda hem etkin bir ulaştırma 
sağlanmakta, hem de sistemin dengesindeki bozuklukların düzelmesi olanağı elde 
edilmiş olmaktadır. Kombine taşımacılıkta hedeflenen, karayolunun yüksek oranlı 
taşıma payını, demiryolu ve/veya denizyolu/iç suyoluna kaydırmaktır. 
              
             Kombine taşımacılığın özel bir organizasyon becerisi gerektirdiği, bu amaçla 
konunun uzmanlarınca özel bir iş olarak yürütülmesi zorunluluğu gözden uzak 
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tutulmamalıdır. Lojistiğin gelişimi bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Kombine 
taşımacılıkta demiryolu, denizyolu, iç suyolu ve karayolu gibi farklı taşıma türlerini 
kullanarak yükün üretim yerinden tüketim yerine kadar ulaşımı güvenli, hasarsız, 
ekonomik ve daha hızlı bir şekilde sağlanmaktadır.  
  

Demiryollarımızın liman bağlantıları önemli bir olanaktır. Bu bağlamda kara 
terminallerimizin yapımı yanında, limanlarımızın konteyner ve Ro-Ro terminal 
olanakları, modern işletmecilik anlayışına yönelik olarak yapılandırılmalıdır. Bu amaca 
yönelik olarak, İzmir ve Mersin limanlarının ana konteyner limanı olmaları için gerekli 
yatırımlar ivedilikle yapılmalıdır. Demiryolunun kombine taşımacılık zincirine girmesi 
sistemdeki dengeye katkı sağlayacaktır. Ancak bu amaçla özel çabaya gereksinim 
olduğu unutulmamalıdır. 

   
             Ulaştırma Ana Planında kombine taşımayı geliştirme çabası, her alanda ve 
aşamada mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, kombine taşımacılığın özel 
konumu, ayrıca ele alınarak ayrıntılı bir çalışma yapılmasını gerektirmektedir. 
 
 
Kentsel Ulaşım 
 

Kırsal bölgelerden olan göçün de etkisi ile son elli yılda büyük kentlerimizde 
hızlı bir nüfus yoğunlaşması yaşanmıştır. Buna karşılık bu nüfus artışına yönelik 
yerleşmeler hızlı bir ortamda ve genelde çeperlerde gecekondu tarzında olmak üzere 
plansız şekilde oluşmuştur. Bu iki önemli gelişmenin yanında, kentlerimizde özellikle 
son otuz yılda yüksek bir otomobil artışı gözlenmektedir. Bu gelişmelere karşılık, 
ulaşım altyapısı ayni gelişmeyi gösteremediği , ayrıca yönetsel yetersizlikler sebebi ile 
kentliler için ulaşım zorluğu ve trafik tıkanıklığı öne çıkan sorun halini almıştır. 
 

Diğer yandan, son yıllara kadar yerel yönetimler konuyu fazla 
önemsememiş, taşıt trafiğinin rahatlatılmasını amaçlayan bir yaklaşımla, köklü çözümler 
yerine gerçekleştirmesi kolay ve ucuz uygulamaları tercih etmişlerdir. Bunun sonucu 
olarak da sorun her geçen gün büyümüş , kentlerimizde karayolu ağırlıklı, pahalı ve 
kirletici bir taşıma düzeni gelişip kökleşmiştir. 

 
Oluşmuş bu yapıyı düzeltmek üzere , insanı öne çıkaran , çevreci ve sürdürülebilir 

bir taşıma düzeninin oluşturulabilmesi için başta toplu taşımacılığın etkinleştirilmesi 
olmak üzere planlama , denetim ve yönetimsel olarak yapılması gereken pek çok 
husus olup bunlarla ilgili öneriler ilgili bölümde gerekçeleri ile sıralanmış bulunmaktadır. 
 
 
Ulaştırma Projeleri Finansman Modelleri 
 

Bir projenin yeni baştan inşa edilerek yapılması veya mevcut bir projenin 
geliştirilmesi için gerekli, yeterli ve uygun koşullarda kaynak sağlanması, proje 
finansmanı olarak tanımlanabilir. Proje finansmanı, büyük miktarlı sermaye yoğun 
yatırımların hayata geçirilebilmesi için kullanılan bir finansman yoludur.  Bu tür finanse 
etme yolu ile yapılan projelere örnek alanlar olarak; elektrik santralları, boru hatları, 
ulaştırma sistemleri ve endüstriyel tesisler sayılabilir. Bu projeleri finanse eden 
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kurumlar, finansman talebinde bulunan kuruluşun kredibilitesinin ötesinde, projenin 
gelir yaratma gücü ve proje varlıklarının teminat olarak alınabilmesi ile de ilgilenirler.  

 
 Çalışmada, ilk olarak ulaştırma projelerinde kullanılması planlanan finasman 
modellerinin seçimi konusunda göz önünde tutulması gereken amaç ve ilkeler 
belirtilmiştir. Sonra, finanse edilmesi planlanan bir projenin yapısal unsurları 
tanımlanmıştır. Daha sonra, proje finansmanında dünyada yaygın olarak kullanılan 
finansman modelleri açıklanıp, büyük ölçekli proje finansmanı yapan uluslararası 
kuruluşlar sıralanarak, her bir kuruluşun finansman yapmak için aradığı nitelikler 
anlatılmıştır. Takiben, proje haline getirilecek bir ulaştırma yatırımı analiz raporunda 
bulunması gereken kapsamlı ve ayrıntılı bilgiler sistematik olarak sıralanmaktadır. Son 
olarak, bir örnek finansman modeli için gerekli ilkeler anlatılarak, bu bölüm için elde 
edilen genel sonuçlar ve öneriler sunulmuştur. 
 
 
Yukarıda özetlenen çalışmaların ışığında, ulaştırma sisteminin dengeli ve sağlıklı 
bir yapıya kavuşturulması için, öne çıkan gereklilikler; 
 
- Karayolu taşımacılığında standart ve kalitenin iyileştirilmesi, bireysel taşımacılık 

yerine kurumsal taşımacılık yapılması, ticari araçların aşırı yüklenmesinin 
önlenmesi, üstyapı yönetim sistemi oluşturularak karayolu altyapısının bakım ve 
onarımının düzenli olarak ve zamanında yapılması, karayolunda güvenliğin 
arttırılması, 

 
- Bu projenin temel amacı olan ve AB’nin de hedeflemiş olduğu ulaştırma türleri 

arasında denge sağlanması bağlamında demiryollarının canlandırılması için; yakın 
gelecekte, mevcut ağın ve olanaklarının öncelikle yük taşımacılığı doğrultusunda 
değerlendirilmesi, yolcu taşımasının belirli birkaç hatla sınırlanması, bu bağlamda 
blok tren ve benzeri uygulamalarla yük taşımacılığında sürenin kısaltılması ve 
kullanıcıya güven verilmesi, optimum bir ağ oluşmasına uygun yeni hatlar ve 
yüksek hızlı hatlar yatırımlarında uluslararası taşıma olanaklarının gözetilmesi, 
gelecek için esas olarak altyapı ve işletme ayrımını sağlayan yeniden yapılanmanın 
ve işletmeye özel girişimin katılımının sağlanması ve yeniden yapılanmayı 
destekleyen etkin bir yönetim ve yetkin bir kadronun ulaştırmamızda gerekli yere 
gelmiş, sürdürülebilir ve sağlıklı bir demiryolu taşımacılığının gerçekleştirilmesi, 

 
- Ülkemiz dış ticaretinde ve ekonomik hedeflerinde çok önemli bir yeri olan ve 

AB’ye uyum sürecini en az sıkıntı ile atlatabilecek olan denizcilik sektörünün 
potansiyelinin harekete geçirilmesi, uluslararası rekabete engel olan ve yıllarca 
çözümlenemeyen sektör sorunlarının, son iki yıl içerisinde süratle çözüme 
kavuşturulmasını sağlayan beyaz devrim niteliğindeki çalışmaların sürdürülmesi, 

 
- Hava ulaştırmasında Sivil Havacılık’da yeni bir yapılanmaya gidilmesi, özel taşıma 

şirketlerine daha ucuza taşıma yapabilmeleri açısından sağlanan kolaylıkların 
sürdürülmesi, atıl havaalanlarını da yararlı hale getirebilmek üzere bölgesel 
taşımacılığın geliştirilmesi, artan taşıma kapasitesinin gerektirdiği pilot ve diğer 
teknik elemanların temini ve istihdamı yönünde gerekenlerin yapılması, turizm 
bölgelerimizdeki havaalanlarımızda gelişme planlarının hazırlanması, meteorolojik 
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koşullardan fazla etkilenen doğu bölgelerimizdekiler başta olmak üzere 
havaalanlarında gereken fiziki iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi, 

 
- Sürdürülen enerji politikalarına uygun olacak, ham petrol ve doğalgaz üreten ülkeler 

ile ithal eden ülkeler arasında ülkemizin yer almasının yarattığı avantajdan 
yararlanılacak şekilde boru hatlarının yapılandırılması, 

 
- Lojistik sektörünün gelişmesi ve ülkenin lojistik bir merkez haline gelmesi ve 

gerekli altyapının geliştirilmesi için yatırımlar yapılıp, mevzuatın gözden 
geçirilmesi ve özel sektörün desteklenmesi, 

 
- Kentlerimizde insan ulaşımını öne çıkaran ve katılımcı yeni bir planlama anlayışı ile 

hazırlanacak fiziki ve bununla bütünleşen ulaşım ana planlarına dayanan, toplu 
taşımacılığı önde tutan altyapıların gerçekleştirilmesi, yönetimde ve denetimde 
dağınıklığı giderecek bir ulaşım otoritesinin oluşturulması, 

 
- Ulaştırma türlerinin, teknik ve ekonomik açıdan en etkin oldukları yerlerde 

kullanılmasını esas alan ve AB ulaştırma politikalarının temelini oluşturan 
“Kombine Taşımacılık” stratejisi doğrultusunda, özellikle yük taşımacılığında 
düzenlemeler yaparak karayolu yükünün uzun mesafeli kitlesel taşımalar 
durumunda demiryoluna ve denizyoluna kaydırılması, karayolunun, kapıdan kapıya 
taşıma ilkesinin gereği olan başlangıç ve son kesimlerdeki taşımalarda etkin biçimde 
kullanılması, 

 
- Tüm ulaştırma türleri için, AB’ye uyum bağlamında gerekli hazırlıkların yapılması 

ve uluslararası ulaştırma koridorlarında mümkün olduğu kadar fazla yer almak, ve 
etkin rol oynayabilmek için gayret sarfedilmesi, 

 
- Ulaştırma sisteminin, bütünlük içinde hizmet sunması, planlanması ve 

gerçekleştirilmesi, yönetim ve denetim konularında koordinasyonun sağlanması 
için, yetki ve sorumlulukların dağılımının açık olarak belirtildiği örgütsel yapının 
tanımlanıp oluşturulması, 

 
- Yatırımlar için uygun finansman modellerinin saptanması, 
 
- Ulaştırma ve lojistik ile ilgili tüm karar ve uygulamalarda (planlama, gerçekleştirme, 

işletme, özelleştirme vb) konunun ulusal güvenlik boyutunun gözardı edilmemesi, 
 
olarak sıralanabilir. 
 

Projede, tüm ulaştırma türlerine ve lojistiğe ait, altyapı, taşıma ve işletmeye 
yönelik veriler, 10 yıllık bir dönem için, mümkün olan ayrıntıda toplanmış, ayrıca, 
uluslararası standartta veri toplanmasını, verilerin saklanmasını, sorgulanmasını, sürekli 
güncel tutulmasını ve bir merkezden yönetilmesini sağlayacak bir sistem önerilmiş, bu 
suretle, ileride hazırlanacak Stratejik Ulaştırma Planı çalışmalarının ilk aşamasını 
oluşturacak envanter çalışması, en kapsamlı şekilde gerçekleştirilmiştir.  

 
Diğer taraftan, Ulaştırma Ana Planı Stratejisi projesi, yukarıda ana başlık altında 

özetlenen çalışmalarla, ana hedef olan strateji belirlemeye ek olarak, karar vericilere 
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rehberlik edecek, kolaylıklar sağlayacak konuları ve kısa sürede sonuç alınabilecek 
önerileri de içeren çok kapsamlı ve çok ayrıntılı bir çalışma hüviyeti kazanmıştır. Ancak 
proje, nüfus ve demografik yapı ile ilgili öngörüler, üretim ve tüketim değerleri ve 
bölgesel gelişme senaryolarına bağlı olarak, bölgelerarası mevcut ve gelecekteki yolcu 
ve yük taşıması değerlerinin saptanmasını, başka bir ifade ile, bölgelerarası ulaşım 
taleplerinin analizini ve buna bağlı olarak en uygun türel dağılımların oluşturulmasını, 
çalışmanın kapsamının ve iş tanımının gereği olarak, içermemektedir. Söz konusu 
analizin ancak Stratejik Ulaştırma Planı kapsamında gerçekleştirilmesi gerekli ve 
mümkün olabilir.  

 
Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu ulaştırma hizmetlerinin 

ekonomik ve kesintisiz bir şekilde karşılandığı, ulaşım türleri arasında ülke 
gereksinimlerine uygun dengenin sağlandığı, maksimum can ve mal güvenliğinin temin 
edildiği ve çevreye verilen zararların en aza indirildiği, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılan, uluslararası hukuk ve kurallara uyumlu 
bir ortamda, ulaşımın konforlu, kesintisiz ve kısa sürede sağlanması amacıyla 
gerçekleştirilecek Stratejik Ulaştırma Planı çalışmalarının başlaması için bir temel 
oluşturacağını umduğumuz bu projeye destek veren, katkıda bulunan resmi ve sivil 
kurum ve kuruluşlara, uzmanlara teşekkürlerimizi sunarız. 
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1. DÜNYA ULAŞTIRMASINA GENEL BAKIŞ  
 
 
1.1. ULAŞTIRMANIN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ  
 

Ulaştırma; gereksinimin ve olanakların, daha yaygın deyimiyle talep ve arzın 
karşılıklı etkileşimi bağlamında gelişmiştir, gelişmektedir. Giderek ekonomisi büyüyen 
ve zenginleşen dünyada, daha fazla taşıma, daha güvenli, daha kısa sürede, daha 
konforlu, güvenilir ve dakik ulaşım isteği öne çıkmaktadır. Bilim ve teknolojinin 
gelişimi sayesinde, bu gereksinim ve istekler doğrultusunda ulaştırma sistemi oluşmakta 
ve varlığını sürdürmektedir. 
 

Bu bağlamda, ulaştırmanın çağdaş anlamda gelişiminin başlangıcı olarak, 
otomotiv endüstrisinin varlığını açık biçimde duyurduğu İkinci Dünya Savaşı sonrasını  
almak uygun olabilir. Daha öncesinde, buhar makinesinin bulunması ile başlayan 
demiryolu ve denizyolu dönemi elbetteki önemlidir. Ancak, demiryolu ve denizyolu, 
karayolunun etkin olmadığı bir ortamda ön planda idi. Kapıdan kapıya taşıma olanağını 
veren, gereksinimlere kolay uyum sağlayan karayolu, otomotiv endüstrisinin 
güçlenmesinin de etkisi ile hızla gelişmiştir. Otomobilin, insanların yaşamlarının bir 
parçası niteliğini kazanması, ulaştırmanın gelişimine başka boyut kazandırmıştır. 
Böylece ulaştırma sisteminin yapısı kökten değişmiştir. Bu değişimde uygulanan 
ulaştırma politikalarının belirleyici etkisini göz ardı etmemek gerekir. Özetle, bilim ve 
teknolojinin ilerlemesi, toplumların gelişmesi, ekonominin gereksinimlerinin değişmesi, 
insanların alışkanlıklarının ve kültürel birikimlerinin değişmesi ve belki bunların 
hepsinin üstünde politik olaylar, ulaştırmayı yönlendiren ve geliştiren çerçeveyi 
oluşturmaktadır. Bunların ötesinde, yakın geçmişin ve günümüzün uluslararası 
gelişmeleri, ulaştırma üzerinde önemli etkiler yapmıştır.    
 

Dünya ticareti, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez 1980’li yılların ilk 
yarısında daralmış, ancak 1984 yılında başlayan canlanma ile 1980 yılındaki ticaret 
hacminin yaklaşık 2,5 katına ulaşan bir büyüme göstermiştir. Bu zenginleşme zaman 
değerini arttırmış ve ulaşımın hızlanmasını zorlayan bir etki yaratmıştır. 
 

1990’lı yıllarda dünya ticaretinin bölgelere göre dağılımı ve 
bölgeiçi/bölgelerarası yapısı incelendiğinde; ticaretin bölge içi payının büyüklüğünde 
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gelişmişlik düzeyinin, dış ticarette ise gelişmişlik düzeyi ile birlikte coğrafi yakınlığın 
önemli olduğu izlenimi edinilmektedir. 

 
Son dönemlerin önemli olgusu, ekonomideki gelişmelere koşut olarak, dünyanın 

çeşitli bölgelerinde çok sayıda bütünleşme hareketi ortaya çıkmasıdır. 1971-1982 
döneminde dünya ticaretini, bölgesel düzenlemelere katılan ülkelerin sayısında 
meydana gelen artış ve petrol ihracatçısı ülkelere yapılan büyük çaptaki gelir transferi 
yönlendirmiştir. Son dönemde bir yandan Japonya’nın dünya ihracatı içindeki payı, Batı 
Avrupa ve ABD aleyhine belirgin bir biçimde artış gösterirken, Doğu ve Güneydoğu 
Asya Ülkelerinin payının arttığı, altı Uzakdoğu Ülkesinin dış ticaretinde dinamik 
gelişmeler yaşandığı görülmüştür. Dünyadaki gelişmeler bağlamında, pazar ekonomisi 
ve serbest ticaretin yaygınlık kazanması, bölgeselleşme ve çok uzak sayılan ülkelerle 
işbirliği, yeni ticari ilişkiler kurma eğilimini arttırmaktadır. Bu gelişmeler sonucu yeni 
ulaştırma koridorları ortaya çıkmış, ayrıca taşıma mesafeleri uzadığı için hızlı sistemler 
önem kazanmıştır. 
 

Ülkemizin üyelik süreci içinde bulunduğu Avrupa Birliği (AB), dünyanın en 
önemli bölgesel birliklerinden biridir. Bu birlikler için ulaştırmanın önemi, ileride “AB 
Ulaştırma Politikaları” başlığı altında ele alınacaktır.  

 
Günümüzün ulaştırması, karayolu ve otomobil egemenliği altındadır. Bu yüzden 

diğer olumsuzluklara ek olarak, çevreye zararları yaşamsal önemdedir. Hemen her ülke 
için, karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu, suyolu, boru hatlarının teknik ve 
ekonomik açıdan en uygun oldukları yerlerde kullanıldığı dengeli, akılcı ve dolayısıyla 
etkin bir ulaştırma sistemine kavuşmasına çaba gösteren politikaların geliştirilip 
gerçekleştirilmelerinin önemi büyüktür. 
 
            400-600 km uzaklıklara yolcu taşımada, günümüzün en etkili olanağı hızlı 
trenlerdir. Bu uzaklıklarda, hem karayolunun, hem de havayolunun 200 km/sa’nın 
üstünde hız yapan trenler karşısında rekabet gücü zayıflamaktadır. Japonya’dan 
Fransa’ya, Almanya, İtalya, İspanya ve ABD’ye kadar yaşanan deneyimler bu gerçeği 
desteklemektedir. Bu nedenle 21. yüzyıl için AB’de ve diğer gelişmiş bölgelerde 600 
km hatta 800 km’ye kadar uzaklıklar için en uygun tür yüksek hızlı trenlerdir. AB’de 
2020’ye kadar hızın 340km/sa’ya yükseleceği öngörülüyor. AB Komisyonu tarafından 
kararlaştırılan toplam yirmi projeden onüçü demiryolu ile ilgili olup, bunlardan altısı 
hızlı demiryolu projesidir. Çok uzun kıtalararası mesafelerde, yolcu ve bazı özel tür 
kargo taşımacılığında havayolu, yük taşımacılığında ise denizyolu tek seçenek 
durumundadır.  
 

Sonuçta; yolcu taşımacılığında, toplu taşıma önceliği ilkesini de kapsayacak 
yüksek hızlı trenlerin ve kentsel raylı sistemlerin, geleceğin temel ulaştırma türleri 
olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.  
 

Yük taşımacılığında ise, kapıdan kapıya taşımanın kaçınılmaz gereği ile, tüm 
olumsuzluklarına karşın karayoluna gereksinim bulunmaktadır. Gelecekte , yük 
taşımacılığı için tek ulaştırma türünden daha çok, türlerin gereken ve uygun oldukları 
yerde hizmet sundukları kombine/intermodal/multimodal sistemlerden yararlanılacaktır. 
Bu bağlamda, karayolu/demiryolu/denizyolu/havayolu birlikte hizmet sunacaklardır. 
Denizyolu ve havayolu belirli koşullarda tek seçenek konumunda yer almaktadır. 
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Dolayısıyla kara ulaştırmasında, olanaklar ölçüsünde demiryolunun  devreye sokulması 
esas olmaktadır. Nitekim birden fazla ulaştırma türünün entegrasyonuyla yapılan ve 
artan bir hızla yaygınlaşan kombine taşımacılıkta, taşımanın uzun mesafeli kısmını 
demiryolu veya denizyolu ya da içsuyoluyla yapılması tercih edilmektedir. Petrol, 
doğalgaz ve diğer bazı özel taşımalarda boru hattının yaygınlaşması beklenebilir. 
 

Bilim ve teknolojideki atılımların yönlendirdiği ekonomik, toplumsal ve kültürel 
gelişmeler ve küreselleşmenin ortaya çıkardığı ulaştırmaya yönelik sonuçlar aşağıdaki 
gibi özetlenebilir: 

• Gelirlerin artışı, zaman değerini arttırmış, bu durum ulaştırma sürelerinin 
kısalmasının, dolayısıyla hızların yükseltilmesinin itici gücünü 
oluşturmuştur. Yüksek hızlar hem kentsel ve ulusal bağlamda, küreselleşme 
koşullarında, uluslararası ulaştırmada mesafelerin uzaması sonucunu 
doğurmuştur.             

• Ekonomide rekabetin giderek artması da hızın yükseltilmesini zorlamış, 
ayrıca hammadde ve işlenmiş ürünlerin talep edilen yere düşük maliyetli ve 
zamanında ulaştırılmasının önemini arttırmıştır. 

• Günümüz dünyasında insanlar, çevre kirlenmesine karşı giderek daha duyarlı 
hale gelmektedirler. Özellikle karayolu trafiğinin neden olduğu trafik 
sıkışıklığı, kazalar, gürültü, hava kirliliği gibi çevre sorunları ile küresel 
iklim değişmeleri olgusu karşısında çevreye uyumlu gelişmeleri 
yönlendirecek “sürdürülebilir ulaştırma politikaları” önem kazanmaktadır. 
Bu bağlamda demiryolu, denizyolu ve içsuyolu taşımalarının paylarının 
arttırılmasına, karayolunun çok yüksek olan payını azaltarak ulaştırma 
türlerinin gereken ölçüde pay aldıkları dengeli bir sistem oluşturmaya 
çalışılmaktadır. Bir çok ülkede ve AB’de ulaştırma planlarının ana amacı, 
belirtilen yönde odaklanmaktadır. Ayrıca, karayolu araçlarının çevreye daha 
az zarar verir hale getirilmesi için, gerek araç üretiminde, gerekse işletiminde 
önlemler geliştirilmektedir. Karayolunu bireysellikten şirketleştirmeye ve 
kurumsallaşmaya yönlendirmeye çalışmaktadırlar. 

• Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, ulaştırma alanını çok 
yönlü etkilemeye devam etmektedir. Tele-çalışma, tele-alışveriş, tele-eğitim 
gibi uygulamaların yaygınlaşmasıyla klasik yolculuklardan bir bölümü 
ortadan kalkabilecektir. Ayrıca telematik (TELEkomünikasyon-
İnforMATİK) uygulamaları ulaştırmanın bir çok alanında verimliliği 
arttırmaya olanak sağlamaktadır. Akıllı ulaştırma sistemleri, araçlardan yola, 
sinyalizasyona, sistemin talebe uygun işletimine kadar bir çok alanda yararlı 
olmaktadır. 

• Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, taşımanın daha geniş bir kapsamda 
üretimden tüketime uzanan zincir içinde bir duyarlılık ve dakiklikle, 
kombine taşımacılık bağlamında ele alınabilmesine ve “lojistik”in 
gelişmesine ve taşımanın bu kavram bağlamında etkinleşmesine olanak 
sağlamaktadır. 
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1.2. ULAŞTIRMADA REKABETE DAYALI ETKİN ve VERİMLİ 
HİZMET ÜRETİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK GELİŞMELER  
 

Yukarıda açıklandığı gibi, güvenli, hızlı, güvenilir, dakik, ucuz ve dengeli bir 
ulaştırma sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesi, ulaştırma politikalarında ciddi 
değişimleri gerektirmiş ve gerektirmektedir. Gerçekten her ülke bu yönde çabalar 
içindedir. Yeni politikalar içinde, serbestleştirme (liberalization), uyumlaştırma 
(harmonization), yasal-kurumsal serbestleştirme (deregulation) ve özelleştirme 
kavramlarıyla özetlenebilecek ve birbiriyle ilişkili uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 
Ulaştırma sistemi içindeki farklı konumu yüzünden özellikle demiryoluna yönelik 
olmak üzere, altyapı ile işletmenin ayrılması amacıyla yeniden yapılanma ile ülkeler 
arası kesintisiz taşıma için işletmede uyum (interoperability) gibi konular gündemdedir 
ve bu doğrultuda uygulamalar sürdürülmektedir. Konuyu biraz daha açabilmek için, 
ulaştırma sektöründe hızlı sayılabilecek bazı gelişmeleri gözönünde bulundurmak 
gerekir. Bu bağlamda, ulaştırma sisteminde karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu 
kısacası tüm ulaştırma türleri son dönemde çok yönlü ve karmaşık önemli değişimlere 
uğramışlardır. Bu değişimlerin başlıcaları ve sonuçları; 

• Ulaştırma pazarının serbest işlemesini sağlama amacına yönelik olarak, bir çok 
ülkede düzenlemelerin deregülasyon doğrultusunda dönüşüme 
(serbestleştirmeye) uğratılması, 

• Katma değeri yüksek olan ürünlerin giderek artması biçiminde ortaya çıkan 
ekonomik değişimlerin ulaştırma konusunda yeni gerekleri zorunlu kılmaları 

olarak özetlenebilir. AB bağlamında ve diğer bölgesel birlikteliklerde ise tek pazarın 
oluşması ve böylece birden fazla ülkenin sınırlarının geçilerek uzun mesafelere 
taşımaların kolaylaşması gereği, yukarıda belirtilen eğilimleri güçlendirme yönünde 
etkili olmuştur. 
 
 25-30 yıl öncesinde, esas olarak serbest pazar ekonomisinin geçerli olduğu 
ülkelerde bile, bazı ekonomik etkinliklerin stratejik öneme sahip oldukları gerekçesiyle 
serbest rekabet alanı dışında tutulmaları anlayışı benimseniyordu. Piyasanın bu 
etkinlikleri, tüketicinin korunması ve kaynakların etkin kullanımı yönünde başarılı 
olamadığı için, bu etkinlikler doğrudan kamusal düzenlemeye tabi tutuluyorlardı. Bu 
tanıma giren etkinliklerin başlıcaları, ulaştırma ve özellikle demiryolları posta 
hizmetleri, elektrik ve gaz gibi teknolojik koşullardan dolayı doğal tekel niteliğinde 
kabul edilen mal ve hizmetlerle ilgiliydi. Ancak bu durum, yani belirli sektörlerde 
uygulanan düzenleyici ve koruyucu ekonomik önlemlerin rekabeti engelleyeceği ve 
tüketici çıkarlarına ters düşeceği görüşleriyle tartışmaya açıldı. Ulaştırmanın da içinde 
bulunduğu bu ekonomik etkinliklerde, yasal-kurumsal serbestleştirme, deregülasyon 
deyimi ile de belirtilerek uygulamaya konuldu. Yasal-kurumsal serbestleşme, ilgili 
sektörlerdeki yasal düzenleme ve müdahalenin tamamen kaldırılması ya da belirli bazı 
koşulların hafifletilmesi veya kaldırılması, rekabet kurallarının uygulanmasının 
arttırılması, devlet ve özel tekellerinin azaltılması amacıyla bunların daha küçük 
birimlere bölünmesi gibi çeşitli önlemleri içerebilir. Özelleştirme de, yasal-kurumsal 
serbestleşmenin bir diğer uygulama şekli olarak değerlendirilebilir. 
 
 ABD’de 1978 yılında yürürlüğe konulan Havacılık Yasal Kurumsal 
Serbestleşme Kanunu (Airline Deregulation Act) ile Sivil Havacılık Kurumu’nun (Civil 
Aeronautic Board) rota belirlenmesi, tarifelerin düzenlenmesi, havayolu şirketlerinin 
birleşmesi konularındaki yetkileri aşamalı biçimde azaltılmıştır. Bu süreç 1985’de Sivil 
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Havacılık Kurumu’nun kaldırılmasıyla tamamlanmıştır. Havayolları, demiryolları, yük 
taşımacılığı ve otobüs işletmeciliği yasal düzenleme ve müsaade dışında bırakılarak, 
deregülasyon uygulaması kapsamına alınmıştır. Demiryolu ve özellikle yük taşımacılığı 
ile ilgili yasal düzenlemeleri azaltmaya ve rekabeti arttırmaya yönelik bir dizi yasa 1980 
yılında yürürlüğe konulmuştur. Böylece demiryolu yük taşımacılığına girişler 
kolaylaştırılmıştır. 1982’de otobüs şirketlerine taşımacılık sektörüne giriş ve çıkışlarda 
kolaylık sağlanmıştır. Japonya, Avustralya ve Kanada havayolu taşımacılığında da 
benzeri serbestleştirmeler gerçekleştirilmiştir. 
 
            AB’de ise, herhangi bir üye ülke karayolu taşımacısının, diğer üye ülkede ticari 
taşıma yapabilme yolunu açan kabotaj olanağından, pazar koşullarına uyumunu 
sağlamaya yönelik harmonizasyon, yine üye ülkelerden hiç birinde ek kısıtlara maruz 
kalmadan serbest taşıma yapılması olanağını veren liberalizasyona değin birçok önlem 
1960’larda gündeme gelmiş ve uygulamaya girmiştir. Fiyatların alt ve üst sınırlarını 
belirleyen organizasyon ise kısa sürede yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
            Yukarıda belirtilen gelişmelerin tümü pazar ekonomisinin etkin ve verimli 
işlemesine katkı sağlamak amacına yöneliktir. Deregülasyon da bu anlamda, pazara 
giriş-çıkış koşullarının hafifletilmesi veya kaldırılması ve fiyatlara müdahalenin 
önlenmesinden başlayarak en kapsamlı serbestleştirmeyi ve böylece pazarda rekabetin 
en geniş biçimde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla uygulanmıştır. Havayolu 
ulaştırması başta olmak üzere, bütün ulaştırma türlerinde, hem yolcuda hem de yük 
taşımacılığında deregülasyon uygulamalarına yer verilmiştir. Başından beri 
deregülasyona yakın ülkeler vardır. ABD’de tüm ulaştırma türlerini kapsamına alan 
uygulamalar gerçekleştirilmiştir. AB içinde İngiltere ve Lüksemburg’un bu konuda 
öncü konumunda olmasına karşın, İtalya, Yunanistan gibi ülkeler bu uygulamalara 
oransal olarak uzak durmuşlardır. Deregülasyonla ilgili tartışmalar, özellikle güvenlik 
açısından halen de sürmektedir. Uygulamanın yanında ve karşısında olanlar 
bulunmaktadır. 
 
 AB ülkeleri içinde İngiltere ulaştırma alanında tekelleri kaldırma konusunda 
kararlı davranmıştır. Demiryollarının özelleştirmesine varan uygulamalar yapılmıştır. 
Havaalanı otoritesini (British Airports Autority) ve havayolu işletmesini (British 
Airways) kapsayan özelleştirmeler uygulamaya konulmuştur. Otobüs hizmetlerinde de 
deregülasyon ve özelleştirmeler sağlanmıştır. 
 

            Ulaştırma alanında özelleştirme de çok tartışmalara ve değişik uygulamalara neden 
olmuş bir konudur. Özünde özelleştirme de serbest pazar ekonomisinin etkin ve verimli 
işlemesi amacına yönelik olmakla birlikte, kamunun yürütmekte olduğu taşımalar için 
sübvansiyonların giderek artmasının ve yeni yatırımlar için kaynak sıkıntısı 
çekilmesinin de önemli rolü olduğu söylenebilir. Bu konuda havayolunda, kentsel toplu 
taşıma alanında ve demiryolu yolcu ve yük taşımacılığında bir çok uygulama 
yapılmıştır. Ancak, özelleştirme adı altında özel firmalardan bazı küçük hizmet 
alımlarından sistemin tümünün özel girişime devredilmesine kadar çok değişik ve 
birbirinden farklı uygulamalara rastlanılmıştır. En dikkat çekici özelleştirmeler, 
demiryolu ile ilgili olarak İngiltere, Arjantin ve Japonya’da gerçekleştirilen kapsamlı 
uygulamalardır. Bunlardan İngiltere’deki uygulamaya yönelik çeşitli yorumlar 
yapılmaktadır. Hatta tren kazalarını özelleştirme ile ilişkilendiren görüşler ileri 
sürülmektedir. Özelleştirme konusu, günümüzde de gündemdedir. 
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2. AB ULAŞTIRMA POLİTİKALARI 
 

1951 yılında Paris Anlaşması ile Federal Almanya, İtalya, Fransa, Belçika, 
Hollanda ve Lüksemburg tarafından “Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu” olarak temeli 
atılan Avrupa Birliği, 1957 Roma Anlaşmasıyla “Avrupa Ekonomik Topluluğu”nu 
kurma kararının verilmesiyle bütünleşme sürecini sürdürmüştür.              
 

Avrupa Topluluğu Komisyonu, Roma Anlaşması ile üç alanda ortak politika 
oluşturma konusunda anlaşmıştır. Bunlar “dış ticaret”, “tarım” ve “ulaştırma”dır. Hem 
bütünleşmeyi sağlamak, hem de ekonomik gelişmeyi hızlandırmak amacı, ulaştırmanın 
gündeme girmesine ve gündemde kalmasına neden olmuştur. Roma Anlaşması’nın 74. 
ve 84. maddeleri arasındaki maddeler ulaştırma ile ilgilidir. 
 

 Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından, 1961 yılında hazırlanan 
memorandumdaki, ulaştırmayla ilgili amaçlar ve ilkeler aşağıda sıralanmıştır: 

• Serbest rekabet ortamı yaratılması, 
• Kullanıcılara tür seçimi konusunda serbestlik sağlanması, 
• İlgili kuruluşların mali/ticari açıdan bağımsız/özerk hale getirilmesi, 
• Altyapı organizasyonunun sağlanması,  
• Fiyat sisteminin geliştirilmesi,  
• Karayolu taşımacılığı önündeki engellerin kaldırılması, 
• Vergilendirme, paralı geçiş, devlet müdahalesi konularında farklı 

muamelelerin ortadan kaldırılması. 
  

1972 yılında Paris Zirvesi’nde, topluluğa İngiltere, Danimarka ve İrlanda’nın 
katılımları nedeniyle ulaştırma politikası yeniden tanımlanmıştır. Yeni katılanların 
denizle ilgileri, yeni politikada denizyolu ağırlığını getirmiştir. Ayrıca, bu politika 
içinde ulaştırma altyapısının önem kazanmış olduğu görülmektedir. 
 

1973 yılında, komisyon tarafından karayolu ve suyolu taşımacılığında serbestlik 
vurgulanmıştır. 1977 yılında hazırlanan raporda, ulaştırma pazarı ve altyapı 
faaliyetlerinin geliştirilmesi üzerinde durulmuştur. 1980 sonrasında ise ağırlık kazanan 
konu, “uyumlaştırma” konusu olmuştur.  
   



 2-2

Başlangıçtan itibaren gündemde olan, ekonomik yönden güçlü tek Avrupa İdeali 
1992 yılında Maastricht Zirvesi’yle çok yönlü bir birliktelik niteliğini almıştır. 
Ekonomik ve toplumsal bütünlük için kilit sektörlerden biri olan ulaştırmanın bu 
aşamada özellikle önem kazanması doğaldır. Bu nedenle AB’de ulaştırmaya ilişkin 
yönlendirici politikaların geliştirilmesinin ve ulaştırma sistemindeki somut gelişmelerin 
1990’ı izleyen yıllarda öne çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. Aslında bu aşamada 
ulaştırmaya yönelik kaygılar da önem kazanıyordu. Bu kaygılar, esas olarak, karayolu 
taşıma payının hem yolcuda, hem de yükte sürekli ağırlık kazanarak, ulaştırma sistemi 
dengesinin bozulmasına, bunun sonucu olarak çevrenin de önemli ölçüde zarar 
görmesine, trafik kazalarının onbinlerce insanın kaybına, yüzbinlerce insanın 
yaralanmasına neden olmasıdır. Avrupa ülkelerinde ulaştırmadan kaynaklanan 
olumsuzlukların önemini; trafik kazalarının neden oldukları kayıpların, Gayri Safi Milli 
Hasılanın %2,5’i düzeyinde olması, trafik tıkanması, hava kirliliği ve gürültü etkileri de 
hesaba katıldığında, dışsal maliyetler toplamının Gayri Safi Milli Hasılanın %4,5’ine 
erişmiş olması açıklıkla ortaya koymaktadır.  
 

Yukarıdaki açıklamaların ışığında, pahalı bir ulaştırmanın ötesinde, kabul 
edilemez düzeydeki dışsal etkilerin önlenmesi, yani güvenliğin arttırılması ve akılcı bir 
politikanın gereği, mali yapısı sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sisteminin 
gerçekleştirilmesi, AB’nin temel amacını oluşturmuştur. 
 

Bu amaçlar doğrultusundaki politikalar, AB Komisyonunun bir dizi direktifiyle 
yönlendirilmiştir.  
 

Belirtilen Avrupa Ulaştırma Politikaları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
a) Ulaştırma pazarlarının entegrasyonu ve tekellerin kaldırılmasının 

desteklenmesi, adil olmayan uygulamalardan kaçınılması, 
b) Sınır geçişlerini kolaylaştıracak, etkin lojistik ve çalışma imkanları 

yaratarak, kişilerin, malların, işleticilerin ve müşterilerin ulaşımına, 
dolayısıyla ekonomik ve sosyal refaha katkıda bulunarak Avrupa 
genelinde ulaşımda etkinliğin arttırılması, 

c) Tüm ulaştırma sistemlerinin entegrasyon içinde kullanılması, yük 
taşımasında demiryolu, iç suyolu, kısa deniz taşımacılığı ve kombine 
taşımaya, ayrıca yolcu taşımasında toplu taşımaya öncelik verilmesi, 

d) Kullanıcılara, çalışanlara ve tüm topluma sosyal ve çevre açısından kabul 
edilebilir, güvenli bir ulaştırma ortamının sağlanması, ulaştırma 
güvenliğinin iyileştirilmesi ve bu amaca yönelik hedefler konulması, 

e) Avrupa’da mevcut yasal düzenlemelerdeki farklılıkların azaltılması, 
f) Ulaştırma sisteminin (altyapı, araç ve ekipmanlar, hizmetler ve işlemler) 

inşası ve işletiminin iyileştirilmesi. 
 

Bu amaçlara ulaşmak üzere yapılması gerekenler aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 
a) Mevzuatın uyumlaştırılması, 
b) Liberalleştirme, 
c) Çok türlü ulaştırmanın geliştirilmesi, 
d) Altyapının geliştirilmesi, 
e) Yolcu taşımacılığında toplu taşımanın yaygınlaştırılması, 
f) Akıllı ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesi, 
g) Araştırma ve geliştirmede işbirliği, 
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h) Dışsal maliyetlerin içselleştirilmesi uygulaması, 
i) Sınır geçişlerindeki işlemlerin iyileştirilerek transit geçişlerin 

kolaylaştırılması, 
j) Uluslararası taşımalarda suç ve dolandırıcılığın azaltılması. 

 
Taşıma türlerine özgü amaçlar ve bu doğrultudaki AB direktifleri, bu taşıma 

türleri ile ilgili bölümlerde açıklanacaktır. 
 
 
2.1. BEYAZ KİTAP; AMAÇ ve ÖNLEMLERİ             
 

Avrupa Komisyonu, Eylül 2001’de kabul ettiği Beyaz Kitap1 ile ilk kez kullanıcı 
gereksinimlerini, stratejilerinin temeline koydu ve bu anlayışla 60 önlem geliştirdi. Bu 
önlemlerin birincisi; demiryollarını, denizyollarını ve iç suyollarını canlandırarak ve 
bunlar arasında bağlantılar kurarak, havayolunun da kontrollu büyümesini sağlayarak 
2010’a kadar ulaştırma türleri arasındaki dengeyi oluşturmaktır. Avrupa vatandaşı için 
yüksek kaliteli ve güvenli bir hizmet ve sürdürülebilir kalkınmaya somut bir destek 
sağlanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda çevre üzerindeki baskıları azaltmak üzere, 
uzun dönemde ekonominin büyümesiyle, ulaştırmanın büyümesi arasındaki sıkı ilişkiyi 
kurmayı planlamaktadırlar. 
 

Sözü edilen 60 önlemle öngörülen ulaştırma politikası oluşturulmak 
istenmektedir. Önlemlerle çözümü amaçlanan başlıca sorunlar sıralanmıştır: 

• Yolcu hakları: Uçakla başlamak üzere, her türlü ulaşımda yolcuyu koruyan 
önlemler yaygınlaştırılacaktır. 

• Karayolu güvenliği: 2000 yılında 41000 Avrupalı, karayolları kazalarında 
yaşamını yitirmiştir. Komisyon 2010’a kadar bu sayıyı yarıya indirmeyi 
amaçlamaktadır. 

• Güvenliğe öncelik verilmesi: Uygun yasal düzenleme, sıkı denetim ve ceza 
uygulaması ile bütün ulaştırma türlerinde güvenlik düzeyinin yükseltilmesi 
istenmektedir. 

• Tıkanmanın önlenmesi: Demiryolu, denizyolu ve iç suyolunun entegrasyonu 
için intermodal taşımaya yönelik “Marco Polo” Programı geliştirildi ve yıllık 
30 milyon Euro bütçe ayrıldı. 

• Sürdürülebilir hareketlilik: Çevrenin korunması için her ulaştırma türünün 
dışsal maliyetleri içeren adil kullanım yüküne katlanması ve böylece az 
kirletici ulaştırma türlerinin cesaretlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

• Karayolu yakıtının vergilendirilmesinin uyumlaştırılması: Böylece 
serbestleştirilmiş ulaştırma pazarında rekabetteki sapmanın azaltılması 
düşünülmektedir. 

• Ana altyapı çalışmaları: Komisyon TEN bağlamında çabaların yüksek hızlı 
demiryolu, havayolu bağlantıları ve yükte taşımaları demiryoluna 
kaydırabilecek yatırımlara yoğunlaşmayı öngörmektedir. 

• Galileo: Avrupa Radyonavigasyon Sistemi: Uydu teknolojisi sayesinde, taşıt 
konumu vb. konularda, Avrupa insanına yeni bir hizmet sunulması amacına 
yönelik Galileo Sistemi, 2008’de işletilebilir duruma gelebilecektir.  

 
                                                 
1 White Paper “European Transport Policy for 2010: Time to Decide”, 2001 European Commision. 
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Beyaz kitap, sürdürülebilir kalkınmanın gereği olan sürdürülebilir ulaştırma için 
çizilen ve otuz yıla uzanan bir geleceğe ilişkin stratejinin ilk aşamasıdır. Bu amaçla bazı 
sorunların ivedilikle çözüme ulaştırılması gerekmektedir. 

• Dışsal maliyetlerin içselleştirilmesi ve özellikle çevresel dışsallıkların altyapı 
fiyatlandırmasına katılması büyük önem taşımaktadır. 

• Avrupa Birliğini’nin tıkanıklıktan kurtulmasında, yük taşımacılığında 
demiryolunun son şansını kullanabilmesi amacıyla düzenlenmiş rekabet 
koşullarına özen göstermek gerekmektedir. 

• Toplu taşımanın çağdaşlaştırılması ve özel otomobil kullanımının akılcı bir 
düzeye çekilmesi konularını birlikte yürütecek yeni bir yaklaşımın 
benimsenmesine gereksinim bulunmaktadır. 

• Kullanıcıların giderek daha yüksek fiyatlarla elde ettikleri ulaştırma 
hizmetlerinde kalite isteklerini ve haklarına saygının gereğini yerine 
getirmeye özen gösterilmelidir. 

 
Beyaz kitaptaki önlemlerle ilgili olarak özel otomobil kullanımı, toplu taşıma 

kalitesi gibi hususlarda ulusal düzeyde karar gerekirken, havayolu ve demiryolunda 
zamanlama uyumu gibi konularda uluslararası eşgüdüm zorunlu görülmektedir. 
 
 
2.2. AVRUPA ULAŞTIRMA AĞI (TEN) ve ULAŞTRIMA  

KORİDORLARI 
 

AB ulaştırmasına ilişkin somut gelişmeler, ulaştırma ağının geliştirilmesi 
yönünde kararların alındığı 1993 yılındaki Maastricht Anlaşması ile başlamıştır 
denilebilir. Gerçekten, “Trans-European Network (TEN)” kavramının ortaya konulması, 
ortak ulaştırma bağlamında politik, kurumsal ve finansal temellerin güçlendirilmesi bu 
aşamada gerçekleştirilmiştir. TEN’in oluşturulması, öncelikle iç pazar destekleme, 
ekonomik ve toplumsal bütünleşmeyi sağlayarak “Tek Avrupa”yı kurma amacına 
yöneliktir.  
 

Ancak, çevre ülkeleri ve özellikle Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile ilişkileri 
etkinleştirerek bütünleşik bir Avrupa için ulaştırma politikalarının kapsamının 
genişletilmesi göz ardı edilmemiş ve Pan-Avrupa kavramı geliştirilmiştir. Daha sonra da 
ulaştırma ağının sınırları, Avrupa’nın ekonomik alanı içinde düşünülen Güneydoğu 
Avrupa, Karadeniz, Akdeniz Ülkelerini de Kapsayacak biçimde genişletilmiştir. 14-16 
Mart 1994 tarihlerinde Girit’te yapılan İkinci Pan-Avrupa Konferansında, Orta ve Doğu 
Avrupa ve Ortaasya Ülkelerine uzanacak ulaştırma koridorlarına temel oluşturacak 
dokuz öncelikli “çok türlü ulaştırma koridoru” belirlenmiştir (Tablo 2.1). Pan-Avrupa 
Ulaştırma Ağı, TEN ve on koridorun dışında bu koridorlara aday ülkelerin yaklaşımını 
sağlayan ek ağ bileşenleri (koridorla bu ek ağ bileşenleri TINA ağı olarak 
adlandırılmaktadır), on koridorun doğuya doğru uzantıları ve deniz alanlarını kapsayan 
dört Pan-Avrupa Ulaştırma Alanı’ndan (PETrA) oluşmaktadır. 

 
TEN ağı için yeni yapım, modernizasyon ve Avrupa ana ulaştırma altyapılarının 

birbirlerine bağlanması amaçlarıyla iddialı bir program ortaya konmuştur. Yatırımların 
büyüklüğü karşısında ortaklığın finansman olanakları gözetilerek 2010’a kadar kilit 
niteliğindeki yatırımlara öncelik verilmesi gerekmektedir. 
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AB’nin 1996’daki 1692/96 ve 2001’de güncelleştirilen 1346/2001 kararı ile 
2010’a kadar gerçekleştirilmesi öngörülen yatırımlar: 
 

• 75 200 km karayolu, 
• 78 000 km demiryolu, 
• 330 havaalanı, 
• 270 uluslararası deniz limanı, 
• 210 iç liman, 
• Trafik yönetim, kullanıcıları bilgilendirme ve navigasyon sistemleridir. 
 
Bu yatırımlara ilişkin 1996 ve 2001’de kararlaştırılan projeler Tablo 2.2’de ve 

Harita 2.1’de görülmektedir. Yatırımların bedeli 1996 yılı değerleriyle 400 milyar 
Euro’dur. Yılda ortalama olarak 19 milyar Euro finansman ihtiyacı olacağı 
öngörülmektedir. Bu güne kadar yatırımların %20’si gerçekleştirilmiştir. Yeni üyelerle 
AB’nin genişlemesi sonucunda yatırım gereksiniminin 500 milyar Euro’ya çıkacağı 
düşünülmektedir. 
       

Koridorların oluşturulması ile ilgili ana sorun, finansmandır. Bütçe kaynaklarının 
yetersizliği nedeniyle dış kaynaklara ve özel sektör kaynaklarına gereksinim 
duyulmaktadır. Ayrıca özel fonların harekete geçirilmesi ve kamu/özel sektör işbirliği 
ve ortaklığının sağlanması gerekmektedir. Bağımsız Devletler Topluluğu ile ilgili 
koridorlardaki çalışmaların çoğu AB yardım programlarından finanse edilmektedir.  

 
 

2.3. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ULAŞTIRMA SİSTEMİNİN DURUMU  
ve SORUNLARI 

 
Gösterilen tüm çabalara karşın, AB’de ulaştırmanın durumu, kaygı verici olarak 

belirtilebilir. Çünkü genelde; 
• Sistem dengesiz gelişmiştir. 
• Ana arterler karayolu, demiryolu, havayolu olarak sıkışık durumdadır. 

Kentlerdeki sorunlar daha ağırdır. 
• Toplum sağlığına, çevreye olumsuz etkiler artmıştır, ulaşım güvenliği 

yetersizdir. 
Ekonomik gelişmeye bağlı olarak ve birliğin genişlemesi nedeniyle sorunların 

daha artacağı öngörülmektedir. 
 

Ulaştırma türleri düzeyinde bir bakışla; yolcu taşımacılığında %79, yük 
taşımacılığında %44 oranı ile en büyük paya sahip olan karayolları en büyük sorunların 
yaşandığı kesimi oluşturmaktadır. 1970 ile 2000 yılları arasında otomobil sayısının 62,5 
milyondan 175 milyona çıkarak üçe katlandığı, 2010 yılına kadar yük  taşımacılığının 
da %50 artış göstereceği öngörüsü göz önüne alınırsa, sorunların da katlanarak 
büyüyeceği düşünülebilir. Ayrıca kabul edilebilir düzeydeki taşıma fiyatlarında bile, 
küçük taşımacılık şirketleri ekonomik zorluklar  yaşamaktadırlar. 
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Harita 2.1. 
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Tablo 2.1. Önemli Pan-Avrupa koridorları 

Koridorlar Güzergahlar İlgili Ülkeler 
Demiryolu 
Uzunluğu 

(km) 

Karayolu 
Uzunluğu 

(km) 

Koridor 1 
Helsinki-Talinn-Riga-
Varşova ve Riga-
Kaliningrad-Gradnsk 

Finlandiya, Estonya, Latvia, 
Litvanya, Polonya, Rusya 
(Kalliningrad Oblast) 

1.655 2.200 

Koridor 2 Berlin-Varşova-Minsk-
Moskova-Nizhny Norgorod 

Almanya, Polonya, Beyaz 
Rusya-Rusya Federasyonu 2.313 2.200 

Koridor 3 Berlin/Dresden, Wroclaw-
Lvov-Kiev Almanya, Polonya, Ukranya 1.650 1.700 

Koridor 4 
Berlin/Nürnberg, 
Prag,Budapeşte, Köstence, 
Sofya/Selanik/İstanbul 

Almanya, Çek., Avusturya, 
Slovakya,Macaristan-
Romanya, Bulgaristan, 
Yunanistan,Türkiye 

4.340 3.640 

Koridor 5 

Venedik-Trieste /Koper-
Ljubliana-Budapeşte-
Bratislava-Uzgorod-Lvov 
Kollar 
 Bratislava-Zilina-Kosice-

Uzgorod 
 Rijeka-Zagrad-

Budadeşte 
 Ploçe-Sarayevo-Osijek-

Budapeşte 

İtalya, Slovenya, Hırvatistan, 
Macaristan, Slovakya, 
Ukranya 

3.270 2.850 

Koridor 6 

Gdabsk-Grudzizdz/ Varşova-
Katowice-Zilina 
Kollar 
 Grudzizdz-Poznan 
 Katowice-Ostrava-

Breclav-Bino 

Plonya, Çek Cumhuriyeti, 
Slovakya 1.800 1.880 

Koridor 7 Tuna Koridoru (Almanya-
Karadeniz) 

Almanya, Avusuturya, 
Slovakya, Macaristan, 
Romanya, Bulgaristan, 
Moldova 

2.415 2.415 

Koridor 8 Durres-Tiran-Üsküp-Sofya-
Varna/Burgaz 

Arnavutluk, Makedonya, 
Bulgaristan 1.270 960 

Koridor 9 

Helsinki-St. Petersburg-
Moskova/Pskov-Kiev-
Ljubasevka-Kishinev/Bukreş-
Dimitrovgrad-Alexandrapolis
Kollar 
 Ljubasevka-Odessa 
 Vilnius-Minsk-Kiev 

Finlandiya, Rusya, Litvanya, 
Beyaz Rusya, Ukranya, 
Moldova, Romanya, 
Bulgaristan, Yunanistan 

6.500 5.820 

Koridor 10 

Salzburg-Ljubliana-Zagreb-
Belgrad-Niş-Üskup-Veles-
Selanik 
Kollar 
 Budapeşte-Novi Sad-

Belgrad 
 Niş-Sofya 4. Koridordan 

İstanbul 
 Veles-Bitola-Florina-Via 

Egnatia 
 Graz-Maribor-Zagreb 

Avusturya, Slovenya, 
Hırvatistan, Makedonya, 
Bulgaristan, Yunanistan 

2.528 2.300 

Kaynak :Status of Pan-European Transport Corridors and Transport Areas European Commission DG Energy and Transport, Final 
Report, April 2002. 
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Tablo 2.2. Avrupa ulaştırma ağının öncelikli projeleri  

1996’da kabul edilmiş öncelikli projeler 
1. Kuzey-Güney Yüksek Hızlı/Kombine Taşıma Demiryolu 
2. PBKAL (Paris-Brüksel-Köln-Amsterdam-Londra) 
  Yüksek Hızlı Demiryolu 

3. Güney Yüksek Hızlı Demiryolu 
4. Doğu Yüksek Hızlı Demiryolu 
5. Klasik/Kombine Taşıma Demiryolu 
6. Yüksek Hızlı/Kombine Taşıma Demiryolu, Fransa-İtalya 
7. PATHE ve Egnatia-Yunan Otoyolları 
8. Portekiz-İspanya-Merkezi Avrupa çok modlu bağlantısı 
9. Cork-Dublin-Belfast-Larne-Stranraer Klasik Demiryolu Bağlantısı 
10. Malpensa(Milan) Havalimanı (tamamlandı) 
11. Danimarka ve İsveç Arasında Demiryolu/Karayolu Bağlantısı    
12. Kuzey Üçgeni (demiryolu/karayolu) 
13. İrlanda-İngiltere-Benelüks Karayolu Bağlantısı 
14. Batı Sahili Ana Hattı (demiryolu)               
2001’de Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen öncelikli projeler       

(Yeni projeler ve uzantılar)  
Yeni Projeler 

15. Uydu ile Konum Belirleme ve Navigasyon Sistemi (Galileo) 
16. Yüksek Kapasiteli Transpirene Demiryolu Bağlantısı 
17. Doğu Avrupa Kombine Taşıma/Yüksek Hızlı demiryolu 
18. Tuna’nın Vilshofen ve Straubing Arasındaki Navigabilitesinin  

  İyileştirilmesi 
19. İberik Yarımadasında Yüksek Hızlı Demiryolu Hatlarının Birlikte    

  İşletilebilirliği/Teknik Uyumlaştırılması (interoperability)  
20. Fehmarn Boğazı: Almanya ve Danimarka Arasında Sabit Bağlantı 
 Uzantılar 
21. Kuzey-Güney Yüksek Hızlı/Kombine Taşıma Demiryolu (Verona-Napoli  
  ve Bolonya-Milan) 

22. Güney Yüksek Hızlı Demiryolu (Montpellier-Nimes)  
 
 

Demiryolları, yük taşımacılığında, 1970’de %21’lik paya sahipken, 1998’de bu 
oran %8,4’e düşmüştür. Yolcu taşımacılığında ise %6’lık bir payı bulunmaktadır. Yük 
taşımacılığında ABD’de demiryolunun payı %40 düzeyindedir. AB’de, özellikle yük 
taşımacılığında, taşımanın arttırılması çabaları sürmektedir. AB ülkelerinin dış 
ticaretinin %70’i, iç ticaretinin ise %41’i denizyolu ile gerçekleşmektedir. Yönetim ve 
örgütlenmedeki yeniden yapılanma ile başlayan önlemler dizisi, henüz beklenen sonucu 
vermemiştir. Ancak yüksek hızlı demiryolları ile olumlu gelişmeler sağlanmıştır. 
 

Havayollarının, ekonomik krizlerden etkilenerek iniş çıkışlar göstermesine 
karşın, yolcu sayısını iki katına çıkararak, payını  %8’e  yükselteceği tahmin 
edilmektedir. CO2 emisyonundaki payı da %13 düzeyindedir. Gecikmeler nedeniyle, hız 
yükseltme sonucunda yakıt harcamalarının %6 dolayında arttığı belirtilmektedir. Bu 
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koşullarda, güvenliği arttırmak, gürültü ve hava kirliliğini azaltmak en önemli sorunlar 
olarak görülmektedir. 
             

Birliğin diğer ülkelerle olan ticaretinde malların %70’i denizyolu ile 
taşınmaktadır. Her yıl iki milyar ton yük Avrupa limanlarından geçmektedir. Gerek 
denizyolu, gerekse iç suyolu karayolundan yük kaydırılabilecek taşıma türüdür. Bunun 
için hazır kapasitesi de bulunmaktadır. Ancak altyapıdaki bazı sorunların çözümü 
gerekmektedir. Ayrıca deniz adamı sayısında 1980’den bu yana azalma meydana 
gelmiştir. 2006 yılında deniz adamı açığının %4 düzeyine varacağı tahmin edilmektedir. 
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3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL 
BAKIŞ 

 
 
 

Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile 
demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. Gerçekleştirilen atılım sonunda, ülkenin 
önemli yerleşim ve üretim merkezleri demiryolu ağıyla birbirine bağlanmıştır. 1940’lara 
kadar süren bu atılım döneminden sonra demiryolları için durgunluk dönemi başlamış, 
1940-50 arasında yalnızca 370 km demiryolu yapılmıştır. Denizyolu ulaşımına 
bakıldığında da gemi yapan, işleten ve liman hizmetlerini veren kuruluşların devlet 
tarafından kurulduğu görülmektedir. Karayolları bu aşamada, 14.000 km’si bozuk ve 
bakıma muhtaç durumda olmak üzere 18.365 km uzunlukta bir ağdan ibaretti. 
Demiryollarını destekleyen ve ülkenin ulaştırma gereksinimini karşılayacak yeterlilikten 
uzak durumdaki bu karayolu ağında, 1950 yılına kadar önemli bir iyileştirme 
gerçekleştirilmemiştir. Bunların sonucu olarak 1950 yılında, yolcu taşımacılığında, 
taşıma türleri arasındaki dağılım %49,9 karayolu,  %42,2 demiryolu,  %7,5 denizyolu 
ve %0,6 havayolu şeklindeydi. İç yük taşımalarında ise demiryolu %55,1, denizyolu 
%27,8, karayolu %17,1’lik bir paya sahipti. 
 

ABD’nin Marshall yardımının desteği ve 1950 yılında Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nün kurulması ile karayolları hızlı gelişme durumuna girmiştir. Ancak 
benzer gelişmeler diğer ulaştırma türlerinde yaşanmamıştır. 1963’te başlayan planlı 
kalkınma dönemindeki, ilk altı Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, yatırımların ulaştırma 
türleri arasındaki paylaşımı Tablo 3.1’de görülmektedir.   
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Tablo 3.1. Beş yıllık kalkınma planlarında ulaştırma türlerinin yatırım  
ve gerçekleşme payları  (%) 

Karayolu Demiryolu Diğer  
Plan. Gerçek. Plan. Gerçek. Plan. Gerçek.

I. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
(1963-1967) 71,2 71,2 17,5 17,5 11,3 11,3 
II. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
(1968-1972) 72,7 72,7 18,8 18,8 8,5 8,5 
III. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
(1973-1978) 52,0 74,6 22,4 13,9 25,6 11,4 
IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
(1979-1984) 60,7 74,6 24,6 10,6 14,7 14,8 
V. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
(1985-1989) 49,2 43,3 21,9 16,0 28,9 40,7 
VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
(1990-1994) 78,9 82,7 8,5 7,2 12,6 10,1 

Kaynak : 9. Ulaştırma Şurası Demiryolu Raporu,1998 
         
 

Ulaştırma sistemimizin 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi’ndeki kesiti, 7. 
Plan’da aşağıdaki gibi özetlenmektedir : “6. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi’nde 
ulaştırma yatırımları, toplam kamu yatırımları içinde %30,6 payla sektörler arasında 
birinci sırada yer almıştır. Alt sektörler bazında, karayolu yatırımlarının, kamu kesimi 
ulaştırma yatırımları içindeki payı yaklaşık %80 olmuş, kalan %20’lik bölüm ise, 
demiryolu, denizyolu, havayolu ve boru hattı sistemleri arasında paylaşılmıştır. Otoyol 
yatırımları da ulaştırma yatırımlarının %47’sini oluşturmuştur. Enerji tüketiminin 
%16,5 dolayındaki bölümü ulaştırma ile ilgilidir. Ulaştırmada tüketilen enerjinin hemen 
hemen tümü petrole bağımlıdır. Dolayısıyla ülkemizde petrolün %41,5 dolayındaki 
bölümü ulaştırmada tüketilmektedir.” 
 

Tablo 3.2’de ise, ulaştırma yatırımlarının 1990-2000 yılları arasında, türlere göre 
paylaşılma miktarları ve yüzdeleri görülmektedir.    
 

1950 yılından sonra ve planlı kalkınma döneminde, ulaştırma türlerinin yolcu 
taşımalarındaki, yurtiçi ve yurtdışı yük taşımalarındaki payları, sırasıyla Tablo 4.3,  
Tablo 4.4  ve  Tablo 4.5’deki gibi değişmiştir. 

 
Tablo 3.3, 3.4 ve 3.5, izlenen politikalar sonunda ulaştırma sistemimizde, 

karayolunun yük taşımasında %92, yolcu taşımasında %95 paya sahip olduğu dengesiz 
bir yapı oluştuğunu açık olarak ortaya koymaktadır. Yalnızca, dış yük taşımalarında, 
doğası gereği, denizyolu %87,3 oranla egemen durumdadır.  
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Tablo 3.2.  Ulaştırma yatırımlarının türler arasındaki paylaşım miktarları (milyonTL) ve yüzdeleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Kaynak : 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2001. 
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Tablo 3.3. Ulaştırma türlerinin yolcu taşımasındaki payları 

Yıllar Karayolu 
% 

Demiryolu 
% 

Denizyolu 
% 

Havayolu 
% 

Toplam Yolcu-km 
(milyar) 

1950 49,9 42,0 7,5 0,6 5,8 

1960 72,9 24,0 2,0 0,8 14,9 

1970 91,4 7,6 0,3 0,7 54,2 

1980 94,0 4,1 1,2 0,7 86,2 

1989 94,2 4,9 0,1 0,8 139,1 

1995 94,8 3,5 0,1 1,6 163,7 

1996 95,0 3,2 0,1 1,7 162,9 

1998 95,2 3,1 0,0 1,7 195,6 

1999 94,8 3,3 0,0 1,8 184,8 

2000 95,2 3,0 0,0 1,8 195,1 

2001 95,2 3,2 0,0 1,6 176,7 

2002 95,4 3,0 0,0 1,6 171,3 
 Kaynak : DİE Ulaştırma İstatistikleri ve Türkiye Karayolları Ulaştırma İstatiktikleri, 2001-2002. 
 
 

Tablo 3.4. Ulaştırma türlerinin yurtiçi yük taşımasındaki payları 

Yıllar Karayolu 
% 

Demiryolu 
% 

Denizyolu 
% 

Havayolu 
% 

Toplam Ton-km 
(milyar) 

1950 17,1 55,1 27,8 - 5,6 

1960 38,0 48,0 14,0 - 9,7 

1970 65,7 21,6 12,7 - 28,2 

1980 73,6 10,4 15,9 0,1 49,6 

1989 81,6 9,5 8,8 0,1 81,4 

1995 92,5 7,1 0,2 0,2 121,7 

1996 93,0 6,8 0,0 0,2 133,0 

1998 94,6 5,3 0,0 0,2 161,0 

1999 89,9 5,0 4,9 0,2 167,9 

2000 89,9 5,5 4,4 0,2 179,7 

2001 90,5 4,5 4,8 0,2 167,4 

2002 91,9 4,4 3,5 0,2 164,1 
 Kaynak : DİE Ulaştırma İstatistikleri ve Türkiye Karayolları Ulaştırma İstatiktikleri, 2001-2002. 
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Tablo 3.5. Ulaştırma türlerinin, Türk dış ticaret yüklerinin taşınmasındaki payları (%) 
Yıllar Denizyolu Demiryolu Karayolu Havayolu Boru/Diğer 
1989 87,6 1,4 10,9 0,1 - 
1990 87,7 0,8 11,3 0,2 - 
1991 89,6 1,2 9,0 0,2 - 
1992 88,3 1,0 8,7 0,7 1,3 
1993 91,8 0,7 6,8 0,7 - 
1994 92,1 0,5 7,2 0,2 - 
1995 91,1 0,8 7,7 0,2 0,2 
1996 84,8 0,3 11,4 0,8 2,7 
1997 85,5 3,0 12,5 0,4 1,3 
1998 88,1 0,6 9,1 0,3 2,0 
1999 83,9 0,5 6,7 0,2 1,8 
2000 88,6 0,5 8,6 0,2 2,1 
2001 87,0 0,6 10,6 0,2 1,6 
2002 87,3 0,7 9,7 0,2 2,1 

Kaynak: DİE, DTO Verileri. 
 
 

Ulaştırma sistemimiz için, Beş Yıllık Kalkınma Planlarında öneri ve önlemler 
geliştirilmiştir. Ayrıca, “1983-1993 Ulaştırma Ana Planı” hazırlanarak uygulamaya 
konulmuştur. Ancak bu planların amaçlarına ulaşmaları sağlanamamıştır. Tablo 3.6 ve 
3.7’de  6. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1983-1993 Ulaştırma Ana Planı hedeflerine 
göre gerçekleşmelerin ne kadar uyumsuz oldukları açıkça görülmektedir. Gerçekten 
1983-1993 Ulaştırma Ana Planı’na göre, 1993’de yük için denizyolunda %32,2’lik bir 
pay hedeflenmişken %0,8 gerçekleşme olmuş, demiryolunda ise %27,5’lik hedef %7,7 
olarak gerçekleşmiştir. 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı’ndaki  gerçekleşmeler de daha 
düşük olan denizyolundaki %12,6, demiryolundaki %10,9 hedeflerinin altında kalmıştır. 
Sonuçta, Türkiye ulaştırmasının plansız olarak geliştiği söylenebilir.   
 
 

Tablo 3.6. Yurtiçi yolcu taşımasında Ulaştırma Ana Planı (UAP) ve 6. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı (BYKP) hedefleri ve gerçekleşmeler 

Yolcu x km (milyon) Yolcu x km (toplamdaki payı) 

Gerçek UAP 
Hedef 

6.BYKP 
Hedef Gerçek Gerçekleşme 

Oranı Gerçek UAP 
Hedef 

6.BYKP 
Hedef Gerçek 

1980 1993 1993 1993 UAP 6.BYKP 1980 1993 1993 1993 

Denizyolu 11.017 1.662 249 52 - - %1,2 %1,1 %0,2 %0,0 

Demiryolu 3.549 6.235 4.365 4.030 %65 %92 %4,1 %4,0 %3,3 %3,0 

Boruhattı - - - - - - - - - - 

Karayolu 80.828 145.197 128.493 132.754 %91 %103 %94,2 %94,1 %95,5 %95,8

Havayolu 395 1.265 1.363 1.721 %136 %126 %0,5 %0,8 %1,0 %1,2 

TOPLAM 85.789 154.359 134.470 138.557 %90 %103 %100 %100 %100 %100 
Kaynak : 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 1995. 
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Tablo 3.7. Yurtiçi yük taşımasında Ulaştırma Ana Planı ve 6. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı hedefleri ve gerçekleşmeler 

Ton x km (milyon) Ton x km (toplamdaki payı) 

Gerçek UAP 
Hedef 

6.BYKP 
Hedef Gerçek Gerçekleşme 

Oranı Gerçek UAP 
Hedef 

6.BYKP 
Hedef Gerçek 

1980 1993 1993 1993 UAP 6.BYKP 1980 1993 1993 1993 

Denizyolu 7.880 29.800 14.339 900 %3 %6 %15,0 %32,2 %12,6 %0,8 

Demiryolu 5.167 25.436 12.397 8.118 %32 %65 %9,9 %27,5 %10,9 %7,7 

Boruhattı 3.429 4.016 10.314 3.091 %77 %30 %6,6 %4,3 %9,1 %2,9 

Doğalgaz - - 5.083 4.952  %97   %4,5 %4,7 

Karayolu 35.861 33.400 71.470 88.948 %266 %125 %68,5 %36,0 %62,9 %83,9

Havayolu 4 10 15 13 %130 %87 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 

TOPLAM 52.341 92.662 113.618 106.022 %114 %93 %100 %100 %100 %100 
Kaynak : 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 1995.  
 
 

Yukarıda sıralanan olumsuzluklara karşılık, değişik ulaştırma türlerinde, son 
zamanlarda gerçekleştirilen olumlu yenilikleri vurgulamakta yarar görülmektedir. 
 

AB’ye uyum bağlamında, demiryollarının yeniden yapılandırılması ve yeni 
Demiryolu Kanunu’nun çıkarılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Direkt ve Blok 
Tren  işletmesi uygulamaya konulmuştur. Demiryollarının canlandırılması, yeniden 
devlet politikası haline gelmiştir. 
 

Türk Boğazları  Gemi Trafik Yönetim ve Bilgi Sistemi (VTS) kurulmuştur. 
Kabotaj hattında çalışan gemilere ÖTV’siz ucuz yakıt verilmesi sağlanmıştır. Liman 
ücretlerini azaltan yeni hizmet tarifeleri oluşturulmuştur. Gemi sağlık vergilerini azaltan 
düzenlemelerin yapılması, denzicilik sektöründeki olumlu bir gelişmedir.   
       

1983 yılında Sivil Havacılık Kanunu’nun yürürlüğe gimesiyle gelişme sürecine 
giren havayolu ulaşımı, son olarak özel taşıma şirketlerine getirilen vergi kolaylıkları ve 
bölgesel taşımacılığın gündeme getirilmesi ile özellikle yurtiçi yolcu taşımalarında 
gelişimini sürdürmektedir. 
 

1976 yılında işletmeye açılmış olan Irak-Türkiye (Ceyhan) ham petrol boru 
hattına iki yıl içinde Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattının eklenmesi 
beklenmektedir. Ürün boru hatları ve doğalgaz boru hatları da giderek 
yaygınlaşmaktadır. 
 

Karayollarında, Türkiye için Ulusal Trafik Güvenliği Projesi gerçekleştirilmesi, 
Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği’nin çıkarılması ve bazı otoyol kesimlerinde 
Akıllı Ulaştırma Sistemleri’nin kullanılması öne çıkan gelişmeler olarak sıralanabilir.   
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4. TÜRKİYE  ULAŞTIRMASI  ve  LOJİSTİĞİ  İÇİN 
AMAÇ,  İLKE  ve  POLİTİKALAR 

 
Bu çalışmanın gerekçesinde, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile 58inci Hükümetin 

programında yer alan temel görüşleri anımsamak; amaç, ilke ve politikaların belirlenmesi 
yaklaşımına ışık tutacaktır. 
 

2001-2005 yıllarını kapsayan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, “Ülke 
ekonomisi ve sosyal yaşamın beklentilerine uygun ulaştırma yapısı oluşturmak üzere, taşıma 
türleri arasında dengeyi sağlayacak bir Ulaştırma Ana Planı” hazırlanacağı belirtilmektedir. 
 

58inci Hükümetin programında, “Ulaştırma sektöründe Hükümetimizin birinci önceliği, 
ulaşımın alt sektörleri arasındaki bütünleşmenin temini, ekonomik büyüme amacına en fazla 
katkının sağlanması ve çevreyi tahrip etmeyen bir ulaştırma altyapısının oluşturulmasıdır. Bu 
amaçla, ülke ekonomisinin ve sosyal hayatın beklentilerine uygun ulaştırma altyapısını 
oluşturmak üzere, taşıma türleri arasında dengeyi sağlayacak bir Ulaştırma Ana Planı 
hazırlanacaktır.” denilmektedir. 
 

Yüksek Planlama Kurulu’nun 22 Aralık 2003 tarih ve 2003/61 sayılı kararıyla kabul 
edilmiş olan “Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004-2006)” ise, ulaştırma için “Temel Amaç ve 
Stratejiler” başlığı altında: “Türkiye’nin ulaştırma sektöründeki ana stratejisi de, 2001-2005 
dönemini kapsayan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da yer aldığı şekilde; ekonomik 
ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu ulaştırma hizmetlerinin ekonomik ve kesintisiz bir 
şekilde karşılandığı, ulaşım türleri arasında ülke gereksinimlerine uygun dengenin sağlandığı, 
en yüksek düzeyde can ve mal güvenliğinin temin edildiği ve çevreye verilen zararların en aza 
indirildiği, bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılan, uluslararası hukuk 
ve kurallara uyumlu bir ortamda ulaşımın konforlu, kesintisiz ve kısa sürede sağlanmasıdır.” 
ifadesi yer almaktadır.  
       

Bu çalışmanın “İş Tanımı”nda ve Sekizinci ve daha önceki Beş Yıllık Kalkınma 
Planlarında, ülkemizin  diğer alanlarda olduğu gibi ulaştırmada da AB’ye uyum konusunun 
önemi vurgulanmaktadır. Günümüzde konu ivedilik kazanmıştır ve gündemdedir. Bu 
bağlamda, amaç belirlemeye yönelik genel bir değerlendirme yapılırsa; AB’nin ulaştırmaya 
ilişkin gündeminde de taşıma türleri arasında karayolu lehine dengesiz bir paylaşımın söz 
konusu olması, bu nedenle çevrenin olumsuz etkilendiği, dengenin sağlanması amacıyla, 
demiryolu, denizyolu, iç suyolunun taşımadan daha fazla pay alabilmesine yönelik önlemlerin 
üzerinde durulduğu görülmektedir. Nitelikleri, kapsamı ve boyutları farklı olmakla birlikte, 
ülkemizdeki ulaştırmaya ilişkin sorunlarla AB’dekilerin genelde örtüşmekte oldukları 
düşünülebilir. 
 



 4-2

Bu bölümde sıralanan amaç, ilke ve politikalar; yukarıdaki genel görüşleri ve yıllardır 
yaşanmakta olan sorunları göz önünde bulundurarak ulaştırma sisteminin bilimsel nitelikteki 
teknik ve ekonomik kuralları doğrultusunda belirlenmeye çalışılmıştır. 
 
Ana Amaç: 
 

Ulaştırmanın ana amacı, ülke kalkınmasının ekonomik ve sosyal hedeflerinin 
gerektirdiği hizmeti; kullanıcıya, en uygun nitelikte, ulusal güvenlik gereklerini yerine 
getirecek biçimde, güvenli ve çevre dostu olmak koşuluyla en ucuza, çağın teknolojilerini 
kullanarak, uluslararası kurallarla ve AB politikalarıyla uyum içinde, aksama olmaksızın ve 
kesintisiz sağlamaktır.   
 
Amaçlar: 
 
            • Kullanıcılara güvenli, konforlu, ulaşım süresini kısaltan (hızlı), güvenilir bir hizmet  
sunmak, 
            •  Ekonomik ve sosyal gelişmenin gerektirdiği gelişmeyi sağlamak, 
            •  Bölgeler arası dengesizlikleri ortadan kaldırmak, 
            •  Ulusal güvenliğin gereklerini yerine getirmek,   
            •  Ulaşım güvenliğini arttırmak, 
            •  Çevreye zararı en düşük düzeyde tutmak, 
            •  Enerji verimsizliğini ve dışa bağımlılığını azaltmak, 
            •  Taşıma maliyetini düşürmek, 
            • Her ulaştırma türünün teknik ve ekonomik açıdan etkin olduğu hizmeti sunacağı,  
dengeli bir sistemi oluşturmak ve bu amaçla havayolu, demiryolu ve denizyolunu canlandırıp 
geliştirmek, 
            •  Arazi kullanım kararlarını desteklemek, 
            • Uluslararası ilişkilerin ve dış ticaretin gelişmesine uygun ulaştırma ağı yapısını 
oluşturup geliştirmek, 
            •   AB ulaştırma politikalarına uyum sağlamaktır. 
 
İlkeler : 
 
            • Ulaştırma türlerinin kamu hizmeti yükümlülüğü, vergi, fiyat tarifesi uygulaması vb.    
açılardan hakkaniyetli işlem görmesi, 
            •  Dışsal maliyetlerin içselleştirilmesi, 
            •  Sistemin bütünselliğinin gereği ulaştırma türlerinin eşgüdümünün sağlanması, 
            •  Toplu taşımaya öncelik verilmesi, 
            •  Ulaştırma sisteminin planlara dayalı olarak geliştirilmesi ve planların üç yılı 
geçmeyen aralıklarla güncelleştirilen esnek ve dinamik bir yapıya sahip olması, 
            •  Plan ve diğer kararlar için veri tabanının oluşturulması ve sürekli güncel tutulması, 
            • Yatırım kararlarında  finansman   konusunun mutlaka çözüme kavuşturulması, 
            • Karayolu, demiryolu ve havaalanlarının inşası bir taraftan arazi tüketirken, diğer 
taraftan çevresinde nüfus yoğunlaşmasına yol açmaktadır. Bu sebeple karayolu ve demiryolu 
güzergahlarının belirlenmesi, havaalanlarının yerlerinin seçilmesi sırasında orman ve tarım 
alanlarının korunmasının dikkate alınmasıdır. 
 
 
 
 



 4-3

Politikalar: 
 

•  Öncelikle   mevcut ulaştırma ağı ve olanaklarının en etkin biçimde kullanılması ve 
ağın yeni yatırımlarla tamamlanması, 
            • Yatırımların gerçekleştirilmesi için gerekli finansmanın oluşturulmasına yönelik 
düzenlemelerin yapılması, 

•   Ulaştırma ile ilgili her türlü gelirin yalnız ulaştırma yatırımlarında kullanılması             
            •   Ulaştırma ile ilgili sanayilerin geliştirilmesi, 
            • Türkiye üzerinden transit geçişlerin sağlanması amacıyla uluslararası alanda gerekli 
çabanın gösterilmesi, 
            •   Türkiye’nin jeopolitik konumunun sağladığı olanakların iyi değerlendirilmesi, 
            •   Ulaştırma kuruluşlarında yönetim ve örgütlenmenin yeniden yapılandırılması, 
            •  Her bir taşıma türü için ayrı şekilde düzenlenmiş olan dağınık durumdaki Türk 
Mevzuatı yerine, taşımacılıkta entegre çözüm üretecek, verimliliği arttıracak kombine 
taşımacılık sistemini güçlendirici uluslararası mevzuat ile de uyumlu yasal altyapı 
oluşturulması, 
            •  Ulaştırma alanında gereksinme duyulan nitelikli personelin yetiştirilmesi, 
            • Hem ulaştırmanın etkinleştirilmesi, hem de lojistik alanındaki gelişmelere ivme 
kazandırılması açısından, ulaştırma sistemine uyum sağlaması amacıyla, lojistikteki 
gelişmelerin izlenmesi ve işbirliği olanaklarının değerlendirilmesidir. 
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5. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİ İÇİN KUVVETLİ ve 
ZAYIF YANLAR İLE FIRSATLAR VE TEHDİTLER 

 
 

Ulaştırma sistemimizle ilgili Kuvvetli ve Zayıf Yanlar ile Fırsatlar ve Tehditler (KZFT) 
analizi sonuçları aşağıda sıralanmıştır. 
 
Kuvvetli Yanlar 
 

- Avrupa-Asya ve Avrupa-Ortadoğu eksenlerinde transit taşıma açısından stratejik 
konuma sahip olunması ve bu eksenlerde yeterli düzeyde otoyol ve devlet yolu ile 
geliştirmeye uygun demiryolu ağının, ayrıca kombine taşımacılığa elverişli limanların  
bulunması. 

- Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü niteliğindeki iki karayolu geçişine ek olarak, 
Marmaray Projesi ile kesintisiz demiryolu ulaşımının sağlanacak olması. 

- AB üyesi ülkelerle Ortadoğu ve Asya ülkeleri arasında artan yük taşımacılığı talebi 
- Uluslararası karayolu taşımacılığı yapabilecek, büyük kapasiteli taşıma filosunun 

bulunması. 
- Ulaştırma sektöründe, özellikle uluslararası karayolu taşımacılığında kurumsallaşıp 

örgütlenmiş firmalar ile önemli bilgi birikiminin mevcut olması. 
- Ulaştırma altyapılarının inşasında uluslararası deneyime sahip firmalar ve bu 

firmalarda yetişmiş insan kaynağı bulunması. 
- AB’ye uyum çerçevesinde yatırım, işletme  ve mevzuat konularında iyileştirmeler 

yapılması. 
 
Zayıf Yanlar 
 

- Karayolu ve demiryolu ağ yoğunluklarının AB ortalamalarının altında olması. 
- Ulaştırma türlerinin taşıma payları arasında denge bulunmaması. 
- Ulaştırma sisteminin bir bütün olarak ele alınmasını, ülke ekonomisinin ve sosyal 

yaşamın gereksinimlerinin yerinde, zamanında en ekonomik ve güvenli bir şekilde 
karşılanabilmesini, taşıma türlerinin birbirlerini tamamlayıcı, dengeli bir yapı içinde 
gerçekleşmesini sağlayacak Ulaştırma Ana Planı’nın bulunmaması. 

- Ana koridorlardaki demiryolu ağının eski ve büyük oranda tek hatlı olması, ayrıca, 
büyük kentler arasında yüksek hıza uygun hatların bulunmaması. 

- Ulaştırma alanında yeni yatırım ve bakım gereksinimi sürekli olarak arttığı halde, 
genel bütçeden ayrılan kaynak miktarının son birkaç yıl hariç giderek azalması. 

- Altyapıların ücretlendirilmesinde, dışsal maliyetleri de dikkate alan ve bütün ulaştırma 
türlerinde uygulanabilir bir sistem oluşturulamamış olması. 

- Ulaştırma yatırımlarında birden çok kamu kurumunun görevli olması ve kurumlararası  
eşgüdüm eksikliği. 
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- İşletmecilik alanlarında çok sayıda kamu kurumunun söz sahibi olması ve aralarında 
eşgüdüm zayıflığı nedeniyle ulaştırma sisteminin verimsiz işletilmesi. 

- Altyapı ücretlerinin havuzlanmasına dayalı yenilikçi yaklaşımlara yer verilmemesi. 
- Bütün dışsal maliyetlerin içselleştirilememesi sebebiyle karayolu taşımacılığının daha 

hızlı gelişmesi, bunun sonucu oluşan kazalar, çevre kirliliği ve trafik darboğazlarına 
istenilen düzeyde çözüm getirilememesi. 

- Özel sektör fonlarını yeni yatırımlarla yönlendirecek finansman modellerinin, 
bürokratik formaliteler nedeniyle uygulanma zorluğu bulunması. 

- GAP Bölgesi’ndeki gelişmelere cevap verebilecek demiryolu altyapısının mevcut 
olmaması. 

 
- Sektörde çalışanlarda genel eğitim ve mesleki eğitim düzeyinin genellikle düşük 

olması. 
- Nitelikli personel sayısının eksikliği, uygulanan ücret politikası ve başka sebeplerle 

nitelikli, uzman istihdamında sürekliliğin olmaması, hizmetlerin aksaması. 
- Veri toplama sistemindeki yetersizlikler, özel kesim taşıma bilgilerinin elde 

edilmesindeki zorluklar, yolcu ve yük taşımalarında başlangıç ve bitiş noktalarının 
bilinememesi. 

 
Fırsatlar 
 

- Kombine taşımacılık sistemine olanak verecek demiryolu, denizyolu, iç suyolu ve 
karayolu ağının mevcut olması. 

- Ülkemiz ulaştırma altyapısının verimli, yüksek kapasiteli, çağdaş teknolojilerle 
donatılmış, evrensel özelliğe kavuşturulması halinde, uluslararası transit taşımalar için 
cazip hale gelebilecek olması. 

- Avrupa Bakanlar Konseyi tarafından Avrupa’nın 2015 yılında 30.000 km 
uzunluğunda bir yüksek hızlı demiryolu ağına kavuşmasının planlanmış olması, iki 
koridor üzerinden Türkiye’ye bağlanacak olan bu ağın Sınır (Pehlivanköy)-Ankara-
Sivas üzerinden doğuya ve güneydoğuya uzanmasının gündeme gelecek olması, 
ayrıca, bu hattın, Avrupa-Asya transit geçişi üzerinde bulunması nedeniyle özel bir 
önem kazanacak olması. 

- Ülkemiz ile Türki Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkeleri arasında yük ve yolcu 
taşımacılığının demiryollarına kaydırılabilme olasılığı. 

- Irak’ta gerçekleşecek yeniden yapılanma sürecinde Türkiye’nin adı geçen ülkeye 
yapılacak taşımalarda en avantajlı ülke olması. 

- Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, stratejik konumları sayesinde limanlarımızın 
(iyileştirilmeler yapılması koşuluyla) Akdeniz’de ana liman olabilecek kapasiteye 
sahip olması, ayrıca Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı tamamlanınca Mersin Limanı’nın 
daha büyük önem kazanacak olması. 

 
Tehditler 
 

- TRACECA koridorunun, Romanya ile Bulgaristan limanlarından denizyolu ile 
Gürcistan’a ve Orta Asya’ya bağlanması halinde, koridor dışında bırakılan ülkemiz 
üzerinden yapılacak transit taşımacılığın ciddi bir tehdit altına girmesi. 

- Rusya-İran-Hindistan’ın ortak girişimi ile başlatılan Kuzey-Güney ulaştırma 
koridorunun gerçekleştirilmesi ve ülkemizin bunun dışında kalması halinde Avrupa-
Asya arasındaki transit taşımacılıkta avantajımızın zayıflaması. 

- Bölgesel krizler sonucu bölge ülkeleriyle olan taşımaların  kesintiye uğraması. 
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- AB’ye üyelik sürecinin uzaması sonucu elde edilebilecek fırsatların, yapısal fonların  
ve uzun dönemli politikaların devreye sokulamaması. 

- Kamu finansmanındaki yetersizlikler, bu arada yapılabilirliği ciddi etütlere 
dayanmayan projelerin programa alınıp finanse edilmesi. 

- Karayolu taşımacılığının rekabet ortamı içinde tamamen özel sektörce 
gerçekleştirilmiş olmasının da etkisi ile çok hızlı bir artış göstermesi sonucu, 
karayollarında güvenliğin azalması, özellikle kentsel alanlarda tıkanmaların ve  
çevresel kirlenmenin artması. 
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6. TÜRKİYE’NİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU,  

ANALİZİ ve GELİŞME ÖNGÖRÜLERİ 
 
 
6.1. GELİŞTİRİLEN ULAŞTIRMA KARAR DESTEK  

SİSTEMİNİN AMACI 
 

Sosyo-ekonomik ve taşımacılık ile ilgili değişkenlerin çokluğu, nitel ve nicel 
verilerin varlığı ve salt geçmiş verilerle çalışmanın geleceğe yönelik yanıltıcı sonuçlar 
doğurma olasılığı, politika belirleyicilerin karar verme süreçlerini zorlaştıran 
etkenlerdir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı; sosyo-ekonomik ve taşımacılık ile ilgili 
değişkenlerin, gelecekteki yolcu ve yük taşımacılığı talebi üzerindeki etkisinin 
irdelenmesini kolaylaştırarak, politika belirleyicilere destek olmak şeklinde ifade 
edilebilir. Bu amaç doğrultusunda izlenen süreç; ulaşımla ilgili politika belirleyicilerinin 
geleceğe yönelik stratejik karar almalarında yol gösterecek, izlenen herhangi bir politika 
sonucunda ortaya çıkacak değişikliklerin ulaşım türü talebi üzerinde etkilerinin neler 
olabileceğini irdelemeye yardımcı olabilecek, değişkenlerin birbiri ile ilişkilerini 
ayrıntıları ile ortaya koyabilecek ağ yapısı üzerinde herhangi bir değişkende ortaya 
çıkabilecek bir değişikliğin sistemin bütününde yaratacağı etkinin gözlemlenebildiği bir 
karar destek sistemi oluşturmayı kapsamaktadır. 
 
 
6.2. ULAŞTIRMA KARAR DESTEK SİSTEMİ  

OLUŞTURMA ADIMLARI 
 

Geliştirilen karar destek sisteminin öngördüğü amaç doğrultusunda, izlenen 
adımlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:  
 
 
6.2.1. Değişkenlerin Belirlenmesi 
 

Uzmanlardan alınan bilgi ve görüşler ve literatür araştırması ışığında ulaşım türü 
talebini etkileyen değişkenler kümesi belirlenmiştir.  
 
 
 
 
 
6.2.2. Değişkenler arası İlişkilerin Belirlenmesi 
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Değişkenler arası ilişkilerin doğru olarak belirlenebilmesi amacı ile geçmişi 

yansıtan sayısal verilerin yanı sıra uzmanların öznel yargılarından yararlanılmıştır. 
 
 
6.2.2.1. Ulaşım ağ yapısının oluşturulmasında geçmişi yansıtan sayısal verilerden 
yararlanılması  
 

Türkiye’nin ulaşım yapısı ile sosyoekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin 
bulunmasında izlenen ilk adım Türkiye’nin geçmiş yıllara ilişkin sayısal verilerinden 
yararlanmak olmuştur. Bu bağlamda öncelikle geleneksel tahmin yöntemleri ile ulaşım 
türlerine ilişkin talep projeksiyonları yapılmıştır. Ayrıntıları I. Raporda verilen bu 
projeksiyonlara ilişkin olarak yaşanan ve nedenleri aşağıda belirtilen darboğazlar nedeni 
ile, sayısal verilerden hareketle, ikinci bir yaklaşım olarak yapay sinir ağlarından 
yararlanılmasına karar verilmiştir. 
 
 
Geleneksel tahmin yöntemleri kullanılarak elde edilen ulaştırma ağ yapısı ve 
karşılaşılan darboğazlar  
 

Geleneksel tahmin yöntemleriyle elde edilen ve ayrıntıları II. Raporda verilen 
ulaştırma ağ yapısına ilişkin yapı, Şekil 6.1’de görüldüğü gibidir. Söz konusu yapı 
incelendiğinde; GSMH ve dış ticaretin; havayolu, demiryolu ve karayolu yük ve yolcu 
taşımacılığı tahminlerinde belirleyici bir rol oynadığı, bunun yanısıra demiryolu ve 
karayolu yük taşımacılığı arasında da önemli bir etkileşim olduğu göze çarpmaktadır. 
Böylesi bir etkileşim, diğer taşıma türleri için gerek yolcu gerekse yük taşımacılığında 
gözlenmemiştir. Bu değişkenler dışında başka değişkenlerin de tahmin edilmek istenilen 
değişkenler üzerine etkileri olabilir. Önerilen değişkenlerin bir kısmı zaten denenmiş 
fakat tahmin etmeye çalıştığımız değişken üzerinde bir etkisi olmadığı görülmüştür. Bu 
durum iki temel nedene bağlı olabilmektedir. Açıklayıcı olduğunu düşündüğümüz 
potansiyel değişken zaten modelde olan bir başka açıklayıcı değişken ile yakından 
ilişkilidir. Bu değişken denkleme katılırsa çoklu-bağlantı (multicollinearity) sorunu 
ortaya çıkar ve bütün değişkenlerin katsayıları doğru olarak tahmin edilemez. Açıklayıcı 
değişkenin incelenen dönem içinde varyansı küçüktür yani fazla değişkenlik 
göstermemektedir (Örn. göreli fiyatlar vb.). Bunun yanısıra ekonometride tahmin 
yapılırken en önemli nokta serbestlik derecesidir. Serbestlik Derecesi; “Gözlem Sayısı – 
Açıklayıcı Değişken Sayısı – 1” olarak tanımlanır. Gözlem sayısının sabit olduğu bir 
çalışmada denklemlere fazladan açıklayıcı değişkenler koymak serbestlik derecesini 
azaltır ve denklem tahminini ekonometrik tahminden çıkartıp matematik alıştırma 
haline getirir. Ayrıca daha önce bahsedilen çoklu-bağlantı sorunu da hızla büyür ve 
katsayı tahminleri anlamsızlaşır. Bu nedenle bir denklemde bir değişkenin katsayısı 
istatistiksel olarak anlamsız ise o değişken denklemden çıkartılarak denklem yeniden 
tahmin edilir. Bu şekilde serbestlik derecesi ve istatistiksel hassasiyet arttırılır. Teorik 
olarak, yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin oluşturulan talep denklemlerine dayalı model, 
eş anlı denklem sistemi olduğundan, denklemlerin katsayılarının eş anlı tahmin 
yöntemleri ile (3EKK veya FIML gibi) tahmin edilmesi, katsayı tahminlerinin 
etkinliğini arttıracaktır. Bu durum, yüksek gözlem sayıları için geçerli olmakla birlikte, 
gözlem sayısının az olduğu durumda her zaman geçerli değildir. Söz konusu modelin 
tahmini sırasında, 3EKK yaklaşımı denenmiştir. Bu yaklaşımda ikinci adımdaki 
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indirgenmiş form denklemlerinde gözlem sayısının kısıtlı oluşu nedeni ile serbestlik 
derecesi çok azalmış ve nihai tahminlerde beklenen performans yakalanamamıştır. Bu 
nedenle denklem katsayıları 3EKK ile tahmin edilmiştir. Model, uzun dönemli 
tahminler (önümüzdeki on yıl gibi) üretmek için kullanılacağından değişkenler 
durağanlaştırılmamıştır. Durağanlaşma için birinci farkları almak ve modeli birinci 
farklar üzerinden kurmak, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkileri tamamen 
ortadan kaldıracaktır. Değişkenlerin düzeyleri arasında tahmin edilecek denklemin hata 
terimlerinin durağan olması, bu denklemin uzun dönemli ilişkiyi yakaladığını 
göstermektedir.  
 

 
Şekil 6.1 Geleneksel tahmin yöntemleriyle elde edilen yapı 

 
 
Yapay Sinir ağları yaklaşımı ile ulaştırma ağ yapısının oluşturulması 
 

Geleneksel tahmin modelleri ile bir tahmin sisteminin geliştirilmesi sırasında 
özellikle yük taşımacılığında mal gruplarına göre bir ayırıma gitmenin daha sağlıklı 
sonuçlara götürebileceğine ilişkin genel bir görüş ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, bir 
sonraki aşamada, tüm mal gruplarına ilişkin veriler, yıllara ve ulaşım türlerine bağlı 
olarak derlenmiştir. Bu durumda, aynı gözlem sayısında çok daha fazla değişken ortaya 
çıkmaktadır. Bu ise ekonometrik tahmin yönteminde veri sorunlarına ve serbestlik 
derecesi problemine yol açmaktadır. Verilerin yapısı dikkate alındığında, ekonometrik 
yöntemin yanısıra, Yapay Sinir Ağları (YSA) yaklaşımından da yararlanılmasına karar 
verilmiştir.  

 
Beyindeki gerçek sinir hücrelerinin ağsal yapılarının modellenmesi amacıyla ile 

ortaya çıkan YSA’nın uygulama alanları bilgisayar bilimi ve mühendislik üzerinde 
yoğunlaşmıştır. YSA’nın istatistik alanında kullanımları üç ana konu üzerinde 
yoğunlaşır: Regresyon analizi, zaman serisi tahminleri ve sınıflama. YSA; regresyon, 
diskriminant analizi, lojistik regresyon ya da tahmin yaklaşımlarının kullanıldığı tüm 
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problemlere rahatlıkla uygulanabilirYSA bulanık verilere dayalı çıkarımlar yapılması 
gerektiğinde, veriler matematiksel anlamda kaotik olduğunda ya da doğrusal 
olmadıklarında, diğer yöntemlere kıyasla, daha iyi sonuçlar verirler. 

 
Yapay sinir ağlarının birçok çeşidi olsa da genel yapı Şekil 6.2’de gösterildiği 

gibidir. Bir ya da genellikle daha çok girdi söz konusudur. Bunlar girdi sinir hücreleri 
olarak adlandırılırlar. Ağın sonuçlarını ise bir ya da daha fazla sayıdaki çıktı hücreleri 
sağlar. Hipotetik girdi sinir hücrelerinin aksine çıktı hücreleri gerçektirler. Girdi ve çıktı 
sinir hücreleri birbirlerine bir “kara kutu” aracılığı ile bağlıdırlar. Zaten yapay sinir 
ağlarının modelini de bu kara kutunun yapısı belirler. Bu gösterim genel olsa da tek 
değildir. Bazı modeller bu aracıyı ortadan kaldırıp doğrudan girdi hücrelerini çıktı 
hücrelerine bağladığı gibi, bazıları da araya birden çok sayıda aracı katman koyabilirler. 

 
 

 
Şekil 6.2 Genel bir yapay sinir ağı yapısı  

 
Yapay sinir ağlarında öğrenme süreci, sayısal eğitim verilerine dayanarak ağırlık 

ve hata terimlerinin, yani bilinmeyenlerin değerlerinin belirlenmesi işlemidir.  
 
Sinir ağları zaman içinde öğrenebildikleri için adaptif sistemlerdir. Başka bir 

deyişle, sinir ağları, problem çözmedeki performanslarını geçmiş deneyimlerine 
dayanarak geliştirebilme özelliğine sahiptirler. Yapay sinir ağlarında bu olay "öğrenme" 
olarak adlandırılır. Öğrenme algoritmaları istenen çıktıları elde edebilmek için 
bağlantıların ağırlıklarının belirlenmesi işlemidir.  
 

Yapay sinir ağlarının öğrenme süreci, ödül ve ceza mekanizması olarak 
düşünülebilir. Sistem, bir veriye doğru bir şekilde tepki verdiğinde ağırlıklar 
güçlendirilir. Böylece gelecekte de benzer girdilere benzer çıktılar üretmesi sağlanmış 
olur. Bunun aksine, istenmeyen çıktılar ürettiğinde de ağırlıklar zayıflaştırılır. Böylece, 
gelecekte benzer girdilere farklı tepkiler vermesi gerektiği öğretilir. Bu şekilde, istenen 
tür davranışlar için sistem teşvik edilirken, istenmeyenler için cezalandırılmış olur.  
 

Öğrenme türleri içinde en çok bilineni ve kullanılanı gözetimli (supervised) 
öğrenmedir. Yapay sinir ağına örnek oluşturmak için birçok veri toplanır. Daha sonra 
bu gruptan “eğitim grubu” olarak adlandırılan bir alt küme seçilir ve sözkonusu bu 
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Wjk 
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kümedeki örnekler ağa verilir. Her bir örnek grubu için ağın ürettiği çıktı, üretmesi 
istenilen çıktılarla kıyaslanır ve doğru çıktılara ulaşabilmek için ağırlıklar güncellenir. 
Bu güncelleme işlemi ağın çıktılarındaki hatayı azaltmaya yöneliktir. Ağın ağırlıklarının 
güncellenmesini de içerecek şekilde eğitim örneklerinin ağdan bir kez geçişi devir 
(epoch) olarak adlandırılır. Eğitim devirleri etkin bir sonuca ulaşana dek sürdürülür. 
Sözkonusu hatanın azaltılmasına yönelik olarak ağırlıklara değerler atanması işlemi, 
regresyon analizindeki “parametre kestirimi”ne benzer. Regresyon analizinde de bir ya 
da daha çok sayıda bağımsız değişken; tek bir bağımlı değişkeni tahmin etmek için 
kullanılır. Ancak, regresyon analizinde doğrusallıktan uzaklaştıkça, tahmin hatası artar. 
Oysa, karmaşık ve doğrusal olmayan ilişkiler yapay sinir ağları yardımı ile başarı ile 
modellenebilir. Yapay sinir ağlarının, klasik regresyon analizinden diğer önemli 
farklılığı, değişkenler arasındaki ilişkinin türünü kendisinin belirlemesidir. Bunun 
sonucunda ise daha iyi sonuçlar vermesi beklenir. Çünkü değişkenlerin birbirleriyle 
olan ilişkileri hakkında herhangi bir varsayıma gerek duymadan verileri değerlendirir. 
Sonuçta ise, verilere özgü modelini, verilerin yapısına uygun olarak kendisi kurar. 
Eğitim sürecine dahil edilmeyen örnekler, ağın öğrenme etkinliğinin testi için 
kullanılırlar. Zira, sadece eğitilen bir yapay sinir ağının doğrudan uygulamaya konması 
doğru değildir. Bundan önce yapay sinir ağı test edilmeli ve eğitim sürecinde ulaşılan 
başarıya test aşamasında da ulaşılıp ulaşılamadığı gözlemlenmelidir. Genellikle eğitim 
aşamasında çok küçük hata değerlerine ulaşmak mümkündür. Ancak önemli olan, test 
aşamasında da bu değerlerin aynısı elde edilmese de onlara yakınlaşabilmektir. 

 
Yapay sinir ağları için birçok yapı ve öğrenme algoritması ortaya konmuş olsa 

da içlerinde en sık kullanılanı geri yayılmalı (back-propagation) öğrenme algoritmasını 
kullanan ileri beslemeli yapay sinir ağlarıdır. Çok katmanlı ileri beslemeli yapay sinir 
ağları, iki ya da daha çok düzeyde organize olmuş sinir hücrelerinden oluşurlar. En az 
birer hücreye sahip girdi ve çıktı düzeylerinin yanısıra bu iki düzeyin arasında genellikle 
bir, bazen daha çok “gizli” (hidden) düzey bulunur. “İleri beslemeli” terimi bilginin 
sadece tek yönlü ve aşağıdan yukarıya doğru aktığının bir göstergesidir. Her bir düzeyin 
girdileri bir önceki düzeyin çıktılarıdır. Ürettikleri çıktılar da bir sonraki düzey için girdi 
görevini üstlenirler. Ağdaki herbir sinir hücresinin çıktısı, sözkonusu hücrenin 
girdilerinin bir fonksiyonudur.  
 

Geri yayılmalı öğrenme algoritması; daha önceden hiç kullanılmamış bir verinin 
girdi katmanından ağa verilmesinden sonra doğru tahminin yapılması, yani doğru 
çıktıya ulaşılması için ağın ağırlıklarının eğitilmesidir. Bu eğitimin yapılabilmesi için de 
mutlaka her bir girdi için istenen çıktının da ağa tanıtılması gereklidir. Enküçüklenmek 
istenen hata, çok basit olarak ulaşılmak istenen çıktı değeri ile öğrenme süreci boyunca 
hesaplanan, diğer bir deyişle gerçekleşen çıktı arasındaki değerdir. Geri yayılmalı 
algoritmada ileri ve geri olmak üzere iki temel adım vardır. İleri adım sırasında bilinen 
veriler girdi katmanından ağa verilir. Her bir değişken için bir adet girdi hücresi vardır. 
Daha sonra gizli katmandaki her bir hücre için girdi hücreleri ile ilgili ağırlıkların 
çarpımının toplamından oluşan bir değişken hesaplanır.  
 

Birçok hücreden oluşan, bir yapay sinir ağı için kullanılan matematiksel ifadeler 
aşağıda verilmiştir. “f” hareket fonksiyonunu, “yi” çıktı, “xk” girdi, “vj” gizli hücre 
değerlerini, “w1

jk”  girdi-gizli düzeyleri arasındaki bağlantıların, “w2
ij” ise gizli-çıktı 

düzeyleri arasındaki bağlantıların ağırlıklarını göstermek üzere; 
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)*( 1∑=
k

kjkj xwfv µµ                    

))*(*()*( 122 ∑ ∑∑ ==
j k

kjkij
j

jiji xwfwfvwfy µµµ                 

 
olarak tanımlanabilir. Eğitim setinde “p” adet örnek olduğu varsayılmış ve farklı 
örnekler “µ” ile gösterilmiştir. Burada hata terimleri karışıklık yaratmaması amacıyla 
formülde yeralmamıştır. Aslında herbir gizli ve çıktı hücresine ait bir de hata terimi 
olduğu unutulmamalıdır. Hata terimlerine de formülde yerveren diğer bir gösterimle, 
çıktı hücresinin değeri aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanabilir:  

))*(*()*( 112222 ∑ ∑∑ ++=+=
j k

kjkokijoi
j

jijoii xwwfwwfvwwfy µµµ              

 
Sinir hücresinin çıktısını belirleyen ve doğrusal olmayan bir fonksiyon olan 

hareket fonksiyonu oldukça önemlidir ancak uygulamada hareket fonksiyonunun tipi 
ağın genel performasına çok az etki eder. İlk yapay sinir ağları modelleri, eğer girdilerin 
ağırlıklı toplamı belirli bir değerin altındaysa çıktının 0 olmasını öngören basit 
fonksiyonlar kullanmışlardır. Oysa sözkonusu fonksiyonun doğrusal olmaması, 
karmaşık yapılar için gereklidir. Ayrıca türevinin alınabilir olması da oldukça yararlıdır. 
Mevcut modellerin çoğu sigmoid (s-tipi) fonksiyonlar kullanmaktadırlar. Sigmoid tipi 
fonksiyon, basit olarak, sürekli, gerçek değerli, türevi herzaman pozitif ve sınırlı bir 
fonksiyon olarak tanımlanabilir. En sık kullanılan sigmoid tipi fonksiyonun değer 
aralığı 0.0 ile 1.0 arası değişen lojistik fonksiyon olduğu söylenebilir. 

xe1
1)x(f −+

=                      

 
Bu fonksiyonun en önemli özelliği türevinin alınabilir oluşudur. 

f´(x)=f(x)*(1-f(x))   
 
Aşağıda sözkonusu fonksiyonun yapısı da verilmiştir. 

 
Bu konuda yapılan araştırmalar yapay sinir ağlarında kullanılan fonksiyonun 

şeklinin; ağın gücüne olan etkisinin az, öğrenme hızına olan etkisinin ise yüksek 
olduğunu ortaya koymuştur. 

 
Gizli düzeyde hareket fonksiyonu uygulanmış olan bu değerler de yine ilgili 

ağırlıklar ile çarpılıp toplamları alınır. Böylece çıktı hücresi için bir girdi değişken 
değeri saptanmış olur. Daha sonra ise, yine bir hareket fonksiyonu bu değişkene 
uygulanarak çıktı hücresi için de bir çıktı değeri elde edilmiş olur. 
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Geri adımda ise ulaşılmak istenen hedef değer ile ulaşılan gerçek değer 
arasındaki hata, çıktı hücresinden başlayarak geriye doğru ağırlıkların düzeltilmesi için 
kullanılmaya başlanır. Zira ileri beslemeli bir yapay sinir ağında öğrenme sürecinin 
amacı eldeki girdi-çıktı verilerinin yapısını en iyi şekilde öğrenecek şekilde sinir 
hücreleri arasındaki bağlantıların ağırlık değerlerinin belirlenmesidir. 

 
Yapay sinir ağlarında geri yayılmalı öğrenme algoritması; çıktı katmanından 

elde edilen hata miktarının çıktı-gizli ve gizli-girdi hücre bağlantılarının ağırlıklarının 
geriye doğru güncelleştirilmesi için kullanılması üzerine kuruludur. Diğer bir deyişle 
öğrenme sürecinin amacı verilerin girdi-çıktı çiftleri doğrultusunda ağırlıklar için en 
uygun değerleri saptamaktır. Bu yüzden yapay sinir ağında üretilen çıktı –oi-, öğretim 
hedefi -yi- ile karşılaştırılır. Bu aşamada oi ve yi arasındaki farka dayalı bir performans 
ölçütü tanımlanmalıdır. Çok kullanılan bir performans ölçütü hata terimlerinin 
karelerinin toplamıdır.  

 
Burada yine µ, örnek için; i ise çıktı birimleri için kullanılan indekstir. Daha 

önceki formüller yardımıyla bu hata değerini daha açık yazmak olasıdır: 

 
Çıktı katmanından elde edilen hata; ağa geri-yayılır ve ağırlıklar hata 

fonksiyonuna olan katkıları oranında yeniden belirlenirler. Geri yayılmalı öğrenme 
algoritması sürecinde, hata değerini en küçükleyen çözüme ulaşmak için yerine 
getirilmesi gereken ağırlıkların güncelleştirilmesi işlemi için ağırlık uzayında gradyan-
inişi (gradient-descent) yöntemi uygulanır. Her bir wij ağırlığı için ağırlık değişiminin 
yönü ve büyüklüğü aşağıdaki gibi ortaya konulabilir: 

 
η, tıpkı algılayıcıda olduğu gibi ağırlıkların güncelleştirilmesinde kullanılan 

adım büyüklüğü yani öğrenme oranıdır. Burada kullanılan öğrenme oranı, ağırlıkların 
değişimlerinin ne kadar büyük olacağını ortaya koyar. Formülde, 

)*(*)( 2∑′−=
j

jijiii vwfyo µµµµδ  

olarak tanımlanırsa formül aşağıdaki son halini alır. 
∑=∆
µ

µµδη jiij vw *2        

 
Algoritmada hedef, tüm girdi vektörleri tüm çıktı vektörleri ile doğru bir şekilde 

ilişkilendirilecek şekilde W ağırlıklarını değiştirerek E fonksiyonunu enküçüklemektir. 
Bu yüzden de öğrenme süreci W ağırlıklar uzayında E amaç fonksiyonu ile ortaya 
konan bir enküçükleme problemi olarak düşünülmelidir. Benzer şekilde girdi-gizli 
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düzeyi arasındaki bağlantıların ağırlıkların güncellenmesi işlemi ise aşağıdaki gibi olur. 
İlk adım zincir kuralı uyarınca yazılır ve yukardakine benzer işlemlerle formül son 
halini alır. 

∑∑′=
i

iij
k

kjkj wxwf µµµ δδ **)*( 21  

 
olmak üzere, ağırlık değişimi  

şeklinde ifade edilebilir. 
 

Öğrenme ve test aşamaları tamamlanmış ve etkin bir şekilde çalıştığı düşünülen 
bir yapay sinir ağının ağırlık değerleri de üzerinde durulması gereken ayrı bir konudur. 
Zira ağırlık değerleri girdi hücrelerinin çıktı hücreleri üzerindeki etki ve/veya önemi 
konusunda bilgi verebilir. Bu konuda ilk akla gelen, girdi hücrelerini gizli hücrelere 
bağlayan ağırlıklardan değeri sıfıra yakın olanlara sahip girdi sinir hücrelerinin az 
öneme sahipken mutlak değerce büyük değerlere sahip olan girdi hücrelerinin öneminin 
de büyük olacağı doğrultusundadır. Bazı yapay sinir ağı yazılım paketlerinde de 
bulunan bu girdi katkısı ölçüm tekniği eğitim sonrası çalıştırılır ve her bir girdinin tüm 
bağlantılarının ağırlıklarını toplayarak girdileri önem sırasına göre dizer. 
  

Ulaşım türlerine göre yolcu ve yük taşımacılığına ilişkin taleplerin ağ yapısının 
YSA ile belirlenmesi sırasında, ürün gruplarının ulaşım türleri tarafından geçmiş 
yıllardaki taşınmasına ilişkin veriler de dikkate alınmış ve bu veriler YSA modelinin 
girdileri arasında yer almıştır. Bu bağlamda; hampetrol, işlenmiş petrol ürünleri, asfalt, 
LPG-LNG, asit, amonyak ve kimyevi maddeler, yağ, cevher ve benzerleri, hububat, 
karışık eşya, tekerlekli Ro-Ro, konteyner, canlı hayvanlar, soğuk frigorifik mal 
gruplarının geçmiş yıllarda, ulaşım türlerine göre taşınan miktarları da dikkate 
alınmıştır. Bunun yanısıra, YSA analizi ile yapılacak analiz sırasında, yük ve yolcu 
taşımacılığını etkileyebileceği düşünülen ve daha önce ekonometrik model ile yapılan 
tahminler sırasında da kullanılan ayrıntılı veri setinden de girdi olarak yararlanılmıştır 
(Ek.2’de kullanılan veri seti sunulmuştur). Söz konusu verilerin tümüne eksiksiz olarak 
erişilebilen dönem aralığı 1982-2000 olduğundan, YSA’ya dayalı tahmin modellerinin 
geliştirilmesi sırasında belirtilen girdiler, söz konusu dönem aralığı içerisinde ele 
alınmıştır. Uzmanlarla yapılan toplantılar sonucunda tarım, hizmetler vb. bir sektörel 
ayırıma girilmesine gerek olmadığı; buna karşılık mal gruplarının yanısıra istihdam, 
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petrol fiyatları gibi değişkenlerin dikkate alınmasının yararlı olacağına karar verilmiştir. 
Değişken listesinin güncelleştirilmiş son hali, Tablo 6.1’de verilmiştir. 

 
Tablo 6.1: Ulaşım Ağ Yapısının İrdelenmesine Yönelik Olarak Güncellenmiş  

Değişken Listesi  
Demografik  Havayolu dış hat yük ton km 

Nüfus   Giren gemi tonilato 
Okuryazarlık oranı  Çıkan gemi tonilato 

 Kentleşme oranı Havayolu iç hat yük ton km 
Sosyo-ekonomik            Denizyolu yolcu km 
 GSMH   Mal Grupları 
 Dış ticaret  Kereste 
 Turist sayısı  Karışık eşya 
 İstihdam  Tekerlekli (Ro-Ro) 
 Enflasyon  Konteyner 
Ulaşım  Hampetrol     
 Otomobil sahipliği  Canlı hayvan  
 Kamyon sahipliği    Soğuk frigorifik 
 Yakıt fiyatlarındaki değişim  İşlenmiş petrol ürünleri 
 Petrol tüketimi   Asfalt 
 Karayolu yolcu km   LPG-LNG 
 Karayolu ton km    Asit 
 Demiryolu yolcu km   Amonyak 
 Demiryolu yük ton km  Yağ 
 Havayolu toplam iç hat yolcu.km  Cevher 
 Havayolu toplam dış hat yolcu.km  Hububat 
 

 
Tabloya bakıldığında, senaryo analizlerine temel teşkil edecek ağ yapısının 

oluşturulması sırasında kullanılan değişkenlerin “Genel Değişkenler” ve “Ulaşım 
Değişkenleri” olarak iki sınıfta toplandığı söylenebilir. Genel değişkenler; demografik, 
ekonomik ve sosyal temelli değişkenlerden oluşurken, ulaşım değişkenlerinin altında 
mal gruplarının yanısıra, ulaşım türlerine göre yük ve yolcu taşıma miktarları ile 
ulaşımla ilgili diğer değişkenler bulunmaktadır. Bu yapısı ile, Türkiye’nin ulaşım 
stratejilerini saptamaya yönelik olarak oluşturulan ağ yapısı, Avrupa ülkelerinde benzer 
amaçlı olarak gerçekleştirilen senaryo çalışmalarından çok daha kapsamlı ve ayrıntılı bir 
veri setine dayanmaktadır. Avrupa’da benzer amaçlı olarak gerçekleştirilen çalışmalar 
irdelendiğinde, “genel” kategori kapsamında en çok kullanılan değişkenlerin, önem 
sırası ile Gayri Safi Milli Ürün, ithalat, ihracat ve istihdam verileridir. Burada özellikle 
vurgulanması gereken, Gayri Safi Milli Ürünün, tüm ulaşım senaryosu çalışmalarında 
kullanılan bir değişken olmasıdır. Bunun en önemli nedeni, ulaşım talebi ile yüksek 
korelasyon gösterdiğinin saptanmış olmasıdır. 

 
Değişken listesinin son haline getirilmesinden sonra yapay sinir ağı yapısı 

oluşturulmuş, Tablo 6.1’deki her bir değişken çıktı olarak alınıp teker teker 
çalıştırılmıştır. Çalışma kapsamında “Gözetimli Öğrenme” yapısından yararlanılmıştır. 
Farklı yapılar kullanılarak sonuçların karşılaştırılmasının gerçekleştirilmesi olası 
değildir. Bu tür bir probleme sadece gözetimli öğrenme uygulanabilir. Diğer bir 
öğrenme türü olan gözetimsiz öğrenme sıklıkla kümeleme problemleri için 
kullanılmaktadır ki, çalışmada ele alınan problem hem girdi hem de çıktı değişken 
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değerlerinin elde bulunması ve bir tür parametre kestirimi problemi olması açısından 
sadece gözetimli öğrenme ile eğitilebilir. Gerçekleştirilen denemeler sonucunda sağlam 
(robust) sonuçlar elde etmek üzere, her bir gizli sinir hücresi sayısı için ağın ağırlık 
uzayının farklı noktalarını yakalayabilmek amacıyla 10’ar kez çalıştırılması ve sonuçta 
ulaşılan en iyi değerlerin alınmasıyla sağlanmaya çalışılmıştır. 
 

Bu amaç doğrultusunda izlenen süreç aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
 

• İlgili veri grubunun toplanması ve kullanıma hazır hale getirilmesi (Normalizasyon 
yapılması)  

 
• Uygun YSA mimarisinin seçilmesi 

 Girdi sinir hücresi sayısı:n= 38 
 Gizli sinir hücresi sayısı: (√girdi sinir hücresi sayısı*çıktı sinir hücresi sayısı) 
√38*1≈6 

 Çıktı sinir hücresi sayısı:m=1 
 Kullanılan hareket fonksiyonu: tansigmoid  

 
• 38 adet YSA’nın ayrı ayrı eğitilmesi  
 
• Değişkenler arası ilişkilerin belirlenmesi 

 Yapay sinir ağındaki girdilerin önem sıralamasının yapılması (İlgili Tablo 
Ek.1’de verilmiştir) 

 Girdi-gizli bağlantı ağırlık değerleri belirli bir değerin üzerinde olan girdi 
değişkenlerinin çıktı değişkeniyle arasında bir ilişki olduğunun saptanması 

 Söz konusu ilişkilere göre ağ yapısının çıkarılması 
 
 

6.2.2.2. Ulaşım ağ yapısının oluşturulmasında uzman yargısından yararlanılması  
 

Çalışmanın bu aşamasında; Türkiye’deki türlere göre yük ve yolcu 
taşımacılığının geleceğini etkin bir şekilde irdelemek için; geçmiş verilere dayalı 
kantitatif tahmin modellerinin yanısıra, ulaştırma ve lojistik konusunda uygulayıcı 
konumunda olan uzmanların yer aldığı lojistik konusunda strateji belirlemeye yönelik 
olarak yapılan çalıştay sırasında çoklu regresyon ve yapay sinir ağları ile elde edilen ve 
ayrıntılı veri setini girdi olarak kullanmaya dayanan ulaşım tahmin modelleri, çalıştaya 
katılan uzmanlara sunulmuş ve mevcut modellerin salt geçmişin gelecekte de aynen 
tekrarı prensibine dayandığı varsayımı nedeni ile görülmeyen, buna karşın gelecekte 
ulaşım türlerine ilişkin talep yapısı üzerinde etkin ve belirleyici bir rolü olduğu 
düşünülen faktörlerin de sisteme dahil edilmesine çalışılmıştır. Bu bağlamda, gelecekte 
ulaşım türlerine ilişkin talebi etkileyeceği düşünülen ve dikkate alınması doğru bulunan 
teknolojik, ekonomik, çevresel ve yapısal perspektiflerin de kalitatif bir yaklaşımla 
modele dahil edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, çalıştay sırasında uzmanların zaman 
yetersizliği nedeni ile gözlerinden kaçmış olabileceği düşüncesi ile, değişkenler arası 
ilişkileri kendi bakış açılarından daha rahat bir ortamda değerlendirip, düzeltme, ekleme 
ve/veya çıkartma yapabilmeleri için bir ilişkiler matrisi oluşturulup çoğaltılarak 
kendilerine dağıtılmış ve faksla geri göndermeleri istenmiştir. Bu görüşler ışığında, 
çoklu regresyon ve yapay sinir ağları ile kurulan ağ yapılarının irdelenmesi ve uzman 
grubundan elde edilen yargıların birleştirilmesi sonucunda değişken listesi ve 



 6-11

değişkenler arası ilişkiler kesinleştirilmiş ve son olarak her dört ulaşım türüne yapılan 
yatırımlar da modele eklenmiştir. Sonuç olarak elde edilen ilişkiler ağı Şekil 6.3’de 
görülmektedir. 

 
Söz konusu yapıda, ek olarak yolcu ve yük taşıma oranları da birer değişken 

olarak yer almaktadır. Bu oranların olasılıkları hesaplanırken Türkiye’nin mevcut 
durumundaki yolcu ve yük taşımada ulaşım türleri oranları esas alınmıştır. 

 
Şekil 6.3.’de verilen karmaşık ulaşım ağ yapısının ayrıntılı olarak irdelenmesi 

istenildiğinde Netica 1.12 programında “İlişkiler (relation)” menüsünün altında 
“View/edit” seçeneğine girilmesi gerekmektedir. Ek.3’de bu işlemin yapılması 
sonucunda tek tek her değişkenin hangi değişkenlerden etkilendiğini gösteren ayrıntılı 
ilişkiler tablosu verilmiştir. 
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Şekil 6.3 : Ulaşılan Ağ Yapısı 
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6.2.3. Oluşturulan Ulaşım Ağ Yapısına Dayalı Senaryo  
Analizinin Gerçekleştirilmesi 

 
Bir önceki aşamada gerçekleştirilen düzeltmelerle ulaşılan ağ modeline 

dayanarak, yolcu ve yük taşımacılığında geleceğe dönük projeksiyonların 
gerçekleştirilmesinde son adım; senaryo analizi ile makroekonomik değişkenlere 
yönelik çeşitli stratejik kararların taşıma değerlerini nasıl etkileyeceğinin saptanmasıdır. 
Bu bağlamda; incelenen sistemdeki nedensellik ilişkilerini düğüm ve oklara dayalı 
olarak ortaya koyup, sistemdeki belirsizlikleri ve karmaşıklığı düğümler (değişkenler) 
arasındaki koşullu olasılıklar cinsinden hesaplamak gerekmektedir. Bu amaçla bu 
çalışmada Bayes Ağlarından (Bayesian Belief Networks – BA) yararlanılmıştır. 
Değişkenlere ilişkin durum sayısı arttıkça, değişkenlere ait koşullu olasılıkların 
hesaplanması güçleşeceğinden, bu hesaplamalar sırasında Netica 1.12 
(www.norsys.com) paket programından yararlanılmıştır.  

 
Bu çalışmada elde edilen ulaşım ağı modelinde toplam 44 karar değişkeni, 

değişkenler arasında toplam 94 adet bağlantı ve 159.451.561 adet koşullu olasılık 
durumu vardır. Bu nedenle, yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin olarak son şeklini almış 
olan ağ yapısı Netica paket programına aktarılmıştır. Bu şekilde yolcu ve yük 
taşımacılığına ilişkin olarak taşımacılık türlerinin projeksiyonları yapılırken, talepler 
üzerinde en fazla etkisi olan makroekonomik değişkenlerin gelecekte olması beklenen 
değerlerine bağlı olarak taleplerde meydana gelecek değişimin irdelenmesi mümkün 
olmuştur. Aynı zamanda, ulaşım yatırımları konusunda politika belirleyici konumunda 
bulunan uzmanların, Netica paket programını kullanarak, çeşitli duyarlılık analizleri 
yapabilmeleri ve alacakları kararların ulaşım türlerine ilişkin talep değerlerinde 
yaratacağı değişiklikleri anında görebilmelerine olanak sağlanmıştır. Oluşturulan bu 
model ile ulaşım konusunda politika belirleyici konumundakiler, değişkenlerin çeşitli 
durumları arasındaki nedensel ilişkileri görsel olarak irdeleyebilecek ve herhangi bir 
karar değişkeninin durumunda bir değişikliğe gidildiğinde bunun diğer etkilenen 
değişkenlerde ne tür bir değişime sebep olacağını anındaki saptayabileceklerdir. Bölüm 
6.3’de mevcut durum ile birlikte toplam 5 senaryo incelenmiştir. Ancak bunların sadece 
örnek oluşturmak ve modelin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amaçlı olduğu 
unutulmamalıdır. İstendiği taktirde, herhangi bir karar verici Netica programını 
çalıştırıp, modelde istenilen durumun ne gibi değişikliklere yol açacağını rahatlıkla 
inceleyebilir.  
 
 
6.3. TÜRKİYE’NİN GELECEKTEKİ ULAŞIM AĞINA  

İLİŞKİN SENARYOLARIN GELİŞTİRİLMESİ 
 
6.3.1. Mevcut Durum 
 

Senaryo analizine başlamadan önce mevcut durum analizi yapılmaya 
çalışılmıştır. Burada mevcut durum ile kastedilen, değişkenlerin 1982-2000 yılları 
arasındaki ortalama değerlerinin gelecekte de devam edeceği varsayımının geçerli 
olmasıdır. Bu bağlamda Netica yazılımı çalıştırılarak koşullu olasılık değerleri elde 
edilmiştir. İncelemenin kolaylaştırılması ve programın daha hızlı çalışmasını sağlamak 
için, bu aşamada mal grupları senaryo çalışmasında dikkate alınmamıştır. 43 karar 
değişkeni ve 160 milyon kadar olasılığı içeren deneme, bilgisayarlarımızın buna izin 
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vermemesi (kapasite yetersizliği) nedeniyle yapılmamıştır. Ancak daha yüksek 
kapasiteli bir bilgisayar sağlanabilirse, söz konusu bu bilgisayarda istenilen çalışma da 
gerçekleştirilebilir. Zira istenilen çalışma sadece 1 iterasyon için 350MB’lık yere ihtiyaç 
duymaktadır. Ürün grupları çıkartılmış sözkonusu ağ yapısında 29 değişken ve bu 
değişkenler arasında toplam 75 bağlantı ile 79.402 adet koşullu olasılık vardır.  
Buna göre, mevcut durum Şekil 6.4’de verilmiştir.  
 

Mevcut durumda yıllık ortalama yatırımların %73’ü karayollarında, %15’i 
havayollarında %11,5’i demiryolunda, %6,8’i ise denizyolundadır. Netica programı 
eldeki verileri doğrudan alıp onların ortalamasını almamakta, bunun yerine, eldeki 
verileri kullanarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplayarak beklenen değerini hesap 
etmektedir. Bunu yaparken de verilen aralıklarda geçmiş dönemlerde herhangi bir 
gerçekleşme olmama durumunda bile gelecekte gerçekleşme olasılığını yansıtabilmesi 
nedeniyle söz konusu aralıklara küçük de olsa bir olasılık atanır. Her yatırım değişkeni 
kendi içinde aynı işleme tabii tutulduğundan gerçekteki verilerin ortalamasına yakın 
ama onlardan biraz daha farklı ortalamalara sahip olabilir ki bu da yapılan çalışmada 
olduğu gibi, dört ulaşım türüne yapılan yatırımın toplamının 100 olmaması sonucunu 
doğurmaktadır." 

 
Mevcut durumdaki ortalama değerlerin devam etmesi durumunda, yük 

taşımacılığında yıllık ortalama artışın %12, yolcu taşımacılığında ise yıllık ortalama 
artışın %8,38 olduğu saptanmaktadır ki , bu da ulaştırma uzmanlarının beklentileri ile 
aynı doğrultudadır.Yıllık artışın türlere dağılımı dikkate alındığında, karayolu ton.km 
yılda %20 oranında artarken, karayolu yolcu.km’ler %4,6 arttığı görülmektedir. 
Demiryollarındaki artış ise yük taşımacılığında %2, yolcu taşımacılığında %5’tir.  

 
Böyle bir durumda yük taşımacılığının %85,7’si karayollarından, %6,94’ü 

denizyollarından, %7,17’si de demiryolundan yapılırken, havayolundan yapılan %1’i 
geçememektedir.  Yolcu taşımacılığında ise karayolu %87,5 iken, demiryolu %7,82, 
havayolu da %3,3 civarındadır. Denizyolu yolcu taşımacılığı ise %1,36 seviyesindedir.  

 
Aşağıda verilen senaryoların üretimi sırasında ortalama gayri safi milli hasıla 

büyümesinin %4,1 seviyesinde, nüfus artışının % 2 civarında olacağı, yıllık turist 
gelişlerinin ortalama %13 artacağı, enflasyon oranının da %13 seviyesinde kalacağı 
kabulu yapılmıştır. Bu değerler, Netica 1.12’nin çalıştırılması durumunda elde edilen 
ortalama değerlerdir. Enerji fiyatlarında ise öngörü yapmak hem uluslararası 
fiyatlardaki dalgalanmalar hem de vergi yükündeki idari kararlar yüzünden çok zor 
olacaktır. Bu nedenle fiyatların %20 ile %70 arasında bir aralıkta değişkenlik 
gösterebileceği kabul edilmiştir. 

 
Tablo 6.2’de mevcut yapının korunması durumunda 1 yıllık, 3 yıllık ve 10 yıllık 

projeksiyonların özeti görülmektedir. Söz konusu projeksiyon değerlerine bakıldığında 
karayolunun yük taşımacılığındaki payının bir yıl sonraki payının %85,7  olacağı 
görülmektedir. Bu değer, genelde karayollarının yük taşımacılığındaki payı olarak 
ulaştırma çevrelerinde sıklıkla telaffuz edilen %92’nin altındadır. Buna karşın diğer tüm 
türlerin yolcu ve yük taşımacılığı payları beklentilere uygun bulunmuştur. Ulaştırma 
uzmanları ile yapılan değerlendirme sonucunda; karayolundaki sapmanın; %92 
değerinin, tümü ile bilimsel temele dayalı olmamasından kaynaklanmış olabileceği 
kanaatine varılmıştır. 



 6-15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6.4: Mevcut Durumun Tümü ile Korunması

Yil ortasi nufus tahmini
0.0236 to 0....
0.0194 to 0....
0.0153 to 0....

17.9
33.3
48.7

0.0202 ± 0.0034

GSMH
0.0496 to 0....
-0.00862 to...
-0.0669 to -...

51.7
32.5
15.8

0.041 ± 0.046

Okuryazarlik orani
0.0242 to 0....
0.0158 to 0....
0.00747 to 0...

18.5
6.54
75.0

0.0153 ± 0.007

Havayolu ic hat yuk ton km
0.196 to 0.441
-0.0496 to 0...
-0.295 to -0....

25.5
25.0
49.5

0.01 ± 0.22

Havayolu dis hat yuk ton ...
0.351 to 0.608
0.0951 to 0....
-0.161 to 0....

25.5
25.0
49.5

0.16 ± 0.23

Dis ticaret
0.255 to 0.425
0.0848 to 0....
-0.085 to 0....

20.2
38.0
41.9

0.13 ± 0.14

Petrol tuketimi
0.0953 to 0....
0.0231 to 0....
-0.0492 to 0...

34.1
33.0
33.0

0.06 ± 0.063

Enflasyon
0.572 to 0.986
0.157 to 0.572
-0.257 to 0....

15.3
11.8
72.9

0.13 ± 0.33

Havayolu ic hat yolcu sa...
0.555 to 1.04
0.0725 to 0....
-0.41 to 0.0...

25.5
25.0
49.5

0.2 ± 0.43

Havayolu dis hat yolcu s...
0.355 to 0.634
0.0755 to 0....
-0.204 to 0....

25.5
25.0
49.5

0.15 ± 0.25

Hava yoluna yatirim
35.3 to 38.8
31.7 to 35.3
28.1 to 31.7
24.5 to 28.1
20.9 to 24.5
17.3 to 20.9
13.8 to 17.3
10.2 to 13.8
6.59 to 10.2
3.01 to 6.59

7.14
3.57
3.57
3.57
7.14
7.14
10.7
7.14
25.0
25.0

15 ± 10

Otomobil sahipligi
0.164 to 0.221
0.107 to 0.164
0.0498 to 0....

21.9
22.7
55.3

0.116 ± 0.049

Yakit fiyatlarindaki degisim
0.82 to 1.12
0.515 to 0.82
0.21 to 0.515

28.2
48.7
23.1

0.68 ± 0.23

Istihdam
0.0417 to 0....
-0.00627 to...
-0.0542 to -...

33.2
33.8
33.0

0.018 ± 0.041

Karayolu y k ton km
0.306 to 0.49
0.122 to 0.306
-0.0626 to 0...

33.8
27.4
38.8

0.2 ± 0.17

Karayolu yolcu km
0.0869 to 0....
0.0111 to 0....
-0.0646 to 0...

35.3
25.0
39.7

0.046 ± 0.069

Karayoluna yatirim 
93.7 to 98.6
88.8 to 93.7
83.8 to 88.8
78.9 to 83.8
74 to 78.9
69 to 74
64.1 to 69
59.2 to 64.1
54.2 to 59.2
49.3 to 54.2

3.57
7.14
10.7
10.7
17.9
14.3
10.7
10.7
10.7
3.57

73 ± 12

Yuk tasima oranlari
kara
hava
demir
deniz

85.7
0.15
7.17
6.94

Turist 
0.253 to 0.507
-0.00121 to ...
-0.256 to -0....

20.3
59.5
20.3

0.13 ± 0.18

Kamyon sahipligi
0.0548 to 0....
0.0368 to 0....
0.0189 to 0....

27.3
40.9
31.8

0.045 ± 0.015

Demiryolu yuk tasima to...
0.113 to 0.24
-0.0142 to 0...
-0.142 to -0....

27.7
25.0
47.3

0.02 ± 0.11

Demiryolu yolcu km
0.143 to 0.292
-0.00543 to ...
-0.154 to -0....

30.9
25.0
44.1

0.05 ± 0.13

Demiryoluna yatirim 
22.3 to 24.3
20.3 to 22.3
18.3 to 20.3
16.2 to 18.3
14.2 to 16.2
12.2 to 14.2
10.2 to 12.2
8.14 to 10.2
6.11 to 8.14
4.09 to 6.11

3.57
7.14
10.7
3.57
7.14
7.14
3.57
17.9
21.4
17.9

11.5 ± 5.8

Yolcu oranlari
kara
hava
demir
deniz

87.5
3.33
7.82
1.36

Kentlesme orani
0.0309 to 0....
0.0196 to 0....
0.00828 to 0...

22.1
29.1
48.8

0.0222 ± 0.0096

Cikan gemi tonilato
0.146 to 0.359
-0.068 to 0....
-0.282 to -0....

30.0
25.0
45.0

0 ± 0.19

Giren gemi tonilato
0.504 to 0.895
0.114 to 0.504
-0.277 to 0....

21.9
27.3
50.8

0.2 ± 0.33

Denizyolu yolcu
0.05 to 0.1
0 to 0.05
-0.05 to 0

34.7
26.0
39.3

0.023 ± 0.045

Deniz yoluna yatirim 
14.8 to 16.3
13.3 to 14.8
11.8 to 13.3
10.2 to 11.8
8.74 to 10.2
7.23 to 8.74
5.72 to 7.23
4.21 to 5.72
2.7 to 4.21
1.19 to 2.7

7.14
3.57
7.14
10.7
10.7
3.57
3.57
10.7
14.3
28.6

6.8 ± 4.6

Yil ortasi nufus tahmini
0.0236 to 0....
0.0194 to 0....
0.0153 to 0....

17.9
33.3
48.7

0.0202 ± 0.0034

GSMH
0.0496 to 0....
-0.00862 to...
-0.0669 to -...

51.7
32.5
15.8

0.041 ± 0.046

Okuryazarlik orani
0.0242 to 0....
0.0158 to 0.

Yil ortasi nufus tahmini
0.0236 to 0....
0.0194 to 0....
0.0153 to 0....

17.9
33.3
48.7

0.0202 ± 0.0034

GSMH
0.0496 to 0....
-0.00862 to...
-0.0669 to -...

51.7
32.5
15.8

0.041 ± 0.046

Okuryazarlik orani
0.0242 to 0....
0.0158 to 0....
0.00747 to 0...

18.5
6.54
75.0

0.0153 ± 0.007

Havayolu ic hat yuk ton km
0.196 to 0.441
-0.0496 to 0...
-0.295 to -0....

25.5
25.0
49.5

0.01 ± 0.22

Havayolu dis hat yuk ton ...
0.351 to 0.608
0.0951 to 0....
-0.161 to 0....

25.5
25.0
49.5

0.16 ± 0.23

Dis ticaret
0.255 to 0.425
0.0848 to 0....
-0.085 to 0....

20.2
38.0
41.9

0.13 ± 0.14

Petrol tuketimi
0.0953 to 0....
0.0231 to 0....
-0.0492 to 0...

34.1
33.0
33.0

0.06 ± 0.063

Enflasyon
0.572 to 0.986
0.157 to 0.572
-0.257 to 0....

15.3
11.8
72.9

0.13 ± 0.33

Havayolu ic hat yolcu sa...
0.555 to 1.04
0.0725 to 0....
-0.41 to 0.0...

25.5
25.0
49.5

0.2 ± 0.43

Havayolu dis hat yolcu s...
0.355 to 0.634
0.0755 to 0....
-0.204 to 0....

25.5
25.0
49.5

0.15 ± 0.25

Hava yoluna yatirim
35.3 to 38.8
31.7 to 35.3
28.1 to 31.7
24.5 to 28.1
20.9 to 24.5
17.3 to 20.9
13.8 to 17.3
10.2 to 13.8
6.59 to 10.2
3.01 to 6.59

7.14
3.57
3.57
3.57
7.14
7.14
10.7
7.14
25.0
25.0

...
0.00747 to 0...

18.5
6.54
75.0

0.0153 ± 0.007

Havayolu ic hat yuk ton km
0.196 to 0.441
-0.0496 to 0...
-0.295 to -0....

25.5
25.0
49.5

0.01 ± 0.22

Havayolu dis hat yuk ton ...
0.351 to 0.608
0.0951 to 0....
-0.161 to 0....

25.5
25.0
49.5

0.16 ± 0.23

Dis ticaret
0.255 to 0.425
0.0848 to 0....
-0.085 to 0....

20.2
38.0
41.9

0.13 ± 0.14

Petrol tuketimi
0.0953 to 0....
0.0231 to 0....
-0.0492 to 0...

34.1
33.0
33.0

0.06 ± 0.063

Enflasyon
0.572 to 0.986
0.157 to 0.572
-0.257 to 0....

15.3
11.8
72.9

0.13 ± 0.33

Havayolu ic hat yolcu sa...
0.555 to 1.04
0.0725 to 0....
-0.41 to 0.0...

25.5
25.0
49.5

0.2 ± 0.43

Havayolu dis hat yolcu s...
0.355 to 0.634
0.0755 to 0....
-0.204 to 0....

25.5
25.0
49.5

0.15 ± 0.25

Hava yoluna yatirim
35.3 to 38.8
31.7 to 35.3
28.1 to 31.7
24.5 to 28.1
20.9 to 24.5
17.3 to 20.9
13.8 to 17.3
10.2 to 13.8
6.59 to 10.2
3.01 to 6.59

7.14
3.57
3.57
3.57
7.14
7.14
10.7
7.14
25.0
25.0

15 ± 10

Otomobil sahipligi
0.164 to 0.221
0.107 to 0.164
0.0498 to 0....

21.9
22.7
55.3

0.116 ± 0.049

Yakit fiyatlarindaki degisim
0.82 to 1.12
0.515 to 0.82
0.21 to 0.515

28.2
48.7
23.1

0.68 ± 0.23

Istihdam
0.0417 to 0....
-0.00627 to...
-0.0542 to -...

33.2
33.8
33.0

0.018 ± 0.041

Karayolu y k ton km
0.306 to 0.49
0.122 to 0.306
-0.0626 to 0...

33.8
27.4
38.8

0.2 ± 0.17

Karayolu yolcu km
0.0869 to 0....
0.0111 to 0....
-0.0646 to 0...

35.3
25.0
39.7

0.046 ± 0.069

Karayoluna yatirim 
93.7 to 98.6
88.8 to 93.7
83.8 to 88.8
78.9 to 83.8
74 to 78.9
69 to 74
64.1 to 69
59.2 to 64.1
54.2 to 59.2
49.3 to 54.2

3.57
7.14
10.7
10.7
17.9
14.3
10.7
10.7
10.7
3.57

73 ± 12

Yuk tasima oranlari
kara
hava
demir
deniz

85.7
0.15
7.17
6.94

Turist 
0.253 to 0.507
-0.00121 to ...
-0.256 to -0....

20.3
59.5
20.3

15 ± 10

Otomobil sahipligi
0.164 to 0.221
0.107 to 0.164
0.0498 to 0....

21.9
22.7
55.3

0.116 ± 0.049

Yakit fiyatlarindaki degisim
0.82 to 1.12
0.515 to 0.82
0.21 to 0.515

28.2
48.7
23.1

0.68 ± 0.23

Istihdam
0.0417 to 0....
-0.00627 to...
-0.0542 to -...

33.2
33.8
33.0

0.018 ± 0.041

Karayolu y k ton km
0.306 to 0.49
0.122 to 0.306
-0.0626 to 0...

33.8
27.4
38.8

0.2 ± 0.17

Karayolu yolcu km
0.0869 to 0....
0.0111 to 0....
-0.0646 to 0...

35.3
25.0
39.7

0.046 ± 0.069

Karayoluna yatirim 
93.7 to 98.6
88.8 to 93.7
83.8 to 88.8
78.9 to 83.8
74 to 78.9
69 to 74
64.1 to 69
59.2 to 64.1
54.2 to 59.2
49.3 to 54.2

3.57
7.14
10.7
10.7
17.9
14.3
10.7
10.7
10.7
3.57

73 ± 12

Yuk tasima oranlari
kara
hava
demir
deniz

85.7
0.15
7.17
6.94

Turist 
0.253 to 0.507
-0.00121 to ...
-0.256 to -0....

20.3
59.5
20.3

0.13 ± 0.18

Kamyon sahipligi
0.0548 to 0....
0.0368 to 0....
0.0189 to 0....

27.3
40.9
31.8

0.045 ± 0.015

Demiryolu yuk tasima to...
0.113 to 0.24
-0.0142 to 0...
-0.142 to -0....

27.7
25.0
47.3

0.02 ± 0.11

Demiryolu yolcu km
0.143 to 0.292
-0.00543 to ...
-0.154 to -0....

30.9
25.0
44.1

0.05 ± 0.13

Demiryoluna yatirim 
22.3 to 24.3
20.3 to 22.3
18.3 to 20.3
16.2 to 18.3
14.2 to 16.2
12.2 to 14.2
10.2 to 12.2
8.14 to 10.2
6.11 to 8.14
4.09 to 6.11

3.57
7.14
10.7
3.57
7.14
7.14
3.57
17.9
21.4
17.9

11.5 ± 5.8

Yolcu oranlari
kara
hava
demir
deniz

87.5
3.33
7.82
1.36

Kentlesme orani
0.0309 to 0....
0.0196 to 0....
0.00828 to 0...

22.1
29.1
48.8

0.0222 ± 0.0096

Cikan gemi tonilato
0.146 to 0.359
-0.068 to 0....
-0.282 to -0....

30.0
25.0
45.0

0 ± 0.19

Giren gemi tonilato
0.504 to 0.895
0.114 to 0.504
-0.277 to 0....

21.9
27.3
50.8

0.2 ± 0.33

Denizyolu yolcu
0.05 to 0.1

0.13 ± 0.18

Kamyon sahipligi
0.0548 to 0....
0.0368 to 0....
0.0189 to 0....

27.3
40.9
31.8

0.045 ± 0.015

Demiryolu yuk tasima to...
0.113 to 0.24
-0.0142 to 0...
-0.142 to -0....

27.7
25.0
47.3

0.02 ± 0.11

Demiryolu yolcu km
0.143 to 0.292
-0.00543 to ...
-0.154 to -0....

30.9
25.0
44.1

0.05 ± 0.13

Demiryoluna yatirim 
22.3 to 24.3
20.3 to 22.3
18.3 to 20.3
16.2 to 18.3
14.2 to 16.2
12.2 to 14.2
10.2 to 12.2
8.14 to 10.2
6.11 to 8.14
4.09 to 6.11

3.57
7.14
10.7
3.57
7.14
7.14
3.57
17.9
21.4
17.9

11.5 ± 5.8

Yolcu oranlari
kara
hava
demir
deniz

87.5
3.33
7.82
1.36

Kentlesme orani
0.0309 to 0....
0.0196 to 0....
0.00828 to 0...

22.1
29.1
48.8

0.0222 ± 0.0096

Cikan gemi tonilato
0.146 to 0.359
-0.068 to 0....
-0.282 to -0....

30.0
25.0
45.0

0 ± 0.19

Giren gemi tonilato
0.504 to 0.895
0.114 to 0.504
-0.277 to 0....

21.9
27.3
50.8

0.2 ± 0.33

Denizyolu yolcu
0.05 to 0.1
0 to 0.05
-0.05 to 0

34.7
26.0
39.3

0.023 ± 0.045

Deniz yoluna yatirim 
14.8 to 16.3
13.3 to 14.8
11.8 to 13.3
10.2 to 11.8
8.74 to 10.2
7.23 to 8.74
5.72 to 7.23
4.21 to 5.72
2.7 to 4.21
1.19 to 2.7

7.14
3.57
7.14
10.7
10.7
3.57
3.57
10.7
14.3
28.6

6.8 ± 4.6
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6.3.2. Senaryo I: Türel Dağılımda Kısmi İyileştirme 
 

Son yıllarda ülkemizde ulaştırma alanında izlenmesi düşünülen yeni politikalar 
kapsamında, yük ve yolcu taşımacılığında türlere göre dağılımın, demiryolu lehine 
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasına hız verilmiştir. Bu bağlamda, Senaryo 
1’de, türler arasındaki dağılıma ilişkin kismi bir iyileştirmeye gidilmesi irdelenmiştir.  
Bu bağlamda karayolu yatırımlarının toplam ulaştırma yatırımları içindeki payı bir yıl 
içerisinde %73’den %60’a çekilirken, demiryolu yatırımlarının payı %11,5’den %15’e, 
denizyolunun payı ise %6.8’den %10’a çıkartılıp, havayolu yatırımlarının payı da 
%15’de tutulduğunda, karayolunda ton.km artışı yıllık %20’den %16’ya, yolcu.km’deki 
artış hızı ise yıllık %4,6’dan %2,8’e inmektedir.  
 

Ulaştırma yatırımlarındaki bu değişim sonucunda demiryollarında yük 
taşımacılığının artış hızı yıllık %2’den %5’e, yolcu taşımacılığı ise %5’ten %8’e 
çıkmaktadır.  

 
Bu yaklaşım sonucunda deniz taşımacılığının toplam yük taşımacılığındaki payı 

bir yıl içinde %6.94’den %7,96’e, demiryolunun ise %7.17’den %7,26’ya çıkmaktadır. 
Karayolunun toplam yük taşımacılığındaki payı ise bir yıl içerisinde %85,7’den 
%84,6’ya inmektedir. 

 
Yolcu taşımacılığında ise karayolunun %87,5 olan payı bir yıl içinde %86,4’e 

inerken, havayolununki %3,3’den %3,54’e, demiryolununki ise %7,8’den %8,67’ye 
çıkmaktadır (Şekil 6.5). 

 
Yukarıda ele alınan senaryolardaki yatırım oranları uzun süreli olarak korunursa, 

bu oranlar 10 yıl içinde yükte karayolunda %80-85 aralığına, demiryolunda %5-10 
aralığına, denizyolunda ise %10-15 aralığına çekilecektir. Bu tahminlerin geniş aralık 
içinde verilmesi hem uzun dönemli tahminlerde hata payının artmasından hem de enerji 
fiyatlarının 10 yılda geniş bir aralıkta dalgalanabileceği varsayımından 
kaynaklanmaktadır. 

 
Havayollarının yük taşımacılığındaki payı %5’in altında kalacağı 

öngörülmektedir. 
 
Yolcu taşımacılığında ise bu oranlar karayolunda %80-85 bandına, 

demiryolunda %10-15 bandına ulaşacak, denizyollarında ise %5’in altında kalacaktır 
Tablo 6.2.’ de, Senaryo I’ e karşılık gelen 1 yıllık, 3 yıllık ve 10 yıllık projeksiyonların 
özeti görülmektedir. 
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Şekil 6.5 : Senaryo I’e Karşılık Gelen Durum 

Yil ortasi nufus tahmini
0.0236 to 0....
0.0194 to 0....
0.0153 to 0....

17.9
33.3
48.7

0.0202 ± 0.0034

GSMH
0.0496 to 0....
-0.00862 to...
-0.0669 to -...

51.7
32.5
15.8

0.041 ± 0.046

Okuryazarlik orani
0.0242 to 0....
0.0158 to 0....
0.00747 to 0...

18.5
6.54
75.0

0.0153 ± 0.007

Havayolu ic hat yuk ton km
0.196 to 0.441
-0.0496 to 0...
-0.295 to -0....

26.8
25.0
48.2

0.02 ± 0.22

Havayolu dis hat yuk ton ...
0.351 to 0.608
0.0951 to 0....
-0.161 to 0....

26.8
25.0
48.2

0.17 ± 0.23

Dis ticaret
0.255 to 0.425
0.0848 to 0....
-0.085 to 0....

20.2
38.0
41.9

0.13 ± 0.14

Petrol tuketimi
0.0953 to 0....
0.0231 to 0....
-0.0492 to 0...

34.1
33.0
33.0

0.06 ± 0.063

Enflasyon
0.572 to 0.986
0.157 to 0.572
-0.257 to 0....

15.3
11.8
72.9

0.13 ± 0.33

Havayolu ic hat yolcu sa...
0.555 to 1.04
0.0725 to 0....
-0.41 to 0.0...

26.8
25.0
48.2

0.21 ± 0.43

Havayolu dis hat yolcu s...
0.355 to 0.634
0.0755 to 0....
-0.204 to 0....

26.8
25.0
48.2

0.16 ± 0.25

Hava yoluna yatirim
35.3 to 38.8
31.7 to 35.3
28.1 to 31.7
24.5 to 28.1
20.9 to 24.5
17.3 to 20.9
13.8 to 17.3
10.2 to 13.8
6.59 to 10.2
3.01 to 6.59

0
0
0
0
0
0

100
0
0
0

15.6 ± 1

Otomobil sahipligi
0.164 to 0.221
0.107 to 0.164
0.0498 to 0....

22.0
22.7
55.3

0.116 ± 0.049

Yakit fiyatlarindaki degisim
0.82 to 1.12
0.515 to 0.82
0.21 to 0.515

28.2
48.7
23.1

0.68 ± 0.23

Istihdam
0.0417 to 0....
-0.00627 to...
-0.0542 to -...

33.2
33.7
33.1

0.018 ± 0.041

Karayolu y k ton km
0.306 to 0.49
0.122 to 0.306
-0.0626 to 0...

21.8
27.4
50.8

0.16 ± 0.16

Karayolu yolcu km
0.0869 to 0....
0.0111 to 0....
-0.0646 to 0...

23.3
25.0
51.7

0.028 ± 0.066

Karayoluna yatirim
93.7 to 98.6
88.8 to 93.7
83.8 to 88.8
78.9 to 83.8
74 to 78.9
69 to 74
64.1 to 69
59.2 to 64.1
54.2 to 59.2
49.3 to 54.2

0
0
0
0
0
0
0

100
0
0

61.6 ± 1.4

Yuk tasima oranlari
kara
hava
demir
deniz

84.6
0.15
7.26
7.96

Turist 
0.253 to 0.507
-0.00121 to ...
-0.256 to -0....

20.3
59.5
20.3

0.13 ± 0.18

Kamyon sahipligi
0.0548 to 0....
0.0368 to 0....
0.0189 to 0....

27.3
40.9
31.8

0.045 ± 0.015

Demiryolu yuk tasima to...
0.113 to 0.24
-0.0142 to 0...
-0.142 to -0....

36.8
25.0
38.2

0.05 ± 0.12

Demiryolu yolcu km
0.143 to 0.292
-0.00543 to ...
-0.154 to -0....

40.0
25.0
35.0

0.08 ± 0.14

Demiryoluna yatirim 
22.3 to 24.3
20.3 to 22.3
18.3 to 20.3
16.2 to 18.3
14.2 to 16.2
12.2 to 14.2
10.2 to 12.2
8.14 to 10.2
6.11 to 8.14
4.09 to 6.11

0
0
0
0

100
0
0
0
0
0

15.23 ± 0.58

Yolcu oranlari
kara
hava
demir
deniz

86.4
3.54
8.67
1.37

Kentlesme orani
0.0309 to 0....
0.0196 to 0....
0.00828 to 0...

21.3
29.2
49.5

0.0221 ± 0.0095

Cikan gemi tonilato
0.146 to 0.359
-0.068 to 0....
-0.282 to -0....

38.9
25.0
36.1

0.04 ± 0.19

Giren gemi tonilato
0.504 to 0.895
0.114 to 0.504
-0.277 to 0....

30.7
27.4
41.9

0.27 ± 0.35

Denizyolu yolcu
0.05 to 0.1
0 to 0.05
-0.05 to 0

36.5
26.0
37.5

0.024 ± 0.045

Deniz yoluna yatirim 
14.8 to 16.3
13.3 to 14.8
11.8 to 13.3
10.2 to 11.8
8.74 to 10.2
7.23 to 8.74
5.72 to 7.23
4.21 to 5.72
2.7 to 4.21
1.19 to 2.7

0
0
0
0

100
0
0
0
0
0

9.49 ± 0.44

Yil ortasi nufus tahmini
0.0236 to 0....
0.0194 to 0....
0.0153 to 0....

17.9
33.3
48.7

0.0202 ± 0.0034

GSMH
0.0496 to 0....
-0.00862 to...
-0.0669 to -...

51.7
32.5
15.8

0.041 ± 0.046

Okuryazarlik orani
0.0242 to 0....
0.0158 to 0.

Yil ortasi nufus tahmini
0.0236 to 0....
0.0194 to 0....
0.0153 to 0....

17.9
33.3
48.7

0.0202 ± 0.0034

GSMH
0.0496 to 0....
-0.00862 to...
-0.0669 to -...

51.7
32.5
15.8

0.041 ± 0.046

Okuryazarlik orani
0.0242 to 0....
0.0158 to 0....
0.00747 to 0...

18.5
6.54
75.0

0.0153 ± 0.007

Havayolu ic hat yuk ton km
0.196 to 0.441
-0.0496 to 0...
-0.295 to -0....

26.8
25.0
48.2

0.02 ± 0.22

Havayolu dis hat yuk ton ...
0.351 to 0.608
0.0951 to 0....
-0.161 to 0....

26.8
25.0
48.2

0.17 ± 0.23

Dis ticaret
0.255 to 0.425
0.0848 to 0....
-0.085 to 0....

20.2
38.0
41.9

0.13 ± 0.14

Petrol tuketimi
0.0953 to 0....
0.0231 to 0....
-0.0492 to 0...

34.1
33.0
33.0

0.06 ± 0.063

Enflasyon
0.572 to 0.986
0.157 to 0.572
-0.257 to 0....

15.3
11.8
72.9

0.13 ± 0.33

Havayolu ic hat yolcu sa...
0.555 to 1.04
0.0725 to 0....
-0.41 to 0.0...

26.8
25.0
48.2

0.21 ± 0.43

Havayolu dis hat yolcu s...
0.355 to 0.634
0.0755 to 0....
-0.204 to 0....

26.8
25.0
48.2

0.16 ± 0.25

Hava yoluna yatirim
35.3 to 38.8
31.7 to 35.3
28.1 to 31.7
24.5 to 28.1
20.9 to 24.5
17.3 to 20.9
13.8 to 17.3
10.2 to 13.8
6.59 to 10.2
3.01 to 6.59

0
0
0
0
0
0

100
0
0
0

...
0.00747 to 0...

18.5
6.54
75.0

0.0153 ± 0.007

Havayolu ic hat yuk ton km
0.196 to 0.441
-0.0496 to 0...
-0.295 to -0....

26.8
25.0
48.2

0.02 ± 0.22

Havayolu dis hat yuk ton ...
0.351 to 0.608
0.0951 to 0....
-0.161 to 0....

26.8
25.0
48.2

0.17 ± 0.23

Dis ticaret
0.255 to 0.425
0.0848 to 0....
-0.085 to 0....

20.2
38.0
41.9

0.13 ± 0.14

Petrol tuketimi
0.0953 to 0....
0.0231 to 0....
-0.0492 to 0...

34.1
33.0
33.0

0.06 ± 0.063

Enflasyon
0.572 to 0.986
0.157 to 0.572
-0.257 to 0....

15.3
11.8
72.9

0.13 ± 0.33

Havayolu ic hat yolcu sa...
0.555 to 1.04
0.0725 to 0....
-0.41 to 0.0...

26.8
25.0
48.2

0.21 ± 0.43

Havayolu dis hat yolcu s...
0.355 to 0.634
0.0755 to 0....
-0.204 to 0....

26.8
25.0
48.2

0.16 ± 0.25

Hava yoluna yatirim
35.3 to 38.8
31.7 to 35.3
28.1 to 31.7
24.5 to 28.1
20.9 to 24.5
17.3 to 20.9
13.8 to 17.3
10.2 to 13.8
6.59 to 10.2
3.01 to 6.59

0
0
0
0
0
0

100
0
0
0

15.6 ± 1

Otomobil sahipligi
0.164 to 0.221
0.107 to 0.164
0.0498 to 0....

22.0
22.7
55.3

0.116 ± 0.049

Yakit fiyatlarindaki degisim
0.82 to 1.12
0.515 to 0.82
0.21 to 0.515

28.2
48.7
23.1

0.68 ± 0.23

Istihdam
0.0417 to 0....
-0.00627 to...
-0.0542 to -...

33.2
33.7
33.1

0.018 ± 0.041

Karayolu y k ton km
0.306 to 0.49
0.122 to 0.306
-0.0626 to 0...

21.8
27.4
50.8

0.16 ± 0.16

Karayolu yolcu km
0.0869 to 0....
0.0111 to 0....
-0.0646 to 0...

23.3
25.0
51.7

0.028 ± 0.066

Karayoluna yatirim
93.7 to 98.6
88.8 to 93.7
83.8 to 88.8
78.9 to 83.8
74 to 78.9
69 to 74
64.1 to 69
59.2 to 64.1
54.2 to 59.2
49.3 to 54.2

0
0
0
0
0
0
0

100
0
0

61.6 ± 1.4

Yuk tasima oranlari
kara
hava
demir
deniz

84.6
0.15
7.26
7.96

Turist 
0.253 to 0.507
-0.00121 to ...
-0.256 to -0....

20.3
59.5
20.3

0.13 ± 0.18

Kamyon sahipligi
0.0548 to 0....
0.0368 to 0....
0.0189 to 0....

27.3

15.6 ± 1

Otomobil sahipligi
0.164 to 0.221
0.107 to 0.164
0.0498 to 0....

22.0
22.7
55.3

0.116 ± 0.049

Yakit fiyatlarindaki degisim
0.82 to 1.12
0.515 to 0.82
0.21 to 0.515

28.2
48.7
23.1

0.68 ± 0.23

Istihdam
0.0417 to 0....
-0.00627 to...
-0.0542 to -...

33.2
33.7
33.1

0.018 ± 0.041

Karayolu y k ton km
0.306 to 0.49
0.122 to 0.306
-0.0626 to 0...

21.8
27.4
50.8

0.16 ± 0.16

Karayolu yolcu km
0.0869 to 0....
0.0111 to 0....
-0.0646 to 0...

23.3
25.0
51.7

0.028 ± 0.066

Karayoluna yatirim
93.7 to 98.6
88.8 to 93.7
83.8 to 88.8
78.9 to 83.8
74 to 78.9
69 to 74
64.1 to 69
59.2 to 64.1
54.2 to 59.2
49.3 to 54.2

0
0
0
0
0
0
0

100
0
0

61.6 ± 1.4

Yuk tasima oranlari
kara
hava
demir
deniz

84.6
0.15
7.26
7.96

Turist 
0.253 to 0.507
-0.00121 to ...
-0.256 to -0....

20.3
59.5
20.3

0.13 ± 0.18

Kamyon sahipligi
0.0548 to 0....
0.0368 to 0....
0.0189 to 0....

27.3
40.9
31.8

0.045 ± 0.015

Demiryolu yuk tasima to...
0.113 to 0.24
-0.0142 to 0...
-0.142 to -0....

36.8
25.0
38.2

0.05 ± 0.12

Demiryolu yolcu km
0.143 to 0.292
-0.00543 to ...
-0.154 to -0....

40.0
25.0
35.0

0.08 ± 0.14

Demiryoluna yatirim 
22.3 to 24.3
20.3 to 22.3
18.3 to 20.3
16.2 to 18.3
14.2 to 16.2
12.2 to 14.2
10.2 to 12.2
8.14 to 10.2
6.11 to 8.14
4.09 to 6.11

0
0
0
0

100
0
0
0
0
0

15.23 ± 0.58

Yolcu oranlari
kara
hava
demir
deniz

86.4
3.54
8.67
1.37

Kentlesme orani
0.0309 to 0....
0.0196 to 0....
0.00828 to 0...

21.3
29.2
49.5

0.0221 ± 0.0095

Cikan gemi tonilato
0.146 to 0.359
-0.068 to 0....
-0.282 to -0....

38.9
25.0
36.1

0.04 ± 0.19

Giren gemi tonilato
0.504 to 0.895
0.114 to 0.504
-0.277 to 0....

30.7
27.4
41.9

0.27 ± 0.35

Denizyolu yolcu
0.05 to 0.1
0 to 0.05
-0.05 to 0

36.5
26.0
37.5

0.024 ± 0.045

Deniz yoluna yatirim 

40.9
31.8

0.045 ± 0.015

Demiryolu yuk tasima to...
0.113 to 0.24
-0.0142 to 0...
-0.142 to -0....

36.8
25.0
38.2

0.05 ± 0.12

Demiryolu yolcu km
0.143 to 0.292
-0.00543 to ...
-0.154 to -0....

40.0
25.0
35.0

0.08 ± 0.14

Demiryoluna yatirim 
22.3 to 24.3
20.3 to 22.3
18.3 to 20.3
16.2 to 18.3
14.2 to 16.2
12.2 to 14.2
10.2 to 12.2
8.14 to 10.2
6.11 to 8.14
4.09 to 6.11

0
0
0
0

100
0
0
0
0
0

15.23 ± 0.58

Yolcu oranlari
kara
hava
demir
deniz

86.4
3.54
8.67
1.37

Kentlesme orani
0.0309 to 0....
0.0196 to 0....
0.00828 to 0...

21.3
29.2
49.5

0.0221 ± 0.0095

Cikan gemi tonilato
0.146 to 0.359
-0.068 to 0....
-0.282 to -0....

38.9
25.0
36.1

0.04 ± 0.19

Giren gemi tonilato
0.504 to 0.895
0.114 to 0.504
-0.277 to 0....

30.7
27.4
41.9

0.27 ± 0.35

Denizyolu yolcu
0.05 to 0.1
0 to 0.05
-0.05 to 0

36.5
26.0
37.5

0.024 ± 0.045

Deniz yoluna yatirim 
14.8 to 16.3
13.3 to 14.8
11.8 to 13.3
10.2 to 11.8
8.74 to 10.2
7.23 to 8.74
5.72 to 7.23
4.21 to 5.72
2.7 to 4.21
1.19 to 2.7

0
0
0
0

100
0
0
0
0
0

9.49 ± 0.44
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6.3.3. Senaryo II: Yük Taşımacılığında Demiryolu Lehine Köklü Değişim 
 

Bu senaryoda, karayolu yatırımlarının toplam ulaştırma yatırımları içindeki payı 
%73’den %51’e düşürülürken, demiryolunun payı %11,5’dan %24’e, denizyolunun 
payı ise %6,8’den %10’a çıkartılmakta, havayolu ise %15’de sabitlenmektedir. Bu 
durumda karayolundaki ton.km yıllık artış hızı %20’den % 12’ye, yolcu 
taşımacılığındaki artış hızı da %4,6’dan %1,2’ye inmektedir. 

 
Buna karşın demiryolundaki yük taşımacılığının yıllık artışı %2’den %10’a, 

yolcu taşımacılığındaki yıllık artış ise %5’ten %14’e yükselmektedir.  
 
Bu şartlar altında bir yıl içinde yük taşımacılığında karayolunun payı %84,4’e 

inerken, denizyolu %8,06’ya, demiryolu %7,35’e yükselmektedir.  
 
Yolcu taşımacılığında ise karayollarının payı, bir yıl içinde %87,5’dan %85,3’e 

inerken, demiryolunun payı %7,8’den %9,87’e, havayolunun payı ise %3,33’den 
%3,44’e çıkmaktadır.  

 
Demiryollarındaki artış hızının hızlı yükselmesine karşın (yükte %2’den %10’a, 

yolcuda %5’ten %14’e) bir yıl içinde karayolunun payının 2,2 puan azalması, 
demiryolunun payının ise ancak 2 puan civarında yükselmesi, başlangıç durumunda 
demiryolunun payının çok düşük, karayolunun payının ise çok yüksek olmasından 
dolayıdır. Öte yandan, bu senaryoda havayolu ve denizyoluna yapılan yatırımlarda 
Senaryo I’ e göre önemli bir değişiklik yapılmadığından, söz konusu ulaşım türlerinde 
yolcu ve yük taşımacılığının yıllık artış hızı arasında bir fark görülmemektedir.  

 
Yukarıda ele alınan senaryolardaki yatırım oranları uzun süreli olarak korunursa, 

bu oranlar 10 yıl içinde yükte %70-75 aralığına, demiryolunda %10-15 aralığına, 
denizyolunda ise %10-15 aralığına çekilecektir. Bu tahminlerin geniş aralık içinde 
verilmesi hem uzun dönemli tahminlerde hata payının artmasından hem de enerji 
fiyatlarının 10 yılda geniş bir aralıkta dalgalanabileceği varsayımından 
kaynaklanmaktadır. 

 
Havayollarının yük taşımacılığındaki payı %5’in altında kalacağı 

öngörülmektedir. 
 
Yolcu taşımacılığında ise bu oranlar karayolunda %75-80 bandına, 

demiryolunda %15-20 bandına, havayollarında %5-10 bandına ulaşacak, 
denizyollarında ise %5’in altında kalacaktır (bkz. Şekil 6.6). 

  
Tablo 6.2’de, Senaryo II’ ye ilişkin 1 yıllık, 3 yıllık ve 10 yıllık projeksiyonların 

özeti görülebilmektedir. 
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Şekil 6.6 Senaryo II’ye Karşılık Gelen Durum 

Yil ortasi nufus tahmini
0.0236 to 0....
0.0194 to 0....
0.0153 to 0....

17.9
33.3
48.7

0.0202 ± 0.0034

GSMH
0.0496 to 0....
-0.00862 to...
-0.0669 to -...

51.7
32.5
15.8

0.041 ± 0.046

Okuryazarlik orani
0.0242 to 0....
0.0158 to 0....
0.00747 to 0...

18.5
6.54
75.0

0.0153 ± 0.007

Havayolu ic hat yuk ton km
0.196 to 0.441
-0.0496 to 0...
-0.295 to -0....

26.8
25.0
48.2

0.02 ± 0.22

Havayolu dis hat yuk ton ...
0.351 to 0.608
0.0951 to 0....
-0.161 to 0....

26.8
25.0
48.2

0.17 ± 0.23

Dis ticaret
0.255 to 0.425
0.0848 to 0....
-0.085 to 0....

20.2
38.0
41.9

0.13 ± 0.14

Petrol tuketimi
0.0953 to 0....
0.0231 to 0....
-0.0492 to 0...

34.1
33.0
33.0

0.06 ± 0.063

Enflasyon
0.572 to 0.986
0.157 to 0.572
-0.257 to 0....

15.3
11.8
72.9

0.13 ± 0.33

Havayolu ic hat yolcu sa...
0.555 to 1.04
0.0725 to 0....
-0.41 to 0.0...

26.8
25.0
48.2

0.21 ± 0.43

Havayolu dis hat yolcu s...
0.355 to 0.634
0.0755 to 0....
-0.204 to 0....

26.8
25.0
48.2

0.16 ± 0.25

Hava yoluna yatirim
35.3 to 38.8
31.7 to 35.3
28.1 to 31.7
24.5 to 28.1
20.9 to 24.5
17.3 to 20.9
13.8 to 17.3
10.2 to 13.8
6.59 to 10.2
3.01 to 6.59

0
0
0
0
0
0

100
0
0
0

15.6 ± 1

Otomobil sahipligi
0.164 to 0.221
0.107 to 0.164
0.0498 to 0....

22.0
22.7
55.3

0.116 ± 0.049

Yakit fiyatlarindaki degisim
0.82 to 1.12
0.515 to 0.82
0.21 to 0.515

28.2
48.7
23.1

0.68 ± 0.23

Istihdam
0.0417 to 0....
-0.00627 to ...
-0.0542 to -...

33.1
33.7
33.2

0.018 ± 0.041

Karayolu y k ton km
0.306 to 0.49
0.122 to 0.306
-0.0626 to 0...

11.8
27.4
60.8

0.12 ± 0.14

Karayolu yolcu km
0.0869 to 0....
0.0111 to 0....
-0.0646 to 0...

13.3
25.0
61.7

0.012 ± 0.059

Karayoluna yatirim 
93.7 to 98.6
88.8 to 93.7
83.8 to 88.8
78.9 to 83.8
74 to 78.9
69 to 74
64.1 to 69
59.2 to 64.1
54.2 to 59.2
49.3 to 54.2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
51.8 ± 1.4

Yuk tasima oranlari
kara
hava
demir
deniz

84.4
0.15
7.35
8.06

Turist 
0.253 to 0.507
-0.00121 to ...
-0.256 to -0....

20.3
59.5
20.3

0.13 ± 0.18

Kamyon sahipligi
0.0548 to 0....
0.0368 to 0....
0.0189 to 0....

27.3
40.9
31.8

0.045 ± 0.015

Demiryolu yuk tasima to...
0.113 to 0.24
-0.0142 to 0...
-0.142 to -0....

56.8
25.0
18.2

0.1 ± 0.11

Demiryolu yolcu km
0.143 to 0.292
-0.00543 to ...
-0.154 to -0....

60.0
25.0
15.0

0.14 ± 0.12

Demiryoluna yatirim 
22.3 to 24.3
20.3 to 22.3
18.3 to 20.3
16.2 to 18.3
14.2 to 16.2
12.2 to 14.2
10.2 to 12.2
8.14 to 10.2
6.11 to 8.14
4.09 to 6.11

100
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23.33 ± 0.58

Yolcu oranlari
kara
hava
demir
deniz

85.3
3.44
9.87
1.37

Kentlesme orani
0.0309 to 0....
0.0196 to 0....
0.00828 to 0...

20.6
29.4
50.1

0.0219 ± 0.0095

Cikan gemi tonilato
0.146 to 0.359
-0.068 to 0....
-0.282 to -0....

38.9
25.0
36.1

0.04 ± 0.19

Giren gemi tonilato
0.504 to 0.895
0.114 to 0.504
-0.277 to 0....

30.7
27.4
41.9

0.27 ± 0.35

Denizyolu yolcu
0.05 to 0.1
0 to 0.05
-0.05 to 0

36.5
26.0
37.5

0.024 ± 0.045

Deniz yoluna yatirim 
14.8 to 16.3
13.3 to 14.8
11.8 to 13.3
10.2 to 11.8
8.74 to 10.2
7.23 to 8.74
5.72 to 7.23
4.21 to 5.72
2.7 to 4.21
1.19 to 2.7

0
0
0
0

100
0
0
0
0
0

9.49 ± 0.44

Yil ortasi nufus tahmini
0.0236 to 0....
0.0194 to 0....
0.0153 to 0....

17.9
33.3
48.7

0.0202 ± 0.0034

GSMH
0.0496 to 0....
-0.00862 to...
-0.0669 to -...

51.7
32.5
15.8

0.041 ± 0.046

Okuryazarlik orani
0.0242 to 0....
0.0158 to 0.

Yil ortasi nufus tahmini
0.0236 to 0....
0.0194 to 0....
0.0153 to 0....

17.9
33.3
48.7

0.0202 ± 0.0034

GSMH
0.0496 to 0....
-0.00862 to...
-0.0669 to -...

51.7
32.5
15.8

0.041 ± 0.046

Okuryazarlik orani
0.0242 to 0....
0.0158 to 0....
0.00747 to 0...

18.5
6.54
75.0

0.0153 ± 0.007

Havayolu ic hat yuk ton km
0.196 to 0.441
-0.0496 to 0...
-0.295 to -0....

26.8
25.0
48.2

0.02 ± 0.22

Havayolu dis hat yuk ton ...
0.351 to 0.608
0.0951 to 0....
-0.161 to 0....

26.8
25.0
48.2

0.17 ± 0.23

Dis ticaret
0.255 to 0.425
0.0848 to 0....
-0.085 to 0....

20.2
38.0
41.9

0.13 ± 0.14

Petrol tuketimi
0.0953 to 0....
0.0231 to 0....
-0.0492 to 0...

34.1
33.0
33.0

0.06 ± 0.063

Enflasyon
0.572 to 0.986
0.157 to 0.572
-0.257 to 0....

15.3
11.8
72.9

0.13 ± 0.33

Havayolu ic hat yolcu sa...
0.555 to 1.04
0.0725 to 0....
-0.41 to 0.0...

26.8
25.0
48.2

0.21 ± 0.43

Havayolu dis hat yolcu s...
0.355 to 0.634
0.0755 to 0....
-0.204 to 0....

26.8
25.0
48.2

0.16 ± 0.25

Hava yoluna yatirim
35.3 to 38.8
31.7 to 35.3
28.1 to 31.7
24.5 to 28.1
20.9 to 24.5
17.3 to 20.9
13.8 to 17.3
10.2 to 13.8
6.59 to 10.2
3.01 to 6.59

0
0
0
0
0
0

100
0
0
0

...
0.00747 to 0...

18.5
6.54
75.0

0.0153 ± 0.007

Havayolu ic hat yuk ton km
0.196 to 0.441
-0.0496 to 0...
-0.295 to -0....

26.8
25.0
48.2

0.02 ± 0.22

Havayolu dis hat yuk ton ...
0.351 to 0.608
0.0951 to 0....
-0.161 to 0....

26.8
25.0
48.2

0.17 ± 0.23

Dis ticaret
0.255 to 0.425
0.0848 to 0....
-0.085 to 0....

20.2
38.0
41.9

0.13 ± 0.14

Petrol tuketimi
0.0953 to 0....
0.0231 to 0....
-0.0492 to 0...

34.1
33.0
33.0

0.06 ± 0.063

Enflasyon
0.572 to 0.986
0.157 to 0.572
-0.257 to 0....

15.3
11.8
72.9

0.13 ± 0.33

Havayolu ic hat yolcu sa...
0.555 to 1.04
0.0725 to 0....
-0.41 to 0.0...

26.8
25.0
48.2

0.21 ± 0.43

Havayolu dis hat yolcu s...
0.355 to 0.634
0.0755 to 0....
-0.204 to 0....

26.8
25.0
48.2

0.16 ± 0.25

Hava yoluna yatirim
35.3 to 38.8
31.7 to 35.3
28.1 to 31.7
24.5 to 28.1
20.9 to 24.5
17.3 to 20.9
13.8 to 17.3
10.2 to 13.8
6.59 to 10.2
3.01 to 6.59

0
0
0
0
0
0

100
0
0
0

15.6 ± 1

Otomobil sahipligi
0.164 to 0.221
0.107 to 0.164
0.0498 to 0....

22.0
22.7
55.3

0.116 ± 0.049

Yakit fiyatlarindaki degisim
0.82 to 1.12
0.515 to 0.82
0.21 to 0.515

28.2
48.7
23.1

0.68 ± 0.23

Istihdam
0.0417 to 0....
-0.00627 to ...
-0.0542 to -...

33.1
33.7
33.2

0.018 ± 0.041

Karayolu y k ton km
0.306 to 0.49
0.122 to 0.306
-0.0626 to 0...

11.8
27.4
60.8

0.12 ± 0.14

Karayolu yolcu km
0.0869 to 0....
0.0111 to 0....
-0.0646 to 0...

13.3
25.0
61.7

0.012 ± 0.059

Karayoluna yatirim 
93.7 to 98.6
88.8 to 93.7
83.8 to 88.8
78.9 to 83.8
74 to 78.9
69 to 74
64.1 to 69
59.2 to 64.1
54.2 to 59.2
49.3 to 54.2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
51.8 ± 1.4

Yuk tasima oranlari
kara
hava
demir
deniz

84.4
0.15
7.35
8.06

Turist 
0.253 to 0.507
-0.00121 to ...
-0.256 to -0....

20.3
59.5
20.3

0.13 ± 0.18

Kamyon sahipligi
0.0548 to 0....
0.0368 to 0....
0.0189 to 0....

27.3

15.6 ± 1

Otomobil sahipligi
0.164 to 0.221
0.107 to 0.164
0.0498 to 0....

22.0
22.7
55.3

0.116 ± 0.049

Yakit fiyatlarindaki degisim
0.82 to 1.12
0.515 to 0.82
0.21 to 0.515

28.2
48.7
23.1

0.68 ± 0.23

Istihdam
0.0417 to 0....
-0.00627 to ...
-0.0542 to -...

33.1
33.7
33.2

0.018 ± 0.041

Karayolu y k ton km
0.306 to 0.49
0.122 to 0.306
-0.0626 to 0...

11.8
27.4
60.8

0.12 ± 0.14

Karayolu yolcu km
0.0869 to 0....
0.0111 to 0....
-0.0646 to 0...

13.3
25.0
61.7

0.012 ± 0.059

Karayoluna yatirim 
93.7 to 98.6
88.8 to 93.7
83.8 to 88.8
78.9 to 83.8
74 to 78.9
69 to 74
64.1 to 69
59.2 to 64.1
54.2 to 59.2
49.3 to 54.2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
51.8 ± 1.4

Yuk tasima oranlari
kara
hava
demir
deniz

84.4
0.15
7.35
8.06

Turist 
0.253 to 0.507
-0.00121 to ...
-0.256 to -0....

20.3
59.5
20.3

0.13 ± 0.18

Kamyon sahipligi
0.0548 to 0....
0.0368 to 0....
0.0189 to 0....

27.3
40.9
31.8

0.045 ± 0.015

Demiryolu yuk tasima to...
0.113 to 0.24
-0.0142 to 0...
-0.142 to -0....

56.8
25.0
18.2

0.1 ± 0.11

Demiryolu yolcu km
0.143 to 0.292
-0.00543 to ...
-0.154 to -0....

60.0
25.0
15.0

0.14 ± 0.12

Demiryoluna yatirim 
22.3 to 24.3
20.3 to 22.3
18.3 to 20.3
16.2 to 18.3
14.2 to 16.2
12.2 to 14.2
10.2 to 12.2
8.14 to 10.2
6.11 to 8.14
4.09 to 6.11

100
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23.33 ± 0.58

Yolcu oranlari
kara
hava
demir
deniz

85.3
3.44
9.87
1.37

Kentlesme orani
0.0309 to 0....
0.0196 to 0....
0.00828 to 0...

20.6
29.4
50.1

0.0219 ± 0.0095

Cikan gemi tonilato
0.146 to 0.359
-0.068 to 0....
-0.282 to -0....

38.9
25.0
36.1

0.04 ± 0.19

Giren gemi tonilato
0.504 to 0.895
0.114 to 0.504
-0.277 to 0....

30.7
27.4
41.9

0.27 ± 0.35

Denizyolu yolcu
0.05 to 0.1
0 to 0.05
-0.05 to 0

36.5
26.0
37.5

0.024 ± 0.045

Deniz yoluna yatirim 

40.9
31.8

0.045 ± 0.015

Demiryolu yuk tasima to...
0.113 to 0.24
-0.0142 to 0...
-0.142 to -0....

56.8
25.0
18.2

0.1 ± 0.11

Demiryolu yolcu km
0.143 to 0.292
-0.00543 to ...
-0.154 to -0....

60.0
25.0
15.0

0.14 ± 0.12

Demiryoluna yatirim 
22.3 to 24.3
20.3 to 22.3
18.3 to 20.3
16.2 to 18.3
14.2 to 16.2
12.2 to 14.2
10.2 to 12.2
8.14 to 10.2
6.11 to 8.14
4.09 to 6.11

100
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23.33 ± 0.58

Yolcu oranlari
kara
hava
demir
deniz

85.3
3.44
9.87
1.37

Kentlesme orani
0.0309 to 0....
0.0196 to 0....
0.00828 to 0...

20.6
29.4
50.1

0.0219 ± 0.0095

Cikan gemi tonilato
0.146 to 0.359
-0.068 to 0....
-0.282 to -0....

38.9
25.0
36.1

0.04 ± 0.19

Giren gemi tonilato
0.504 to 0.895
0.114 to 0.504
-0.277 to 0....

30.7
27.4
41.9

0.27 ± 0.35

Denizyolu yolcu
0.05 to 0.1
0 to 0.05
-0.05 to 0

36.5
26.0
37.5

0.024 ± 0.045

Deniz yoluna yatirim 
14.8 to 16.3
13.3 to 14.8
11.8 to 13.3
10.2 to 11.8
8.74 to 10.2
7.23 to 8.74
5.72 to 7.23
4.21 to 5.72
2.7 to 4.21
1.19 to 2.7

0
0
0
0

100
0
0
0
0
0

9.49 ± 0.44



 6-20

Tablo 6.2 Mevcut Durum ve Senaryo I ve II’ye İlişkin Özet Tablo 
 
 Mevcut Durum Senaryo I Senaryo II 
Ulaşım Yatırımlarının Payı    

Karayolu 73 60 51 
Demiryolu 11,5 15 24 
Havayolu 15 15 15 

Denizyolu 6.8 10 10 
Yıllık Yüzde Değişim    

Karayolu yük %20 %16 %12 
Karayolu yolcu %4,6 %2,8 %1,2 
Demiryolu yük %2 %5 %10 

Demiryolu yolcu %5 %8 %14 
Havayolu iç-hat yolcu %20 %21 %21 

Havayolu dış hat yolcu  %15 %16 %16 
Havayolu iç hat yük %1 %2 %2 

Havayolu dış hat yük %16 %17 %17 
Denizyolu yük %20 %27 %27 

Denizyolu yolcu %2,3 %2,4 %2,4 
    
Bir Yıl Sonra Türler Arası Paylaşım(yük)    

Karayolu %85,7 %84,6 %84,4 
Demiryolu %7,17 %7,26 %7,35 
Havayolu <%1 <%1 <1 

Denizyolu %6,94 %7,96 %8,06 
    
Üç Yıl Sonra Türler Arası Paylaşım(yük)    

Karayolu %86,31 %82,83 %81,42 
Demiryolu %6,83 %7,51 %8,68 
Havayolu %0,39 %0,92 %1,04 

Denizyolu %6,47 %8,74 %8,86 
    
On Yıl Sonra Türler Arası Paylaşım 
(yük) 

   

Karayolu %90 %80,0 %74,2 
Demiryolu %5 %8,3 %13,8 
Havayolu %1 %1,1 %1,1 

Denizyolu %4 %10,6 %11 
    
Bir Yıl Sonra Türler Arası Paylaşım (yolcu)    

Karayolu %87,5 %86,4 %85,3 
Demiryolu %7,8 %8,67 %9,87 
Havayolu %3,33 %3,54 %3,44 

                                                     Denizyolu %1,36 %1,37 %1,37 
    

Üç Yıl Sonra Türler Arası Paylaşım(yolcu)    
Karayolu %88,62 %85,73 %83,31 

Demiryolu %7,15 %9,34 %11,36 
Havayolu %2,97 %3,51 %3,82 

Denizyolu %1,26 %1,41 %1,41 
    

On Yıl Sonra Türler Arası Paylaşım (yolcu)    
Karayolu %93 %84,3 %77,3 

Demiryolu %4 %10,7 %15,6 
Havayolu %2 %3,4 %5,3 

Denizyolu %1 %1,6 %1,8 
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6.3.4. Senaryo III: AB ile Bütünleşme Sürecinde Makro Ekonomik  
Değişkenler Açısından İyimser Senaryo 

 
Çalışmanın bundan sonraki aşamasında; DPT tarafından gerçekleştirilen 2004 

yılı katılım öncesi ekonomik raporunda yapılan öngörülerden hareketle 
(www.dpt.gov.tr), AB ile bütünleşme sürecinde, makro ekonomik değişkenleri temel 
alan iyimser ve kötümser senaryolar oluşturulmuştur. 

 
Bu senaryoda, makro değişkenlerin gösterebilecekleri eğilimlerin AB ile 

bütünleşme programı çerçevesinde olumlu yönde olacağı varsayımı üzerinde 
durulmuştur. Sözkonusu bu “iyimser” senaryoda GSMH büyümesinin %5, enflasyonun 
%5, dış ticaretteki büyümenin %10 ve istihdamdaki artış hızının %1,7 olacağı kabulu 
yapılmıştır. Bu kabul çerçevesinde ulaşılan sonuçlar Şekil 6.7’de verilmiştir. 

 
Bu durumda, kara, hava, demir ve denizyolları ile yapılan yük ve yolcu 

taşımacılığındaki yıllık artış yüzdeleri ile ilgili oranlar Tablo 6.3’te özetlenmiştir. Tablo 
incelendiğinde tüm ulaştırma türlerindeki artış hızının beklenildiği üzere arttığı 
görülmektedir. Ancak yük taşımacılığında, ulaştırma türleri içindeki paylara bakılırsa; 
karayolunun payının %85,7’den %85,5’a gerilediği, buna karşın demiryolunun 
%7,17’den %7,26’ya; denizyolunun payının ise %6,94’den %7,11’e çıktığı görülebilir. 
Benzer şekilde yolcu taşımacılığında, ulaştırma türleri içindeki paylara bakılırsa; 
karayolunun payının %87,5’dan %87,3’e gerilediği, buna karşın demiryolunun 
%7,82’den %7,85’e; denizyolunun payının ise %1,36’dan %1,40’a çıktığı görülebilir.  

 
Senaryo III’ün gerçekleşmesi durumunda on yıllık bir dönemin sonunda 

Demiryolunun yük taşımacılığındaki payının %5lik düzeyinden %8-10 aralığına 
yükselmesi, denizyolunun %4’ten %8-10 aralığına yükselmesi, karayolunun yük 
taşımacılığındaki payının ise %90’lardan %80-85 aralığına düşmesi beklenebilir. Yolcu 
taşımacılığında ise on yıllık bir sürecin sonunda karayolunun payı %93’ten ancak %85-
90 aralığına düşebilmekte, demiryolunun payı ise %4’lerden %8’lere çıkabilmekte, 
diğer türlere ilişkin olarak ise çok az değişim gerçekleşebilmektedir. Tablo 6.3; Senaryo 
III’e ilişkin olarak 1 yıllık, 3 yıllık ve 10 yıllık projeksiyon değerlerini özetlemektedir. 

 
Görüldüğü gibi, salt makroekonomik göstergelerin iyileşmesi ulaşımdaki türel 

dağılımları marjinal etkileyebilmektedir. Yatırımlara müdahale edilip ulaşım 
politikalarında değişikliklere gidilmeksizin türel dağılımların istenilen yapıya 
kavuşturulabilmesi oldukça zordur. 
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Şekil 6.7 Senaryo III’e Karşılık Gelen Durum

Yil ortasi nufus tahmini
0.0236 to 0....
0.0194 to 0....
0.0153 to 0....

11.6
30.1
58.3

0.0196 ± 0.0031

GSMH
0.0496 to 0....
-0.00862 to...
-0.0669 to -...

100
0
0

0.079 ± 0.017

Okuryazarlik orani
0.0242 to 0....
0.0158 to 0....
0.00747 to 0...

13.8
6.07
80.1

0.0145 ± 0.0064

Havayolu ic hat yuk ton km
0.196 to 0.441
-0.0496 to 0...
-0.295 to -0....

28.8
25.2
46.0

0.03 ± 0.22

Havayolu dis hat yuk ton ...
0.351 to 0.608
0.0951 to 0....
-0.161 to 0....

28.8
25.2
46.0

0.18 ± 0.23

Dis ticaret
0.255 to 0.425
0.0848 to 0....
-0.085 to 0....

0
100

0
0.17 ± 0.049

Petrol tuketimi
0.0953 to 0....
0.0231 to 0....
-0.0492 to 0...

33.3
40.5
26.2

0.064 ± 0.059

Enflasyon
0.572 to 0.986
0.157 to 0.572
-0.257 to 0....

0
0

100
-0.05 ± 0.12

Havayolu ic hat yolcu sa...
0.555 to 1.04
0.0725 to 0....
-0.41 to 0.0...

28.8
25.0
46.2

0.23 ± 0.43

Havayolu dis hat yolcu s...
0.355 to 0.634
0.0755 to 0....
-0.204 to 0....

28.8
25.0
46.2

0.17 ± 0.25

Hava yoluna yatirim
35.3 to 38.8
31.7 to 35.3
28.1 to 31.7
24.5 to 28.1
20.9 to 24.5
17.3 to 20.9
13.8 to 17.3
10.2 to 13.8
6.59 to 10.2
3.01 to 6.59

7.18
3.59
3.58
3.58
7.15
7.15
10.7
7.14
25.0
25.0

15 ± 10

Otomobil sahipligi
0.164 to 0.221
0.107 to 0.164
0.0498 to 0....

15.0
20.4
64.6

0.107 ± 0.045

Yakit fiyatlarindaki degisim
0.82 to 1.12
0.515 to 0.82
0.21 to 0.515

28.2
48.7
23.1

0.68 ± 0.23

Istihdam
0.0417 to 0....
-0.00627 to...
-0.0542 to -...

0
100

0
0.018 ± 0.014

Karayolu y k ton km
0.306 to 0.49
0.122 to 0.306
-0.0626 to 0...

37.0
25.0
38.0

0.21 ± 0.17

Karayolu yolcu km
0.0869 to 0....
0.0111 to 0....
-0.0646 to 0...

34.5
25.0
40.5

0.044 ± 0.069

Karayoluna yatirim
93.7 to 98.6
88.8 to 93.7
83.8 to 88.8
78.9 to 83.8
74 to 78.9
69 to 74
64.1 to 69
59.2 to 64.1
54.2 to 59.2
49.3 to 54.2

3.57
7.14
10.7
10.7
17.9
14.3
10.7
10.7
10.7
3.57

73 ± 12

Yuk tasima oranlari
kara
hava
demir
deniz

85.5
0.15
7.26
7.12

Turist 
0.253 to 0.507
-0.00121 to ...
-0.256 to -0....

21.2
57.6
21.2

0.13 ± 0.18

Kamyon sahipligi
0.0548 to 0....
0.0368 to 0....
0.0189 to 0....

27.3
40.9
31.8

0.045 ± 0.015

Demiryolu yuk tasima to...
0.113 to 0.24
-0.0142 to 0...
-0.142 to -0....

30.8
25.4
43.9

0.03 ± 0.11

Demiryolu yolcu km
0.143 to 0.292
-0.00543 to ...
-0.154 to -0....

30.9
25.0
44.1

0.05 ± 0.13

Demiryoluna yatirim 
22.3 to 24.3
20.3 to 22.3
18.3 to 20.3
16.2 to 18.3
14.2 to 16.2
12.2 to 14.2
10.2 to 12.2
8.14 to 10.2
6.11 to 8.14
4.09 to 6.11

3.57
7.15
10.7
3.57
7.14
7.14
3.57
17.9
21.4
17.9

11.5 ± 5.8

Yolcu oranlari
kara
hava
demir
deniz

87.3
3.42
7.86
1.40

Kentlesme orani
0.0309 to 0....
0.0196 to 0....
0.00828 to 0...

19.8
26.9
53.3

0.0215 ± 0.0095

Cikan gemi tonilato
0.146 to 0.359
-0.068 to 0....
-0.282 to -0....

31.1
25.3
43.7

0.01 ± 0.19

Giren gemi tonilato
0.504 to 0.895
0.114 to 0.504
-0.277 to 0....

25.9
25.0
49.1

0.22 ± 0.34

Denizyolu yolcu
0.05 to 0.1
0 to 0.05
-0.05 to 0

39.5
24.4
36.0

0.027 ± 0.046

Deniz yoluna yatirim 
14.8 to 16.3
13.3 to 14.8
11.8 to 13.3
10.2 to 11.8
8.74 to 10.2
7.23 to 8.74
5.72 to 7.23
4.21 to 5.72
2.7 to 4.21
1.19 to 2.7

7.13
3.57
7.14
10.7
10.7
3.57
3.57
10.7
14.3
28.6

6.8 ± 4.6

Yil ortasi nufus tahmini
0.0236 to 0....
0.0194 to 0....
0.0153 to 0....

11.6
30.1
58.3

0.0196 ± 0.0031

GSMH
0.0496 to 0....
-0.00862 to...
-0.0669 to -...

100
0
0

0.079 ± 0.017

Okuryazarlik orani
0.0242 to 0....
0.0158 to 0....

Yil ortasi nufus tahmini
0.0236 to 0....
0.0194 to 0....
0.0153 to 0....

11.6
30.1
58.3

0.0196 ± 0.0031

GSMH
0.0496 to 0....
-0.00862 to...
-0.0669 to -...

100
0
0

0.079 ± 0.017

Okuryazarlik orani
0.0242 to 0....
0.0158 to 0....
0.00747 to 0...

13.8
6.07
80.1

0.0145 ± 0.0064

Havayolu ic hat yuk ton km
0.196 to 0.441
-0.0496 to 0...
-0.295 to -0....

28.8
25.2
46.0

0.03 ± 0.22

Havayolu dis hat yuk ton ...
0.351 to 0.608
0.0951 to 0....
-0.161 to 0....

28.8
25.2
46.0

0.18 ± 0.23

Dis ticaret
0.255 to 0.425
0.0848 to 0....
-0.085 to 0....

0
100

0
0.17 ± 0.049

Petrol tuketimi
0.0953 to 0....
0.0231 to 0....
-0.0492 to 0...

33.3
40.5
26.2

0.064 ± 0.059

Enflasyon
0.572 to 0.986
0.157 to 0.572
-0.257 to 0....

0
0

100
-0.05 ± 0.12

Havayolu ic hat yolcu sa...
0.555 to 1.04
0.0725 to 0....
-0.41 to 0.0...

28.8
25.0
46.2

0.23 ± 0.43

Havayolu dis hat yolcu s...
0.355 to 0.634
0.0755 to 0....
-0.204 to 0....

28.8
25.0
46.2

0.17 ± 0.25

Hava yoluna yatirim
35.3 to 38.8
31.7 to 35.3
28.1 to 31.7
24.5 to 28.1
20.9 to 24.5
17.3 to 20.9
13.8 to 17.3
10.2 to 13.8
6.59 to 10.2
3.01 to 6.59

7.18
3.59
3.58
3.58
7.15
7.15
10.7
7.14
25.0
25.0

0.00747 to 0...

13.8
6.07
80.1

0.0145 ± 0.0064

Havayolu ic hat yuk ton km
0.196 to 0.441
-0.0496 to 0...
-0.295 to -0....

28.8
25.2
46.0

0.03 ± 0.22

Havayolu dis hat yuk ton ...
0.351 to 0.608
0.0951 to 0....
-0.161 to 0....

28.8
25.2
46.0

0.18 ± 0.23

Dis ticaret
0.255 to 0.425
0.0848 to 0....
-0.085 to 0....

0
100

0
0.17 ± 0.049

Petrol tuketimi
0.0953 to 0....
0.0231 to 0....
-0.0492 to 0...

33.3
40.5
26.2

0.064 ± 0.059

Enflasyon
0.572 to 0.986
0.157 to 0.572
-0.257 to 0....

0
0

100
-0.05 ± 0.12

Havayolu ic hat yolcu sa...
0.555 to 1.04
0.0725 to 0....
-0.41 to 0.0...

28.8
25.0
46.2

0.23 ± 0.43

Havayolu dis hat yolcu s...
0.355 to 0.634
0.0755 to 0....
-0.204 to 0....

28.8
25.0
46.2

0.17 ± 0.25

Hava yoluna yatirim
35.3 to 38.8
31.7 to 35.3
28.1 to 31.7
24.5 to 28.1
20.9 to 24.5
17.3 to 20.9
13.8 to 17.3
10.2 to 13.8
6.59 to 10.2
3.01 to 6.59

7.18
3.59
3.58
3.58
7.15
7.15
10.7
7.14
25.0
25.0

15 ± 10

Otomobil sahipligi
0.164 to 0.221
0.107 to 0.164
0.0498 to 0....

15.0
20.4
64.6

0.107 ± 0.045

Yakit fiyatlarindaki degisim
0.82 to 1.12
0.515 to 0.82
0.21 to 0.515

28.2
48.7
23.1

0.68 ± 0.23

Istihdam
0.0417 to 0....
-0.00627 to...
-0.0542 to -...

0
100

0
0.018 ± 0.014

Karayolu y k ton km
0.306 to 0.49
0.122 to 0.306
-0.0626 to 0...

37.0
25.0
38.0

0.21 ± 0.17

Karayolu yolcu km
0.0869 to 0....
0.0111 to 0....
-0.0646 to 0...

34.5
25.0
40.5

0.044 ± 0.069

Karayoluna yatirim
93.7 to 98.6
88.8 to 93.7
83.8 to 88.8
78.9 to 83.8
74 to 78.9
69 to 74
64.1 to 69
59.2 to 64.1
54.2 to 59.2
49.3 to 54.2

3.57
7.14
10.7
10.7
17.9
14.3
10.7
10.7
10.7
3.57

73 ± 12

Yuk tasima oranlari
kara
hava
demir
deniz

85.5
0.15
7.26
7.12

Turist 
0.253 to 0.507
-0.00121 to ...
-0.256 to -0....

21.2
57.6
21.2

0.13 ± 0.18

Kamyon sahipligi
0.0548 to 0.

15 ± 10

Otomobil sahipligi
0.164 to 0.221
0.107 to 0.164
0.0498 to 0....

15.0
20.4
64.6

0.107 ± 0.045

Yakit fiyatlarindaki degisim
0.82 to 1.12
0.515 to 0.82
0.21 to 0.515

28.2
48.7
23.1

0.68 ± 0.23

Istihdam
0.0417 to 0....
-0.00627 to...
-0.0542 to -...

0
100

0
0.018 ± 0.014

Karayolu y k ton km
0.306 to 0.49
0.122 to 0.306
-0.0626 to 0...

37.0
25.0
38.0

0.21 ± 0.17

Karayolu yolcu km
0.0869 to 0....
0.0111 to 0....
-0.0646 to 0...

34.5
25.0
40.5

0.044 ± 0.069

Karayoluna yatirim
93.7 to 98.6
88.8 to 93.7
83.8 to 88.8
78.9 to 83.8
74 to 78.9
69 to 74
64.1 to 69
59.2 to 64.1
54.2 to 59.2
49.3 to 54.2

3.57
7.14
10.7
10.7
17.9
14.3
10.7
10.7
10.7
3.57

73 ± 12

Yuk tasima oranlari
kara
hava
demir
deniz

85.5
0.15
7.26
7.12

Turist 
0.253 to 0.507
-0.00121 to ...
-0.256 to -0....

21.2
57.6
21.2

0.13 ± 0.18

Kamyon sahipligi
0.0548 to 0....
0.0368 to 0....
0.0189 to 0....

27.3
40.9
31.8

0.045 ± 0.015

Demiryolu yuk tasima to...
0.113 to 0.24
-0.0142 to 0...
-0.142 to -0....

30.8
25.4
43.9

0.03 ± 0.11

Demiryolu yolcu km
0.143 to 0.292
-0.00543 to ...
-0.154 to -0....

30.9
25.0
44.1

0.05 ± 0.13

Demiryoluna yatirim 
22.3 to 24.3
20.3 to 22.3
18.3 to 20.3
16.2 to 18.3
14.2 to 16.2
12.2 to 14.2
10.2 to 12.2
8.14 to 10.2
6.11 to 8.14
4.09 to 6.11

3.57
7.15
10.7
3.57
7.14
7.14
3.57
17.9
21.4
17.9

11.5 ± 5.8

Yolcu oranlari
kara
hava
demir
deniz

87.3
3.42
7.86
1.40

Kentlesme orani
0.0309 to 0....
0.0196 to 0....
0.00828 to 0...

19.8
26.9
53.3

0.0215 ± 0.0095

Cikan gemi tonilato
0.146 to 0.359
-0.068 to 0....
-0.282 to -0....

31.1
25.3
43.7

0.01 ± 0.19

Giren gemi tonilato
0.504 to 0.895
0.114 to 0.504
-0.277 to 0....

25.9
25.0
49.1

0.22 ± 0.34

Denizyolu yolcu
0.05 to 0.1
0 to 0.05
-0.05 to 0

39.5
24.4
36.0

...
0.0368 to 0....
0.0189 to 0....

27.3
40.9
31.8

0.045 ± 0.015

Demiryolu yuk tasima to...
0.113 to 0.24
-0.0142 to 0...
-0.142 to -0....

30.8
25.4
43.9

0.03 ± 0.11

Demiryolu yolcu km
0.143 to 0.292
-0.00543 to ...
-0.154 to -0....

30.9
25.0
44.1

0.05 ± 0.13

Demiryoluna yatirim 
22.3 to 24.3
20.3 to 22.3
18.3 to 20.3
16.2 to 18.3
14.2 to 16.2
12.2 to 14.2
10.2 to 12.2
8.14 to 10.2
6.11 to 8.14
4.09 to 6.11

3.57
7.15
10.7
3.57
7.14
7.14
3.57
17.9
21.4
17.9

11.5 ± 5.8

Yolcu oranlari
kara
hava
demir
deniz

87.3
3.42
7.86
1.40

Kentlesme orani
0.0309 to 0....
0.0196 to 0....
0.00828 to 0...

19.8
26.9
53.3

0.0215 ± 0.0095

Cikan gemi tonilato
0.146 to 0.359
-0.068 to 0....
-0.282 to -0....

31.1
25.3
43.7

0.01 ± 0.19

Giren gemi tonilato
0.504 to 0.895
0.114 to 0.504
-0.277 to 0....

25.9
25.0
49.1

0.22 ± 0.34

Denizyolu yolcu
0.05 to 0.1
0 to 0.05
-0.05 to 0

39.5
24.4
36.0

0.027 ± 0.046

Deniz yoluna yatirim 
14.8 to 16.3
13.3 to 14.8
11.8 to 13.3
10.2 to 11.8
8.74 to 10.2
7.23 to 8.74
5.72 to 7.23
4.21 to 5.72
2.7 to 4.21
1.19 to 2.7

7.13
3.57
7.14
10.7
10.7
3.57
3.57
10.7
14.3
28.6

6.8 ± 4.6
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6.3.5. Senaryo IV: AB’ye Uyum Sürecinde Makro Ekonomik  
Değişkenler Açısından Kötümser Senaryo 

 
Bu senaryoda, makro değişkenlerin gösterebilecekleri eğilimlerin olumsuz 

yönde olacağı varsayımı üzerinde durulmuştur. Sözkonusu bu “kötümser” senaryoda 
GSMH büyümesinin    -%1, enflasyonun %20, dış ticaret büyümenin %5 ve 
istihdamdaki artış hızının -%1 olacağı kabulu yapılmıştır. Bu kabul çerçevesinde 
ulaşılan sonuçlar Şekil 6.8’de verilmiştir. 

 
Bu durumda, kara, hava, demir ve denizyolları ile yapılan yük ve yolcu 

taşımacılığındaki yıllık artış yüzdeleri ile ilgili oranlar Tablo 6.3’te görülmektedir. 
Tablo incelendiğinde tüm ulaştırma türlerindeki artış hızının beklenildiği üzere azaldığı 
görülmektedir. Ancak yük taşımacılığında, ulaştırma türleri içindeki paylara bakılırsa; 
karayolunun payının bir yıllık süreç içerisinden %85,7’den %86,4’e yükseldiği, buna 
karşın demiryolunun %7,17’den %7,04’e; denizyolunun payının ise %6,94’ten %6,44’e 
düştüğü görülebilir. Benzer şekilde yolcu taşımacılığında, ulaştırma türleri içindeki 
paylara bakılırsa; karayolunun payının bir yıllık süreç içerisinde %87,5’ten %87,8’e 
yükseldiği, buna karşın denizyolunun payının %1,36’dan %1,19’a, havayolunun payının 
%3,3’ten %3,21’e gerilirken, demiryolunun payının ise yaklaşık olarak sabit kaldığı 
görülebilir.  

 
Senaryo IV’ ün daha uzun dönemli bir süreç içinde ne tür değişikliklere neden 

olacağı araştırıldığında da, Senaryo III’ de olduğu gibi türel dağılımlardaki değişimin 
düşük düzeylerde kaldığı görülmektedir. Tablo 6.3’ de; Senaryo IV’ e ilişkin 1 yıllık, 3 
yıllık ve 10 yıllık projeksiyon değerleri özetlenmektedir. 
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Şekil 6.8 Senaryo IV’e Karşılık Gelen Durum 

Yil ortasi nufus tahmini
0.0236 to 0....
0.0194 to 0....
0.0153 to 0....

12.6
14.0
73.4

0.019 ± 0.0031

GSMH
0.0496 to 0....
-0.00862 to...
-0.0669 to -...

0
0

100
-0.038 ± 0.017

Okuryazarlik orani
0.0242 to 0....
0.0158 to 0....
0.00747 to 0...

14.2
5.83
80.0

0.0145 ± 0.0064

Havayolu ic hat yuk ton km
0.196 to 0.441
-0.0496 to 0...
-0.295 to -0....

19.2
23.9
56.8

-0.02 ± 0.21

Havayolu dis hat yuk ton ...
0.351 to 0.608
0.0951 to 0....
-0.161 to 0....

19.3
25.6
55.0

0.13 ± 0.21

Dis ticaret
0.255 to 0.425
0.0848 to 0....
-0.085 to 0....

0
0

100
0 ± 0.049

Petrol tuketimi
0.0953 to 0....
0.0231 to 0....
-0.0492 to 0...

41.6
14.6
43.8

0.058 ± 0.07

Enflasyon
0.572 to 0.986
0.157 to 0.572
-0.257 to 0....

0
100

0
0.36 ± 0.12

Havayolu ic hat yolcu sa...
0.555 to 1.04
0.0725 to 0....
-0.41 to 0.0...

18.9
25.0
56.1

0.13 ± 0.4

Havayolu dis hat yolcu s...
0.355 to 0.634
0.0755 to 0....
-0.204 to 0....

18.9
25.0
56.1

0.11 ± 0.23

Hava yoluna yatirim
35.3 to 38.8
31.7 to 35.3
28.1 to 31.7
24.5 to 28.1
20.9 to 24.5
17.3 to 20.9
13.8 to 17.3
10.2 to 13.8
6.59 to 10.2
3.01 to 6.59

7.27
3.63
3.62
3.61
7.20
7.18
10.7
7.13
24.9
24.8

15 ± 10

Otomobil sahipligi
0.164 to 0.221
0.107 to 0.164
0.0498 to 0....

20.3
19.9
59.8

0.113 ± 0.049

Yakit fiyatlarindaki degisim
0.82 to 1.12
0.515 to 0.82
0.21 to 0.515

28.2
48.7
23.1

0.68 ± 0.23

Istihdam
0.0417 to 0....
-0.00627 to...
-0.0542 to -...

0
0

100
-0.03 ± 0.014

Karayolu y k ton km
0.306 to 0.49
0.122 to 0.306
-0.0626 to 0...

27.0
30.0
43.0

0.18 ± 0.16

Karayolu yolcu km
0.0869 to 0....
0.0111 to 0....
-0.0646 to 0...

35.0
25.0
40.0

0.045 ± 0.069

Karayoluna yatirim
93.7 to 98.6
88.8 to 93.7
83.8 to 88.8
78.9 to 83.8
74 to 78.9
69 to 74
64.1 to 69
59.2 to 64.1
54.2 to 59.2
49.3 to 54.2

3.57
7.14
10.7
10.7
17.9
14.3
10.7
10.7
10.7
3.57

73 ± 12

Yuk tasima oranlari
kara
hava
demir
deniz

86.4
0.15
7.00
6.44

Turist 
0.253 to 0.507
-0.00121 to ...
-0.256 to -0....

21.7
56.6
21.7

0.13 ± 0.18

Kamyon sahipligi
0.0548 to 0....
0.0368 to 0....
0.0189 to 0....

27.5
40.8
31.7

0.045 ± 0.015

Demiryolu yuk tasima to...
0.113 to 0.24
-0.0142 to 0...
-0.142 to -0....

21.5
24.2
54.3

0 ± 0.11

Demiryolu yolcu km
0.143 to 0.292
-0.00543 to ...
-0.154 to -0....

30.9
25.0
44.1

0.05 ± 0.13

Demiryoluna yatirim 
22.3 to 24.3
20.3 to 22.3
18.3 to 20.3
16.2 to 18.3
14.2 to 16.2
12.2 to 14.2
10.2 to 12.2
8.14 to 10.2
6.11 to 8.14
4.09 to 6.11

3.60
7.19
10.8
3.58
7.16
7.15
3.57
17.8
21.4
17.8

11.6 ± 5.8

Yolcu oranlari
kara
hava
demir
deniz

87.8
3.21
7.84
1.19

Kentlesme orani
0.0309 to 0....
0.0196 to 0....
0.00828 to 0...

18.4
20.2
61.5

0.0204 ± 0.0094

Cikan gemi tonilato
0.146 to 0.359
-0.068 to 0....
-0.282 to -0....

26.6
25.5
47.9

0 ± 0.19

Giren gemi tonilato
0.504 to 0.895
0.114 to 0.504
-0.277 to 0....

12.7
29.3
58.0

0.13 ± 0.3

Denizyolu yolcu
0.05 to 0.1
0 to 0.05
-0.05 to 0

18.2
22.7
59.2

0.004 ± 0.041

Deniz yoluna yatirim 
14.8 to 16.3
13.3 to 14.8
11.8 to 13.3
10.2 to 11.8
8.74 to 10.2
7.23 to 8.74
5.72 to 7.23
4.21 to 5.72
2.7 to 4.21
1.19 to 2.7

7.25
3.62
7.24
10.8
10.8
3.59
3.58
10.7
14.2
28.2

6.8 ± 4.6

Yil ortasi nufus tahmini
0.0236 to 0....
0.0194 to 0....
0.0153 to 0....

12.6
14.0
73.4

0.019 ± 0.0031

GSMH
0.0496 to 0....
-0.00862 to...
-0.0669 to -...

0
0

100
-0.038 ± 0.017

Okuryazarlik orani
0.0242 to 0....
0.0158 to 0....

Yil ortasi nufus tahmini
0.0236 to 0....
0.0194 to 0....
0.0153 to 0....

12.6
14.0
73.4

0.019 ± 0.0031

GSMH
0.0496 to 0....
-0.00862 to...
-0.0669 to -...

0
0

100
-0.038 ± 0.017

Okuryazarlik orani
0.0242 to 0....
0.0158 to 0....
0.00747 to 0...

14.2
5.83
80.0

0.0145 ± 0.0064

Havayolu ic hat yuk ton km
0.196 to 0.441
-0.0496 to 0...
-0.295 to -0....

19.2
23.9
56.8

-0.02 ± 0.21

Havayolu dis hat yuk ton ...
0.351 to 0.608
0.0951 to 0....
-0.161 to 0....

19.3
25.6
55.0

0.13 ± 0.21

Dis ticaret
0.255 to 0.425
0.0848 to 0....
-0.085 to 0....

0
0

100
0 ± 0.049

Petrol tuketimi
0.0953 to 0....
0.0231 to 0....
-0.0492 to 0...

41.6
14.6
43.8

0.058 ± 0.07

Enflasyon
0.572 to 0.986
0.157 to 0.572
-0.257 to 0....

0
100

0
0.36 ± 0.12

Havayolu ic hat yolcu sa...
0.555 to 1.04
0.0725 to 0....
-0.41 to 0.0...

18.9
25.0
56.1

0.13 ± 0.4

Havayolu dis hat yolcu s...
0.355 to 0.634
0.0755 to 0....
-0.204 to 0....

18.9
25.0
56.1

0.11 ± 0.23

Hava yoluna yatirim
35.3 to 38.8
31.7 to 35.3
28.1 to 31.7
24.5 to 28.1
20.9 to 24.5
17.3 to 20.9
13.8 to 17.3
10.2 to 13.8
6.59 to 10.2
3.01 to 6.59

7.27
3.63
3.62
3.61
7.20
7.18
10.7
7.13
24.9
24.8

0.00747 to 0...

14.2
5.83
80.0

0.0145 ± 0.0064

Havayolu ic hat yuk ton km
0.196 to 0.441
-0.0496 to 0...
-0.295 to -0....

19.2
23.9
56.8

-0.02 ± 0.21

Havayolu dis hat yuk ton ...
0.351 to 0.608
0.0951 to 0....
-0.161 to 0....

19.3
25.6
55.0

0.13 ± 0.21

Dis ticaret
0.255 to 0.425
0.0848 to 0....
-0.085 to 0....

0
0

100
0 ± 0.049

Petrol tuketimi
0.0953 to 0....
0.0231 to 0....
-0.0492 to 0...

41.6
14.6
43.8

0.058 ± 0.07

Enflasyon
0.572 to 0.986
0.157 to 0.572
-0.257 to 0....

0
100

0
0.36 ± 0.12

Havayolu ic hat yolcu sa...
0.555 to 1.04
0.0725 to 0....
-0.41 to 0.0...

18.9
25.0
56.1

0.13 ± 0.4

Havayolu dis hat yolcu s...
0.355 to 0.634
0.0755 to 0....
-0.204 to 0....

18.9
25.0
56.1

0.11 ± 0.23

Hava yoluna yatirim
35.3 to 38.8
31.7 to 35.3
28.1 to 31.7
24.5 to 28.1
20.9 to 24.5
17.3 to 20.9
13.8 to 17.3
10.2 to 13.8
6.59 to 10.2
3.01 to 6.59

7.27
3.63
3.62
3.61
7.20
7.18
10.7
7.13
24.9
24.8

15 ± 10

Otomobil sahipligi
0.164 to 0.221
0.107 to 0.164
0.0498 to 0....

20.3
19.9
59.8

0.113 ± 0.049

Yakit fiyatlarindaki degisim
0.82 to 1.12
0.515 to 0.82
0.21 to 0.515

28.2
48.7
23.1

0.68 ± 0.23

Istihdam
0.0417 to 0....
-0.00627 to...
-0.0542 to -...

0
0

100
-0.03 ± 0.014

Karayolu y k ton km
0.306 to 0.49
0.122 to 0.306
-0.0626 to 0...

27.0
30.0
43.0

0.18 ± 0.16

Karayolu yolcu km
0.0869 to 0....
0.0111 to 0....
-0.0646 to 0...

35.0
25.0
40.0

0.045 ± 0.069

Karayoluna yatirim
93.7 to 98.6
88.8 to 93.7
83.8 to 88.8
78.9 to 83.8
74 to 78.9
69 to 74
64.1 to 69
59.2 to 64.1
54.2 to 59.2
49.3 to 54.2

3.57
7.14
10.7
10.7
17.9
14.3
10.7
10.7
10.7
3.57

73 ± 12

Yuk tasima oranlari
kara
hava
demir
deniz

86.4
0.15
7.00
6.44

Turist 
0.253 to 0.507
-0.00121 to ...
-0.256 to -0....

21.7
56.6
21.7

0.13 ± 0.18

Kamyon sahipligi
0.0548 to 0.

15 ± 10

Otomobil sahipligi
0.164 to 0.221
0.107 to 0.164
0.0498 to 0....

20.3
19.9
59.8

0.113 ± 0.049

Yakit fiyatlarindaki degisim
0.82 to 1.12
0.515 to 0.82
0.21 to 0.515

28.2
48.7
23.1

0.68 ± 0.23

Istihdam
0.0417 to 0....
-0.00627 to...
-0.0542 to -...

0
0

100
-0.03 ± 0.014

Karayolu y k ton km
0.306 to 0.49
0.122 to 0.306
-0.0626 to 0...

27.0
30.0
43.0

0.18 ± 0.16

Karayolu yolcu km
0.0869 to 0....
0.0111 to 0....
-0.0646 to 0...

35.0
25.0
40.0

0.045 ± 0.069

Karayoluna yatirim
93.7 to 98.6
88.8 to 93.7
83.8 to 88.8
78.9 to 83.8
74 to 78.9
69 to 74
64.1 to 69
59.2 to 64.1
54.2 to 59.2
49.3 to 54.2

3.57
7.14
10.7
10.7
17.9
14.3
10.7
10.7
10.7
3.57

73 ± 12

Yuk tasima oranlari
kara
hava
demir
deniz

86.4
0.15
7.00
6.44

Turist 
0.253 to 0.507
-0.00121 to ...
-0.256 to -0....

21.7
56.6
21.7

0.13 ± 0.18

Kamyon sahipligi
0.0548 to 0....
0.0368 to 0....
0.0189 to 0....

27.5
40.8
31.7

0.045 ± 0.015

Demiryolu yuk tasima to...
0.113 to 0.24
-0.0142 to 0...
-0.142 to -0....

21.5
24.2
54.3

0 ± 0.11

Demiryolu yolcu km
0.143 to 0.292
-0.00543 to ...
-0.154 to -0....

30.9
25.0
44.1

0.05 ± 0.13

Demiryoluna yatirim 
22.3 to 24.3
20.3 to 22.3
18.3 to 20.3
16.2 to 18.3
14.2 to 16.2
12.2 to 14.2
10.2 to 12.2
8.14 to 10.2
6.11 to 8.14
4.09 to 6.11

3.60
7.19
10.8
3.58
7.16
7.15
3.57
17.8
21.4
17.8

11.6 ± 5.8

Yolcu oranlari
kara
hava
demir
deniz

87.8
3.21
7.84
1.19

Kentlesme orani
0.0309 to 0....
0.0196 to 0....
0.00828 to 0...

18.4
20.2
61.5

0.0204 ± 0.0094

Cikan gemi tonilato
0.146 to 0.359
-0.068 to 0....
-0.282 to -0....

26.6
25.5
47.9

0 ± 0.19

Giren gemi tonilato
0.504 to 0.895
0.114 to 0.504
-0.277 to 0....

12.7
29.3
58.0

0.13 ± 0.3

Denizyolu yolcu
0.05 to 0.1
0 to 0.05
-0.05 to 0

18.2
22.7
59.2

...
0.0368 to 0....
0.0189 to 0....

27.5
40.8
31.7

0.045 ± 0.015

Demiryolu yuk tasima to...
0.113 to 0.24
-0.0142 to 0...
-0.142 to -0....

21.5
24.2
54.3

0 ± 0.11

Demiryolu yolcu km
0.143 to 0.292
-0.00543 to ...
-0.154 to -0....

30.9
25.0
44.1

0.05 ± 0.13

Demiryoluna yatirim 
22.3 to 24.3
20.3 to 22.3
18.3 to 20.3
16.2 to 18.3
14.2 to 16.2
12.2 to 14.2
10.2 to 12.2
8.14 to 10.2
6.11 to 8.14
4.09 to 6.11

3.60
7.19
10.8
3.58
7.16
7.15
3.57
17.8
21.4
17.8

11.6 ± 5.8

Yolcu oranlari
kara
hava
demir
deniz

87.8
3.21
7.84
1.19

Kentlesme orani
0.0309 to 0....
0.0196 to 0....
0.00828 to 0...

18.4
20.2
61.5

0.0204 ± 0.0094

Cikan gemi tonilato
0.146 to 0.359
-0.068 to 0....
-0.282 to -0....

26.6
25.5
47.9

0 ± 0.19

Giren gemi tonilato
0.504 to 0.895
0.114 to 0.504
-0.277 to 0....

12.7
29.3
58.0

0.13 ± 0.3

Denizyolu yolcu
0.05 to 0.1
0 to 0.05
-0.05 to 0

18.2
22.7
59.2

0.004 ± 0.041

Deniz yoluna yatirim 
14.8 to 16.3
13.3 to 14.8
11.8 to 13.3
10.2 to 11.8
8.74 to 10.2
7.23 to 8.74
5.72 to 7.23
4.21 to 5.72
2.7 to 4.21
1.19 to 2.7

7.25
3.62
7.24
10.8
10.8
3.59
3.58
10.7
14.2
28.2

6.8 ± 4.6
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Tablo 6.3 Mevcut Durum ve Senaryo III ve IV’e İlişkin Özet Tablo 
 Mevcut Durum Senaryo III Senaryo IV 
Yıllık Yüzde Değişim    

Karayolu yük %20 %21 %18 
Karayolu yolcu %4,6 %4,5 %4,6 
Demiryolu yük %2 %3 %0 

Demiryolu yolcu %5 %5 %5 
Havayolu içhat yolcu %20 %23 %13 

Havayolu dışhat yolcu %15 %17 %11 
Havayolu içhat yük %1 %3 %2 

Havayolu dışhat yük %16 %18 %13 
Denizyolu yük %20 %22 %13 

Denizyolu yolcu %2,3 %2,7 %0,5 
    
Bir Yıl Sonra Türler Arası Paylaşım(yük)    

Karayolu %85,7 %85,5 %86,4 
Demiryolu %7,17 %7,26 %7,04 
Havayolu <%1 <%1 <%1 

Denizyolu %6,94 %7,11 %6,44 
    
Üç Yıl Sonra Türler Arası Paylaşım(yük)    

Karayolu %86,31 %85,10 %87,82 
Demiryolu %6,83 %7,44 %6,79 
Havayolu %0,39 %0,34 %0,16 

Denizyolu %6,47 %7,15 %5,55 
    
On Yıl Sonra Türler Arası Paylaşım(yük)    

Karayolu %90 %83,1 %90,8 
Demiryolu %5 %8,1 %5,8 
Havayolu %1 %1,3 %0,1 

Denizyolu %4 %7,6 %3,2 
    
Bir Yıl Sonra Türler Arası Paylaşım (yolcu)    

Karayolu %87,5 %87,5 %87,8 
Demiryolu %7,82 %7,8 %7,84 
Havayolu %3,3 %3,33 %3,21 

                                                                          Denizyolu %1,36 %1,36 %1,19 
    
Üç Yıl Sonra Türler Arası Paylaşım (yolcu)    

Karayolu %88,7 %87,5 %88,40 
Demiryolu %7,3 %7,88 %7,94 
Havayolu %3,2 %3,36 %2,98 

                                                                          Denizyolu %0,4 %1,42 %0,91 
    

On Yıl Sonra Türler Arası Paylaşım(yolcu)    
Karayolu %93 %87 %89,3 

Demiryolu %4 %8,0 %8,1 
Havayolu %2 %3,4 %2,3 

Denizyolu %1 %1,6 %0,4 
 
 
6.3.6. Senaryolara İlişkin Genel Değerlendirme 
 

Senaryoların genel bir değerlendirmesi yapıldığında; makro değişkenlerin hangi 
yönde giderse gitsin, mevcut yatırım politikasının aynen korunması durumunda 
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ulaşımın türel dağılımında karayollarının baskın durumunun daha da artarak devam 
edeceği görülmektedir. Oysa ulaştırma sistemindeki dengesizliğin giderilmesi, büyük 
ölçüde karayoluna geçmiş olan talebin demiryoluna çekilebilmesine bağlıdır. Geleceğin 
önemli bir ulaştırma yaklaşımı olarak görünen kombine taşımacılık da demiryolunun 
taşıma ağına olabildiğince entegre edilebildiği ölçüde gelişebilecek, dengeli bir 
ulaştırma sisteminin oluşması sağlanabilecektir. 

 
Dağılımı daha dengeli hale getirmek ve en azından AB değerlerine 

yaklaştırabilmek amacı ile ulaştırma yatırım politikalarının ne olması gerektiği Senaryo 
I ve II’de incelenmiştir. Özellikle demiryollarının dağılım içindeki payının çok düşük 
kalması, dengeleri bozucu bir unsur olduğundan, her iki senaryoda da demiryollarına 
yapılan yatırımların arttırılması üzerinde durulmuştur. Her iki senaryo çalışmasında da 
sonuçların ancak on yıl gibi uzun bir sürede alınabileceği görülmektedir.  

 
Bu modelleme çalışması sırasında, modelleme yaklaşımının gereği olarak 

basitleştirmeye gidilmekle birlikte, demiryollarına yapılacak yatırımın yanı sıra diğer 
yatırım dışı önlemlerin de demiryolları lehine kullanılarak, özellikle yük taşımacılığında 
demiryollarına kayışın kolaylaştırılması gerekmektedir. Bu önlemler arasında ulaşım 
türlerine ilişkin otoriteler arasında eşgüdümlü çalışmanın sağlanması, özelleştirme ile 
rekabet yaratılarak hizmetlerin iyileştirilmesi, fiyatların ve dolayısı ile maliyetlerin 
düşürülmesi gibi yaklaşımlar sayılabilir. Aksi takdirde, salt yatırımlar ile istenilen 
sonuçların alınabilmesi zordur. Bunun en iyi örneği olarak, 90’lı yıllarda havayollarına 
yapılan yüksek yatırımlara karşın hava taşımacılığı talebinin beklenilen düzeyde 
artmaması gösterilebilir. Oysa son yıllarda pazarın rekabete açılması sonucunda 
fiyatların düşmesi ile iç talebi canlandırılabilmiş ve havayollarında önceden yapılmış 
yatırımların olumlu sonuçları ancak alınabilir hale gelmiştir. Benzer bir yaklaşımın 
demiryolları ve denizyolları için de yapılması gerekmektedir. Örneğin demiryollarına 
yapılan yatırımın, denizyolları ile eşgüdümlü olarak düşünülmesi şarttır. Yatırımlarda 
öncelikler, kombine taşımacılık için demiryolu-denizyolu ve karayolu eşgüdümünü 
sağlamaya yönelik olmalıdır. Kombine taşımacılığa uygun olup, demiryolu bağlantısı 
olmayan limanlara öncelikle demiryolu bağlantısı yapılmalıdır. Antalya limanına 
demiryolu bağlantısının yapılması buna örnek olarak verilebilir. 
 
 
6.4. TÜRKİYE’NİN ULAŞIM AĞLARININ SÜREKLİ  
 GÜNCELLENMESİNE YÖNELİK BİR BİLGİ  

SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI 
 

Yukarıda oluşturulan ağ yapısı ile, yıllar itibari ile değişkenlerde meydana gelen 
gelişmeleri sürekli olarak izleyebilmek ve gerektiğinde ağ yapısında da revizyona 
gidebilmek için, öncelikle sürekli güncellenen bir veri tabanına gereksinim vardır. Bu 
bağlamda, Tablo 6.1.’de verilen değişken listesinin düzenli aralıklarla güncellenmesi ve 
homojen bir yapıya oturtulması gerekmektedir.  

 
Bunun yanısıra, daha uzun dönemde, özellikle veri konusunda sağlıksız bir yapı 

arzettiği için bu çalışmada dikkate alınamamış olan gürültü emisyonu, ozon tabakası ve 
global ısınma üzerinde etkili NOx, CO2, SO2 vb. emisyonları, su, hava ve toprak 
kalitesi üzerine etkisi olan emisyonlar, güvenilirlik, trafik sıkışıklığı gibi ulaşım 
türlerinin çevresel değişkenlerinin de dikkate alınması gereklidir. Aksi halde, ekonomik 
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büyümenin enerji kullanımı ve kirlilikten bağımsız olarak irdelenmesi, Avrupa 
Birliği’nin Maastricht Anlaşmasında belirlenmiş amaçlara uyulmasını 
imkansızlaştırabilir. 

 
 

6.5. TÜRKİYE’NİN ULAŞIM AĞ YAPISI VE SOSYO-EKONOMİK 
 DURUMUNUN ANALİZİ VE GELİŞME ÖNGÖRÜLERİNE  
 İLİŞKİN OLARAK İZLENMESİ GEREKEN STRATEJİLER 

 
1. Türkiye’nin ulaşım ağ yapısındaki karar değişkenlerinin etkileşimini ortaya 

koymak ve ulaştırma stratejisi geliştirmeye yönelik olarak geliştirilen karar 
destek modeli ile, ulaşım konusunda politika belirleyiciler, değişkenler 
arasındaki çeşitli durumlar arasındaki nedensel ilişkileri görsel olarak 
irdeleyebilecek ve herhangi bir karar değişkeninin durumunda bir değişikliğe 
gidildiğinde, bunun diğer etkilenen değişkenlerde ne tür bir değişime sebep 
olacağını anında saptayabileceklerdir. Ancak yıllar itibari ile değişkenlerde 
meydana gelen gelişmeleri sürekli olarak izleyebilmek ve gerektiğinde ağ 
yapısında da revizyona gidebilmek için, öncelikle sürekli güncellenen ve 
homojen bir yapıya oturtulmuş bir veri tabanına gereksinim vardır. Bu bağlamda 
verilerin karşılaştırılabilir olması için aynı birim temelinde olmaları önemlidir 
(yük için ton.km, yolcu için yolcu.km). Söz konusu veri tabanının 
oluşturulmasına ilişkin ayrıntılar raporun 12. bölümünde verilmiştir. 

2. Raporda mevcut durum ile birlikte toplam 5 senaryo incelenmiştir. Ancak 
bunların sadece örnek oluşturmak ve modelin doğru çalışıp çalışmadığını 
kontrol programını çalıştırıp, modelde istenilen durumun ne gibi değişikliklere 
yol açacağını incelemek amaçlı olduğu unutulmamalıdır. İstendiği takdirde, 
politika belirleyiciler, oluşturulan karar destek modelini kullanarak ve Netica 
programını çalıştırarak, gelecekteki ulaşım türel yapısına ilişkin öngörülerde 
bulunabilmek için istedikleri senaryoların analizini yapabilirler.  

3. Mal gruplarına yönelik senaryo analizleri de gerçekleştirilerek, gelecekte ağırlık 
verilmesi düşünülen ulaşım türlerine gerekli desteği sağlamak üzere hangi mal 
gruplarına ilişkin ticarete ağırlık verilmesi gerektiği saptanmalıdır. Bu bağlamda 
yük türlerinin gruplanmasına yönelik olarak, AB’ye uygun bir bütünleşmeye ve 
ortak veri tabanına, verilerin bu yapıya uygun olarak girilmesine gereksinim 
vardır.  

4. Avrupa Birliği’ne katılım öncesinde izlenmesi düşünülen ekonomik 
programdaki değişikliklere bağlı olarak (KEP) yeni senaryolar geliştirilmeli ve 
bu değişikliklerin yük ve yolcu taşımacılığında ne tür ulaşım talebi 
değişikliklerine yol açabileceği araştırılmalıdır.    

5. Önerilen karar destek sisteminin, geçmiş yıllarda izlenen politikalara bağlı 
olarak yıllar itibari ile değişkenlerde meydana gelen değişimleri dikkate alacak 
şekilde revize edilerek gerekli uyarlamaların gerçekleştirilmesi ve geleceğe 
ilişkin üç yıllık ve on yıllık öngörülerde gerekli düzeltmelerin yapılması 
gereklidir  

6. Karar destek modeli kullanılarak gerçekleştirilen senaryo analizlerinde, mevcut 
durumun aynen korunması durumunda ulaşım türel dağılımının mevcut yapısını 
etkilemenin hemen hemen imkansız olduğu görülmektedir.  Senaryo I ve II ‘de, 
özellikle son elli yıldır ihmal edilmiş olan demiryolunun ulaşımdaki payının 
arttırılmasına yönelik ulaşım politikaları makro düzeyde irdelenmeye 
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çalışılmıştır. Diğer bir deyişle mevcut karar destek sistemi kullanılarak, belli bir 
ulaşım türü (veya türlerine) ne kadar yatırım yapıldığında, üç yıl sonra ve on yıl 
sonra türel dağılımda ne tür değişimlerin öngörüleceği saptanabilmektedir. 
Ancak, makro yapısı nedeni ile, geliştirilen karar destek modelinden, söz konusu 
yatırımların ayrıntısına girmesi beklenilemez. Model, hazırlanacak olan Ulaşım 
Ana Planının girdisini oluşturmayı hedeflemektedir. Söz konusu yatırımların 
öncelikleri ve ayrıntılarına ilişkin bilgiler; bu girdi ışığında, Ulaşım Ana Planı 
hazırlandığında ortaya çıkacaktır. Kaldı ki, bu bilgilerin büyük bir kısmı, Ulaşım 
Ana Planı Stratejisi Geliştirme raporunun 7. bölümünde, her bir tür için ayrı ayrı 
verilmiştir. Bu ayrıntılı bilgiler incelendiğinde, yatırımlarda önceliklerin, 
kombine taşımacılık için demiryolu-denizyolu ve karayolu eşgüdümünü 
sağlamaya yönelik olması gerektiği anlaşılmaktadır. Özellikle kombine 
taşımacılığa uygun olup, demiryolu bağlantısı olmayan limanlara öncelikle 
demiryolu bağlantısı yapılmalıdır 

7. Bu modelleme çalışması sırasında, modelleme yaklaşımının gereği olarak 
basitleştirmeye gidilmekle birlikte, demiryollarına yapılacak yatırımın yanı sıra 
diğer yatırım dışı önlemlerin de demiryolları lehine kullanılarak, özellikle yük 
taşımacılığında demiryollarına kayışın kolaylaştırılması gerekmektedir. Yatırım 
dışı önlemler arasında: 

a. Ulaşım türlerine ilişkin otoriteler arasında eşgüdümlü bir çalışmanın  
sağlanması  

b. Ulaştırmanın hukuki ve örgütsel yapısına yönelik iyileştirmeler ile 
mevcut ulaşım türlerinin daha etkin kullanılması  

c. Özelleştirme ile rekabet yaratılarak hizmetlerin iyileştirilmesi, fiyatların 
ve dolayısı ile maliyetlerin düşürülmesi gibi yaklaşımlar sayılabilir. Aksi 
takdirde, salt yatırımlar ile istenilen sonuçların alınabilmesi zordur 

8. Uzun dönemde; özellikle veri konusunda sağlıksız bir yapı arz ettiği için bu 
çalışmada dikkate alınamamış olan gürültü emisyonu, ozon tabakası ve global 
ısınma üzerinde etkili NOx, CO2, SO2 vb. emisyonları, su, hava ve toprak 
kalitesi üzerine etkisi olan emisyonlar, güvenilirlik, trafik sıkışıklığı gibi ulaşım 
türlerinin çevresel değişkenlerinin de karar destek modeline dahil edilmesi ve bu 
değişkenlerle ilgili değerlerin, ortak bir veri tabanından elde edilebilmesi 
gereklidir. Aksi halde, ekonomik büyümenin enerji kullanımı ve kirlilikten 
bağımsız olarak irdelenmesi, Avrupa Birliği’nin Maastricht Anlaşması’nda 
belirlenmiş amaçlara uyulmasını imkansızlaştırabilir. 

 



 

Ek 1: Yapay sinir ağındaki girdilerin önem sıralamasının yapılması 

 
 
 
 



 

Ek 2. Kullanılan veri seti  

  Nüfus GSMH Dış ticaret Turist 
Okuryazarlık 
oranı 

Otomobil 
sahipliği 

Kentleşme 
oranı 

Kamyon 
sahipliği İstihdam 

Yakıt 
fiyatlarındaki 
değişim 

Petrol 
tüketimi Enflasyon 

1982 46688 54963216 13.780 1845 69,734 811465 47,558 180772 16.837 145,7 17.140 30.838 
1983 47864 57279000 14.963 2049 71,796 856350 49,382 190277 17.004 183,2 17.706 31.404 
1984 49070 61349830 17890,5 2117 73,858 919577 51,206 197721 17.260 321,2 17.734 48.378 
1985 50306 63989099 19301,4 2614 75,92 983444 53,03 205496 17.547 634,6 18.132 44.960 
1986 51433 68314878 18561,5 2391 76,574 1087234 54,226 217111 17.865 860,3 19.622 34.619 
1987 52561 75019388 24347,9 2855 77,228 1193021 55,422 225872 18.268 1061,4 22.496 38.846 
1988 53715 76108143 25997,4 4172 77,882 1310257 56,618 234166 17.754 1488,6 21.860 73.667 
1989 54893 77347305 27416,8 4459 78,536 1434830 57,814 241392 18.222 2470,6 22.416 63.273 
1990 56154 84591717 35261,4 5389 79,19 1649879 59,01 257353 18.539 3979,4 23.881 60.313 
1991 57262 84887074 34640,5 5517 79,919 1864344 59,599 273409 19.288 6318,7 23.297 65.969 
1992 58374 90322516 37585,7 7076 80,648 2181388 60,188 287160 19.459 11608 24.656 70.073 
1993 59491 97676586 44773,4 6500 81,377 2.619.852 60,777 305.511 18.499 23000,538 28.412 66.097 
1994 60612 91733010 41375,9 6670 82,106 2.861.640 61,366 313771 20.006 46521,162 27.142 106.263 
1995 61737 99028241 57346,1 7726 82,835 3.058.511 61,955 321421 20.586 72757,407 29.324 88.108 
1996 62873 106079777 66851,1 8614 83,564 3.274.156 62,544 333269 21.194 146739,973 30.939 80.347 
1997 64015 114874198 74819,8 9689 84,293 3.570.105 63,133 353586 21.204 252107,556 30.636 85.733 
1998 65157 119303117 72895,3 9752 85,022 3.838.288 63,722 371163 21.778 433070,572 30.582 84.641 
1999 66293 112043830 67258,5 7487 85,751 4.072.326 64,311 378967 22.048 713217,218 33.236 64.867 
2000 67420 119144472 82277,7 10428 86,48 4.422.180 64,9 394283 21.581 1084215,63 32.595 54.915 

 



 

Ek 2. Kullanılan veri seti (devam) 

  
Karayolu 
yolcu km 

Karayolu yük 
ton km 

Demiryolu 
yolcu km 

Demiryolu 
yük taşıma  
ton km 

Havayolu iç 
hat yolcu 
sayısı 

Havayolu dış 
hat yolcu 
sayısı 

Havayolu iç 
hat yük ton 
km 

Havayolu dış 
hat yük toplam

Giren gemi 
tonilato 

Çıkan gemi 
tonilato Ham petrol   Kereste 

1982 80010 40567 22418 6212328 2635532 2037956 40062 52217 42295576 40575930 1,411E+10 42513329 
1983 83690 42189 20466 6301285 2958405 2433294 39355 59049 43822443 41528680 1,457E+10 53003860 
1984 87539 43878 20225 7678755 3282100 2855282 42091 79477 54653349 49546178 1,588E+10 86470565 
1985 91567 45634 22418 7958963 3066263 3261626 47253 85829 50003821 44814112 1,622E+10 116377295 
1986 97609 48463 20466 7396090 3266409 3606019 50856 102493 52736022 51151681 1,767E+10 83479968 
1987 112034 58832 20478 7403018 4049182 4854517 63573 124916 63456349 60476919 2,052E+10 54576765 
1988 123236 62480 22524 8148544 4327889 6510289 73088 153725 64447119 63695061 2,313E+10 99049968 
1989 131001 66416 23364 7706544 4696520 7147043 93898 177083 83758959 81515061 1,858E+10 42742473 
1990 134991 65710 23272 8030575 5347723 8282242 99549 201854 62688945 60651111 1,988E+10 52566637 
1991 131029 61969 21314 8093331 4009724 7009740 72843 172286 47818012 45719212 1,753E+10 54636922 
1992 142172 67704 21724 8383313 5445021 11050037 96554 267438 46990291 45960954 1,819E+10 88172789 
1993 146029 97843 27494 8517324 7393941 13270590 135300 326447 56687221 55329137 2,175E+10 328118537 
1994 140743 95020 26842 8338625 8784310 13549976 151440 340310 52924937 51303449 2,118E+10 253883421 
1995 155202 112515 23522 8631928 10354828 17429851 171384 405344 57170059 56221089 2,34E+10 137299049 
1996 167871 135781 20225 9018476 10862498 19918123 181911 470086 59861034 58765921 2,009E+10 1,319E+09 
1997 180967 139789 22951 9717061 6810720 21983214 211997 579780 78473710 77951765 2,193E+10 1,16E+09 
1998 186159 152210 25114 8466024 13238832 20960847 209486 516424 142303278 89712324 2,163E+10 1,516E+09 
1999 175236 150974 25955 8445722 12931771 17079887 217558 468456 136455523 88661060 2,085E+10 1,624E+09 
2000 185681 161552 26569 9895346 13339039 21633495 226313 570271 152190582 92406376 1,877E+10 2,227E+09 

 



 

Ek 2. Kullanılan veri seti (devam) 

  Karışık eşya   
Tekerlekli  
(ro ro) Konteynır Canlı hayvan 

Soğuk 
frigorifik 

İşlenmiş 
petrol 
ürünleri Asfalt LPG-LNG Asit Amonyak Yağ Cevher Hububat 

1982 4,439E+09 84501399 16090 1432400 107202775 1,849E+09 22101166 431515603 656364612 1797615549 240363301 9,586E+09 1,326E+09 
1983 5,533E+09 84335598 153740 910065 132697390 2,009E+09 16428760 561637664 990343411 2788045967 270089332 8,618E+09 1,392E+09 
1984 7,941E+09 116528152 975836 1638416 189084630 2,352E+09 2477843 423260074 1,528E+09 3006399029 382471270 1,017E+10 2,261E+09 
1985 9,041E+09 130127736 362274 1243723 199005479 2,264E+09 406199 453863606 898505793 3676685012 415156194 1,069E+10 1,456E+09 
1986 7,965E+09 94199996 297420 1806365 178406930 2,327E+09 283276 485512572 881157238 4075648430 436545147 1,225E+10 1,096E+09 
1987 1,057E+10 71760503 404680 2172247 192341365 2,572E+09 4074062 706445151 1,163E+09 6137015535 534404851 1,485E+10 954342522 
1988 1,063E+10 80265214 364647 1750028 155045367 4,733E+09 741576 1,51E+09 915834019 5728450628 652446237 1,655E+10 2,77E+09 
1989 4,494E+09 198716965 562144 175561789 579106811 3,534E+09 408304955 839540881 767462780 5848562886 908159667 2,322E+10 3,723E+09 
1990 5,745E+09 244193595 597607 209622254 746360820 3,591E+09 951743923 1,006E+09 672130392 5876354934 917454414 2,514E+10 3,236E+09 
1991 5,737E+09 249784468 1072607 184032689 763814914 4,717E+09 948085568 970077779 494936250 5611369338 1,129E+09 2,698E+10 3,753E+09 
1992 6,311E+09 303506267 12678503 133299022 805368966 3,303E+09 1,863E+09 1,433E+09 524528429 5918358144 1,144E+09 2,799E+10 5,346E+09 
1993 7,483E+09 451963885 43223501 142076128 873799560 4,25E+09 2,243E+09 1,488E+09 583377541 7191525617 1,181E+09 3,379E+10 3,088E+09 
1994 7,299E+09 324126206 86088970 95640325 862112268 4,182E+09 1,545E+09 1,772E+09 365770655 5307759247 1,105E+09 3,617E+10 2,737E+09 
1995 8,614E+09 443353537 84499830 219399076 955662406 4,278E+09 1,515E+09 2,647E+09 401454332 7057088171 1,332E+09 3,611E+10 3,161E+09 
1996 1,061E+10 575780223 72180458 99576131 1,058E+09 4,629E+09 1,717E+09 3,972E+09 427612179 6900695595 1,12E+09 3,863E+10 3,565E+09 
1997 1,224E+10 617392688 69443514 25017330 944825064 3,733E+09 1,35E+09 2,191E+09 438820169 7819253393 1,332E+09 4,658E+10 4,35E+09 
1998 1,25E+10 852147056 60776967 15009113 902690247 4,803E+09 1,187E+09 2,477E+09 521627422 9107189688 1,179E+09 4,459E+10 5,694E+09 
1999 1,284E+10 853997413 21155383 4569588 1,064E+09 6,604E+09 1,483E+09 2,558E+09 479553809 9503493781 1,065E+09 4,415E+10 5,261E+09 
2000 3,248E+10 1,311E+09 18654274 2846360 765642585 6,936E+09 57730610 6,963E+09 399059251 9733608626 1,003E+09 3,991E+10 4,783E+09 

 



 

Ek 2. Kullanılan veri seti (devam) 

 

Karayoluna 
yapılan 
yatırım 

Demiryoluna 
yapılan 
yatırım 

Denizyoluna 
yapılan 
yatırım 

Havayoluna 
yapılan 
yatırım 

1982 57.40 22.51 12.00 8.09

1983 54.78 22.13 14.81 8.28

1984 59.88 19.99 12.76 7.38

1985 62.63 18.48 11.65 7.23

1986 68.46 14.81 10.36 6.37

1987 70.83 12.76 9.45 6.95

1988 74.48 9.64 9.71 6.18

1989 78.42 9.82 5.28 6.48

1990 82.63 8.55 3.89 4.93

1991 89.66 5.67 1.33 3.34

1992 87.59 6.25 2.31 3.85

1993 84.50 6.81 1.46 7.24

1994 77.18 9.91 1.89 11.02

1995 83.18 6.82 2.32 7.68

1996 76.98 5.30 1.87 15.86

1997 72.28 4.54 2.35 20.83

1998 68.07 5.63 2.97 23.32

1999 54.78 6.19 3.72 35.32

2000 71.76 7.48 5.32 15.43



 

Ek 3: Değişkenler arası ilişki matrisi 

  Y
ıl 

or
ta

sı
 n

üf
us

 
ta

hm
in

i 

D
ış

 ti
ca

re
t 

O
to

m
ob

il 
sa

hi
pl

iğ
i 

G
S

M
H

 

P
et

ro
l t

ük
et

im
i 

Y
ak
ıt 

fiy
at

la
rın

da
ki

 
de
ği
şi

m
 

Tu
ris

t 

K
en

tle
şm

e 
or

an
ı 

O
ku

r y
az

ar
lık

 o
ra

nı
 

E
nf

la
sy

on
 

İs
tih

da
m

 

K
am

yo
n 

sa
hi

pl
iğ

i 

Ç
ık

an
 g

em
i t

on
ila

to
 

G
ire

n 
ge

m
i t

on
ila

to
 

K
ar

ay
ol

u 
yo

lc
u 

km
 

K
ar

ay
ol

u 
yü

k 
   

  
to

n 
km

 

H
av

ay
ol

u 
iç

ha
t 

yo
lc

u 
sa

yı
sı

 

H
av

ay
ol

u 
dı
şh

at
 

yo
lc

u 
sa

yı
sı

 

H
av

ay
ol

u 
iç

ha
t  

yü
k 

to
n 

km
 

H
av

ay
ol

u 
dı
şh

at
 

yü
k 

to
n 

km
 

D
em

iry
ol

u 
yü

k 
ta
şı

m
a 

to
n 

km
 

D
em

iry
ol

u 
yo

lc
u 

ta
şı

m
a 

yo
lc

u 
km

 

D
en

iz
yo

lu
 y

ol
cu

  

H
av

ay
ol

un
a 

ya
pı

la
n 

ya
tır
ım

 

D
em

iry
ol

un
a 

ya
pı

la
n 

ya
tır
ım

 

D
en

iz
yo

lu
na

 
ya

pı
la

n 
ya

tır
ım

 

K
ar

ay
ol

un
a 

ya
pı

la
n 

ya
tır
ım

 

Y
ol

cu
 ta
şı

m
a 

or
an

la
rı 

Y
ük

 ta
şı

m
a 

or
an

la
rı 

Yıl ortası nüfus tahmini    1 1  1 1 1      1  1 1   1 1        

Dış ticaret           1  1 1  1     1         

Otomobil sahipliği     1          1       1        

GSMH  1 1           1  1 1 1 1 1 1         

Petrol tüketimi          1                    

Yakıt fiyatlarındaki değişim              1                

Turist                 1 1    1        

Kentleşme oranı                   1  1         

Okur yazarlık oranı   1                           

Enflasyon                              

İstihdam   1                           

Kamyon sahipliği     1           1   1 1          

Çıkan gemi tonilato           1                  1 

Giren gemi tonilato           1                  1 

Karayolu yolcu km                            1  

Karayolu yük ton km     1   1             1        1 

Havayolu içhat yolcu sayısı               1   1          1  

Havayolu dışhat yolcu sayısı                              

Havayolu içhat yük ton km           1          1        1 

Havayolu dışhat yük ton km           1          1        1 

Demiryolu yük taşıma ton km           1                  1 

Demiryolu yolcu taşıma    
yolcu km 

                           1  

Denizyolu yolcu                             1  

Havayoluna yapılan yatırım                 1 1 1 1          

Demiryoluna yapılan yatırım                     1 1        

Denizyoluna yapılan yatırım             1 1                

Karayoluna yapılan yatırım               1 1              

Yolcu taşıma oranları                              

Yük taşıma oranları                              
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7. ULAŞTIRMA TÜRLERİ 
 
7.1. KARAYOLU 

 
Genel  
 

Yolcu ulaşımında başlangıç ve varış noktaları, yük taşımacılığında ise üretim ve 
tüketim noktaları arasında aktarmasız bir ulaşım olanağı vermesi, taşıma kapasitesi ve 
güzergah seçiminde esneklik sağlaması, parça yüklerin daha kolay ve belli mesafelere 
kadar daha hızlı taşınabilmesi karayolu taşımacılığının başlıca özellikleridir. Bu 
özellikleri yanında, genelde aktarmalı taşımanın söz konusu olduğu demiryolu, 
denizyolu ve hava taşımalarında tamamlayıcı bir tür olması sebebi ile tüm dünyada 
karayolu taşımacılığı diğer taşıma türlerine göre daha hızlı bir gelişme göstermiştir. 

 
Taşıma istatistikleri incelendiğinde, gelişmiş ülkeler dahil hemen her ülkede 

yolcu ve yük taşımasında karayolu taşımacılığının önde olduğu görülür. Nitekim AB 
ülkelerinde 2000 yılı itibariyle yolcu taşımasında karayolunun payı %79,0, ABD’de ise 
%89,1’dir. Oran Türkiye’de %95,2’dir. Yük taşımacılığında ise kısa mesafeli kıyı deniz 
taşıması da nazara alınırsa karayolunun payı AB ülkelerinde %45,0, ABD’de %69,4, 
Türkiye’de ise %76,1’dir. Boru hattı taşıması nazara alınmazsa oran Türkiye’de 
%92,2’ye varmaktadır. 

 
Karayolu taşımasının belirtilen avantajlarına karşılık petrole dayalı enerjiyi 

kullanmasından kaynaklanan hava kirliliğine sebep olması, ayrıca hemen her ülkede 
yaşanan trafik kazalarının getirdiği büyük maddi ve manevi kayıplar, kentlerde yaşanan 
trafik tıkanıklıkları, karayolu ulaşımının başta gelen olumsuzluklarıdır. Bugün 
dünyadaki toplam CO2 emisyonunun %25’i, CO emisyonunun %80’i, NOx 
bileşenlerinin %50’si karayolu ulaşımından kaynaklanmaktadır. Trafik kazalarında tüm 
dünyada ölenlerin sayısı yılda 600.000 dolayında olup bir kısmı sakatlıkla sonuçlanan 
15 milyon dolayında yaralanma meydana gelmektedir. OECD ülkelerinde ölüm, 
yaralanma ve mal hasarı olarak trafik kazalarının maliyeti bu ülkelerin gayri safi milli 
hasılalarının %1 ile %2’si arasında değişmektedir. Yine OECD ülkelerinde dışsal 
maliyetler de nazara alındığında 2000 yılı itibariyle taşıma türlerinin bu ülkelere toplam 
maliyeti 167 milyar Euro olup, bunun %97’si karayolu ulaşımından gelmektedir. Diğer 
yandan karayolu taşımasında petrole dayalı enerji kullanımı yanında yolcu-km ve ton-
km başına tüketilen enerji diğer türlere göre önemli miktarda fazladır. 

 
Karayolu taşımasının kısa olarak değinilen ve özellikle çevre üzerindeki ve 

kazalardaki bu olumsuzlukları karşısında, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere pek çok 
ülkede demiryolu ve mümkün olanlar için denizyolu ulaşımına ağırlık verilmesi 
politikaları öne çıkmıştır. Bu maksatla hızlı tren taşımacılığında önemli atılımlar 
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olmuştur. Nitekim AB ülkelerinde bütünleşme yönünde öngörülen büyük ulaşım 
altyapısı yatırımlarının çoğu demiryolu ile ilgilidir. Bu ülkelerde öne çıkan bir diğer 
husus kombine yani çok türlü taşımacılıktır. Bu doğrultuda olmak üzere, 2000 yılında 
kısa mesafeli denizyolu taşımacılığı (short sea shipping) ve çok türlü yük 
taşımacılığının geliştirilmesi için 2000/C56/01 ve 2000/C56/02 numaralı konsey 
kararlarıyla karayolu-deniz-demiryolu kombinasyonları teşvik edilmeye başlanmıştır. 
Otomobil sahipliğinin yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde gözlenen bir diğer gelişme, 
kentlerde raylı sistemlerin ağırlıklı olduğu toplu taşımacılığın geliştirilerek otomobil 
kullanımının azaltılması çabalarıdır. 
 
Türkiye’de Durum 
 

Dünyadaki gelişmenin benzeri ve daha belirgini ülkemizde görülmektedir. Yani, 
yukarıda verilen sayılardan da anlaşılacağı üzere, toplam yolcu ve yük taşımalarında 
karayolu taşımasının payı diğer taşıma türlerine göre çok yüksektir. Bu durum, 
ülkemizin enerji olanaklarına ters düşmesi yanında karayolu ağının kısa sürede 
bozulmasının ve çevre kirlenmeleri ile kazalar açısından yaşanan olumsuzlukların 
başlıca sebebidir. 

 
Gerçekte karayolu altyapısı; km2’ye düşen yol uzunluğu, ayrıca standartları 

bakımından gelişmiş ülkelere ve girmek istediğimiz AB ülkelerine göre oldukça zayıftır 
(Tablo 7.1.1). Ancak, demiryolu ve denizyolu taşımasının altyapı ve işletmecilik olarak 
karayolundaki gelişmeye göre çok geride kalması, bu durumu, yani taşıma türleri 
arasındaki dengesizliği yaratmış, hem yolcu hem de yük taşımasında karayolu çok 
belirgin şekilde öne çıkmıştır. 
 
Tablo 7.1.1. AB ülkeleri ve ülkemizde demiryolu-karayolu varlığına ilişkin bazı 
göstergeler 
 

 
1000 km2’ye 

düşen karayolu 
uzunluğu 

(km) 

1000 km2’ye 
düşen 

demiryolu 
uzunluğu (km) 

1 km 
demiryoluna 

düşen karayolu 
uzunluğu (km) 

10000 nüfusa 
düşen karayolu 

uzunluğu  
(km) 

10000 nüfusa 
düşen 

demiryolu 
uzunluğu (km) 

BELÇİKA 4.702 110 42,6 141,1 3,3 
DANİMARKA 1.654 55 30,4 136,6 4,5 
ALMANYA 1.799 117 15,4 79,0 5,1 
İSPANYA 676 24 27,8 87,0 3,1 
FRANSA 1.763 58 30,2 166,2 5,5 
YUNANİSTAN 715 19 32,8 77,6 2,4 
İTALYA 1.018 53 19,2 53,5 2,8 
İRLANDA 1.313 28 47,2 257,8 5,5 
LÜKSEMBURG 1.962 106 18,5 124,4 6,7 
HOLLANDA 2.622 66 39,7 70,6 1,8 
PORTEKİZ 718 31 23,2 66,6 2,9 
İNGİLTERE 1.504 68 22,2 62,9 2,8 
AVUSTURYA 1.267 68 18,7 132,2 7,1 
FİNLANDİYA 230 17 13,2 151,8 11,5 
İSVEÇ 302 22 13,9 153,7 11,1 
TÜRKİYE 489 11 44,6 60,9 1,4 
AB ORTALAMASI 1.476 56 26,3 117,4 5,1 

Kaynak: 2. Ulusal Demiryolu Kongresi Bildiriler Kitabı 
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Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’ndan 14.000 km’si bozuk ve 
bakıma muhtaç durumda olan 18.365 km’lik karayolu ağı devralmıştır. Cumhuriyetin 
ilk yıllarında demiryolu yapımına ağırlık verilmesi ile 1950’li yıllara kadar karayolu 
ağında kayda değer bir iyileştirme olmamıştır. Bu dönemde çıkarılan Yol Kanunu ile 
Nafıa Vekaleti bünyesindeki Şose ve Köprüler Reisliği’nin çalışmaları olmuşsa da 
dünya ekonomisindeki durgunluk, ayrıca 2. Dünya Savaşı’nın getirdiği sıkıntılar sonucu 
yeterli mali kaynak ayrılamamış olması, bu dönemde karayolu yapımında gelişmeyi 
önlemiştir. 

 
Karayolu altyapısında görülen sıçrama, konuya yeni bir bakış açısı ile 

yaklaşılması ve 1 Mart 1950 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kurulması ile 
başlamıştır. İlk dönemlerde “tekerlek dönsün” düşüncesi ile kısa sürede büyük yerleşme 
merkezlerinin birbirlerine bağlanması amaçlanmış, kazma-kürek yani insan gücü ile 
inşaat yerine makineli inşaatın öne çıkması sonucu kısa sürede büyük başarılara 
ulaşılmıştır. Bugün mevcut olan 61.500 km dolayındaki devlet ve il yolunun büyük 
kısmı bu dönemde oluşturulmuştur. 

 
1970’li yıllarda ekonomide başlayan canlanma, ayrıca otomotiv sanayinin 

başlaması ile motorlu taşıt ve özellikle yük taşıtlarındaki hızlı artışın sonucu olarak, 
1950’li yıllarda bir an önce erişilebilirliği sağlama düşüncesi altında, ayrıca kıt 
kaynaklarla oluşturulan yol ağında hem kapasite, hem de yapısal olarak yetersizlikler 
görülmeye başlanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü ve 
Çevre Yolu işletmeye girmiş, yüksek standartlı yol olarak İstanbul-İzmit arasında 
ekspres yol inşaatı başlamıştır. 1980’li yılların başında hızla artan karayolu trafiğinin 
ülkemize getirdiği olumsuzluklar ve taşıma türleri arasındaki dengesizliğin gittikçe 
belirginleşmesi üzerine, ulaşım altyapısının bir plana bağlı olarak geliştirilmesini 
hedefleyen 1983-1993 Ulaşım Ana Planı hazırlanmışsa da plan uygulanma fırsatı 
bulamadan gündemden kalkmış ve otoyol ağırlıklı karayolu yapımı benimsenmiştir. 
Bugün itibariyle kullanımda 1.881 km otoyol bulunmaktadır. Bu konudaki son gelişme, 
gereksinim duyulan kesimlerde daha düşük maliyetli bölünmüş yolların yapılmasıdır. 
Hükümet karayolu ağındaki 15.000 km’lik kesimi bölünmüş yola dönüştürmeyi 
planlamış olup bunun 1.600 km’lik kısmının tamamlandığı ifade edilmektedir. 

 
Konuya taşımacılık açısından bakıldığında, daha önce de vurgulandığı gibi, 

karayolu taşıması pek az ülkede rastlanabilecek şekilde çok etkin olmasına karşılık, 
gerek yolcu ve gerek yük taşımacılığında verim düşüktür. Kapasite fazlalığı vardır. 
Trafik güvenliği zayıftır. Bunun önde gelen sebeplerinden biri, taşımacılıkta 
kurumsallaşmanın özellikle yük taşımacılığında olmak üzere çok düşük düzeyde 
olmasıdır. Kamyoncu esnafının hakim olduğu bu sektörde, taşımalar gelişmeyi önleyici 
yıkıcı bir rekabet ortamında yapılmaktadır. Benzer durum yolcu taşımacılığında da söz 
konusudur. 

 
Uluslararası yolcu ve yük taşımacılığının daha düzenli bir ortamda yapıldığı 

ifade edilebilir. Bunun sebeplerinden biri özellikle AB ülkelerine yapılan taşımalarda bu 
ülkelerce kullanılacak taşıtlar, ayrıca sürücülerin çalışma koşulları hakkında birtakım 
standartların konmuş olmasıdır. Diğer önemli sebep ise, burada da firma sayısı ve 
taşıma kapasite fazlası olsa da, taşımacıların önemli kısmının kurumsallaşmış, ayrıca 
örgütlenmiş olmalarıdır. 
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Temmuz 2003’de yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Kanunu’ndan, taşımacılık 
sektörünü disipline etme ve kurumsallaşmayı hızlandırma yönlerinde olumlu beklentiler 
vardır. Bu arada, uluslararası taşımacılıkta AB ile uyum çerçevesinde yapılması 
gerekenler olup bu yönde çalışmalar başlatılmış bulunmaktadır. 

 
Karayolu taşımacılığının yol açtığı kazalar ve çevre kirlenmesine karşı son 

yıllarda önemli olumlu gelişmeler olmuştur. Karayolu ağındaki kaza kara noktalarının 
iyileştirilmeleri yönündeki çalışmalar hızla devam etmekte olup olumlu sonuçlar 
alınmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü trafik zabıtasını araç, gereç ve personel olarak 
takviye etmiştir. Kırsal bölgelerde jandarma etkin bir şekilde devreye sokulmuştur. 
Başlıca kaza nedenleri olan hız ve alkollü araç kullanmaya karşı cezalar arttırılırken, yol 
güvenliğini azaltması yanında, yolun kısa sürede bozulmasına yol açan aşırı 
yüklemelere karşı önlemler arttırılmıştır. Bu arada, trafik güvenliği, ayrıca çevre 
kirlenmesi ile doğrudan ilişkili olan motorlu araçların periyodik fenni muayenelerin 
yeni hazırlanan bir yönetmeliğe uygun olarak ve daha etkin şekilde yapılması için yasal 
ve yönetimsel düzenlemelere gidilmiştir. 
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7.1.1. Amaç, İlke, Politikalar 
 
Amaçlar 
 
1. Karayollarında trafik güvenliğini arttırmak. 
2. Yol ağının geometrik ve fiziki standartlarını, mevcut ve gelecekteki trafiğin 

gerektirdiği ve TSK’nin ihtiyaç duyduğu özelliklere bağlı olarak bir program 
dahilinde yükseltmek. 

3. Mevcut karayolu ağının en etkin şekilde kullanımını ve korunmasını sağlamak. 
4. Karayolu altyapısını, trafiğin gerektirdiği kesimlerde bölünmüş yol haline 

dönüştürmek, büyük şehir geçişlerinin çevre yollarıyla gerçekleştirilmesine önem 
vermek. 

5. Ağır taşıtların yol üstyapısında neden olduğu bozulmayı azaltmak ve 
karayollarının hizmet kalitesini yükseltmek. 

6. Karayolu taşımacılığının, kazalar, hava ve gürültü kirliliği, toprak kirlenmesi ve 
karayolu yapımı için değerli tarım arazilerinin tüketimi olarak sıralanabilecek 
olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmek. 

7. Avrupa-Asya ulaştırma sistemlerine en uygun karayolu altyapısıyla entegrasyonu 
gerçekleştirmek. 

8. Karayolu altyapısı ve taşımacılığında AB’ye uyum sağlamak. 
9. Köy yolları için hazırlanmış olan ana planda belirlenen birinci derecede öncelikli 

yolların standartlarının iyileştirilmesini sağlamak. 
 
İlkeler 
 
1. Karayolu ağının kurumsal ve işlevsel olarak yeniden düzenlenmesi bağlamında, 

bazı hizmetlerin mahallinden yürütülmesinin sağlanması. 
2. Trans-Avrupa ve Avrupa-Ortadoğu ulaştırma ağları ile ulusal karayolu ağının 

bütünlüğünün sağlanması.  
3. Veri tabanı oluşturulup, sürekli güncel tutulması. 
4. Karayolunda bozulmayı hızlandıran, trafik güvenliğini azaltan ve diğer taşıma 

türleri ile haksız rekabetin oluşmasına neden olan aşırı yüklemelerin önlenmesi. 
Bu amaçla ağırlık kontrol istasyonlarının (sabit, hareketli) arttırılması, etkili ve 
yurt sathına yaygın ağırlık kontrolü yapılması. 

5. Yeni yapılacak yollara ait projelerin trafik güvenliği yönünden de incelenmesi.  
6. Trafik sayımlarına ve ulaşım etütlerine ağırlık verilmesi. 
7. Proje ömrü boyunca, Yığışımlı Eşdeğer Standart Dingil Yükü Sayısı (YESDYS) 

3x106’nın üzerinde olan yolların, mevcut bütçe olanakları göz önünde 
bulundurularak, ağır taşıt trafiğine uygun beton asfalt (BSK) ile kaplanması. 

8. Yeterli karayolu altyapısının oluşturulması ve trafik güvenliğinin arttırılması için, 
ülkemizdeki ilgili kuruluşların yoğun teknik araştırma ve uygulama çalışmaları 
yapmalarının sağlanması. 

9. Otoyol projelerinin, alternatif taşıma türlerini dikkate alan kapsamlı, ekonomik ve 
mali fizibilite etütlerine dayandırılması, otoyol yapım ve işletiminin özel sektör 
tarafından gerçekleştirilmesinde uygulanabilecek finansman modellerinin 
geliştirilmesi. 

10. Kazaların azaltılması, ayrıca daha yüksek kapasite sağlanması için trafik yönetimi 
ve denetiminde ileri teknolojilerden yararlanılması. 
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11. Kara nokta oluşan yol kesimlerinde gerekli fiziki düzenlemelerin yapılarak, 
kazaların, kaza risklerinin azaltılması. 

12. Araçların teknik kontrollerinin etkin biçimde yapılması. 
13. Tehlikeli eşya, madde taşımacılığında güvenliği arttırmaya yönelik önlemler 

alınması. 
14. Yol boyu hizmet tesislerine ait standartların geliştirilmesi ve işletilmesinde daha 

etkin denetim sağlanması. 
 
Politikalar 
 
1. Yol ağının tamamında trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik projelere, yatay ve 

düşey trafik işaretlemelerine ve otokorkuluk yapımına öncelik verilmesi. 
2. Ülkemiz üzerinden yapılan uluslararası karayolu taşımalarının yollarımıza ve 

çevreye vereceği zararları azaltmak amacıyla demiryolu ve denizyolu ayağı olan 
kombine taşımalara ağırlık verilmesi. 

3. Kombine taşımalarda, karayolunun başlangıç ve bitiş aşamalarında kullanılması, 
ara mesafelerde demiryolu ve varsa denizyolundan yararlanılarak karayolu 
taşımacılığının neden olduğu olumsuzlukların azaltılması ve taşımacılık talebinin 
en ekonomik ve en verimli bir şekilde karşılanması. 

4. Taşımacılıkta kurumsallaşmanın özendirilmesi, meslek örgütleri-üniversite 
işbirliği ile sektörde ulusal ve uluslararası kurallara hakim, güncel bilgi ile 
donanmış uzman kadroların yetiştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması. 

5. Korunmasız yol kullanıcılarının (yayalar, bisikletler vb.), özürlüler ve çocukların 
güvenliğine özel önem verilmesi. 

6. Karayolu giderlerinin, petrol, taşıt vb. gibi vergiler ile ilişkilendirilmesi ve yeni 
yapım, bakım, onarım giderlerinin bu şekilde karşılanması. 

7. Karayolu ağının, özellikle otoyolların kullanımında, trafiğin yönetiminde, 
taşımaların yönlendirilmesinde, güvenliğin ve verimliliğin arttırılması için, bilgi 
ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerden, akıllı ulaşım sistemlerinden en üst 
düzeyde yararlanılması.  

8. Diğer taşıma sistemleriyle rekabet etmeyen, onları tamamlayıcı ve bütünleyici yol 
ağı ve standardı seçilmesi. 

9. Yol yapımında ihale yöntemi uygulanması, bir kısım bakım hizmetlerinin özel 
sektöre yaptırılmasını kolaylaştırıcı yasal değişiklikler ile denetimi güçlendirecek 
yapısal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi. 

10. Mevcut karayolu ağının etkin kullanılmasına ve korunmasına önem verilmesi, 
bakım ve onarım hizmetlerinin, mevcut bütçe olanaklarına göre, düzenli olarak ve 
zamanında yapılması. 

11. Karayolu ulaştırması ile ilgili konularda meydana gelecek teknolojik gelişmelerin 
yakından izlenmesi, modernizasyona sürekli olarak yer verilmesi. 

12. Uluslararası taşımacılık koridorlarının gerçekleştirilmesi ve sınır geçişlerinin 
kolaylaştırılması. 

13. Otoyollar ile trafik hacmi, ağır taşıt oranı ve trafik artış oranı yüksek olan yollarda 
üstyapı tipi seçilirken rijit üstyapı (beton yol) seçeneğinin, gerçekleştirilecek ömür 
boyu maliyet analizi sonucuna göre değerlendirilmesi. 

14. Karayolu taşımacılık sektöründe çalışanların genel eğitim ve meslek eğitim 
düzeylerinin yükseltilmesi. 

15. Kamu kurumlarında nitelikli personel yetiştirilmesi için üniversiteler ile işbirliği 
yapılması. 
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7.1.2. Kuvvetli ve Zayıf Yanlar ile Fırsatlar ve Tehditler (KZFT) 
 
 Karayollarımız ile ilgili KZFT analizi sonuçları aşağıda sıralanmıştır. 
  
Kuvvetli Yanlar 
 

- Başlangıç ve varış noktaları arasında aktarma gerektirmemesi, mesafeye bağlı 
olarak bazı hallerde diğer türlere kıyasla  hızlı bir taşımaya olanak vermesi. 

- Taşınan yolcunun ve yükün miktarına ve yükün türüne göre esnek ve bazı 
durumlarda daha ekonomik taşıma  olanağı sağlaması. 

- Taşımacılık tamamen özel firmalar tarafından yapıldığından yolcu ve yük 
talebindeki değişikliklerle ilgili her türlü karar ve uygulamaların hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesi. 

- Otomobil kullanıcıları ve yolcuları açısından, bir tarifeye uymadan, ev ile 
ulaşılması istenen yer arasında doğrudan ulaşım olanağı sunması. 

- Yolcu ve yük taşımacılığında sektörde önemli bilgi birikimi bulunması ve her iki 
alanda da büyük taşıma kapasitesi mevcut olması.  

- Terminal, otogar, bilet satış yeri, ara duraklar ve mola yerleri gibi tesislerin 
gelişmiş düzeyde ve büyük kapasiteye sahip durumda olması. 

- Karayolu, terminal, insan ve araç altyapısının daha kolay ve daha ucuza 
oluşturulabilmesi. 

- AB’ye uyum çalışmaları kapsamında, uluslararası ve transit taşıma mevzuatı vb. 
hususlarda  iyileştirilmelere gidilmesi. 

- 2003 yılında yürülüğe giren Karayolu Taşıma Kanunu’nun ve 2004 yılında 
çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin sektörde hizmet kalitesini ve 
kurumsallaşmayı arttırmaya yönelik olarak düzenlenmiş olması. 

- Özellikle kentiçi yük taşımacılığının e-ticarete çok elverişli olması, yük dağıtım 
kolaylığı sağlaması. 

- Karayolu taşımasında tüketilen akaryakıt, ayrıca araç ithal ve satışlarından elde 
edilen verginin devlet için önemli bir kaynak oluşturması.  

 
Zayıf Yanlar 
 

- Karayolu ağ yoğunluğunun AB ortalamasının altında olması. 
- Karayolu ağında fiziki ve geometrik standartlar açısından yetersiz kesimlerin 

bulunması. 
- Ülkemizin büyük bir bölümünde, kış mevsiminde yaşanan olumsuz iklim 

koşullarının karayolu taşımacılığını olumsuz yönde etkilemesi. 
- Yük ve yolcu taşımacılığının büyük ölçüde karayolunda gerçekleştirilmesinin, 

trafikteki ağır taşıt oranının yüksek olmasının ve aşırı yüklemelerin yol 
üstyapısının erken bozulmasına neden olması. 

- Karayollarına ayrılan ödeneğin yetersizliği nedeniyle, yolların bakımının 
gerektiği şekilde ve zamanda yapılamaması, bakımın gecikmesinin maliyetin 
artmasına, hizmet kalitesinin düşmesine ve güvenliğin azalmasına yol açması. 

- Araçların kullandığı akaryakıtın ve karayolu üstyapısında kullanılan bitümlü 
malzemelerin büyük ölçüde dışa bağımlı olması. 

- Karayolu trafiğinin, özellikle aşırı yüklü araçların yol açtığı trafik kazalarının 
telafisi mümkün olmayan, büyük can ve mal kayıplarına neden olması. 
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- Yolcu ve yük taşımacılığında gerekenden fazla kapasite olması, bayramlar vb 
özel günler dışında bu kapasite fazlalığının verimsiz, güvensiz ve ekonomik 
olmayan rekabet ortamı yaratması, rekabetin taşımacı için yıkıcı, ülke için 
zararlı boyuta ulaşması. 

- Sektörde, daha çok iç taşımalarda olmak üzere, günümüz işletmecilik 
gereklerine göre organize olup kurumsallaşmış firma sayısının azlığı. 

- Sektörde çalışanlarda, genel eğitim ve mesleki eğitim düzeyinin genellikle 
düşük olması, pratik bilgi ve deneyime dayalı olarak çalışmaları, bu nedenle 
kalite ve güvenliğin yeterince sağlanamaması. 

- Dışsal maliyetlerin (çevre, altyapı, insan sağlığı ve genel ekonomi üzerindeki 
olumsuz etkilerin) çok büyük boyutlara ulaşması ve bunların 
içselleştirilememesi, kazalar, çevre kirliliği ve trafik darboğazlarına çözüm 
getirilememesi. 

- Avrupa ülkelerine kıyasla, kaza oranı ve çevre kirleticiliği yüksek olduğu halde, 
altyapı kullanma ücretlerinde, altyapının cinsine, zamana ve mesafeye, aracın 
boyut ve ağırlığına ve diğer tıkanıklık ve altyapı zarar faktörlerine göre 
farklılaştırma yapılmaması. 

- Yurt dışı taşımalarda ikili ve çok taraflı anlaşmalarla ülkemize tahsis edilen 
geçiş belgelerinin, büyük kapasiteli taşıma sektörümüz için yetersiz kalması. 

- Sınır ve ülke geçişlerinde yapılan ödemelerin, formalitelerin çokluğunun, vize 
uygulamalarının, ihraç mallarının yabancı pazarlara gecikmeli olarak girmesine 
yol açması ve taşımalar açısından haksız rekabete neden olması. 

- Uluslararası taşımalarda AETR hükümlerine uyulduğu halde ulusal taşımalarda 
sosyal hükümlerin uygulanmamasının, Türk Mevzuatındaki boşlukların 
taşımanın kalitesi ve güvenliği üzerinde olumsuz etki yaratması. 

- Bazı uluslararası konvansiyonlara henüz taraf olmayışımız (Tehlikeli maddelerin 
uluslararası karayollarında taşıması ile ilgili ADR sözleşmesi gibi). 

- Karayolu taşımacılığından alınan altyapı kullanımı ücretlerinin yine karayolu 
altyapıları için kullanılamaması. 

- İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde görülen trafik sıkışıklıklarının 
normalin üzerinde zaman ve enerji kaybına, ayrıca, çalışma verimini düşüren, 
insan sağlığını tehdit eden  gürültü ve hava kirliliğine sebep olması. 

- Sektörlerde özellikle, taşımaya yönelik veri eksikliği olması, yük ve yolcuların 
ülke düzeyinde nasıl dağıldığının tam olarak bilinmemesi. 

- Yolcu ve yük taşımacılığının tam olarak kayıt altına alınamamış olması. 
 
Fırsatlar 
 

- Ülkemizin coğrafi konumu itibariyle, Avrupa, Asya ve Orta Doğu ülkeleri 
arasındaki taşımalarda etkinliğini arttırabilecek avantaja sahip olması. 

- Ülkemizin, bölgedeki gelişmelere paralel olarak, Kafkaslar, Ortaasya ve 
Ortadoğu pazarlarında taşımacılık konusunda yeni fırsatlar yakalaması, özellikle 
Irak pazarındaki gelişmelerle, Mersin ve Trabzon limanları ağırlıklı olmak üzere 
bölge ülkelerine yapılacak taşımalarda, transit ülke  konumunun gittikçe daha 
fazla önem kazanması. 

 
Tehditler 
 

- Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği uygulamalarında zorluklar yaşanması. 
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- Bölgesel krizler sonucu bölge ülkeleriyle olan karayolu taşımacılığı etkinliğinin 
kesintiye  uğraması. 

- AB ülkeleri ile başka bazı ülkelerin, kendi taşımacılarını korumak amacı ile 
geçiş kotası, vize, geçiş ücreti gibi hususlarda zorluklar çıkarması. 

- Bazı yatırımların ciddi fizibilite etüdlerine dayandırılmadan gerçekleştirilmesi, 
kaynak israfı yapılması. 
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7.1.3. Fiziki Altyapı 
 
Türkiye Karayolu Ağındaki Yol Üstyapılarının Mevcut Durumu 
 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) istatistiklerine göre, 2003 yılı 
itibariyle karayolu ağının toplam uzunluğu Otoyol, Devlet Yolları ve İl Yolları olmak 
üzere, 63.219 km’dir. Karayolu ağının %3’ünü Otoyollar, %50’sini Devlet Yolları, 
%47’sini İl Yolları oluşturmaktadır (Şekil 7.1.3.1). 01.01.2004 tarihi itibariyle ise, 
KGM’nin sorumluluğunda 1.881 km otoyol, 31.358 km devlet yolu ve 30.133 km il 
yolu olmak üzere toplam 63.372 km karayolu ağı bulunmaktadır. 
 
Otoyollar 

 
Türkiye’deki Otoyolların tamamının üstyapısı asfalt betonu kaplamalıdır. 

 
 

DEVLET 
YOLLARI

50%

OTOYOLLAR
3%

İL YOLLARI
47%

 
 Şekil 7.1.3.1. Karayolu ağında yol tiplerinin dağılımı (2003) 

 
 
Devlet Yolları  

 
2003 yılı itibariyle, Devlet Yollarının üstyapısı Şekil 7.1.3.2’de görüldüğü gibi;         

%19’u asfalt betonu kaplamalı, %79’u sathi kaplamalı ve geri kalan %2’si ise parke 
kaplamalı, stabilize kaplamalı ve topraktır (kaplamasız). 
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  Şekil 7.1.3.2. Devlet Yollarının kaplama durumu (2003) 
 
 
İl Yolları 

 
2003 yılı itibariyle, il yollarının üstyapısı %3’ü asfalt betonu kaplamalı, %84’ü 

sathi kaplamalı, %8’i stabilize kaplamalı ve kalan %5’i parke kaplamalı ve topraktır 
(kaplamasız) (Şekil 7.1.3.3). 

 

Şekil 7.1.3.3. İl Yollarının kaplama durumu (2003) 
 
 

 

STABİLİZE
%8

TOPRAK
%5

PARKE 
%0

ASFALT BETONU
%3

SATHİ
 KAPLAMA

%84

TOPRAK
%1

STABİLİZE
%1 ASFALT BETONU

%19

PARKE 
%0

SATHİ 
KAPLAMA

%79
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7.1.3.1. Onarım gerektiren karayolu kesimlerinin ve onarım maliyetlerinin  
  saptanması 
 

Bu bölüm Otoyollar, Devlet Yolları (BSK Kaplamalı) ve Sathi Kaplamalı yollar 
olmak üzere üç başlık altında incelenecektir. 

 
Çalışmada, KGM’den sağlanan sınırlı sayıda RN ölçüm verilerinden yararlanılmış 

olup, arazide ölçüm ve değerlendirme yapılmamıştır. Esasen, projenin iş tanımı da bu 
hususu kapsamamaktadır. 

 
Otoyollar 
 

Çalışma grubumuzca, Türkiye Karayolu ağındaki BSK kaplamalı otoyolların 
üstyapısında gelecekte bozulacak ve onarım gerektirecek kesimlerin saptanması için, 
yol yüzeyinin bozulmasının bir ölçütü olarak kabul edilen Sürüş Sayısının (RN) 
tahminine yönelik bir model geliştirilmiştir. Bu modelin amacı, Yapay Sinir Ağları 
(YSA) yöntemini kullanarak bozulmaların düzeylerini belirlemektir (Şekil 7.1.3.4). 
Modelde ileri beslemeli geri yayılımlı YSA algoritması uygulanıp, KGM tarafından 
ölçümü yapılan kesimlere ait Sürüş Sayısı (RN) kullanılmak suretiyle model eğitildikten 
sonra, test edilmiş ve sonuçları Şekil 7.1.3.5 ve 7.1.3.6’da gösterilmiştir. Böylece bu 
model kullanılarak, veri sağlanabilen otoyol kesimleri için, RN değeri tahmin edilmiş, 
tahmin edilen RN değerine karşılık gelen onarım seçenekleri belirlenmiştir. Otoyol 
uzunlukları ve bakım tarihleri ile bakım yöntemleri, tüm otoyol kesimleri için elde 
edilemediğinden, fayda-maliyet analizi ve ayrıca onarımın ne zaman yapılacağı net 
olarak belirlenememiştir. Çalışma grubumuzca geliştirilen model ile, ileride veri 
sağlandığı taktirde, RN değeri güvenli bir şekilde tahmin edilebilecektir. Bu modelde 
bozulmaya neden olarak kabul edilen parametreler; 

 
- Yapımdan veya onarımdan bozulmanın meydana geleceği yıla kadar yığışımlı 

olarak hesaplanan hafif taşıt sayısı, 
- Yapımdan veya onarımdan bozulmanın meydana geleceği yıla kadar yığışımlı 

olarak hesaplanan ağır taşıt sayısı, 
- 20 yıllık ortalama günlük yüksek sıcaklık, 
- 20 yıllık ortalama günlük düşük sıcaklık, 
- 20 yıllık ortalama günlük ortalama sıcaklık,  
- 20 yıllık ortalama yağış miktarıdır. 
 

Bilindiği gibi, üstyapı kalınlığı da bozulma üzerinde etkili olan önemli bir 
parametredir. Buna karşılık, otoyollarda KGM tarafından tek tip üstyapı 
kullanıldığından, bu parametrenin modelde RN üzerinde istatistiki olarak etkisi 
görülmemiştir. Esasen, bir modelde ne kadar az parametreye gereksinim duyulursa 
modelin kullanımı da o kadar kolay olacaktır. 
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Şekil 7.1.3.4. Otoyollar için Sürüş Sayısının (RN) tahminine yönelik YSA modeli ağ 
düzeni 
 
 

 
Şekil 7.1.3.5. Eğitim seti verileri ile elde edilen YSA modelinin istatistiki ifadesi 
 

Yığışımlı Ağır  
Taşıt Sayısı 

Yüksek 
Sıcaklık

Düşük  
Sıcaklık
Ortalama 
Sıcaklık

RN 

Ortalama 
Yağış 

Yığışımlı Hafif  
Taşıt Sayısı 

ÇIKTI 
KATMANI 

GİRDİ 
KATMANI 

GİZLİ 
KATMAN 
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Şekil 7.1.3.6. YSA test sonucu ile gözlem değerleri arasındaki doğrusal ilişki 
 
Devlet Yolları (BSK Kaplamalı) 

 
BSK kaplamalı Devlet Yolları’nın üstyapısında, gelecekte bozulacak ve onarım 

gerektirecek kesimlerin saptanması için, yol yüzeyinin bozulmasının bir ölçütü olarak 
kabul edilen Sürüş Sayısının (RN) tahminine yönelik bir model geliştirilmiştir. Bu 
model, Yapay Sinir Ağları yöntemini kullanarak bozulmaların düzeylerini 
belirleyecektir (Şekil 7.1.3.7). Bu modelde, ileri beslemeli geri yayılımlı YSA 
algoritması uygulanıp, KGM tarafından ölçümü yapılan kesimlere ait Sürüş Sayısı (RN) 
kullanılarak model eğitildikten sonra, test edilmiş ve sonuçları Şekil 7.1.3.8 ve 
7.1.3.9’da gösterilmiştir. Böylece bu model kullanılarak, veri sağlanabilen Devlet yolu 
kesimleri için, RN değeri tahmin edilmiş, tahmin edilen RN değerine karşılık gelen 
onarım seçeneklerinin fayda ve maliyeti belirlenmiş ve onarımın ne zaman yapılacağı 
saptanmıştır. Bu modelde, bozulmaya neden olarak kabul edilen parametreler;  

 
- Yapımdan veya onarımdan bozulmanın meydana geleceği yıla kadar yığışımlı 

olarak hesaplanan Eşdeğer Standart Dingil Yükü Sayısı (ESDYS), 
- 20 yıllık ortalama günlük yüksek sıcaklık, 
- 20 yıllık ortalama günlük düşük sıcaklık,  
- 20 yıllık ortalama günlük ortalama sıcaklık, 
- Üstyapı (Aşınma, Binder ve Temel) tabakalarının kalınlıkları, 
- 20 yıllık ortalama yağış miktarıdır. 
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Şekil 7.1.3.7. BSK kaplamalı Devlet Yolları için sürüş sayısının (RN) tahminine yönelik 
          YSA modeli ağ düzeni  
 
 

 
Şekil 7.1.3.8. Eğitim seti verileri ile elde edilen YSA modelinin istatistiki ifadesi 
 

Binder Tabakası 
Kalınlığı 

Yığışımlı 
ESDYS 

Yüksek 
Sıcaklık 

Düşük 
Sıcaklık 

Ortalama 
Sıcaklık 

RN 

Aşınma Tabakası  
Kalınlığı 

Temel Tabakası 
Kalınlığı 

Ortalama 
Yağış 

GİRDİ 
KATMANI 

GİZLİ 
KATMAN 

ÇIKTI 
KATMANI 
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 Şekil 7.1.3.9. YSA test sonucu ile gözlem değerleri arasındaki doğrusal ilişki  
 
 Üstyapıda görülen bozulmalar taşıt işletme maliyetini arttıracaktır. Yapılan 
onarım çalışmaları ile üstyapı hizmet kabiliyeti iyileşecek ve buna bağlı olarak, taşıt 
işletme maliyetleri azalacaktır. Otomobil, otobüs, kamyon ve treyler için işletme 
giderleri∗ (TL/taşıt-km) farklı olduğundan, trafik sayımlarından elde edilen YOGT 
değerleri ile kesim uzunluğu göz önüne alınarak, onarımdan dolayı işletme 
maliyetlerindeki kazanç, “fayda” olarak dikkate alınmıştır.  
 
 Maliyetler, BSK kaplamalı kesimler için RN değerlerine bağlı olarak Tablo 
7.1.3.1’de gösterilen onarım seçeneklerine göre hesaplanmıştır. Otoyollarda RN > 3,0 
değerleri için rutin bakım çalışmalarının (çatlak doldurma, yama vb.) yapılacağı 
varsayılmıştır. RN < 3,0 için ise Tablo 7.1.3.1’de belirtilen onarım seçenekleri göz 
önüne alınmıştır. Devlet yollarında, RN > 2,5 değerleri için rutin bakım çalışmalarının 
yapılacağı varsayılmıştır. RN < 2,5 değerleri için ise, Tablo 7.1.3.1’de belirtilen onarım 
seçenekleri göz önüne alınmıştır. Otoyollar ve Devlet Yollarında farklı RN değerleri 
için kabul edilen ve fayda-maliyet analizinde kullanılan onarım seçeneklerinin maliyeti, 
2004 KGM birim fiyatları, bitüm satın alınması ve bitüm ile diğer malzemelerin 
nakliyesini de kapsayacak şekilde arttırılarak yaklaşık olarak hesaplanmıştır. 
 

Onarım seçenekleri, RN’nin düştüğü değer (ölçülen RN değeri veya modelden 
bulunan RN değeri) esas alınarak saptanmıştır. Belirtilen onarımın uygulanması halinde, 
yoldaki sürüş sayısının en yüksek düzeye (RN=4,5) çıkacağı varsayılmıştır. 
 

Hesaplanan fayda/maliyet oranlarına göre, her yıl ayrılması gereken onarım 
bütçesi, onarım seçenekleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. BSK kaplamalı kesimlerde 
onarım çalışmaları için gerekli bütçeler yıllara göre Tablo 7.1.3.2.’de gösterilmiştir. 
Hesaplanan fayda/maliyet oranlarına göre, onarım yapılacak kesimlerin öncelik sırası 
belirlenmiş, Devlet Yolları’nda 2005 yılında ve 2013 yılında bakım onarım gereksinimi 
gösteren yol kesimleri Tablo 7.1.3.3 ve Tablo 7.1.3.4’te, (2006-2012 yılları arasında 
                                                 
∗ Karayolu Planlaması Bilgileri El Kitabı, KGM, 2004 
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onarım gereksinimi gösteren yol kesimleri CD içerisindeki Ek 7.1’de) ve Harita 7.1.3.1, 
Harita 7.1.3.2.’de gösterilmiştir.  
 
Tablo 7.1.3.1. Otoyollar ve Devlet Yollarında onarım seçenekleri 
 
 Seçenek 1 Seçenek 2 Seçenek 3 Seçenek 4 Seçenek 5 
RN 0-1 1- 1,5 1,5 – 2 2 -2,5 2,5-3 
AŞINMA 5 5 5 5 5 
BİNDER 7 7 7 7  
B.TEMEL 10 10 10   
P.M.T. 10 10 10   
KAZIMA 

 
 

%100 

 

 
 

%50 

 

 
 

%25

 

 
 

%75 

5 

 
 

%100 

5 
AŞINMA  5 5 5  
BİNDER  7 7   
B.TEMEL      
P.M.T.      
KAZIMA 

 

 

 
 

%50 

5 

 
 

%75

5 

 
 

%25 

5 

 
 
 

 

 
 

 
Tablo 7.1.3.2. BSK onarım uzunlukları ve yaklaşık maliyetleri 
 
Yıllar Toplam onarım  Onarım seçenek uzunlukları 
  uzunluğu (km) 1 2 3 4 Maliyet (YTL)* 
2005 1603 1008 68 882 239 513.249.812,16 
2006 711 391 52 112 156 169.858.824,49 
2007 1404 994 155 92 163 370.913.993,62 
2008 654 254 163 32 200 144.397.985,01 
2009 1597 1363 123 72 39 454.695.057,35 
2010 742 267 159 149 167 165.079.380,33 
2011 1799 1103 88 219 389 441.273.117,85 
2012 1032 518 222 101 191 248.564.366,27 
2013 1802 906 282 371 243 435.586.315,03 

      * Maliyet 2004 KGM birim fiyatlarına göre alınmıştır 
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Tablo 7.1.3.3. 2005 yılında onarım gerektiren Devlet Yolları 
Kontrol Kesim No Dilim No İl adı 

100-07 4 KOCAELİ 
100-05 3 İSTANBUL 
300-07 4 AFYON 
100-05 1 İSTANBUL 
100-05 2 İSTANBUL 
300-07 5 AFYON 
400-18 4 MERSİN 
565-08 4 MANİSA 
575-02 1 BURSA 
200-08 2 ESKİŞEHİR 
200-08 3 ESKİŞEHİR 
750-16 2 NİĞDE 
300-07 2 AFYON 
565-10 2 MANİSA 
200-06 1 BURSA 
110-03 4 TEKİRDAĞ 
110-03 5 TEKİRDAĞ 
400-18 1 MERSİN 
550-02 2 EDİRNE 
200-14 3 KIRIKKALE 
300-07 3 AFYON 
750-17 1 ADANA 
400-21 2 OSMANİYE 
565-08 1 MANİSA 
010-15 4 SAMSUN 
750-11 2 AKSARAY 
565-09 2 MANİSA 
400-18 2 MERSİN 
400-18 3 MERSİN 
200-10 1 ESKİŞEHIR 
200-14 2 KIRIKKALE 
100-01 1 EDİRNE 
565-08 2 MANİSA 
200-14 1 KIRIKKALE 
575-02 2 BURSA 
200-10 2 ESKİŞEHİR 
100-01 2 EDİRNE 
750-16 1 NİĞDE 
200-06 2 BURSA 
565-09 1 MANİSA 
750-16 3 NİĞDE 
400-21 3 OSMANİYE 
200-13 2 ANKARA 
575-02 3 BURSA 
565-08 3 MANİSA 
200-08 1 ESKİŞEHİR 
400-30 1 MARDİN 
200-05 0 BURSA 
400-19 1 ADANA 
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Tablo 7.1.3.3’ün devamı  
300-07 1 AFYON 
825-08 2 HATAY 
100-19 2 AMASYA 
573-01 2 BURSA 
750-12 2 AKSARAY 
400-21 5 OSMANİYE 
400-26 1 ŞANLIURFA 
817-03 0 HATAY 
573-01 1 BURSA 
567-01 2 TEKIRDAĞ 
110-03 1 TEKIRDAĞ 
010-16 4 SAMSUN 
010-16 3 SAMSUN 
100-14 5 ÇANKIRI 
100-20 1 TOKAT 
200-14 4 KIRIKKALE 
400-19 2 ADANA 
200-14 5 KIRIKKALE 
400-21 4 OSMANİYE 
100-01 4 EDİRNE 
750-12 1 AKSARAY 
400-27 1 ŞANLIURFA 
400-26 2 ŞANLIURFA 
400-27 2 ŞANLIURFA 
100-01 3 EDİRNE 
750-05 1 ANKARA 
795-01 1 SAMSUN 
400-30 2 MARDİN 
400-30 2 MARDİN 
675-01 1 ESKIŞEHIR 
190-01 0 KIRIKKALE 
675-01 2 ESKİŞEHİR 
110-03 3 TEKİRDAĞ 
010-15 3 SAMSUN 
567-01 1 TEKİRDAĞ 
675-01 3 ESKIŞEHIR 
400-31 2 ŞIRNAK 
100-19 1 AMASYA 
550-02 3 EDİRNE 
400-31 1 ŞIRNAK 
010-15 1 SAMSUN 
550-02 1 EDİRNE 
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Tablo 7.1.3.4. 2013 yılında onarım gerektiren Devlet Yolları 
 

Kontrol Kesim 
No Dilim No İl adı 

300-07 4 AFYON 
300-04 1 MANİSA 
100-03 3 TEKIRDAĞ 
565-08 4 MANİSA 
400-18 1 MERSİN 
110-04 3 TEKİRDAĞ 
565-08 1 MANİSA 
565-08 2 MANİSA 
100-14 1 ÇANKIRI 
750-10 0 ANKARA 
260-02 0 AFYON 
110-04 2 TEKIRDAĞ 
565-08 3 MANİSA 
100-16 2 ÇORUM 
750-01 4 ZONGULDAK 
100-07 4 KOCAELI 
575-02 1 BURSA 
200-06 1 BURSA 
575-02 2 BURSA 
200-06 2 BURSA 
575-02 3 BURSA 
200-05 0 BURSA 
750-01 2 ZONGULDAK 
565-09 2 MANISA 
573-01 2 BURSA 
573-01 1 BURSA 
400-30 1 MARDIN 
565-09 1 MANİSA 
400-30 2 MARDİN 
400-30 2 MARDİN 
550-03 2 ÇANAKKALE 
550-03 3 ÇANAKKALE 
400-18 4 MERSİN 
400-24 1-2 ŞANLIURFA 
400-18 3 MERSİN 
400-18 2 MERSİN 
200-06 4 BURSA 
400-19 1 ADANA 
825-08 1 HATAY 
400-21 4 OSMANİYE 
400-26 1 ŞANLIURFA 
817-03 0 HATAY 
750-05 1 ANKARA 
100-01 3 EDİRNE 
550-03 1 ÇANAKKALE 
567-01 1 TEKIRDAĞ 
200-08 2 ESKİŞEHİR 
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Tablo 7.1.3.4’ün devamı 
 

550-02 2 EDİRNE 
200-14 3 KIRIKKALE 
400-21 2 OSMANİYE 
110-03 4 TEKIRDAĞ 
110-03 5 TEKIRDAĞ 
750-16 2 NİĞDE 
200-14 2 KIRIKKALE 
565-06 1 BALIKESİR 
100-02 5 KIRKLARELİ 
100-16 3 ÇORUM 
200-14 1 KIRIKKALE 
110-04 1 TEKIRDAĞ 
100-01 1-2 EDİRNE 
100-17 4 AMASYA 
400-21 3 OSMANİYE 
200-13 2 ANKARA 
200-07 4 BİLECİK 
200-08 1 ESKİŞEHİR 
200-10 1 ESKİŞEHİR 
100-10 3 SAKARYA 
750-16 3 NIĞDE 
110-03 1 TEKİRDAĞ 
100-16 4 ÇORUM 
100-14 5 ÇANKIRI 
750-15 1 KONYA 
200-10 2 ESKİŞEHİR 
100-18 3 AMASYA 
100-20 1 TOKAT 
750-15 2 KONYA 
750-12 2 AKSARAY 
200-14 4 KIRIKKALE 
100-17 2 AMASYA 
400-19 2 ADANA 
825-08 2 HATAY 
100-01 4 EDİRNE 
100-02 4 KIRKLARELİ 
100-15 2 KASTAMONU 
750-12 1 AKSARAY 
320-02 2 AYDIN 
795-01 1 SAMSUN 
675-01 1-2-3 ESKİŞEHİR 
300-07 1 AFYON 
110-03 3 TEKİRDAĞ 
010-15 3 SAMSUN 
550-02 3 EDİRNE 
110-01 0 EDİRNE 
400-31 1 ŞIRNAK 
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Harita 7.1.3.1. 2005 yılında onarım gerektiren Devlet Yolları 
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Harita. 7.1.3.2. 2013 yılında onarım gerektiren Devlet Yolları 
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Sathi Kaplamalı yollar 
 
 Ülkemizin Devlet ve İl yollarının yaklaşık %80’i sathi kaplamalıdır. Bu yolların 
bozulma şekli, trafik ile birlikte büyük oranda yolun geçtiği kesimin iklim koşullarına 
göre değişebilmektedir. Çalışma grubumuzca, sathi kaplamalı yollarda onarım olarak, 
astarsız, tek katlı sathi kaplama yapılması esas alınmıştır. Sathi kaplamalı üstyapıların 
proje ömrü (onarım periyodu) ise, 10 yıl kabul edilmiştir. Sathi kaplamalı yolların 
kaplamalarının onarım periyotlarının belirlenmesi için, çalışma grubumuzca, Yapay 
Sinir Ağları yöntemini kullanan bir model önerilmiştir (Şekil 7.1.3.10). Bu modelde, 
ileri beslemeli geri yayılımlı YSA algoritması uygulanıp, model eğitildikten sonra test 
edilmiş ve sonuçları Şekil 7.1.3.11 ve 7.1.3.12’de gösterilmiştir. Böylece bu model 
kullanılarak, veri sağlanabilen sathi kaplamalı Devlet Yolu kesimleri için, onarım 
periyodu yıl olarak tahmin edilmiş, onarım maliyeti hesaplanmış ve onarımın hangi 
yılda yapılabileceği saptanmıştır. Bu modelde, onarım periyodunu belirleyen 
parametreler; 
 
- Yapımdan bozulmanın meydana geleceği yıla kadar yığışımlı olarak hesaplanan 

Eşdeğer Standart Dingil Yükü Sayısı (ESDYS), 
- 20 yıllık ortalama günlük yüksek sıcaklık,  
- 20 yıllık ortalama günlük düşük sıcaklık, 
- 20 yıllık ortalama günlük ortalama sıcaklık, 
- 20 yıllık ortalama günlük yağış miktarıdır. 
 

Şekil 7.1.3.10. Sathi kaplamalı yolların kaplamalarının onarım periyodunun tahminine 
  yönelik YSA modeli ağ düzeni 

Yığışımlı 
ESDYS 

Ortalama 
Yağış  

Yüksek 
Sıcaklık 

Düşük 
Sıcaklık 

Ortalama 
Sıcaklık 

Onarım 
Periyodu 
(Yıl) 

GİZLİ 
KATMAN

GİRDİ 
KATMANI 

ÇIKTI 
KATMANI 
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Şekil 7.1.3.11. Eğitim seti verileri ile elde edilen YSA modelinin istatistiki ifadesi  
 

 
 Şekil 7.1.3.12. YSA test sonucu ile gözlem değerleri arasındaki doğrusal ilişki  
 

Yukarıda belirtildiği gibi, sathi kaplamalı kesimlerde onarım olarak astarsız, tek 
katlı sathi kaplama yapılması esas alınmıştır, YSA’da dikkate alınan değişkenlere bağlı 
olarak, sathi kaplamalı kesimlerin hangi periyotlarda onarıma gereksinim duyacağı 
belirlendikten sonra, onarımın yapılmasından sonraki taşıt işletme maliyetlerindeki 
azalma fayda, onarım ise maliyet olarak dikkate alınmıştır. Fayda/maliyet analizi 
yapılarak öncelik sırası belirlenmiştir. Yıllara göre, onarıma gereksinim duyulan yol 
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uzunlukları ve yaklaşık maliyetleri Tablo 7.1.3.5’de, onarım periyodu ile yol 
uzunluklarının ilişkisi Tablo 7.1.3.6’da gösterilmiştir. RN tahmini için bilgisayar 
programı CD içerisindeki Ek 7.2’de sunulmuştur. 

 
 

Tablo 7.1.3.5. Sathi kaplamalı yolların onarım uzunlukları ve yaklaşık maliyetleri 
      

Yıllar Onarım uzunluğu Maliyet*    
  (km) (YTL)    

2005 4657 16.299.500,00    
2006 13151 46.028.500,00    
2007 12650 44.275.000,00    
2008 12359 43.256.500,00    
2009 12548 43.918.000,00    
2010 14194 49.679.000,00    
2011 13243 46.350.500,00    
2012 16887 59.104.500,00    
2013 10945 38.307.500,00    
* Maliyet 2004 protokol fiyatı olarak alınmıştır. Onarım periyotları oran olarak verilecektir. 
 
 
Tablo 7.1.3.6. Sathi kaplamalı yolların onarım periyodu ve uzunlukları 
 

Onarım  Uzunluk  
periyodu (yıl) (km) % 

0 6013 43 
1 5540 40 
2 1714 12 
3 362 3 
4 196 1 
5 138 1 

Toplam 13963 100 
 

Tablo 7.1.3.6’da da görüldüğü gibi, KGM sathi kaplamalı yolların yaklaşık 
%83’lük bir kısmında 1 yıl içerisinde yeniden yüzey kaplaması yapmaktadır. 

 
Yukarıda yapılan tüm değerlendirmeler, ulaşım türleri arasındaki mevcut 

dağılımın ve kaplama cinslerinin önümüzdeki 10 yıl içerisinde değişmeyeceği, başka bir 
deyişle, türlerin taşıma payları arasındaki dengesizliğin giderilmesine ve kaplama 
cinslerinin değiştirilmesine yönelik herhangi bir iyileştirmenin gerçekleşmeyeceği 
varsayımı ile yapılmıştır. 
 
Sathi Kaplamalı Yolların BSK Kaplamalı hale dönüştürülmesi koşulları 

 
Sathi kaplamalı yolların onarım maliyeti BSK kaplamalı yollara göre daha 

fazladır. Ağır taşıt trafiği oranı yüksek olan sathi kaplamalı yollar sıklıkla onarım 
istemekte, çoğu yol kesimlerinde 1 yıl sonra onarım yapma zorunda bile 
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kalınabilmektedir. Bunu önlemek için, 10 yıllık proje ömrü boyunca toplam Eşdeğer 
Standart Dingil Yükü Sayısı (YESDYS) 3x106’nın üzerinde olan yollar, ağır taşıt 
trafiğine uygun olan asfalt betonu (BSK) ile kaplanmalıdır. KGM’den YOGT değerleri 
sağlanabilen sathi kaplamalı yol ağının hangi kesimlerinin, ne zaman asfalt betonu 
kaplamalı üstyapı haline getirileceği, trafik tahmin değerleri dikkate alınarak, 2013 yılı 
da dahil olmak üzere belirlenmiştir. Sathi kaplamalı halden asfalt betonu kaplamalı hale 
çevrilmesi gereken yol sayısı çok fazla olduğu için, Tablo 7.1.3.7 ile    Tablo 7.1.3.8’de 
belirtilen yollar 2005 yılında ve 2013 yılında sathi kaplamalı kalması gereken yollar 
olup, adı geçen tablolarda gösterilmeyen diğer yolların ise, BSK kaplamalı hale 
dönüştürülmesi gerekmektedir. 
  

Kaplama cinslerinde, Tablo 7.1.3.7 ve Tablo 7.1.3.8’de belirtilen değişikliklerin 
gerçekleşmesi halinde, bu değişikliklerin bakım-onarım planlamasında dikkate alınması 
gerekecektir. 
 
BSK Kaplamalı yollarda yapılması gereken ölçüm ve değerlendirmeler 

 
Üstyapı yönetim sisteminin en önemli bileşeni veri tabanıdır. Veri tabanının da 

en önemli bileşenlerinden biri üstyapıdaki bozulmaların ölçüm değerleridir. Elde edilen 
bozulma değerlerine göre, hem üstyapı onarım seçenekleri değerlendirilmekte, hem de 
onarım maliyeti konusunda bilgi edinilebilmektedir. Doğru onarım kararları verebilmek 
için, doğru zamanda ve doğru ölçümlerin yapılması çok önemlidir. Bu nedenle, BSK 
kaplamalı Otoyollar ve Devlet Yollarında meydana gelen bozulmalar sistematik ve 
periyodik olarak ölçülmelidir. 

 
Çalışma grubumuzca, Ulaştırma Ana Planı Stratejisi kapsamında yapılan 

çalışmada KGM’den sağlanan üstyapı bilgileri dikkate alınarak veri tabanı 
oluşturulmuştur. KGM tarafından verilerin düzgün aralıklarla toplanamamasından ve 
kayıt altına alınamamasından dolayı, çalışma boyunca verileri anlamlı hale getirip 
model oluşturmada zorluklarla karşılaşılmıştır. Ancak, KGM’nin üstün gayretleri 
sonucu problemin üstesinden kısmen gelinebilmiştir. Proje kapsamında oluşturulan veri 
tabanı, mevcut üstyapı bilgilerini içermekte olup, sürekli güncellenmesi KGM 
tarafından yapılmalıdır. 

 
Karayolu ağı düzeyinde üstyapı değerlendirmesi yapmak gerektiğinde, yol yüzey 

düzgünsüzlüğü, kaplama bozuklukları ve kayma direnci (kayma sürtünme katsayısı) 
ölçümleri birinci derecede önemlidir. Defleksiyon ölçümleri ve tabakalarda kullanılan 
malzeme özellikleri ise, ikinci derecede önem taşımaktadır. 

 
Buradan hareketle, ağ düzeyinde değerlendirme yapmak için, yol yüzey 

düzgünsüzlüğü, kaplama bozukluklarının belirlenmesi, yüzey kayma direncinin 
ölçülmesi yeterli görülebilir. Onarımda öncelikli yol kesimleri belirlendikten sonra, 
ayrıntılı projelendirme çalışmaları için, defleksiyon ölçümleri ve karot numunesi 
alınarak tabaka malzeme özelliklerinin belirlenmesi gerekir. Kaplama bozuklukları, 
arazide gözle muayene ile belirlenebileceği gibi, daha hızlı veri toplamak için, ileri 
teknolojiler kullanılarak video görüntüleri üzerinden görüntü analizi yapılarak da 
saptanabilir. Genelde, ileri teknoloji kullanan aletlerin ithal bedelleri çok yüksektir. Bu 
nedenle, ülkemizde gerek üniversitelerin gerekse özel şirketlerin AR-GE çalışmaları 
yaparak, daha ucuz teknolojik aletlerin geliştirmeleri yararlı olacaktır. 
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Tablo 7.1.3.7. 2005 yılında sathi kaplamalı kalması gereken yollar 
 

Kontrol Kesim 
No. 

D. 
No YOLUN ADI 

765-01 1 
765-01 2 
765-01 3 

(010-10/11) DYA (İNEBOLU) - DEVREKANİ (37-01) İYA 

765-02 1 DEVREKANİ (37-01) İYA - (KASTAMONU-ÇANKIRI) İL SN. 
757-01 0 (ANKARA-KIRIKKALE) İL SN. - (ANKARA-KIRIKKALE) (200-14) DYA 
765-04 1 
765-04 2 
765-04 3 

ILGAZ (100-14) DYA - ŞABANÖZÜ (18-52) İYA 

765-06 0 (ÇANKIRI-ANKARA) İL SN. - (ANKARA-KIRIKKALE) (140-06/765-07) DYA 
765-07 1 
765-07 2 (ANKARA-ÇANKIRI) (765-06/140-06) DYA - (ANKARA-KIRIKKALE) İL SN. 

775-02 0 (TOSYA-OSMANCIK) (100-15) DYA - (KASTAMONU-ÇORUM) İL SN. 

010-08 3 (ZONGULDAK-BARTIN) İL SN. - (BARTIN-KASTAMONU) İL SN. 

010-09 0 (BARTIN-KASTAMONU) İL SN. - (ŞENPAZAR) (759-01) DYA (CİDE) 
010-10 1 
010-10 2 ŞENPAZAR (769-01) DYA (CİDE) - KASTAMONU (765-01) DYA (İNEBOLU) 

010-11 1 
010-11 2 KASTAMONU (765-01) DYA (İNEBOLU) - (SİNOP-KASTAMONU) İL SN. 

850-07 0 (SİVAS-KANGAL) (260-14/15) DYA (KANGAL) - (SİVAS-MALATYA) İL SN. 
825-02 0 (KAYSERİ-KAHRAMANMARAŞ) İL SN. - ELBİSTAN (330-19) DYA (GÖKSUN) 
825-03 1 
825-03 2 ELBİSTAN (330-19) DYA (GÖKSUN) - YENİCEKALE (46-51) İYA 

850-14 2 (GAZİANTEP-BİRECİK) (400-22/23) DYA - (GAZİANTEP-KİLİS) İL SN. 

850-15 1 (GAZİANTEP-KİLİS) İL SN. - (TÜRKİYE-SURİYE) DEV.SN. (ÖNCÜPINAR) 
360-05 2 
360-05 3 
360-05 4 

(850-11) DYA (GÖLBAŞI) - ÇELİKHAN (02-01) İYA (ADIYAMAN) 

360-06 0 (8-9) BÖLGE SN. (FERİBOT İSKELESİ) - SİVEREK (885-12/360-07) DYA 
300-28 1 
300-28 2 KARLIOVA (950-06) DYA - (BİNGÖL-MUŞ) İL SN. 

885-07 2 NAZIMİYE (62-03) İYA - PERTEK (62-51) İYA 
885-09 0 (TUNCELİ-ELAZIĞ) İL SN. - (ELAZIĞ-BİNGÖL) (300-26) DYA (PERİ KÖPRÜSÜ) 
975-06 0 (300-34) DYA (VAN) - (GEVAŞ-BAŞKALE) (975-07/08) DYA 
975-10 0 (VAN-HAKKARİ) İL SN. - (HAKKARİ-YÜKSEKOVA) (400-36) DYA 
885-06 1 
885-06 2 

(ERZİNCAN-ERZURUM) (100-25) DYA (MUTLU KÖPRÜSÜ) - NAZIMİYE (62-03) 
İYA 

885-07 1 NAZIMİYE (62-03) İYA - PERTEK (62-51) İYA 
300-22 1 (KAHRAMANMARAŞ-MALATYA) İL SN. - AKÇADAĞ (44-53) İYA (MALATYA)
330-19 1 
330-19 2 
330-19 3 

(825-02/03) DYA (GÖKSUN) - (46-07) İYA (ELBİSTAN) 
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Tablo 7.1.3.7’nin devamı 
 

330-20 1 
330-20 2 
330-20 3 
010-27 3 
010-26 2 

EKİNÖZÜ (46-07) İYA - (KAHRAMANMARAŞ-MALATYA) İL SN. 

010-27 1 ARTVİN (010-26) DYA - (ARTVİN-ARDAHAN) İL SN. 
050-01 0 (GÜMÜŞHANE-KELKİT) (885-02/03) DYA - (GÜMÜŞHANE-BAYBURT) İL SN. 
050-02 0 (GÜMÜŞHANE-BAYBURT) İL SN. - BAYBURT (915-02) DYA 
915-02 3 (BAYBURT-TRABZON) İL SN. - (915-03) DYA (MADEN) 
915-03 1 
915-03 2 (915-02) DYA (MADEN) (10-12) BÖLGE SN. - (BAYBURT-ERZURUM) İL SN. 

950-01 1 
950-01 2 
950-01 3 
950-01 4 

(ARTVİN-ŞAVŞAT) (010-27) DYA - (ARTVİN-ERZURUM) İL SN. 

280-01 1 
280-01 2 
280-01 3 

VARTO (49-02) İYA (959-01) DYA - (MUŞ-AĞRI) İL SN. 

230-06 1 (BURSA-KÜTAHYA) İL SN. - KÜTAHYA (650-06) DYA 
020-12 0 (ARAÇ-KASTAMONU) (030-03) DYA - DADAY (37-75) İYA 
020-13 0 DADAY (37-75) İYA - KASTAMONU (765-02) DYA 
030-07 0 (SİNOP-SAMSUN) İL SN. - VEZİRKÖPRÜ GİRİŞİ (55-56) İYA 
030-08 0 VEZİRKÖPRÜ GİRİŞİ (55-56) İYA - (795-02) DYA (HAVZA) 
330-18 1 (KONYA-NİĞDE İL SN. - (805-06) DYA (KEMERHİSAR) 
855-01 1 (010-18) DYA (ORDU) - AYBASTI (52-43) İYA 
855-01 2   
855-02 1 AYBASTI (52-53) İYA - (ORDU-SİVAS) İL SN. 
855-02 2   
855-03 1 (ORDU-SİVAS) İL SN. - SUŞEHRİ (100-22) DYA 
885-02 1 (TRABZON-GÜMÜŞHANE) İL SN. - KELKİT (885-03) DYA 
865-04 2 SUŞEHRİ (100-23) DYA - HAFİK (200-21) DYA 
420-02 3 (817-06) DYA - CİLVEGÖZÜ (827-01) DYA 
300-35 0 DORUTAY (65-02) İYA - (TÜRKİYE-İRAN) DEV.SN. (KAPIKÖY) 
950-05 1 (ERZURUM-BİNGÖL) İL SN. - GÖYNÜK (12-02) İYA 
925-01 1 (TRABZON-RİZE) (010-22/23) DYA - CİMİL KÖPRÜSÜ (İKİZDERE) 
925-02 0 CİMİL KÖPRÜSÜ (İKİZDERE) - (RİZE-ERZURUM) İL SN. 
950-07 1 (BİNGÖL-MUŞ) (300-27) DYA - (BİNGÖL-DİYARBAKIR) İL SN. 
020-03 1 LÜLEBURGAZ (565-02) DYA (PINARHİSAR) - (KIRKLARELİ-TEKİRDAĞ) İL SN.
827-01 1 HASSA (825-07) DYA - CİLVEGÖZÜ 
410-01 0 (ISLAHİYE-HASSA) (825-06/07) DYA - (HATAY-GAZİANTEP) İL SN. 
410-02 0 (HATAY-GAZİANTEP) İL SN. - (GAZİANTEP-KİLİS) İL SN. 
410-03 0 (GAZİANTEP-KİLİS) İL SN. - (GAZİANTEP-ÖNCÜPINAR) (850-15) DYA 
851-01 0 (YILDIZELİ-SİVAS) (200-20) DYA - ŞARKIŞLA (260-13) DYA 
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Tablo 7.1.3.8. 2013 yılında sathi kaplamalı kalması gereken yollar 
Kontrol 
Kesim 

No. 
D. No YOLUN ADI 

765-01 1 
765-01 2 
765-01 3 

(010-10/11) DYA (İNEBOLU) - DEVREKANİ (37-01) İYA 

765-02 1 DEVREKANİ (37-01) İYA - (KASTAMONU-ÇANKIRI) İL SN. 
757-01 0 (ANKARA-KIRIKKALE) İL SN. - (ANKARA-KIRIKKALE) (200-14) DYA 
765-07 1 
765-07 2 (ANKARA-ÇANKIRI) (765-06/140-06) DYA - (ANKARA-KIRIKKALE) İL SN. 

775-02 0 (TOSYA-OSMANCIK) (100-15) DYA - (KASTAMONU-ÇORUM) İL SN. 

010-08 3 (ZONGULDAK-BARTIN) İL SN. - (BARTIN-KASTAMONU) İL SN. 

010-09 0 (BARTIN-KASTAMONU) İL SN. - (ŞENPAZAR) (759-01) DYA (CİDE) 
010-10 1 
010-10 2 ŞENPAZAR (769-01) DYA (CİDE) - KASTAMONU (765-01) DYA (İNEBOLU) 

010-11 1 
010-11 2 KASTAMONU (765-01) DYA (İNEBOLU) - (SİNOP-KASTAMONU) İL SN. 

825-03 1 
825-03 2 ELBİSTAN (330-19) DYA (GÖKSUN) - YENİCEKALE (46-51) İYA 

850-15 1 (GAZİANTEP-KİLİS) İL SN. - (TÜRKİYE-SURİYE) DEV.SN. (ÖNCÜPINAR) 
360-05 2 
360-05 3 
360-05 4 

(850-11) DYA (GÖLBAŞI) - ÇELİKHAN (02-01) İYA (ADIYAMAN) 

360-06 0 (8-9) BÖLGE SN. (FERİBOT İSKELESİ) - SİVEREK (885-12/360-07) DYA 
300-28 1 
300-28 2 KARLIOVA (950-06) DYA - (BİNGÖL-MUŞ) İL SN. 

400-35 0 ULUDERE (30-51) İYA - (HAKKARİ-YÜKSEKOVA) (400-36) DYA 
300-22 1 (KAHRAMANMARAŞ-MALATYA) İL SN. - AKÇADAĞ (44-53) İYA (MALATYA) 
330-19 1 
330-19 2 
330-19 3 

(825-02/03) DYA (GÖKSUN) - (46-07) İYA (ELBİSTAN) 

330-20 1 
330-20 2 
330-20 3 
010-27 3 
010-26 2 

EKİNÖZÜ (46-07) İYA - (KAHRAMANMARAŞ-MALATYA) İL SN. 

010-27 1 ARTVİN (010-26) DYA - (ARTVİN-ARDAHAN) İL SN. 
950-01 1 
950-01 2 
950-01 3 
950-01 4 

(ARTVİN-ŞAVŞAT) (010-27) DYA - (ARTVİN-ERZURUM) İL SN. 

280-01 1 
280-01 2 
280-01 3 

VARTO (49-02) İYA (959-01) DYA - (MUŞ-AĞRI) İL SN. 

230-06 1 (BURSA-KÜTAHYA) İL SN. - KÜTAHYA (650-06) DYA 
020-12 0 (ARAÇ-KASTAMONU) (030-03) DYA - DADAY (37-75) İYA 
030-07 0 (SİNOP-SAMSUN) İL SN. - VEZİRKÖPRÜ GİRİŞİ (55-56) İYA 
030-08 0 VEZİRKÖPRÜ GİRİŞİ (55-56) İYA - (795-02) DYA (HAVZA) 
330-18 1 (KONYA-NİĞDE İL SN. - (805-06) DYA (KEMERHİSAR) 
855-01 1 
855-01 2 (010-18) DYA (ORDU) - AYBASTI (52-43) İYA 

855-02 1 
855-02 2 AYBASTI (52-53) İYA - (ORDU-SİVAS) İL SN. 
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Tablo 7.1.3.8 ’in devamı 
   

855-03 1 
855-03 2 (ORDU-SİVAS) İL SN. - SUŞEHRİ (100-22) DYA 

885-01 2 (010-21/22) DYA (DEĞİRMENDERE KÖPRÜSÜ) - (TRABZON-GÜMÜŞHANE) İL SN. 
885-02 1 (TRABZON-GÜMÜŞHANE) İL SN. - KELKİT (885-03) DYA 
865-04 2 
865-04 1 SUŞEHRİ (100-23) DYA - HAFİK (200-21) DYA 

825-06 2 KÖMÜRLER (400-22) DYA - (GAZİANTEP-HATAY) İL SN. 
825-07 1 (GAZİANTEP-HATAY) İL SN. - CİLVEGÖZÜ (31-08) İYA 
850-13 3 (ADIYAMAN-GAZİANTEP) İL SN. - (GAZİANTEP-NİZİP) (400-23) DYA 
300-35 0 DORUTAY (65-02) İYA - (TÜRKİYE-İRAN) DEV.SN. (KAPIKÖY) 
950-05 1 (ERZURUM-BİNGÖL) İL SN. - GÖYNÜK (12-02) İYA 
925-02 0 CİMİL KÖPRÜSÜ (İKİZDERE) - (RİZE-ERZURUM) İL SN. 
950-07 2 
950-07 3 (BİNGÖL-MUŞ) (300-27) DYA - (BİNGÖL-DİYARBAKIR) İL SN. 

827-01 1 
827-01 2 
827-01 3 

HASSA (825-07) DYA - CİLVEGÖZÜ 

410-01 0 (ISLAHİYE-HASSA) (825-06/07) DYA - (HATAY-GAZİANTEP) İL SN. 
410-02 0 (HATAY-GAZİANTEP) İL SN. - (GAZİANTEP-KİLİS) İL SN. 
410-03 0 (GAZİANTEP-KİLİS) İL SN. - (GAZİANTEP-ÖNCÜPINAR) (850-15) DYA 
851-01 0 (YILDIZELİ-SİVAS) (200-20) DYA - ŞARKIŞLA (260-13) DYA 

 
KGM’de mevcut olan profilometre (T6500 Road Surveyor) ile BSK’lı 

kesimlerin yol yüzey düzgünsüzlüğü, RN (Ride Number, Sürüş Sayısı) değeri ile 
değerlendirilmektedir. RN değeri 0-5 aralığında değişmektedir. RN değerinin 5 olması 
yol yüzeyinin mükemmel olduğunu, 0 olması ise, kullanılamaz durumda bulunduğunu 
ifade etmektedir. KGM’nin elinde sadece bir adet Düşen Ağırlıklı Deflektometre 
(Falling Weigth Deflecktometer-FWD) aleti bulunmasından dolayı, bu ancak gerekli 
görülen onarım çalışmalarının planlanmasında kullanılmaktadır. 
 

Yol yüzey düzgünsüzlüğü ölçümü (RN), sürüş konforu ve güvenliği için yeterli 
iken, tüm bakım ve onarım çalışmaları için yeterli değildir. Zira, RN değerine bağlı 
olarak her zaman doğru onarım seçeneğinin belirlenmesi mümkün olmayabilir veya 
çözüm pahalı olabilir. Örneğin, yapısal olarak taşıma gücü yetersiz ve düşük düzeyde 
olan timsah sırtı çatlaklı BSK kaplamalı bir kesim, iyi bir sürüş konforu sağlayabilir. 
Dolayısıyla, yüksek bir RN değeri elde edilebilir. Bu kesimin normal koşullarda 
onarımda öncelikli olması gerekirken, RN değerinin yüksek olması nedeniyle onarım 
sıralamasına giremediğinden, üstyapı daha çabuk bozulacak, belki de yeniden yapım söz 
konusu olabilecektir. RN değeri normal olarak yığışımlı ESDYS ve çevre faktörleri ile 
azalmaktadır. 
 

Yukarıdaki nedenlerden dolayı, doğru onarım seçeneklerine karar verilebilmesi 
için RN değerlerine ilave olarak güvenlik açısından yol yüzeyi kayma direncinin arazide 
ölçülmesi ve üstyapı bozukluklarının arazide belirlenmesi gerekmektedir. 
 

Bilindiği gibi, bir üstyapı yönetim sistemi, periyodik performans 
değerlendirmesi, yatırımların planlanması veya programlanması, tasarım ve yapım gibi 
oldukça geniş uygulama alanına sahiptir. Üstyapı yönetim sisteminin temel amacı, bütçe 
kısıtları içerisinde karayolu ağındaki üstyapıların mevcut performanslarını maksimum 
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düzeyde tutabilecek çözümler üreterek, karar vericilere mevcut kaynakların optimum 
şekilde dağıtımını ve kullanımını sağlamada rehberlik etmek ve aynı zamanda gelecek 
yıllar için gerekli bütçeyi hazırlamakta yardımcı olmaktır. Üstyapı yönetim sisteminin 
en önemli özelliği, karar vermede kişilere bağlı inisiyatifi en aza indirmesidir. 
 

KGM’de üstyapı yönetim sistemi konusunda yetişmiş çok az sayıda personel 
bulunduğu gibi, aktif olarak üstyapı yönetim sistemi konusunda çalışan eleman sayısı da 
oldukça azdır. Bütün Türkiye’nin BSK kaplamalı yollarının yönetimi KGM 
merkezinden yapılmaktadır. Ancak, personel sayısının az olması nedeniyle, düzenli veri 
toplama konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bölge Müdürlükleri bünyesinde bakım 
şube müdürlükleri bulunduğu dikkate alınırsa, bölge müdürlük personelinin de üstyapı 
yönetim sistemi konusunda yetiştirilmesi ve her bölgenin kendisine ait üstyapı bozulma 
ölçümlerini yapması, hem düzenli veri toplama olanağı, hem de daha fazla sayıda ölçüm 
yapma olanağı sağlayacaktır. Bu bağlamda, fazla uzunlukta BSK’ya sahip bölge 
müdürlüklerine bütçe olanakları içerisinde en az bir adet Profilometre, her bölge 
müdürlüğüne en az bir adet kayma direnci ölçme aleti ile FWD aletinin alınması iyi bir 
üstyapı yönetim sisteminin uygulanabilmesi için zorunlu görülmektedir. Ancak, tüm 
bölge müdürlüklerine yukarıda sözü edilen ölçüm aletlerinin bütçe olanakları içerisinde 
kısa vadede satın alınmasının mümkün olmaması durumunda, birbirine komşu bölge 
müdürlüklerinin satın alınan ölçüm aletlerini paylaşımlı olarak kullanabilmesi 
sağlanmalıdır. Yukarıda sözü edilen ölçüm aletleri, gelişmiş ülkeler tarafından kabul 
görmüş olup, günümüzde kullanımı yaygın bir şekilde devam etmektedir. Ölçüm 
aletlerinin satın alma aşamasında, kataloglardan elde edilecek ayrıntılı bilgiler ışığında 
ve ülke yatırım koşulları çerçevesinde değerlendirme yapılmalıdır. Uzun vadede, 
arazide görüntü toplayıp, analiz edebilen modern ölçüm aletlerinin alınması onarım 
çalışma planı hazırlama sürecini kısaltacaktır. 
 

Önerilen modelde, her bölge müdürlüğü topladığı bozulma ölçümlerini internet 
ortamında genel merkeze gönderecek, Ankara’da ağ düzeyinde öncelikler 
belirlenecektir. Belirlenen önceliklere göre, her bölge müdürlüğü proje bazında 
değerlendirme yapmak için ilave testler ve ölçümler yardımıyla, örneğin FWD 
yardımıyla ve karot numunelerinden malzeme özelliklerini belirleyecektir. BSK 
kaplamalı yollarda yılda en az bir kere, bahar aylarında olmak üzere yol yüzey 
düzgünsüzlüğü, kayma direnci ve üstyapı bozuklukları saptanmalı ve inşaat sezonu 
içerisinde onarım çalışması gerçekleştirilmelidir. Trafiği olumsuz yönde etkilememek 
için, profilometre ve kayma direnci ölçüm aleti gece geç saatlerde, trafik akım hacminin 
düşük olduğu zamanlarda kullanılabilir. 

 
Sathi Kaplamalı yollarda yapılması gereken ölçüm ve değerlendirmeler 

 
Sathi kaplamalı kesimlerde, kaplama üzerinde 30 km/saat hızla hareket eden 

araçlar ile yol yüzeyi ve drenaj problemleri km bazında not alınarak, ön inceleme 
yapılmalıdır. Bu şekildeki ön incelemenin her mevsimde en az bir kere yapılması uygun 
görülmektedir. Özellikle drenaj problemi olan kesimler ile yol yüzeyinde su havuzu 
oluşmasına yol açacak kesimlerin belirlenmesi çok önemlidir. Yol yüzeyinde suların 
birikmesi ise, ondülasyon, oluklanma (tekerlek izinde oturma) veya enkesitteki 
deformasyonlar nedeniyle oluşabilir. Su biriken kesimlerde herhangi bir önlem 
alınmadığı taktirde, bu kesimlerde kısa süre sonra büyük çukurlar veya oyuklar 
oluşmaya başlayacaktır. Üstyapının ömrünün kısalmasına neden olan bu durumda, 
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taşıtların seyir güvenliği de azalacaktır. Diğer taraftan, yol yüzeyi makrodokusunun 
kontrolü de güvenlik açısından önemlidir. Benzer şekilde, hem güvenlik hem de 
üstyapının ömrünü belirlemek için, oluklanmanın da ölçülmesi uygun bulunmaktadır. 

 
Sathi kaplamalı kesimlerde ön incelemeden sonra, daha az sıklıkla, fakat yılda bir 

kez olmak üzere ayrıntılı inceleme yapılmalıdır. Ayrıntılı inceleme, yolun en iyi 
özelliklere sahip olduğu mevsimde gerçekleştirilmelidir. Bu incelemede, enkesit 
bilgileri, drenaj durumu, ondülasyonlar, çukurlar, tekerlek izinde oturmalar, yüzeydeki 
serbest agrega ve soyulma kesimleri ayrıntılı olarak belirlenmelidir. Bu bağlamda, fazla 
uzunlukta sathi kaplamaya sahip bölge müdürlüklerine bütçe olanakları dahilinde, yol 
yüzeyi enine profilini ölçen Profilometre aleti, en az bir adet yol yüzeyi makrodokusunu 
ölçen Laser Profilometer aleti ile FWD aletinin alınması iyi bir üstyapı yönetim 
sisteminin uygulanabilmesi için zorunlu görülmektedir. Her bölge müdürlüğü topladığı 
bozulma ölçümlerini internet ortamında merkeze gönderecek, böylece Ankara’da ağ 
düzeyinde onarım öncelikleri belirlenebilecektir. 
 
Önerilen Üstyapı Yönetim Sistemi Modeli 
 
 Yukarıdaki açıklamalar ışığında, çalışma grubumuzca, Türkiye karayolu ağının 
üstyapısının yönetimi için bir sistem önerilmektedir. Önerilen sistemin akış diyagramı 
Şekil 7.1.3.13’de verilmiştir. 
 
7.1.3.2. Bakıma yönelik makine parkı  
 

01.01.2004 tarihi itibariyle KGM’nin elinde bulunan makine parkındaki yapım 
makinelerinin tamamına yakınının 16 yaşın üzerinde olması gerçeği, ayrıca daha düşük 
maliyete imkan vermesi karşısında yol yapım çalışmalarında ihale yönteminin tercih 
edilmesi uygundur. Buna karşılık, yapılan işlerin özellikleri, uzman eleman ve 
makineler gerektirmesi, ne zaman, nerede, ne hacimde ve ne sürede yapılacağının 
önceden kestirilmesinin zor olması, bazı işlerde bekleme ve öteleme olanağı 
bulunmaması gibi sebeplerle karayolunun bakımı ve kar ile mücadele hizmetlerinin 
genelde emanet usulü ile yapılmasında zorunluluk bulunmaktadır. Esasen şu anda bu 
yönde organize olmuş özel firma da yoktur. Bu bakımdan şu an için yarıya yakını 
yaşlanmış olan bakım makine parkında gereken yenileme yapılmalıdır. Bu husus 
deprem, su baskını vb. afet sonrası çalışmalar için de önemli görülmektedir. Bu arada, 
bu makineleri kullanacak personelin sayısında varsa eksiklik giderilmelidir. 

 
Bu arada; malzeme nakli, otokorkuluk tesisi, işaretleme elemanlarının imali ve 

yerlerine dikilmesi, hendek ve şev temizlikleri, personel taşıması gibi hizmetlerde ihale 
yönetiminin uygulanması mümkün bulunmaktadır ve bu yöntem tercih edilmelidir. 
 

Şu andaki mevzuata göre, yıllara sari ihale yapılamamaktadır. Bu durum, bakıma 
yönelik bir kısım ihalelerde önemli sıkıntılar yaratması yanında, özel firmaların gereken 
makine parkı ve eleman olarak organize olup bakım işlerine girmelerini 
zorlaştırmaktadır. Bu sebeple, bakım konusunda teşkilatlanmış uzman firmaların 
oluşmasını teşvik, ayrıca ihaleyi kolaylaştırmak üzere bu hususta mevzuat değişikliği 
yapılarak uzunca bir süre (5 yıl gibi) sari sözleşme yapılma olanağı sağlanmalıdır. 
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Şekil 7.1.3.13. Önerilen üstyapı yönetim sistemi 

 
 

7.1.3.3. Aşırı yüklemeler 
 

Bilindiği gibi aşırı yüklenmiş ağır taşıtlar; karayolu yapısını, yol kapasitesini, 
trafik güvenliğini ve çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle aşırı yüklemenin 
karayolu üstyapısında, maliyeti çok yüksek zararlar oluşturduğu da bilinen bir gerçektir. 
Ülkemizde yük ve yolcu taşımalarının büyük bir bölümü (%90’ın üstünde) karayolları 
ile gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz karayollarındaki ağır taşıt oranı, gelişmiş ülkelere 
oranla 2-3 kat fazla olup, yol kesimlerinin büyük bir kısmında bu oran %40-50’nin 
üzerindedir. Aşırı yüklemeler karayolları üstyapısında önemli bozulmaların oluşmasına 
neden olmaktadır. Tekerlek izi oluşumu, ondülasyonlar, yığılmalar ve timsah sırtı 
çatlaklar en sık karşılaşılan bozulma türlerindendir.  

  
Dingil yükleri bir yol üstyapısına N=(P/Ps)n üstel eşitliğine göre etki etmektedir. 

Burada P, dingil yükünü, Ps, 8,2 ton dingil yükünü (standart dingil yükü), n, 4-4,5 
arasında değişen bir sayıyı, N, dingil eşdeğerlik faktörünü göstermektedir. Dingil 
eşdeğerlik faktörleri ile ilgili bir örnek Tablo 7.1.3.9’da verilmiştir. 
 

Bölge Müdürlükleri 
• RN ölçümleri 
• Kayma direnci ölçümleri 
• Kaplama bozuklukları ölçümü 

   Veri tabanı 
(İnternet ortamı) 

Karayolları 
Genel 
Müdürlüğü 

Ağ düzeyinde üstyapı 
değerlendirmesi 

• Defleksiyon ölçümleri 
• Üstyapı tabakaları malzeme 

özelliklerinin belirlenmesi 
 

Proje düzeyinde 
üstyapı değerlendirmesi 

Onarım işlerinin 
gerçekleştirilmesi 

1

2 

3 
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Trafikteki taşıt türlerinin yol üstyapısına verdiği zararlar farklıdır. Bu nedenle bir 
taşıtın standart dingil yüküne göre etkilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nün her yıl, taşıt dingil tiplerini, sayılarını ve ağırlıklarını belirlemek 
amacıyla yaptığı ölçümler (Lodometre) sonunda değişik trafik kategorileri için taşıt 
eşdeğerlik faktörleri saptanmıştır (Tablo 7.1.3.10). 
 
 

                            Tablo 7.1.3.9. Dingil eşdeğerlik faktörleri 
 

Dingil Yükü 
(ton) 

Tek Dingil 
Eşdeğerlik Faktörü 

Tandem Dingil 
Eşdeğerlik Faktörü 

1 0,001 0,00004 
3 0,01 0,001 
5 0,11 0,01 
7 0,50 0,04 
9 1,51 0,11 
11 3,64 0,26 
13 7,60 0,53 
15 14,26 0,97 
17  1,62 
19  2,54 
21  3,77 
23  5,36 
25  7,36 

  
 
Kabul edilen servis ömründe, geçeceği öngörülen Toplam Eşdeğer Standart 

Dingil Yükü sayısına göre üstyapısı projelendirilen bir yolda, yüksek oranda trafik artışı 
ve aşırı yüklemeler oluşursa, öngörülen eşdeğer standart dingil yükü sayısı daha kısa 
sürede aşılmakta ve sonuç olarak yol üstyapısı beklenenden önce bozulmaktadır. 

 
KGM tarafından yapılan bakım-onarım maliyetleri analizlerine göre, YOGT 

değeri 500-1500 taşıt/gün olan yollar için, km başına, otomobilin 0,000024 $, otobüsün 
0,0972 $ ve kamyonun 0,168 $ zarar verdiği belirtilmektedir. Standart Dingil 
Yükü’nden (8,2 ton) fazla olan taşıt yüklerinin yola verdikleri fonksiyonel ve yapısal 
zararlar ile araç türlerinin km başına sebep oldukları ek maliyet birlikte düşünülecek 
olursa, gelişmekte olan ülkemiz için karayollarındaki aşırı yüklemenin önemi bir kez 
daha ortaya çıkar. Aşırı yüklemenin yol üstyapısına verdiği zararda; dingil tipi, lastik 
basıncı ve aracın süspansiyon sisteminin rolünü de dikkate almak gerekir. 

 
Bu düşünceler ışığında, KGM tarafından 1997-2002 yılları arasında ülkemizin 

değişik bölge ve kesimlerinde 33 adet seyyar kantarla yapılan dingil ağırlığı 
ölçümlerinin analizi sonunda, karayollarımızda seyreden araçların ortalama %30’unun 
aşırı yüklü olduğu saptanmıştır. 
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Tablo 7.1.3.10. Taşıt sınıflarına ve trafik kategorilerine göre taşıt eşdeğerlik faktörleri 
 

Trafik Kategorisi (Ağır Taşıt/Gün)  
YILLAR 

TAŞIT 
SINIFI 0-500 500-1500 1500-3000 > 3000 

Kamyon  3,332 3,035 3,558 
Treyler  3,190 5,535 5,447 

 
1996 

Otobüs  1,924 2,785 2,621 
Kamyon 1,316 1,048 1,432 1,600 
Treyler 2,145 2,081 2,705 3,222 

 
1997 

Otobüs 1,829 2,421 2,176 3,127 
Kamyon 1,356 2,069 1,606 1,294 
Treyler 1,451 3,491 3,156 2,822 

 
1998 

Otobüs 2,729 2,753 2,910 2,470 
Kamyon 1,026 1,844 2,510 2,121 
Treyler 3,332 3,576 3,047 4,227 

 
1999 

Otobüs 2,092 2,610 2,882 3,440 
Kamyon 1,968 2,827 1,803 1,659 
Treyler 2,681 3,839 3,406 2,897 

 
2000 

Otobüs - - - - 
Kamyon 1,651 2,135 1,978 2,093 
Treyler 2,253 3,393 3,306 3,707 

 
SON BEŞ YILIN 
ORTALAMASI Otobüs 2,414 2,534 2,738 3,067 

       Kaynak : KGM, Yolarımızdaki ağır taşıt trafiğinin özellikleri, Ağustos 2002 
 
Bilindiği gibi; yol yapım maliyetlerinin giderek artması, yeniden yapım yerine, 

yolların iyi koşullarda korunması ve bakımını daha akılcı kılmaktadır. Sonuç olarak, 
karayollarının kullanılması sonucu ortaya çıkan maliyetin, yani bakım ve onarım 
masraflarının minimum olmasına çalışılmalıdır. Bu amaçla, gerek trafik gerekse 
karayolu güvenliği için; karayolu ağı üzerinde sayım ve ölçümler yapılmalıdır. Böylece, 
bir taraftan yasal sınırlamalar ve sıkı kontroller ile karayollarının aşırı yüklenmesi 
önlenmeye çalışılırken, diğer taraftan ağ üzerinde hangi aksların aşırı yüklü olduğu, 
kesimlerdeki dingil tipi dağılımı, dingil tiplerine göre aşırı yüklenme oranları vb. 
istatistikler elde edilerek yapılacak üstyapı iyileştirilmesi, bakım ve onarımı daha 
gerçekçi olacak ve bozulmaların önüne geçilecektir. 

 
Ülkemizde, kamyon sayısının, taşınacak yük miktarına göre fazla olması 

nedeniyle kamyonla yük taşıyan kişi veya şirketler arasında büyük bir rekabet 
yaşanmakta, yük taşımacılığı birim fiyatı oldukça düşmekte, maksimum kar elde etme 
düşüncesiyle taşıtların aşırı yüklenmesi karayolu altyapısının hızlı bir şekilde 
bozulmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, ticari taşıtların aşırı yüklenmesinin önlenmesi 
için dingil yükü kontrollerinin ve ölçümlerinin sistemli ve periyodik olarak yapılması 
gerekmektedir. 
 

Bilindiği gibi asfalt betonu kaplamalı üstyapıların ömrü, proje ömrü boyunca            
8,2 ton’luk standart dingil yükünün tekrar sayısı ile belirlenir. Standart dingil yükünden 
daha büyük yüklerin uygulanması durumunda, dingil eşdeğerlik faktörleri dikkate 
alınarak, standart dingil yükü sayısı cinsinden tekrar sayısı hesaplanır. Ancak, dingil 
yüklerinin izin verilen limitler üzerinde olması, diğer bir deyişle, aşırı yükleme, 
özellikle rampalı kesimlerde kamyonların hızlarının düşmesine ve bu kesimlerde 
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yapımdan veya onarımdan kısa bir süre sonra tekerlek izi oluşumuna neden olmakta, 
bunun sonucu olarak asfalt kaplamalı yollar beklenenden daha kısa sürede yeniden 
onarım veya yeniden yapım gerektirmektedir. Türkiye’deki asfalt betonu kaplamalı 
yollarda, tekrarlı yüklerin etkisi ile meydana gelen yorulma çatlaklarına fazla 
rastlanmamasına karşın, aşırı yüklemeden kaynaklanan tekerlek izinde oturma daha 
yaygın olarak görülmektedir. Bu nedenle, dingil ağırlıklarının kontrol altında tutulması 
mevcut altyapının korunması yönünden çok büyük bir önem taşımaktadır. 
 

Taşıt ağırlık kontrollerinin, şehirlerarası yollarda, özellikle yük taşıyan kamyon, 
treyler gibi araçlarda düzenli olarak ve belli bir program dahilinde bilinçli bir şekilde 
yapılması çok önemlidir. Ülkemizde 12 adet hareketli ağırlık ölçüm istasyonu ve 115 
adet seyyar kantarla, dingil ağırlık ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında 24 
saat aralıksız çalışacak 23 adet ön ihbarlı sabit aks kantar istasyonu kurulmakta olup, 
bunların 15 adedi işletmeye alınacak durumdadır. Ancak, ülke içerisindeki dağılım 
dikkate alındığında, sayının arttırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Ölçümlerin 
geceleri de kapsayacak şekilde 24 saat aralıksız yapılması ve bu ölçümlerin hafta içi ve 
hafta sonu günlerini de kapsaması, yapılan kontrolün ciddiyeti açısından oldukça 
önemlidir. Zira, kısa süre sonra kontrol yapılmayan saatler sürücüler tarafından fark 
edildiğinde aşırı yüklemeli kamyonlar, bu saatlerde kantar bölgesinden geçerek 
üstyapıya zarar verecektir. Fakat, karayolu üzerindeki bütün ağır taşıtların tek tek dingil 
ağırlık ölçümlerini yapmanın, trafik akımını olumsuz yönde etkileyeceği 
unutulmamalıdır. 
  

Trafik akımını olumsuz etkilemeyecek iki yöntem önerilebilir. Kantar 
bölgesinden önce rastgele çevrilen kamyonlar trafik akımını aksatmayacak şekilde 
tartılabilir. Aynı güzergah üzerinde birden fazla kantar olması durumunda, bir 
istasyonda durdurulmayan kamyon diğer kontrol istasyonunda durdurulabilir. Bunun 
için, işlem gören kamyonların plakası ve saati internet ortamında yayınlanarak 
istasyonların birbirleri ile haberleşme olanağı sağlandığı gibi, aynı kamyonların tekrar 
kontrolden geçmesi de önlenebilir. Kamyonların özellikle rampa yukarı kesimlerde 
hızları radarla belirlenerek, düşük hızlı kamyonlar durdurulup ağırlık ölçümünün 
gerçekleştirilmesi, aşırı yüklü kamyonları belirlemede isabetli bir yöntem olacaktır. 
 
7.1.3.4. Ülkemiz karayolu ağı üstyapısı ve bakımı için öneriler 

  
1. Türkiye karayolu ağının üstyapısının yönetimi için bir sistem oluşturulmalıdır. Bu 

bağlamda; 
 

- BSK kaplamalı Otoyollar ve Devlet yolları ile Sathi Kaplamalı Devlet ve İl 
Yollarında meydana gelen bozulmalar sistematik ve periyodik olarak 
ölçülmelidir. Bu kapsamda, sistematik olarak ölçülmesi gereken, yol yüzey 
düzgünsüzlüğü, defleksiyon ve kayma direnci ölçümü için gerekli olan, 
Profilometre, Düşen Ağırlıklı Deflektometre ve Kayma direnci ölçüm 
aletleri, yatırım olanaklarının elverdiği ölçüde satın alınmalıdır. 

- BSK kaplamalı Otoyollar ve Devlet yollarının üstyapısında bozulmaların 
ne zaman meydana geleceği, yapılmış olan ölçümlerle oluşturulacak 
modeller yardımıyla saptanmalıdır. 

- Sathi kaplamalı yolların yenilenme periyodu belirlenmelidir. 
- Otoyollar ve Devlet Yollarının onarım öncelikleri belirlenmelidir.  
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2. Karayolu altyapısının hızlı bir şekilde bozulmasına yol açan ticari taşıtların aşırı 
yüklenmesinin önlenmesi için dingil yükü kontrolleri ve ölçümleri sistemli ve 
periyodik olarak yapılmalıdır. 

3. Ağır taşıt trafiği yüksek olan sathi kaplamalı yollar BSK ile kaplanmalıdır. 
4.  Bakıma yönelik makine parkı yenilenmelidir. 
5.  Yıllara sari ihale yapılabilmesi sağlanmalıdır.  
 
 
7.1.3.5. Köy yolları  

 
2001 yılında “Birinci Derecede Öncelikli Köy Yolları Ana Planı” hazırlanmıştır. 

Bu planda yer alan 220.405 km’lik Birinci Derecede Öncelikli Köy Yolu Ağı’nın 2020 
yılına kadar geometrik ve fiziki standartları bakımından iyileştirilmesi öngörülmektedir. 
Bunun zamanında gerçekleştirilebilmesi bakımından her yıl gereken ödenek 
ayrılmalıdır. 
 

Mahalli İdareler Kanun Tasarısı’nda, köy yollarının yapımı ve bakımının İl Özel 
İdareleri’ne devredilmesi hükmü yer almaktadır. Tasarının yasalaşması durumunda, Ana 
Plan’da yer alan iyileştirmelerin her ilde bu plana uygun olarak gerçekleştirilmesinden 
vazgeçilmemelidir. Bu doğrultuda olmak üzere, gerekli teknik personel muhafaza ve 
duruma göre takviye edilmelidir. Bu arada, iyileştirmelerde ihale yöntemi tercih 
edilmelidir. Bakım ve kar ile mücadele işlerinin ise işin özelliği gereği devlet ve il 
yollarında olduğu gibi daha çok emanet usulü ile yapılması uygun olduğundan mevcut 
makine parkının muhafazası, hatta %66’sı 10 yaşından büyük olan makine parkındaki 
bakıma yönelik makinelerin bir plan dahilinde yenilenmesi gerekmektedir.  
 

Köy yollarında kamulaştırma bedeli ödenmemektedir. Bu durum; arazi 
sahiplerinin yola terk edecekleri mülkler için zaman zaman itirazlarına yol açtığından, 
yer yer standart dışı uygulamalara gidilmekte, ayrıca iki yerleşim yeri arasında farklı 
standartlar uygulanmaktadır. Her iki uygulama trafik güvenliğini azalttığından gerekirse 
kamulaştırma bedelinin karşılanması suretiyle bu sakıncalı durum giderilmelidir. 
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7.1.4. Karayolu Taşıması  
 

I. Ara Rapor’daki istatistiklerden açık olarak anlaşıldığı üzere, ülkemiz yolcu ve 
yük ulaşımında, karayolu taşımacılığı her geçen yıl artmış, yolcu taşımacılığında 1960 
yılında %72,9 olan taşıma payı, 1980 yılında %94,8’e çıkmıştır. Bugün ise %95’in 
üzerindedir. Yük taşımacılığında ise paylar 1960 yılında %37,8, 1980 yılında %81,0 ve 
bugün %92,0 dir. (I. Ara Rapor Tablo 4.1.3.2 ve Tablo 4.1.3.7).  

 
Karayolu taşımacılığının bu denli öne çıkmasında, başta noktadan noktaya 

aktarmasız bir taşımaya olanak vermesi olmak üzere, esnekliği, 300-350 km gibi belirli 
mesafelere kadar olan taşımalarda daha hızlı ve daha ucuz oluşu gibi hususlar etkili 
olmuştur.Bunun yanında, diğer taşıma türlerinin altyapı ve işletme olarak beklenen 
etkinliği gösterememeleri, karayolu taşımacılığının hızla gelişip öne çıkmasını bir 
bakıma teşvik edip kolaylaştırmıştır.  

Bu arada, karayolu yolcu ve yük taşımacılığı tamamen özel sektörün elindedir. 
Devletçe özel taşımacılara araç edinme vb. hususlarda neredeyse hiç bir destek 
verilmediği halde, özel sektörün kendi dinamiği böyle bir gelişmenin belki de en önde 
gelen itici gücü olmuştur.  

 
Gerçekte, şehirlerarası yolcu ve yük ulaşımında gelişmiş ülkeler de dahil olmak 

üzere hemen hemen tüm ülkelerde karayolu taşımacılığı ana taşıma türü durumundadır. 
Nitekim AB ülkelerinde, 2000 yılı itibariyle, karayolu taşımasının payı yolcu 
ulaşımında %79, yük taşımasında ise kısa mesafeli denizyolu taşıması da katıldığında 
%45 dir (II. Ara Rapor Şekil 5.1.3.2 ve Şekil 5.1.3.3).  

 
Görüldüğü gibi, ülkemizdeki durum bu açıdan oldukça farklı olup karayolu 

taşıması pek çok ülkede rastlanmayacak şekilde ezici bir ağırlıktadır. Açıklanan durum 
kentiçi ulaşımda da geçerlidir. Raylı sistemlerin öneminin çok geç kavranmış olması ve 
olanaklı kentlerimizde deniz ulaşımının zayıflığı sonucu ülkemiz nüfusunun üçte birinin 
toplandığı 5-6 büyük kentimizde yolcu taşımacılığında karayolu araçlarının toplam 
taşımadaki payı %90’ı geçmektedir. Böylece kentlerimizde yaşam kalitesini düşüren, 
insanı ikinci plana atan, kirletici, güvensiz ve ekonomik maliyeti yüksek bir taşıma 
düzeni hüküm sürmektedir.  

 
Ülkemizde karayolu taşımacılığının bu derecede etkili oluşunun önemli sosyal 

ve ekonomik sonuçları bulunmaktadır.  
 
- Karayolu ağı fazla yüklendiği için bazı kesimlerde darboğazlar oluşmuş, bunu 

aşmak için büyük yatırımlar ile otoyollar yapılmıştır. Daha mühimi, ağdaki 
bozulmalar artmıştır. Trafik içindeki ağır taşıt oranının yüksekliği yanında, bu 
taşıtlarda kapasitesi üzerinde yükleme yapılanların fazla olması bozulmaları 
hızlandırmıştır. Karayolu ağındaki bozulmaların giderilmesi önemli harcamaları 
gerektirirken, bütçeden yol bakımlarına ayrılan pay KGM’ye ayrılan paya paralel 
olarak her geçen yıl azaldığı için bakım ve onarım hizmetleri tam ve istenilen 
düzeyde yapılamamaktadır. Bu da, karayolu taşımacılığında hizmet kalitesini ve 
trafik güvenliğini düşürmekte, ayrıca taşıt işletme ve bakım maliyetlerinin artmasına 
yol açmaktadır. Kısaca önemli ekonomik kayıplar olmuştur ve olmaktadır.  
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- Karayolu trafik güvenliği, son yıllardaki iyileşmelere rağmen gelişmiş ülkelere 
kıyasla hala oldukça düşüktür. 15 üyeli AB’de 2000 yılında 205 milyon motorlu 
taşıta karşılık 39.849 ölüm meydana geldiği halde, aynı yılda ülkemizde 9 milyon 
motorlu taşıta karşılık ölü sayısı istatistiklere girmeyen, yolda ve hastanelerde 
ölenler de nazara alındığında 8.000 dolayındadır. Ayrı bir bölümde ele alınan bu 
konuda yolcu ve yük ulaşımında karayolu taşımacılığının çok önde olmasının 
önemli rolü bulunmaktadır Trafik kazaları, her yıl getirdiği 3 milyar USD’yi aşan 
ekonomik maliyeti yanında, sosyal boyutu ile de ülkemizin çözüm bekleyen 
sorunlarından birisi olarak önemini sürdürmektedir.  

 
- Yolcu ve yük ulaştırmasında demiryolu ve denizyolu taşımacılığının zayıflığı, 

dolayısıyla karayolu taşımacılığının gerekenden fazla derecede etkin olması yolcu-
km ve ton-km maliyeti yüksek, ayrıca petrole dayalı enerji tüketiminin de fazla 
olmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla şu andaki taşıma şekli ülkemize gerekenden 
fazla dövize dayalı maliyet getirmektedir.  

 
- Yolcu ve yük taşımasında karayolunun bu derecede etkin olması yol açtığı çevre 

kirlenmesi, yani gürültü, hava, su ve toprak kirlenmeleri yanında özellikle büyük 
kentlerde olmak üzere maliyeti yüksek trafik tıkanıklıklarına, önemli sağlık 
sorunlarına, ayrıca çalışma veriminin düşmesine sebep olmaktadır.  

 
Ülkemizde yurtiçi taşımalarda sıralanan bu gelişmeler yaşanırken küreselleşme, 

ayrıca teknolojik gelişmeler dünya ticaret hacminde hızlı artışlara yol açmıştır. 1960 
yılında 110 milyar USD olan dünya ticaret hacmi, 1985 yılında 809 milyar USD’ye 
çıkmış, 2005 yılında 7.752 milyar USD’ye varacağı tahmin edilmektedir. 2000 yılında 
dünyada kaydedilen ekonomik büyüme %4 iken, dünya ticaret hacmi %12,5 oranında 
artmıştır. Dünya ticaret hacmindeki bu artışlar ülkemize de yansımış, ihracatımız her yıl 
artarak 2004 yılında 60 milyar USD’yi geçmiştir.  

 
Bu gelişmeler paralelinde olmak üzere, 1980’li yıllarda, daha çok Avrupa ile 

Orta Doğu arasında taşıma talebinin artması ile uluslararası taşımacılık sektörüne giren 
özel taşıma firmalarımız hızla gelişmiş, bir yandan firma sayısı artarak 2003 yılında 
1.083’e varırken diğer yandan 30.000’i aşan araç sayısı ve 1.400.000 tona yaklaşan 
taşıma kapasitesi ile Avrupa’da önde gelen filo durumuna gelmiş, uluslararası 
taşımacılık ülkemize 2003 yılında 2 milyar USD’nin üzerinde döviz sağlayan bir sektör 
haline gelmiştir (I. Ara Rapor Tablo 4.1.3.9).  

 
Bu arada, savaşlar sebebi ile zaman zaman duraklamalar olmuşsa da, coğrafi 

konumu sebebi ile ülkemizde, Avrupa ile Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri arasındaki 
ticarete yönelik transit trafik yönünden de önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bununla 
birlikte, bu sektör de bazı olumsuzluklarla karşı karşıyadır. Firma sayısının fazlalığı, atıl 
kapasite, özellikle AB ülkelerinin kendi taşımacılarını korumaya yönelik uygulamaları 
gibi sorunlar bulunmaktadır.  

 
Yurtiçi ve yurtdışı karayolu yolcu ve yük taşımacılığında yaşanan bu 

gelişmelerin olumsuz sonuçlarını azaltmak bakımından ulusal ve uluslararası düzeyde 
çeşitli önlemler alınmıştır. Çok uzun süre gündemde kaldığı halde bir türlü 
çıkarılamayan Karayolu Taşıma Kanunu’nun 19.07.2003 tarihinde, Yönetmeliği’nin 
25.02.2004’de yürürlüğe konması bunların başlıcalarıdır. Bu kanun ile taşıma piyasına 
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girişe disiplin getirilmesi, daha güvenli ve verimli bir taşıma işletmeciğinin sağlanması 
beklenmektedir. Bunun yanında, trafik güvenliğine yönelik olarak KİTGİ projesi başta 
olmak üzere önemli çalışmalar yapılmış, araç teknik muayenelerinin daha ciddi ve AB 
uygulamalarına benzer şekilde yapılması için yeni bir yönetmelik hazırlanarak muayene 
işi özel sektöre bırakılmış, uluslararası taşımalardaki kotaların arttırılması, ayrıca sınır 
geçişlerinin kolaylaştırılması için girişimlerde bulunulmuş, bazı uluslararası 
konvansiyonlara taraf olunmuştur.  
 

Bunlara rağmen, gerek yurtiçi taşımalarda ve gerekse uluslararası taşımalarda 
çözüm bekleyen sorunlar bulunmaktadır. 
 
7.1.4.1. Yolcu taşımacılığı 
 
Firma sayısının fazlalığı 
 

Sektörde gerekenin çok üzerinde sayıda firma bulunması, bu firmaların çoğunun 
kurumsallaşamamış, babadan oğula geçen küçük işletmeler halinde olması, firma 
sayısının çokluğuna bağlı olarak araç sayısındaki fazlalık özellikle yurtiçi taşımalarda 
verimi düşürmekte ve kırıcı rekabeti körüklemekte; bu da, başta trafik güvenliği olmak 
üzere çeşitli olumsuzluklara yol açmaktadır. Bu arada, yaz mevsimi ile hac dönemi 
dışında araçların çoğunun atıl kalması, önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 
Bu bakımdan, taşımacı firma sayısının giderek azalarak kurumsallaşmış büyük 
firmalara dönüşmesini amaçlayan maddeleri de içeren yeni Karayolu Taşıma 
Kanunu’nun ve Yönetmeliği’nin, uygulamada ortaya çıkacak hususlardaki 
düzeltmelerinin yapılarak, aynen uygulanmasında ısrar edilmelidir.  
 
Sektörde çalışanların nitelikleri 
 

Özelliği sebebi ile sektörde çalışanların çok büyük kısmı taşımacılık mevzuatı, 
yönetim, işletme, trafik güvenliği ve halkla ilişkiler gibi konularda mesleki eğitim 
almamışlardır. Pratik bilgi ve tecrübeye dayalı olarak çalışmaktadırlar. Genel eğitim 
düzeyleri düşüktür. Böyle bir eleman yapısı, karayolu taşımacılığının verimi, düzeni, 
yolcularla olan ilişkiler, trafik güvenliği vb. konularda olumsuzlukların artmasına sebep 
olmaktadır. Bu bakımdan, Karayolu Taşıma Kanunu’ndan yer alan AB mevzuatına 
uyumlu “Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği”nde tariflenen merkezlerde öngörülen 
müfredata uyulacak şekilde yapılması istenen eğitimin, sektörde çalışacak herkes için 
uygulanıp sertifikalandırılmaları uygun görülmektedir. 
 
Araçların teknik denetimleri 
 

Sektörde kullanılan otobüslerin nitelikleri iyidir. Ancak, bunların periyodik 
bakımları hususunda gereken özen ve ciddiyet genelde gösterilmemektedir. Bu 
bakımdan, araç teknik denetimlerinin (fenni muayenelerinin) II. Ara Rapor’un ilgili 
bölümünde açıklandığı üzere AB ülkelerinin bir kısmında olduğu gibi 3-6 ay aralıklarla 
ve cihaz kullanılarak yaptırılması ve bunun ciddi şekilde takibi önemli görülmektedir.  
 

Bu arada, Aralık 2004’de yerli ve yabancı şirketlerden oluşan bir konsorsiyuma 
ihale edilen araç fenni muayene işinin, gereken cihaz ve teknik personel ile donatılmış 
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yeterli sayıda muayene istasyonundan oluşan altyapısının hazırlanarak uygulamaya bir 
an önce başlanmasında büyük yarar bulunmaktadır.  
 
Taşıma ücretleri 
 

Otobüs taşımacılığında taşıma ücretleri, Ulaştırma Bakanlığı’ndan 
“Görülmüştür” şerhinin alınması koşulu ile firmalarca belirlenmektedir. Bir bakıma 
Bakanlığa sadece bilgi verilmektedir. Dolayısıyla firmalar bu hususta oldukça serbest 
bırakılmışlardır. Serbest ekonomi anlayışı içinde bu doğru sayılabilir. Ancak, 
Yönetmelik’in 38/e maddesinde “Taşımacılar tespit edilen fiyat tarifelerinden en fazla 
%20 indirim uygulayabilirler” hükmü bulunmasına rağmen, firma ve araç çokluğundan 
kaynaklanan kırıcı rekabet ortamı içinde, bazen maliyetine veya maliyetinin hemen 
üzerinde bir ücret ile taşıma yapıldığı sıkça görülmektedir. Bu durum, zararı azaltmak 
veya kazancı arttırmak amacı ile sürücüye verilen ücret, çalışanlara sağlanan sosyal 
güvenceler, araç teknik durumu (fenni muayene, lastik, fren, kaliteli yedek parça 
kullanımı v.s.) gibi hususlarda trafik güvenliğini düşüren olumsuz davranışlara 
yönelmelere yol açabilmektedir. Trafik güvenliği ile doğrudan ilgisi olması bakımından, 
AB kriterlerine ve serbest ekonomi anlayışına tam uymasa da, taşıma ücretleri için taşıt-
km bazında maliyet ve makul oranda kar oranına göre belirlenecek bir ücretin altında 
taşıma yapılmasının önlenmesi uygun görülmektedir. AB’ye uyum çalışmaları sırasında 
ülkemizin özel durumu gözetilerek, bu hususta, geçici bir dönem için de olsa bir 
anlaşma sağlanabilir.  
 
Özdenetim  
 

Yolcu taşımacılığı bazı yönlerden Ulaştırma Bakanlığı’nın, bazı bakımlardan 
trafik zabıtasının gözlem ve denetimi altında yapılmakla birlikte sektörün kendi kendini 
denetiminin, yani özdenetimin önemi de büyüktür. Dernek statüsü altında bu özdenetim 
yapılamamaktadır. Bunun yapılabilmesi için üyeleri üzerinde yaptırım gücü olan yeni 
bir örgütsel yapıya ihtiyaç bulunmaktadır. Sektörde son aşamasına gelmiş olan 
Federasyon çatısı altında birleşme çalışması bu yönde ilk adım olabilir.  
 
Terminal sorunu 
 

Şehirlerarası yolcu taşımacılığının disipline edilmesi, yolculara kolaylık ayrıca 
bu taşımanın şehir trafiğine etkisi bakımından terminallerin önemi büyüktür. Bu 
bakımdan terminallerin yerlerinin seçimi ve verimli bir şekilde işletilmelerine özen 
gösterilmeli, İstanbul örneğinde olduğu gibi tercihen Yap-İşlet-Devret modeli ile 
kentlerin terminale kavuşmaları teşvik edilmelidir. Büyük kentlerde tek terminal oluşu 
zaman ve kaynak kaybına yol açtığından uygun yerlerde olmak koşulu ile birden fazla, 
ayrıca ara terminaller tesis olunmalıdır. Terminallerin kent toplu taşıma sistemi ile 
entegrasyonu sağlanmalıdır. 

Bu arada, daha çok büyük kentlerde gözlenen otobüslerin terminal dışı yerlerden 
denetimsiz olarak kalkış yapmaları trafik güvenliği, ayrıca kayıt dışı taşımaya olanak 
vermesi bakımından sakıncalı olup önlenmelidir.  
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Taşımaların kayıt altına alınması 
 

Ülkemizde otobüsler ile yapılan yolcu taşımacılığında taşınan yolcu sayısı, bu 
yolcuların hareket ve varış noktaları gibi hususlarda gerçek bilgi bulunmamaktadır. Bu 
veri noksanlığı ileriye yönelik doğru planlamalar yapılmasını güçleştirmektedir. Bu 
bakımdan, taşımacı firmaların, taşıdıkları yolcu sayısı, yolcuların hareket ve varış 
noktaları, taşıma ücretleri, araçlarının nitelikleri gibi hususları içeren ve AB’ye uyumlu 
bilgi formlarını belirli zaman aralıkları ile bilgisayar ortamında Ulaştırma Bakanlığı’nın 
ilgili birimine göndermeleri sağlanmalıdır. Bakanlıkta bu formlar değerlendirilerek, 
şehirlerarası ve yurtdışı yolculukların sayıları, mevsimsel değişmeleri, taşıma ücretleri, 
otobüs sefer sayıları, araç doluluk oranları gibi hususlarda periyodik olarak yayınlar 
yapılmalıdır. 
 
7.1.4.2. Yolcu taşımacılığına yönelik öneriler  

 
1. Kurumsallaşma özendirilerek taşımacılık yapan firma sayısı azaltılmalıdır. 
2. Sektörde nitelikli eleman çalıştırılmalıdır. 
3. Otobüslerin teknik denetimlerine önem verilmelidir. 
4. Taşıma ücretlerine alt sınır konulmalıdır. 
5. Sektörde özdenetim sağlanmalıdır. 
6. Büyük kentlerdeki terminal sorunu çözülmelidir. 
7. Taşımalar kayıt altına alınmalıdır. 
 
7.1.4.3. Şehirlerarası yük taşımacılığı 
 
Güvenilir taşıma verileri toplanması 
 

Belirsizliğin en fazla olduğu bu taşımacılıkta, kurumsallaşmış firma sayısı son 
derecede az olup sektöre “kamyoncu” tabir edilen esnaf hakimdir. Firma veya bireysel 
olarak kaç taşımacı olduğu bilinmemektedir. Taşımaların büyük kısmı kayıt altında 
olmadığı, ayrıca ambarlar ile fabrikalardan göndermelerde kesilen sevk irsaliyeleri bir 
merkezde toplanıp analiz edilmedikleri için ülke düzeyinde kaç ton yük taşındığı, bu 
yüklerin türleri, yükleme ve boşaltma yerleri hakkında güvenilir bilgiler 
bulunmamaktadır. Bu belirsizlik, yolcu taşımacılığında olduğu gibi ileriye yönelik 
değerlendirmeler ve planlamalar yapılmasında, sorunları çözümleyecek kararlar 
alınmasında zorluklara sebep olmaktadır. Ayrıca önemli vergi kaçağına yol açmaktadır.  

 
Açıklanan nedenlerle, çıkarılmış olan Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği 

ile bu yönde olumlu gelişmeler beklenmekle birlikte, şehirlerarası taşımada her türlü 
yükün kayıt altına alınmasına imkan verecek bir düzenlemeye gidilmesinde zorunluluk 
bulunmaktadır. Bunun için, yolcu taşımacılığında önerildiği şekilde, yük taşımacılığında 
da, amaca yönelik olarak geliştirilmiş bir “yük taşıması bilgi formu”nun yük sahibi ve 
taşıyıcının imzalarını içerecek şekilde tanzim edilmeleri ve bunların Ulaştırma 
Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde toplanıp değerlendirilmeleri uygun görülmektedir.  
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Atıl kapasite 
 

2003 yılı itibariyle ülkemizde 400.000’den fazla kamyonet ve 900.000 dolayında 
kamyon bulunmaktadır. Bunlardan kaçının şehirlerarası yük taşımacılığında kullanıldığı 
belli değildir. Ancak, önemli bir kapasite fazlalığı olduğu sektörde çalışanlarca ifade 
edilmekte ve gözlenmektedir. Verimli kullanılamayan, sermaye ve işletme olarak ülke 
ekonomisinde önemli kaynak kaybına neden olan, ayrıca kırıcı rekabet ortamı içinde 
trafik güvenliğinin azalmasında önemli etkisi olan bu durumun önlenmesi için Taşıma 
Kanunu’nda taşıma piyasasına giriş koşullarına yönelik hükümlerin ciddi şekilde 
uygulanması yanında, sektörde sürekli gündeme getirilen “plaka sınırlaması” konusu da 
değerlendirilmelidir.  
 
Eski model araç çokluğu 
 

Şehirlerarası yük taşımasında, atıl kapasite yanında piyasada çalıştırılan 
kamyonların içinde önemli oranda çok eski model olanların bulunuşu gerekenden fazla 
yakıt tüketimine, ayrıca normalin üzerinde çevre kirlenmesine, bu arada sıkça raslanan 
teknik arızalar sebebi ile çok sayıda kazaya yol açmaktadır. Araç sahipleri maddi 
olanaksızlıkları sebebi ile yenileme yapamamaktadır.  
 

Bu olumsuzluğu gidermek üzere, oluşturulacak bir fon, ayrıca kredi kolaylıkları 
ile eski model araçların devletçe satın alınarak piyasadan çekilmeleri önemli 
bulunmaktadır. Taşıma Kanunu çerçevesinde yetki belgelerinin verilmesi sırasında 
alınan paralar bu maksatla fon oluşturmada önemli bir kaynak olabilir.  
 
Kapasite üzeri yüklemeler 
 

Yapılan ağırlık kontrolleri, kamyonların önemli kısmının kapasiteleri üzerinde 
yüklendiğini göstermektedir. Bunların oranı %20 dolayındadır. İlgili bölümde ayrıntılı 
olarak incelendiği gibi, yolların kısa sürede bozulmalarına, ayrıca araçların daha çabuk 
yıpranmalarına yol açarak önemli ekonomik zararlara neden olan bu durum, trafik 
kazaları ile sonuçlanan pek çok teknik arızanın sebebidir. Bu bakımdan kamyonların 
kapasiteleri üzerinde yüklenmelerini önlemek üzere ağırlık kontrolleri ile ilgili 
altyapının ülke düzeyinde yaygınlaştırılması yanında denetimler etkinleştirilmeli, bu 
hususta yasalarda yer alan cezalar arttırılmalı, gerekiyorsa yeni hükümler getirilmelidir.  
 
Taşıma ücretleri 
 

Şehirlerarası yük taşımacılığında, taşıma ücretinin belirlenmesine neredeyse 
tamamen pazarlık usulü hakimdir. Koşullar ve özellikle talebe göre arz fazlalığı düşük 
ücretle taşımalara, bu arada kapasite üzeri yüklemelere yol açmaktadır. Bu durum, 
taşımacıları ekonomik yönden tatmin edecek, güvenli bir taşıma düzeninin oluşmasını 
zorlaştırmaktadır. Bu bakımdan, uygulanmasında bazı zorluklar bulunmasına rağmen, 
yolcu taşımacılığında olduğu gibi, AB kriterlerine ve serbest ekonomi anlayışına ters 
düşse de şehirlerarası yük taşımacılığında da ton-km bazında asgari fiyat uygulamasına 
gidilmesinde önemli yararlar görülmektedir. Ülkemizdeki yaşanan kırıcı rekabetin, AB 
ülkelerininin hiç birinde yaşanmadığı gözardı edilmemelidir. 
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Sürücülerin sosyal güvenceleri 
 

Kamyon sürücüleri üzerinde yapılan soruşturmalar, bunların %25’inin hiçbir 
sosyal güvencesinin bulunmadığını, yani sigortalı olmadıklarını göstermiştir. Bir diğer 
önemli husus, sürücülere verilen ücretin genelde düşük olmasıdır. Profesyonel kamyon 
sürücülerinin bu durumları, ayrıca aracın maliki olarak sürücülük yapanların bir 
kısmının aracın alımı ile ilgili borç ödeme endişesi içinde, yük bulma peşinde gece 
gündüz koşuşturmaları, kazaları bir bakıma davet eden bir ortam yaratmaktadır. Bu 
konuda yapılması gereken sigortasız sürücü çalıştırılmasının önlenmesi, ayrıca 
kamyoncu esnafına iyi koşullarda kredi sağlanmasıdır. 
 
Meslek örgütleri 
 

Kamyoncu esnafının büyük kısmı sayılarının 400 dolayında olduğu ifade edilen 
kooperatiflere, ayrıca Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na üye olmakla 
birlikte, bu kooperatiflerin ve federasyonun, üyelerinin sosyal güvencelerinin 
sağlanması, kredi temini, yük bulma, mesleki eğitim gibi hususlarda beklenen yardım 
ve etkinliği sağlayamadıkları bilinmektedir. Bu durum sektörde kargaşaya sebep 
olmakta, verimli ve tarafları memnun edecek bir taşıma düzeninin kurulmasını 
zorlaştırmaktadır. Bu bakımdan, şehirlerarası yük taşımacılığı yapan firmaların ve 
sayılarının zamanla azalması umulan bireysel taşımacıların, özdenetime imkan verecek 
şekilde mesleki örgütlenmelerinin yeniden ele alınmasında yarar görülmektedir.  
 
7.1.4.4. Şehirlerarası yük taşımacılığına yönelik öneriler 
 
1. Güvenilir taşıma verileri toplanmalıdır. 
2. Atıl kapasiteyi azaltacak önlemler alınmalıdır. 
3. Eski model araçlar piyasadan çekilmelidir. 
4. Kapasite üzeri yüklemeler önlenmelidir 
5. Taşıma ücretlerine alt sınır getirilmelidir. 
6. Sürücülerin sosyal güvenceleri sağlanmalıdır. 
7. Meslek örgütleri güçlendirilmelidir. 
 
7.1.4.5. Karayolundan demiryoluna yük aktarımı 
 

Ülkemizde yapılan yük taşımacılığında ağırlık, bilindiği gibi, karayolundan 
yanadır.  Yük taşımacılığında karayolu ile taşınan yük miktarı, diğer türlerin 
toplamlarının çok üzerindedir.  Bu durum, karayollarında varolan trafik yüklerinin, 
özellikle de yük taşımında yaygın olarak kullanılan ağır taşıt sayısının artmasına neden 
olmaktadır.  Ağır taşıt sayısının fazlalığı, karayollarında genel olarak hacim sorununa, 
yani kapasite kullanım sorununa etki etmektedir.  Ağır taşıtların varlığı kapasite dışında 
trafik güvenliği açısından da sakıncalar doğurmaktadır.  Özellikle yük denetimlerinin 
zayıflığının da etkisiyle fazla yük taşıyan ağır taşıtların varlığı yol üstyapılarındaki 
bozulmaların hızlanmasına da neden olmaktadır.   
 

Yük taşımacılığında karayolu için değerlendirilebilecek bir alternatif 
demiryoludur.  Ülkemizde, önemli kentlerin çoğunun demiryolu bağlantısı bulunduğuna 
göre, demiryolu ağından yük taşımacılığı için daha fazla yararlanmak mümkündür.   
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Karayolundan demiryolu yük aktarımı, karayolu trafik hacimlerinde, özellikle 
ağır taşıt sayılarında belirli kesimlerde azalmalara neden olacaktır.  Bu sayede bu 
kesimlerin kapasiteleri daha düşük düzeylerde kullanılmış olacak, trafik güvenliği 
artacak ve üstyapıdaki bozulmalar azalacaktır.   
 

Karayolundan demiryoluna yük aktarılması durumunda karayolundaki trafik 
hacimlerinin hangi ölçüde düşüş göstereceği, bu çalışmanın kapsamını aşan, özgün bir 
model yardımı ile yürütülmesi gereken ayrıntılı bir inceleme ile belirlenebilir.  Bu 
incelemenin dikkate alması gereken zorlukların başında bazı koridorlarda karayolu ile 
demiryolunun birbirine paralel gitmemesi gelmektedir.  En önemli örnek İstanbul-
Ankara koridorudur.  İki kent arasındaki karayolu bağlantısı İstanbul-İzmit-Adapazarı-
Düzce-Bolu-Ankara güzergahını izlerken, demiryolu bağlantısı İstanbul-İzmit-Bilecik-
Eskişehir-Ankara güzergahını izlemektedir.  Dolayısıyla farklı güzerhaglar üzerinden 
yapılan, birbirine paralel olmayan taşımaların birinden diğerine aktarımının yaratacağı 
etkinin, tek aşamalı bir işlem ile hesaplanamayacağı ortadadır.   
 

Ancak bunun dışındaki, karayolu ile demiryolunun birbirine paralel gittiği 
aralıklarda daha basit işlemler yapılması mümkün olabilmektedir.  Tablo 7.4.1.1’de 
Türkiye için önemli görülen yedi koridorda, karayolundan demiryoluna aktarılabilecek 
yük miktarları gösterilmiştir. 
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Tablo 7.1.4.1. Önemli koridorlarda karayolundan demiryoluna aktarılabilecek yük  

                       miktarları 
1_İstanbul-Adana

Kesim Çift yön toplamı
İstanbul 34 34-54 2.209
Sakarya 54 54-11 2.754
Bilecik 11 11-26 3.185
Eskişehir 26 26-6 3.812
Ankara 6 6-71 3.485
Kırıkkale 71 71-66 3.329
Yozgat 66 66-38 2.902
Kayseri 38 38-51 2.161
Niğde 51 51-1 1.661
Adana 1

2_Zonguldak-Adana
Çift yön toplamı

Zonguldak 67 67-78 636
Karabük 78 78-18 1.085
Çankırı 18 18-6 1.202
Ankara 6 6-71 1.202
Kırıkkale 71 71-66 1.202
Yozgat 66 66-38 943
Kayseri 38 38-51 640
Niğde 51 51-1 436
Adana 1

3_Samsun-Adana
Çift yön toplamı

Samsun 55 55-5 652
Amasya 5 5-58 1.173
Sivas 58 58-44 1.638
Malatya 44 44-27 1.370
G.Antep 27 27-46 958
K.Maraş 46 46-80 728
Osmaniye 80 80-1 481
Adana 1

4_İzmir-Erzurum
Çift yön toplamı

İzmir 35 35-45 1.182
Manisa 45 45-64 2.046
Uşak 64 64-3 2.451
Afyon 3 3-42 2.899
Konya 42 42-70 2.641
Karaman 70 70-51 2.461
Niğde 51 51-38 2.152
Kayseri 38 38-58 1.800
Sivas 58 58-24 1.271
Erzincan 24 24-25 708
Erzurum 25

5_İzmir-Van
Çift yön toplamı

İzmir 35 35-45 429
Manisa 45 45-64 740
Uşak 64 64-3 932
Afyon 3 3-42 1.190
Konya 42 42-70 1.671
Karaman 70 70-51 1.926
Niğde 51 51-38 2.276
Kayseri 38 38-58 2.648
Sivas 58 58-44 2.839
Malatya 44 44-23 2.164
Elazığ 23 23-12 1.531
Bingöl 12 12-49 1.085
Muş 49 49-65 682  



 7.1-48

7.1.4.6. Uluslararası yük taşımacılığı  
 
Firma sayısı ve araç kapasitesindeki fazlalık 
 

Uluslararası yük taşımacılığı yapan firmaların önemli kısmı sektördeki rekabetin 
ve yurtdışı taşımanın getirdiği koşullar sebebi ile günümüz şartlarının gerektirdiği 
niteliklere sahip işletmelere dönüşme çabası içindedir. Bu, yani kurumsallaşma yönünde 
önemli aşamalara gelinmiştir. Ayrıca, taşımacıların tamamına yakını meslek örgütleri 
olan UND veya RODER üyesidirler. Bu iki dernek mevcut yapılanmaları ile üyelerinin 
çeşitli sorunlarını gidermeleri, haklarını korumaları ve eğitim yönünde başarılı 
çalışmalar yapmaktadır.  

 
Ancak, yurtiçi taşımalarda olduğu gibi uluslararası taşımalarda da firma ve 

kapasite fazlalılığı bulunmaktadır. Uluslararası ekonomik ve politik gelişmelere karşı 
çok duyarlı olan, dolayısıyla, bölgemizdeki savaşlar veya ekonomik durgunluklar sebebi 
ile zaman zaman zor duruma düşen bu sektörde de gereksiz kapasite artımına gidilmeyi 
engelleyecek önlemlerin alınması, bu yöndeki teşviklerde dikkatli davranılması uygun 
görülmektedir. Uluslararası taşımacılar, araç filolarını sayısal olarak arttırmalarından 
çok, özellikle Avrupa taşımalarında koşul olan standartlara (Euro-2, Euro-3 gibi) 
dönüştürülmesi yönünde çaba sarfetmelidirler. 
 
Firmaların yeniden yapılanmaları 
 

Uluslararası yük taşımacılığında küresel rekabet hızla artmaktadır. Bu bağlamda 
olmak üzere, firma bazında değil, sektörün tamamını kapsayacak şekilde, rekabet 
gücünün arttırılması, gelişmelerin izlenmesi ve finansal yönden daha güçlü ve verimli 
çalışan firmaların oluşturulması, yurtdışında bürolar açılması, yabancı firmalarla 
ortaklıklar kurulması gibi hususlarda çabalar arttırılmalı, teşvikler getirilmelidir.  
 
Geçiş kotaları 
 

Kendi taşımacılarını korumak, trafik yoğunluğunu ve ağır taşıtların çevre 
üzerindeki kirletici etkilerini, ayrıca trafik kazalarını azaltmak gerekçeleri ile pek çok 
Avrupa ülkesinde karşılaşılan geçiş kotası, ayrıca bazı günler yolların Tır araçlarına 
kapatılması uygulamalarına karşı hükümetçe gösterilen girişimlerin sürdürülmesinde 
yarar bulunmaktadır. 
 

Bu arada, UBAK belgeleri ile ilgili olarak ülkelere ayrılan baz kotaların, 
ülkemizin coğrafi durumu, taşıt filosunun kapasitesi, bir kısım Doğu Avrupa ülkesinin 
AB’ye katılmış olmaları gerçekleri karşısında yeniden belirlenmesi yönünde başlatılmış 
olan girişimler sürdürülmelidir  

 
Sınır geçişleri 
 

Uluslararası taşımacılığı zorlaştıran bir diğer husus araç sürücülerinin vize 
almalarındaki zorluklar ile sınır geçişlerindeki formalitelerdir. Bu hususlardaki 
uygulamalar taşıma hızını yavaşlattığı için başka ülke taşımacıları ile rekabeti 
zorlaştırmakta, ayrıca taşımadaki verimi düşürmektedir. Uzun süreli ve çok girişli 
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vizelerin temini, sınır geçişlerindeki pasaport işlemlerinin basitleştirilip hızlandırılması 
yönündeki girişimler yoğunlaştırılmalıdır.  
 
Geçiş vergileri ve ücretlerindeki haksızlıklar ve keyfilikler 
 

Asya ve daha çok Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunda belirli kurallara 
dayanmayan vergiler ve geçiş ücretlerinin alınması hem taşıma maliyetini arttırmakta, 
hem de haksız rekabete sebep olmaktadır. Bu tür uygulamaların önlenmesi bakımından 
hükümetçe daha etkin girişimlerde bulunulması, ikili veya çok taraflı anlaşmalarla geçiş 
ücretlerinin bir kritere bağlı olarak alınmasının teminine çalışılmalıdır. 
 
Uluslararası konvansiyonlara taraf olunması 
  

Türkiye karayolu taşımacılığı ile ilgili olarak çok sayıda uluslararası 
konvansiyona taraf olup, 53 ülke ile de iki taraflı anlaşmalar bulunmaktadır. Ancak, 
karayolu ile taşımacılıkta güvenliğin arttırılması yönünde, “Tehlikeli Maddelerin 
Uluslararası Karayollarında Taşınması ile İlgili Avrupa Konvansiyonu-ADR 
Sözleşmesi” 1957 yılına düzenlenmiş olmasına karşılık ülkemiz henüz buna taraf 
olmamıştır. Bu tür yükleri taşıyacak sürücüler gereken sertifikayı 3 günlük bir eğitim ile 
Alman Sanayi ve Ticaret Odası’ndan almaktadır. Benzer durum “Bozulabilir Gıda 
Maddelerinin Karayoluyla Taşınmasına İlişkin Uluslararası Konvansiyon-ATP 
Sözleşmesi” için de geçerlidir. Ülkemizin bu iki konvansiyona vakit geçirilmeden taraf 
olmasında yarar bulunmaktadır. Bu, AB’ye uyum bakımından da önem taşımaktadır.  

 
Bu arada, Avrupa’ya yapılan taşımalarımızda Tır sözleşmesi geçerli iken, AB 

ülkelerinde bu sözleşme yanında Ortak Transit Sistemi (OTS) de geçerli bulunmaktadır. 
OTS; gümrük işlemlerini daha basit hale getirdiği için taşıma hızlanmakta ve 
kolaylaşmaktadır. Bu bakımdan, ülkemizin bu sisteme girme girişiminin 
yoğunlaştırması uygun görülmektedir. Bu yönde olmak üzere, Türkiye’nin OTS’ye taraf 
olması amacıyla, AB’nin Türk gümrük idaresinin sözleşmeyi imzalayabilmesi 
yönünden ehil olup olmadığının değerlendirildiği pilot uygulama tüm gümrük 
idarelerine yaygınlaştırılmalıdır. Bu şekilde, AB komisyonuna daha hızlı değerlendirme 
yapabilme olanağı verilmiş olacaktır.  
 
AETR Konvansiyonu 
 

Uluslararası karayolu taşımacılığında kullanılan araçların sürücülerinin araç 
kullanımı ve dinlenme süreleri, çalışma koşulları, ayrıca araç ve sürücü güvenliği ile 
ilgili hususlar “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin 
Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması-AETR Konvansiyonu”, 5 Ocak 1976 tarihinde 
yürürlüğe girmiş ve Türkiye bu konvansiyona Temmuz 1999’da taraf olmuştur. Bu 
sözleşmede getirilen sınırlamalar taşıma maliyetinde bir miktar artışa neden de olsa 
kaza yapma riskini azaltması, ayrıca araç ve taşınan yükün güvenliği bakımından 
 getirilen koşullara uyulmasında yarar bulunmaktadır.  
 
Kombine taşımacılık 
 

Özellikle karayolu taşımasının yol açtığı trafik tıkanmaları, taşıma mesafesine 
bağlı olarak bazı durumlarda daha ucuz olması, ayrıca çevre sorunları karşısında 



 7.1-50

dünyada birden fazla taşıma türü ile yapılan taşımalar, bir başka deyişle kombine 
taşımacılık hızla yaygınlaşmakta, toplam taşımadaki payı giderek artmaktadır. 
Ülkemizin coğrafi konumu ve olanakları bu tür taşımaya çok elverişlidir. Nitekim, 
Yugoslavya’da ortaya çıkan savaşların getirdiği geçiş zorluklarının doğurduğu Türkiye-
Trieste/İtalya RoRo taşıması, taşıma süresi, taşıma maliyeti, sürücü konforu, bazı 
ülkelerle olan geçiş kotası sorununun çözümü gibi pek çok konuda olumlu sonuçlar 
vermiştir. Kombine taşımacılık Karadeniz’de kıyısı bulunan ülkelere yapılan 
taşımalarda da öne geçmiştir. Bu gelişmelerin devamı doğrultusunda olmak üzere, 
karayolu ile taşımanın denizyolu ve demiryoluna kaydırılması yönünde gereken liman 
ve terminal iyileştirmeleri gibi hususlarda altyapının hazırlanması ve kombine 
taşımacılığı kolaylaştırıcı ve hizmet kalitesini yükseltici mevzuat düzenlemelerinin bir 
an önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  
 
KUGM’nin güçlendirilmesi 
 

Yeni çıkarılan Karayolu Taşıma Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler Ulaştırma 
Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü (KUGM)’ne önemli görevler 
yüklemektedir. Bu bakımdan, bu genel müdürlük gerekiyorsa yeniden yapılandırılarak, 
merkez ve taşra teşkilatı yeterli sayıda nitelikli eleman ile güçlendirilmeli, bu 
elemanların istihdamı ve özel sektöre geçmelerini önlemek üzere özlük hakları 
iyileştirilmelidir. Bu arada, verimli çalışma, ayrıca etkin denetim açısından merkez ve 
taşra Bölge Müdürlükleri bilgisayar vb. husususlarda altyapı olarak iyileştirilip ilgili 
birimler arasında otomasyon sağlanmalıdır. Bu arada, Genel Müdürlük’de yolcu ve yük 
taşımasına ilişkin taşıma istatistiklerini toplayıp değerlendirerek, periyodik olarak 
yayınlayacak bir birim oluşturulmalıdır.  
 
Bilgi bankası gereksinimi 
 

Taşımacılık sektörünün yapısı ve gelişiminin izlenmesi, sorunları ve çözümüne 
yönelik planlama ve uygulamaların temelinde doğru ve yeterli veri bulunması 
yatmaktadır. Bunu temin için yolcu ve yük taşımacılığında, AB’dekine benzer formların 
kullanılması suretiyle taşıma bilgilerinin Ulaştırma Bakanlığı’na aktarılmaları, bu 
verilerin burada analizi ve değerlendirilmelerinin yapılarak yayınlanması gerekir. 
Bakanlık bu konuda DİE ile işbirliği yapmalıdır. Bilgi bankası, yurtiçi yolcu ve yük 
taşımasına yönelik bilgilerin toplanıp değerlendirilmesi bakımından da önemli ve 
gerekli görülmektedir.  
 
7.1.4.7. Uluslararası yük taşımacılığına yönelik öneriler 
 
1. Firma sayısı ve araç kapasitesindeki fazlalık giderilmelidir. 
2. Firmaların yeniden yapılanmaları yönünde teşvikler getirilmelidir. 
3. Geçiş kotaları sorunu hafifletilmelidir. 
4. Sınır geçişlerinin kolaylaştırılması için girişimler sürdürülmelidir. 
5. Geçiş vergileri ve ücretlerindeki haksızlıklar ve keyfilik önlenmelidir. 
6. Bazı uluslararası konvansiyonlara taraf olunmalıdır. 
7. AETR Konvansiyonu’nun gerekleri yerine getirilmelidir. 
8. Kombine taşımacılık teşvik edilmelidir. 
9. KUGM gerekiyorsa yeniden yapılandırılıp güçlendirilmelidir. 
10. Bilgi bankası kurulmalıdır.  
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7.1.5. Karayolu Trafiği ve Güvenliği  
 
7.1.5.1. Karayolu kapasite çözümlemesi ve sonuçları 

 
Türkiye’deki karayolları için kapasite çözümlemesi yapılması amacıyla ülkedeki 

karayolu ağı incelenmiştir. Bütün ağ üzerinde kapasite çözümlemesi yapılması gereksiz 
görülmüştür; zira hem il yolları ile ilgili veri eksikliği bulunmaktadır, hem de il 
yollarının çok büyük bir bölümü ile devlet yollarının bir bölümü, gerek taşıdıkları 
yükler, gerekse coğrafi konumları itibariyle önemsiz bulunmakta, dolayısıyla ayrıntılı 
bir incelemeyi gerektirmemektedir.  

 
Temel Karayolu Ağı  

 
Açıklanan nedenle, kapasite çözümlemesinde kullanılmak üzere, bazı önemli 

yollar seçilmiş ve bunlardan, çalışmalara temel olacak bir karayolu ağı oluşturulmuştur. 
Bu ağa ilişkin bilgiler Ulaştırma Ana Planı Stratejisi II. Ara Raporu’nun 5.1-52 
numaralı sayfasında verilmiştir. 

Temel karayolu ağının oluşturulmasında göz önüne alınan noktalardan bazıları 
şunlardır: 
 

- Ağın ağırlıklı olarak devlet yollarından oluşması 
- Bölünmüş (çift platformlu) yol olması öngörülen bütün yolları içermesi (Bu 

nedenle, gerçekte önemli bir trafik taşımadığı ve Türkiye karayolu ağında 
önemli bir yer işgal etmediği halde bazı il yolları da ağa dahil edilmiştir). 

- 81 il merkezi ve bazı önemli ilçeleri birbirine bağlamış olması.  
 

II. Ara  Rapor’da, karayollarında hacim-kapasite çözümlemesi yapılabilmesi 
amacıyla önce yollarımızın kapasitelerini kestirebilmek için bir yaklaşım araştırılmıştır. 
Bu amaçla kullanabileceğimiz bilgi olarak yol enine geometrik özellikleri, yol boyuna 
eğimleri ve YOGT değerleri bulunmaktadır. 

 
Özellikle yol kapasitelerinin belirlenmesi için trafik akım özellikleri hakkında, 

taşıt sayılarından başka yeterli bilgi bulunmamaktadır. YOGT değerlerinde ağır taşıt 
oranları bilinmekle birlikte, akım hızları ile yatay ve düşey geometri nedeniyle 
karşılaşılacak kısıtlar hakkında hiç bilgi bulunmamaktadır. 

 
Çalışmanın kısıtlı zamanı da göz önünde tutularak, karayollarının kapasitelerinin 

çok kısa zamanda belirlenebilmesi için, daha önce ülkemizde yapılan çalışmalar ve 
uluslararası yayınlar da göz önünde tutularak, bir sistematik yaklaşım önerilmiştir. Bu 
öneride tüm yol kesimleri için bulunabilen geometrik ve trafik özelliklerine göre 
kapasite sınırları belirlenip, bu sınırlara göre kapasite saptanması gibi bir yaklaşım 
açıklanmıştır. Bu yaklaşımda değişik özelliklerdeki yollar için kabul edilen kapasite 
sınırları aşağıdaki Tablo 7.1.5.1’de verilmiştir. 
 
 

Bu yaklaşımda kullanılan temel kapasite değerleri, ülkemizde yapılan 
çalışmalardan elde edilen sonuçlara dayandırılmıştır. Örneğin, kısa bir süre önce 
TÜBİTAK desteğinde yürütülen bir araştırmada, Boğaz Köprüsü için yapılan kapasite 
tahmini çalışmalarında, şerit başına erişilebilir en büyük değer 2000 taşıt/sa 
dolaylarında bulunmuştur (Uzun Otoyol Kuyruklarının İncelenmesi ve İyileştirme 
Stratejilerinin Araştırılması, TÜBİTAK Proje No: İÇTAG-I920, İsmail Şahin). 
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Tablo 7.1.5.1. Kapasite analizinde alınması önerilen kapasite değerleri 
 

 
2 şeritli yol 

(iki yön) 
2x2  

(şerit başına) 
2x3  

(şerit başına) 
Temel doygun akım* 1800 1800 1800 
Ortalama eğim %3-5 1400-1600 1400-1600 1400-1600 
Ortalama eğim > %6 1000-1400 1000-1400 1000-1400 
Düz arazi + ağır taşıt oranı yüksek 1600-1800 1700-1800 1600-1800 
Dalgalı arazi + ağır taşıt oranı yüksek 1400-1600 1600-1700 1500-1600 
Dağlık arazi + ağır taşıt oranı yüksek 1200-1400 1400-1600 1300-1500 
Dağlık arazi + düşük geometrik özellikler 1000-1200   
Devlet yolu dışında 800-1000   

*(en az, 3,5 m şerit genişliği, 2 m banket genişliği, 1 m iç banket, en fazla %2 boyuna eğimi olan yolun, trafikte ağır 
taşıt oranı en fazla %30 ise) 
 
Bu değerlerin elde edildiği akım koşullarının şehirlerarası akım için pek arzu edilir akım 
koşulları olmadığı da açıktır. Bu çalışmada serbest akım koşullarında, Beşiktaş ve 
Avrupa ankrajı kesitlerindeki/arasındaki ortalama şerit akımları 1617 ile 2018 taşıt/saat, 
yoğunluklar 28 ile 37 taşıt/km ve akım hızları 54 ile 61 km/sa değerlerini almıştır. Aynı 
çalışmada zorlamalı akım koşullarında ise, Beşiktaş ve Avrupa ankrajı 
kesitlerindeki/arasındaki ortalama şerit akımları 1171 ile 1956 taşıt/sa, yoğunluklar 76 
ile 113 taşıt/km ve akım hızları 12 ile 25 km/sa değerlerini; Avrupa ve Asya ankrajı 
kesitlerindeki/arasındaki ortalama şerit akımları 1417 ile 1910 taşıt/sa, yoğunluklar 54 
ile 84 taşıt/km ve akım hızları 17 ile 35 km/sa değerlerini almıştır. Beşiktaş ve Avrupa 
ankrajı yoğunluklarının Avrupa ve Asya ankrajı yoğunluklarından daha büyük değerler 
almasının nedeni, Beşiktaş katılım kolu nedeniyle, katılım kolu boyunca bu kesimde yol 
platformunun daha geniş olması ve daha fazla sayıda taşıt barındırabilmesidir. 
 

Bir başka yaklaşıma göre ise, ülkemizdeki bazı çalışmalarda başvuru kaynağı 
olan, Amerikan Transportation Research Board (TRB) kuruluşunun yayınladığı 
Highway Capacity Manual 2000 (HCM 2000) raporunda yayınlanan ve Şekil 7.1.5.1’de 
görülen abak göz önüne alındığında da kullanılması gereken kapasite değerlerinin 
yukarıdaki yaklaşımda kullanılan değerlerden farklı olmadığı görülmektedir.  

 
KGM’nin Ulaştırma Ana Planı Stratejisi II. Ara Raporu üzerine yaptığı öneride, 

iki şeritli çift yönlü trafiğe açık bir kırsal karayolunda kapasitenin; 
 
 
- 3200 araç/sa temel kapasite değerinin; 

 - akımın yönlere dağılımı, 
 - yol geometrisi (yatay ve düşey), 
 - trafik kompozisyonu, 
 - trafik akım koşulları (akım hızı, zorunlu izleme oranı vb) 
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Şekil 7.1.5.1. HCM 2000 kapasite abağı 
 
 
göz önünde bulundurularak düzeltilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ancak Türkiye 
karayollarındaki YOGT değerlerinin yönlere dağılımı, akım hızı, yolculuk süresi ve 
koşulları hakkında herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu nedenle anılan parametrelerin 
sağlıklı bir şekilde göz önüne alınması mümkün değildir. Aynı öneride çok şeritli, bir 
yönde birden fazla şeridi bulunan yollar için, şerit başına 1700 araç/sa alınması 
gerektiği belirtilmektedir. Bu değer, yukarıdaki yaklaşımda verilenden çok farklı bir 
değer değildir. Bu değer temel alınarak yapılacak tahminler yukardaki tablodan farklı 
sonuçlar vermeyecektir. 
 

 Hacim-kapasite oranına bakmak için bu iki değeri aynı birime indirgemek 
gereklidir. YOGT değeri günlük, buna karşılık kapasite saatlik değerlerdir. Bunların 
birbiriyle karşılaştırılabilir olması için Proje (maksimum) saatlik trafiğinin YOGT’nin 
%14 – 15’i düzeyinde olduğu kabul edilmiş ve bulunan saatlik değerler, kapasiteler ile 
oranlanmıştır. 
 
 Kapasiteler ile hacim değerlerinin karşılaştırılması sonucunda hacim/kapasite 
(V/C) oranları Tablo 7.1.5.2’de görülen sınırlarla karşılaştırılarak yoldaki akımın hizmet 
düzeyine karar verilmiş ve “C” hizmet düzeyinden daha kötü akım koşulları olan 
yolların geometrik açıdan iyileştirilmesi, kapasitesinin arttırılması önerilmiştir. 
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Tablo 7.1.5.2. Hacim/Kapasite oranlarına göre hizmet düzeyleri 
 

Hizmet Düzeyi 2 şerit çift yönlü yol Bölünmüş yol/Otoyol 
A 0,25 0,30 
B 0,40 0,50 
C 0,60 0,70 
D 0,75 0,85 
E 1,00 1,00 

  
Trafik Hacim (YOGT) Değerleri 
 

Türkiye’deki karayolları ile ilgili değerlendirmelerde, KGM tarafından elde 
edilen Yıllık Ortalama Günlük Trafik (YOGT) verileri kullanılmıştır. Söz konusu 
veriler gerek bilgisayar ortamında, gerekse KGM tarafından her yıl yayımlanan devlet 
yolları ile ilgili “Trafik ve Ulaşım Bilgileri” isimli raporlarından derlenmiştir. Bu 
değerler, karayollarındaki kapasite analizlerinde dikkate alınmıştır.  

 
Ancak KGM’den alınan YOGT değerlerinin hangi verilere dayanarak ve hangi 

yöntemle bulunduğu (hesaplandığı) herhangi bir kaynakta belirtilmemektedir. Öte 
yandan, YOGT değerleri ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, değerler arasında yer yer 
tutarsızlıklar bulunduğu gözlenmektedir. 

 
Bu tutarsızlıklara örnek olarak, İstanbul’da Çobançeşme - Merter kesimlerine 

karşılık gelen 100-05 kontrol kesiminin 3 numaralı dilimi için verilen YOGT değerleri 
gösterilebilir. Bu dilimde 1993 yılındaki YOGT değeri 53 bin taşıt olarak verilmektedir. 
Daha sonraki yıllarda bu değer aşağıdaki gibidir. Bu değer, aşağıdaki gibi bir seyir 
izleyerek 2003 yılında 167.210 taşıta ulaşmaktadır.  
 
Yıl 1995 1996 1998 1999 2000 2002 2003 
YOGT 26.000 71.000 80.000 170.000 184.000 172.000 167.210 
 

Bir başka örnek de, İstanbul’un Asya yakasında, 100-07 kontrol kesiminin 2 ve 
3 numaralı dilimlerinde görülmektedir. Buradaki YOGT kestirimlerinde daha da ilginç 
bir durum söz konusudur. Bu iki dilim için YOGT kestirimleri aşağıdaki gibi 
değişmektedir. 

Görüldüğü gibi, 1995 yılında 2 numaralı dilim, 3 numaralı dilimin 4 katı kadar 
hacim taşırken; 1996’da bu durum tersine dönmekte, 2 numaralı dilimin hacmi dörtte 
biri düzeyinde düşerken, 3 numaralı dilimin hacmi üç katına çıkmakta, ve 2 numaralı 
dilimin üç katı kadar trafik taşır duruma geldiği görülmektedir. 
 
Yıl       1993              1994             1995           1996         1997     2002 
100-07-2 12.877 39.539 44.270 11.900 12.481 13.238 
100-07-3 12.877 32.597 10.904 33.819 35.689 35.485 

 
Bu kesimlerin 2003 YOGT değerleri de sırasıyla, 12.840 ve 34.288 olarak 

verilmektedir. 
 

 Bir başka örnek ise, Edremit ile Balıkesir arasında kalan 230-01 kontrol 
kesiminin 2 numaralı dilimi için verilebilir. Bu aralık için yapılan kapasite analizi 
sonucunda, (Ulaştırma Ana Planı Stratejisi II. Ara Raporu’nda belirtildiği gibi) yolun 



 7.1-55

bölünmüş hale getirilmesine gerek olmadığı sonucuna varılmıştı. Bu yol için KGM 
yayınlarında verilen YOGT değerleri aşağıda görülmektedir. Değerlerden de 
görülebileceği gibi, bu kesimdeki trafik hacimleri, 1999 yılından sonra sürekli 
azalmaktadır. Hatta 2003 yılındaki değer, 1999’daki değerin yüzde 55’ine, 2002’deki 
değerin de %66’sına denk düşmektedir. Bu azalma ilginç bir örnek yaratmaktadır. 
 

Yıl 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 

YOGT 3.132 4.032 3.729 5.570 5.943 5.764 5.834 7.199 6.830 6.231 6.024 
 
3.998 

 
KGM yetkilileri, yayınlanan değerlerin tahmin olmadığını, tam sayımlara 

dayanan veriler olduğunu belirtmişlerdir. Yetkililer, 1995 yılına kadar, örnekleme ile 
belirlenen kesimlerde elle ve sabit istasyonlarda otomatik sayaçlarla yapılan sayımlara 
dayanarak YOGT değerlerinin belirlendiğini; sonraki yıllarda ise otomatik sayaçlarla 
yapılan sayımlarla bu değerleri bulduklarını açıklamışlardır. 
 

Bu açıklamaya göre, yaklaşık 70 adet sayım donanımı ile ve 426 kesitte, daha 
önceden yola yerleştirilmiş algılayıcılar yardımıyla, bir kesitte her mevsimde bir hafta 
olmak üzere, yılda 4 hafta (28 gün) sayım yapıldığı; ve bu değerlerin ortalamasının bu 
kesimin (kesitin) YOGT değeri olarak verildiği anlaşılmaktadır. Bunların yanında, 17 
kesittedeki sabit istasyonlarda sürekli taşıt ve tür sınıflandırma sayımları yapıldığı 
belirtilmektedir. 
 
 Yıllık yayınlarda belirtilmemekle birlikte KGM’nin bu sayımlara ek olarak, 97 
kadar basınçlı hava algılayıcılı sayım donanımı ve 50 istasyonla, yine her mevsimde bir 
hafta olmak üzere, yılda 4 hafta (kaç kesitte olduğu tam belli olmayan) sayım yapıldığı 
belirtilmektedir. Bu sayımların tümü göz önünde tutulursa, KGM’nin yaklaşık olarak 
toplam 1100 kadar yol kesitinde sayım yaptığı sonucu çıkmaktadır. 
  

Bu sayımlara dayanılarak verilen YOGT değerleri, bu kesitler için bir tahmin 
değeridir, tam sayımlar olarak kabul etmek, aşağıdaki nedenlerle olanaksızdır. 
 

1)  Ülkemiz karayolu ağında merkezler arasında 866 bağdan oluşan 60 bin km’den 
daha uzun bir karayolu ağı bulunmaktadır. KGM, yukarıda belirttiği sayımlarla 
bine yakın yol üzerindeki binlerce karayolu dilimi için YOGT değerlerini ancak 
1100 kadar kesit sayımlarına dayanarak vermektedir. 
 

2) Bunun yanında sayım yapılan 1100 kesitteki sonuçlar, 52 haftalık yıl boyunca 
yapılan 4 haftalık örnekleme sayımlarına dayanılarak verilmektedir. Bu sayımlara 
dayanılarak YOGT değerleri yalnız 1100 yol kesimi (dilimi) için verilmiş olsa bile 
yine de tam sayım olmayacaktır.  
 

3) Ayrıca örnekleme, hafta temelinde ve sayımlar haftalık yapılırken, trafik akım 
değerleri ortalama günlük verilmektedir. Bu sayımlar için yapılan, 365 günlük yıl 
boyunca 28 günlük örnekleme, (hafta temelinde olduğundan) uygun bir örnekleme 
değildir. YOGT değeri için örnekleme, günlerin yıl içindeki rastgele dağılımlarını 
temsil edecek biçimde olmalıdır. 

 
 YOGT değerlerinin yıllara göre değişimlerindeki sıkıntıların kaynağında da 
burada sıralanan yöntem ve örnekleme sorunları olduğu düşünülmektedir. KGM sayım 
örnekleme biçimini ve yöntemlerini geliştirmek için yeni donanımlarına karar verirken 
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bu noktaları göz önünde bulundurmalıdır. Bu amaçla yeni sayım donanımı için kararını 
vermeden; 
 i ) veri gereksinimlerinin (YOGT, hız, sınıflandırma, dingil yükü, dingil tekrarı  
      ve benzeri), 
 ii ) elde edilecek verilerin duyarlılığının ve hata sınırlarının,  
 iii) beklenen yarar/maliyetlerin 
 
tam olarak belirlenmesi gereklidir. Gereksinimleri beklendiği gibi karşılayan donanım 
kararı ancak bundan sonra doğru olarak verilebilecektir. 
 
Kapasite Çözümlemesinin Sonuçları  
 

Varolan veriler kullanılarak yapılan kapasite çözümleme çalışmaları sonucunda 
Türkiye karayolu ağındaki kapasite dar boğazı olan kesimler belirlenmiştir. KGM 
tarafından yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlarla bu proje çerçevesinde elde edilen 
sonuçlar büyük oranda örtüşmektedir. Farklı olan sonuçlar bulunmakla birlikte, bu 
çalışmada öncelikli görülen tüm kesimler KGM tarafından da öncelikli olarak bölünmüş 
yol yapılması için önerilmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlarla KGM’nin 
çalışmalarının bir karşılaştırması aşağıdaki Bölünmüş Yollar Tablosu’nda             
(Tablo 7.1.5.3) görülmektedir.  

 
Tabloda yer alan yollar, uzunlukları ve yapım önceliklerine ilişkin bilgiler, Şubat 

2003’te Karayolları Genel Müdürlüğü Ulaşım ve Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğü 
tarafından yayınlanan “58. Hükümet Programında Yer Alan 15.000 km Bölünmüş Yol 
Hedefi Ön Planlama Çalışması” isimli rapordan, aynı sıra ile alınmıştır. Tablonun 
üçüncü kolonunda yolların, yatırım planına göre öncelikleri belirtilmiştir. Dördüncü 
kolonda, “Ulusal Ulaştırma Ana Planı Stratejisi” projesi kapsamında yapılan kapasite 
çözümlemeleri ile elde edilen sonuçlar verilmiştir. Buna göre, bölünmüş hale getirilmesi 
gerekli görülen yolların, yatırım planındakilerle çakışması durumu ‘√’ ile belirtilmiştir. 
Kapasite çözümlemesine göre, bölünmüş hale getirilmesi gerekli olmayan yollar için 
“gerek yok” ifadesi kullanılmıştır. Raporun yayınlandığı tarihten bugüne dek bölünmüş 
hale getirilen yollar da “yapıldı” ifadesi ile belirtilmiştir. Beşinci kolonda, “Ulusal 
Ulaştırma Ana Planı Stratejisi” 2. Raporu’nda belirtilen 2013 yılı için 1. Senaryo 
dikkate alınmıştır. Burada, 2013 yılı için öngörülen trafik tahmin değerlerine göre 
yapılan kapasite çözümlemesi sonuçları göz önüne alınmıştır. Bu sonuçlara göre 2013 
yılı itibariyle bölünmüş hale getirilmesi gereken yollar ‘√’ işareti ile, bölünmüş hale 
getirilmesi gerekli olmayan yollar “gerek yok” ifadesi ile belirtilmiştir.  

 
Ulusal Ulaştırma Ana Planı Stratejisi Projesi kapsamında yapılan kapasite 

çözümlemelerine göre bölünmüş hale getirilmesine gerek olmayan bazı yollar ise 
yeniden değerlendirilmiş ve kapasite dışında başka bazı etmenler göz önüne alınarak bu 
yolların bölünmüş hale getirilmesi uygun görülmüştür. Söz konusu etmenlerin başında, 
bölünmüş yol ağında büyük kentler arasında bir bütünlük sağlanması gelmektedir. 
Kapasite çözümlemesi sonucunda İstanbul-İzmir ve Ankara-Adana arasında yolun 
tamamının bölünmüş hale getirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştı. Bütünlük sağlaması 
açısından İzmir-Ankara, İstanbul-Antalya, Aydın-Dinar ve Aydın-Marmaris 
koridorlarının da bölünmüş hale getirilmesi gerekli görülmüştür. Ticari önemi büyük 
olan Urfa-Silopi koridoru ve ayrıca Kırıkkale-Delice yolunun da bölünmüş hale 
getirilmeleri uygun görülmüştür. 
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Tablo 7.1.5.3. 15.000 km bölünmüş yol hedefi öncelik sıralaması 
 

YOL KESİMİ ADI 

YOL 
KESİMİ 
UZUNL

UĞU 
(KM) 

KATEGORİ 

ANA PLAN 
STRATEJİSİNDE 2004 
İTİBARİYLE GEREKLİ 

GÖRÜLEN 

ANA PLAN 
STRATEJİ-SİNDE 
2013 İTİBARİYLE 

GEREKLİ 
GÖRÜLEN 

(SENARYO 1) 
(Kocaeli-Sakarya) Ayr.-Gölcük 20 1.ÖNCELİK √ √ 
Altınova-Topçular-Yalova (MD) 18 1.ÖNCELİK √ √ 
Gebze-Yenibaşiskele * 60 1.ÖNCELİK √ √ 
Bursa-Karacabey 66 1.ÖNCELİK Yapıldı Yapıldı 
Manisa-İzmir 29 1.ÖNCELİK √ √ 
Gölcük-Altınova 25 1.ÖNCELİK √ √ 
Karacabey-Susurluk-Balıkesir 85 1 ÖNCELİK √ √ 

Gölbaşı-Bala Ayr. 12 1.ÖNCELİK Yapıldı Yapıldı 

Ankara-Gölbaşı 4 1.ÖNCELİK Yapıldı Yapıldı 
Bornova-Turgutlu-Salihli 80 1.ÖNCELİK √ √ 
Yenibaşiskele-Adapazarı Üniversite Kavşağı * 11 1.ÖNCELİK √ √ 
Antalya-Alanya 142 1.ÖNCELİK Yapıldı Yapıldı 
Tekirdağ-Kınalı Ayr. 52 1.ÖNCELİK √ √ 
Balıkesir- Manisa 137 1.ÖNCELİK √ √ 
Samsun-Azot Ayr.-Ünye 82 1.ÖNCELİK Yapıldı Yapıldı 
Çarşıbaşı-Trabzon-Araklı 68 1.ÖNCELİK √ √ 
Piraziz-Espiye (Giresun Şehir Geçişi Hariç) 47 1.ÖNCELİK √ √ 
Silifke-Erdemli 48 1.ÖNCELİK Yapıldı Yapıldı 
Samsun-Kavak 49 1.ÖNCELİK Yapıldı Yapıldı 

SAKARYA - DÜZCE * 54 ULUSAL √ √ 
Bozüyük-Eskişehir-Sivrihisar 142 1.ÖNCELİK √ √ 
Adapazarı-Mekece-Bilecik Bozüyük 135 1.ÖNCELİK √ √ 
Espiye-Çarşıbaşı (Giresun Geçiş Dahil) 77 1.ÖNCELİK √ √ 
Delice Ayr.- Kırıkkale 35 1.ÖNCELİK √ √ 
Ünye-Piraziz (Bolaman Vary.Hariç) 83 1.ÖNCELİK √ √ 
SELÇUK – ORTAKLAR – SÖKE 38 1.ÖNCELİK Gerek yok √ 
Aydın-Horsunlu 62 1.ÖNCELİK √ √ 
Bursa-İnegöl-Bozüyük 61 1.ÖNCELİK √ √ 
OSMANİYE - G.ANTEP * 103 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 

ORTAKLAR – İNCİRLİOVA * 19 1.ÖNCELİK Gerek yok Gerek yok 
Edremit-Havran 16 1.ÖNCELİK Gerek yok Gerek yok 
(TOPRAKKALE - İSKENDERUN OTOYOL) AYR. 
- (HATAY - KIRIKHAN) AYR. * 20 1.ÖNCELİK Gerek yok Gerek yok 

Avanos Ayr.-Himmetdede-Bogazköprü 37 1 ÖNCELİK Yapıldı Yapıldı 
Bala Ayr.-Aksaray-Ereğli Ayr. 285 1.ÖNCELİK √ √ 
Horsunlu-Denizli 56 1.ÖNCELİK √ √ 
Salihli-Kula 47 1.ÖNCELİK √ √ 
BABAESKİ  SİLİVRİ * 99 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
(Edremit-Küçükkuyu DY.) Edremit -17. Km. 16 1.ÖNCELİK √ √ 
Bafra  Samsun 47 1.ÖNCELİK Gerek yok √ 
Kula Uşak 60 1.ÖNCELIK √ √ 
EDREMIT  ALlAĞA 134 1.ÖNCELİK Yapıldı Yapıldı 
Denizli-Çardak-(2-13) BI.Hd. 63 1.ÖNCELİK √ √ 
Afyon-Sandıklı 45 1.ÖNCELİK √ √ 
KEŞAN – TEKİRDAĞ 78 1.ÖNCELİK √ √ 
ŞANLIURFA – VİRANŞEHİR 91 1.ÖNCELİK √ √ 
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Kavak-Çorum 133 1.ÖNCELİK Gerek yok √ 
DÜZCE – AKÇAKOCA - K.EREĞLİSİ 71 1.ÖNCELİK Gerek yok √ 
Sandıklı Keçiborlu 69 1.ÖNCELİK √ √ 

Araklı-Hopa 136 1.ÖNCELİK Araklı-Rize √  
Rize-Hopa gerek yok √ 

MARDİN  KIZILTEPE 21 1.ÖNCELİK Gerek yok Gerek yok 
Çorum-Sungurlu 55 1.ÖNCELİK Gerek yok √ 
Güllük Ayr.-Bodrum 34 1.ÖNCELİK Yapıldı Yapıldı 
(MUĞLA-FETHIYE) AYR   MARMARİS 47 1.ÖNCELİK √ √ 
Afyon-Konya 200 1.ÖNCELİK Gerek yok √ 
Uşak-Afyon 97 1.ÖNCELİK √ √ 
(SAMSUN-ÇORUM) AYR.-AMASYA 34 1.ÖNCELİK Gerek yok Gerek yok 
Bozüyük-Kütahya-Afyon 161 1.ÖNCELİK √ √ 

Keçiborlu- Antalya 131 1.ÖNCELİK √ √ 
Siverek-Hilvan 39 1.ÖNCELİK Gerek yok √ 
ELAZIĞ – SİVRİCE 20 1.ÖNCELİK Gerek yok Gerek yok 
Hilvan-Şanlıurfa 58 1.ÖNCELİK Gerek yok √ 
DİYARBAKIR – BATMAN 92 1.ÖNCELİK Gerek yok Gerek yok 

AYDIN - MUĞLA – FETHİYE 222 1.ÖNCELİK 
Aydın-Yatağan-Muğla-

Gökova √ 
Gökova-Fethiye gerek yok 

√ 

(Edremit-Küçükkuyu DY.) 17. Km. - Küçükkuyu 21 1.ÖNCELİK √ √ 
MANİSA  (TURGUTLU KEMAL PAŞA) AYR. 22 1.ÖNCELİK √ √ 
ELAZİĞ  İÇME  KOVANCILAR 56 1.ÖNCELİK Gerek yok √ 
SARAY  ÇERKEZKÖY  (İSTANBUL TEKİRDAĞ) 
AYR. 44 1.ÖNCELİK Gerek yok √ 

GEREDE AYR.  AMASYA 338 1 ÖNCELİK 
Gerede Ayr.-Eskipazar √ 
Eskipazar-Amasya gerek 

yok 

Gerede Ayr.-
Eskipazar √ 

Eskipazar-Amasya 
gerek yok 

TRABZON  MAÇKA 26 1.ÖNCELİK Gerek yok Gerek yok 

TAVŞANLI – KÜTAHYA 54 1.ÖNCELİK Gerek yok √ 
Havran-Balıkesir 80 1.ÖNCELİK Gerek yok Gerek yok 
KAHRAMANMARAŞ - GAZİANTEP 60 1.ÖNCELİK Gerek yok Gerek yok 
Zonguldak-(Devrek-Çaycuma) Ayr. 45 1.ÖNCELİK Yapıldı Yapıldı 
Sungurlu-Delice- (4-7) Bl. Hd. (Sungurlu Geçişi dahil) 52 1.ÖNCELİK Gerek yok √ 
(KARACABEY-BANDIRMA) AYR.- 
(M.KEMALPAŞA-SUSURLUK) AYR. 36 1.ÖNCELİK Gerek yok √ 

KARACABEY-BANDIRMA AYR. 22 1.ÖNCELİK √ √ 
(2 13) Bl. Hd. Dinar 56 1.ÖNCELİK √ √ 
Kırıkkale-Kırşehir-Avanos Ayr. (Kırşehir Kent Geçişi 
Hariç) 180 1.ÖNCELİK Gerek yok Gerek yok 

Konya-Ereğli 145 1.ÖNCELİK Gerek yok Gerek yok 
Sivrihisar-Emirdağ Ayr. 49 1.ÖNCELİK √ √ 
AKYURT - (ANKARA-HAVAALANI) AYR. 17 1.ÖNCELİK Gerek yok √ 
BANDIRMA - BİGA - ÇANAKKALE 156 1.ÖNCELİK Gerek yok Gerek yok 

Yerköy Ayr.-Yozgat-Sorgun (YHP) 80 U.ARASI Gerek yok 
Yerköy ayr-Yozgat 

gerek yok 
Yozgat-Sorgun √ 

ELAZIĞ - MALATYA  (K.MARAŞ G.ANTEP) 
AYR. 285 U.ARASI Gerek yok Gerek yok 

Cihanbeyli Konya 63 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
SÖKE  DİDİM AYR. 35 ULUSAL Gerek yok √ 
Akköy Ayr.  (Muğla Aydın) İl Sınırı 10 ULUSAL Gerek yok √ 
(Muğla Aydın) İl Sınırı  Milas 46 ULUSAL Gerek yok √ 
(6-16) Bl. Hd.  Kayseri 60 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 

İNCESU - NİĞDE - (ULUKIŞLA - POZANTI) AYR. 147 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
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(ANKARA-ESKİŞEHİR) AYR. - MAHMUDİYE - 
ÇİFTELER 24 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 

Emirdağ Ayr.-Afyon 71 1.ÖNCELİK Yapıldı Yapıldı 
VİRANŞEHİR - KIZILTEPE - CİZRE - SİLOPİ 261 U.ARASI √ √ 
(BABAESKİ - ÇORLU) AYR. - MURATLI - 
TEKİRDAĞ 35 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 

KARABÜK - (GEREDE - ÇERKEŞ) AYR. 46 ULUSAL Gerek yok √ 
Çanakkale-Ayvacık 67 U.ARASI √ √ 
Urgüp Nevşehir Aksaray 90 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
Aşkale-Erzurum 63,3 U.ARASI Gerek yok Gerek yok 
(SALIHLI KULA) AYR.  ALAŞEHİR  (AYDIN 
DENİZLİ) AYR. 101 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 

(Kırıkkale Delice) Ayr Yerköy Ayr 59 U.ARASI Gerek yok √ 
Kulu Ayr.-Cihanbeyli 94 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 

K.MARAŞ  İSLAHİYE  (BELEN-HATAY) AYR. 147 ULUSAL Gerek yok 

Maraş-Islahiye gerek 
yok 

Isahiye-(Belen-
Hatay ayr.) √ 

Kovancılar-Gazik Varyantı Başlangıcı 30 ULUSAL Gerek yok √ 

HAVSA  KEŞAN  ECEABAT 195 U.ARASI Gerek yok 
Havsa-Keşan gerek 

yok 
Keşan-Eceabat √ 

BARTIN – ÇAYCUMA 41 ULUSAL Gerek yok √ 
(ELAZIĞ - SİVRİCE) AYR. - DİYARBAKIR 127 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
(Devrek-Çaycuma) Ayr.-Yeniçaga Ayr. 78 1.ÖNCELİK Gerek yok Gerek yok 
Soma-(Akhisar-Balıkesir) Ayr. 44 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
Ayvacık-Küçükkuyu 20 U.ARASI √ √ 
(Trabzon-Rize) Ayr. - İkizdere 37 ULUSAL Gerek yok √ 
Sivas-Kangal Ayr. 19 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
(12-16) Bl. Hd.-Aşkale 47 U.ARASI Gerek yok Gerek yok 
ZONGULDAK-K. EREĞLİ 41 1.ÖNCELİK Gerek yok √ 
AKSARAY – KONYA 136 U.ARASI Gerek yok √ 
(Amasya-Çorum) Ayr.-Tokat 100 ULUSAL Gerek yok √ 
KASTAMONU – TAŞKÖPRÜ 38 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
(Denizli-Serinhisar) Ayr- (2-13) Bl. Hd. 55 U.ARASI Gerek yok √ 
KONYA – KARAMAN 100 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
DİYARBAKIR – SİVEREK 78 U.ARASI Gerek yok Gerek yok 

(2-13) Bl. Hd.- Çavdır-Antalya 130 U.ARASI Gerek yok √ 
Zana Köprüsü-Erbaa (YHP) 60 U.ARASI Gerek yok Gerek yok 
(9-10) Bl. Hd.-Kozluk Ayr 40 U.ARASI Gerek yok Gerek yok 
Kozluk Ayr.-Silvan 52 U.ARASI Gerek yok Gerek yok 
Yıldızeli-Sivas-Zara 118 U ARASI Gerek yok Gerek yok 
MİLAS – YATAĞAN 35 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
Amasya-Zana Köprüsü 13 U.ARASI Gerek yok Gerek yok 

Erzurum-Taşlıçay 211 U.ARASI 
Erzurum-Horasan yapıldı 
Horasan-Taşlıçay gerek 

yok 

Erzurum-Horasan 
yapıldı 

Horasan-Taşlıçay 
gerek yok 

Erzincan-(Erzincan-Pülümür Ayr.) 38 U.ARASI Gerek yok Gerek yok 
(Erzincan-Pülümür) Ayr.- (12-16) BI.Hd. 49 U.ARASI Gerek yok Gerek yok 
(DİYARBAKIR - BATMAN) AYR. - MARDİN 71 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
(DİYARBAKIR-BİTLİS) AYR.-BATMAN 28 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
Alanya-(5-13) Bl. Hd. 82 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
KORGUN - ÇANKIRI - AKYURT 118 ULUSAL Gerek yok √ 
(Çorum-Sungurlu) Ayr.-Alacahöyük Ayr. 26 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
Erbaa-Reşadiye (YHP) 73 U.ARASI Gerek yok Gerek yok 
(3-13) Bl. Hd.- (Manavgat Alanya)Ayr 76 ULUSAL Gerek yok √ 
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NEVŞEHİR  (NİĞDE YEŞILHİSAR) AYM 66 U.ARASI Gerek yok √ 
Muş (Bitlis Tatvan) Ayr (DAP) 62 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 

Bitlis Ayr.-Bitlis- (9 11) BI.Hd. 57 U.ARASI Gerek yok 
Bitlis Ayr.-Bitlis √ 
Bitlis-(9-11) Bl.Hd. 

Gerek yok 
Konya-Seydişehir 83 ULUSAL Gerek yok √ 
Balıkesir – Dursunbey 71 ULUSAL Gerek yok √ 
Kangal Ayr.-Gemerek-(6-16) Bl. Hd. 104 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
Balaban Geçişi-Malatya 81 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
Silvan-Diyarbakır 74 U.ARASI Gerek yok Gerek yok 

Gazik Varyantı Sonu-Bingöl-Muş 122 ULUSAL Gerek yok 

Gazik varyantı sonu-
Bingöl √ 

Bingöl-Muş gerek 
yok 

(5-13) Bl. Hd.-Ovacık 148 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
Tokat-Kızıliniş 12 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
Kızıliniş-Yıldızeli 48 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
Ovacık-Taşucu-Silifke  38 1.ÖNCELİK Gerek yok Gerek yok 
(Seydişehir-(3-13) Bl. Hd DY) Seydişehir-24. Km 24 ULUSAL Gerek yok √ 
(Seydişehir-(3-13) Bl. Hd DY) 24. Km-(3-13) Bl. Hd. 27 ULUSAL Gerek yok √ 
G.ANTEP – KİLİS 56 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
(BİTLİS - AHLAT) AYR. - EDREMİT 130 U.ARASI Gerek yok √ 
(Kocapınar-Erciş)Ayr- Bitlis Ayr. 139 U.ARASI Gerek yok √ 
Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli (YHP) 153 U.ARASI Gerek yok √ 
BİNGÖL – DİYARBAKIR AYR. 121 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
KARAMAN – SİLİFKE 138 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
(ERCİŞ - MURADİYE) AYR. - VAN 70 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
SİİRT - BAYKAN AYR. 35 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
(KASTAMONU-ÇANKIRI) İL SINIRI - KORGUN 50 ULUSAL Gerek yok √ 
Kayseri-8.BI.Hd. 222 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
8.BI.Hd.-Darende-Balaban Geçişi 17 ULUSAL Gerek yok √ 

BABAESKİ - KIRKLARELİ - AZİZİYE 68 U.ARASI 

Babaeski-Kırklareli Gerek 
yok 

Kırklareli-Aziziye ağda 
yok 

Babaeski-Kırklareli 
Gerek yok 

Kırklareli-Aziziye 
ağda yok 

Taşlıçay-Doğubeyazıt (Diyadin Ayr.-Doğubeyazıt 
(DAP)) 50 U.ARASI Gerek yok Gerek yok 

ERZURUM-BİNGÖL 181 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
Karakeçili-Kulu 66 ULUSAL Gerek yok VERİ YOK 
Zara-Erzincan 174 U.ARASI Gerek yok Gerek yok 
Reşadiye - (Erzincan-Sivas) Ayr. 136 U.ARASI Gerek yok Gerek yok 
YOZGAT – HİMMETDEDE 129 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 

(Kürtün-Trabzon) Ayr.-Gümüşhane-Bayburt-Maden 125 U.ARASI Gerek yok 

(Kürtün-Trabzon) 
Ayr.-Gümüşhane 

gerek yok 
Gümüşhane-Maden 

√ 

ŞARKIŞLA - GÖKSÜN - K.MARAŞ 230 ULUSAL Gerek yok 
Şarkışla-Göksun 

gerek yok 
Göksun-Maraş √ 

Çaldıran-Muradiye-Erciş 73 U.ARASI Gerek yok Gerek yok 
Alacahöyük Ayr- (6-7) Bl. Hd. 29 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
(6-7) Bl. Hd.-(Yozgat-Sorgun) Ayr. 18 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
MUĞLA - KALE - (DENİZLİ - SERİNHİSAR) AYR. 116 ULUSAL Gerek yok √ 
ŞIRNAK-CİZRE 52 ULUSAL Gerek yok √ 
Maden-Aşkale 52 U.ARASI Gerek yok √ 
MAÇKA - (KÜRTÜN-TORUL) AYR. 43 U.ARASI Gerek yok Gerek yok 
(KIRŞEHİR-KAYSERİ) AYR.-(NEVŞEHİR  AV.) 45 U.ARASI Gerek yok Gerek yok 
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KASTAMONU - KASTAMONU İL SINIRI 34 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
(Ardahan-Çıldır) Ayr. – Kars - Horasan 172 U.ARASI Gerek yok Gerek yok 
BOR - (AKSARAY - ULUKIŞLA) AYR. 31 ULUSAL Gerek yok √ 
Sinop - Bafra  118 1.ÖNCELİK Gerek yok √ 
ORDU - GÖLKÖY - (AMASYA-ERZİNCAN) AYR. 146 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 

Doğubeyazıt-Çaldıran 59 U.ARASI Gerek yok Gerek yok 
(ÇANKIRI-AKYURT) AYR. - (ANKARA-
KIRIKKALE) AYR. 31 ULUSAL Gerek yok √ 

Dursunbey – Tavşanlı 95 ULUSAL Gerek yok √ 
İspir - (Aşkale-Erzurum) Ayr. 110 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
SUŞEHRİ – ZARA 55 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
İkizdere – İspir 64 ULUSAL Gerek yok √ 
(YILDIZELİ - SİVAS) AYR. - DİREKLİ - BEDİRLİ 
- HANLI 46 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 

KIRIKKALE  KARAKEÇİLİ  30 1 ÖNCELIK Gerek yok Gerek yok 
Boğazköprü ((Kayseri-Niğde) Ayr.)-Ürgüp  48 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 
(ERZİNCAN - ERZURUM) AYR. - YEDİSU - 
(ERZURUM - BİNGÖL) AYR.  97 ULUSAL Gerek yok VERİ YOK 

(ERZURUM - BİNGÖL) AYR. - VARTO - MUŞ  90 ULUSAL Gerek yok Gerek yok 

* ALTERNATİFİ OTOYOLDUR. Kapasite artımına gerek olmamasına bu nedenle karar verilmiştir.  

 
Buna karşın, uygulamada yapımı sürmekte olan kesimlerin bir kısmının bu 

öncelik sırasına uymadığı görülmektedir. Yatırımlar programa alınırken öncelik 
sıralarına kesinlikle uyulmalıdır. 

 
Yukarıdaki tablonun genel bir değerlendirmesi yapıldığında, planlanan 

bölünmüş yolların yaklaşık %5’inin inşaatının tamamlandığı görülmektedir. Yolların 
yaklaşık %20’si, kapasite çözümlemesine göre kapasitesi arttırılması gereken yollar 
olarak tanımlanmaktadır. Geriye kalan %75’lik kesimin ise bölünmüş hale getirilmesi 
gerekmemektedir.  
 
Trafik Sayımları  
 

Karayolu ağında, bakımdan yapıma ve planlamaya kadar, yapılacak tüm 
çalışmaların sağlıklı olabilmesi, güvenilir bilgi ve verilerin bulunmasına bağlıdır. 
Yukarıda da belirtildiği gibi, KGM tarafından YOGT değerlerinin tahmininde 
kullanılan donanım ve yöntemlerin bu amaçla geliştirilmesi gereklidir. Bunun için, 
belirlenecek sayıda ve yerdeki anahtar kesitlerde tam otomatik sayım yapıp, 
kaydedebilen sabit istasyon donanımları kurulmalıdır. Karayolu ağının tümünde YOGT 
değerlerini bulabilmek için de yeterli sayıda tam donanımlı otomatik sayım ve kayıt 
yapabilen gezgin istasyonlar oluşturulmalıdır. 
 
7.1.5.2. Karayolu güvenliği 
 

Ülkemizin sürekli gündemde kalan konularından biri olan karayolu trafik 
kazaları, istatistiklere yansımayan ve kaza yerinden hastaneye taşınırken ölenler ile 
hastanelerde ölenler de katıldığında 8.000’e varan ölü sayısı, ayrıca 3 milyar USD’yi 
aşan maddi kaybı ile çözüm bekleyen sağlık ve sosyal sorun olarak önemini 
sürdürmektedir. 

 
İlgili resmi kurumlarca, ayrıca sivil toplum örgütlerince yapılan çalışmaların 

olumlu yansımaları olmuş, araç sayısındaki ve taşımalardaki artışlara karşın, ölüm ve 
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yaralanmalarda azalmalar görülmüşse de, ülkemizdeki trafik güvenliği hala istenilen 
düzeyde değildir. Bu konuda yaygın şekilde kullanılan uluslararası bir ölçüt olan 100 
milyon taşıt-km başına ölü sayısı gelişmiş ülkelerde 0,40 ila 2,0 arasında değişirken, 
ülkemizde 10’a yakın olması bu durumu açık olarak ortaya koymaktadır (I. Ara Rapor 
Tablo 4.1.2.14).  

 
Daha önce de belirtildiği gibi, karayolu trafik kazaları uzun zamandan beri 

ülkemizin gündemindedir ve kazaları azaltmak bakımından önemli çabalar 
sarfedilmektedir. Bu yönde olmak üzere, uzun yıllar geçerli olan 6085 sayılı Karayolu 
Trafik Kanunu değiştirilerek 2918 sayılı kanun çıkarılmış, bu kanunda karşılaşılan 
gelişmelere göre sık sık değişiklikler ve ilaveler yapılmış, EGM trafik güvenliği 
yönünden de yeniden organize olmuş, trafik zabıtası araç, gereç ve personel olarak 
önemli oranda takviye edilmiş, trafik zabıtasının eğitim düzeyi yükseltilmiş, jandarma 
teşkilatı kırsal bölgelerdeki denetimler için 1000’i aşan eğitilmiş özel tim ile tam olarak 
devreye sokulmuştur. Ayrıca fahri trafik müfettişliği başlatılmış, alkollü araç 
kullanmaya yönelik cezalar her geçen yıl arttırılmıştır.  

 
Bu arada, ilgili Bakanlıkların ve kurumların katkıları ile KİTGİ (Karayolu 

İyileştirme ve Trafik Güvenliği) projesi oluşturulmuş, KGM kendi programı ve KİTGİ 
projesi kapsamında olmak üzere, karayolu ağında bulunan kaza kara 
noktalarının/kesimlerinin iyileştirilmeleri yönünde önemli çalışmalar yapmıştır ve 
yapmaktadır.  

 
Trafik güvenliği ile doğrudan ilgili olmak üzere, yolcu ve yük taşıması 

piyasasına giriş için bir takım koşullar getirilerek sektörü disipline edecek, taşımacılarda 
kurumsallaşmayı bir bakıma zorlayarak daha verimli ve güvenli bir taşımaya zemin 
hazırlayacak, AB’deki uygulamalara benzer hükümleri içeren Karayolu Taşıma Kanunu 
ile Yönetmeliği çıkarılmış ve yürürlüğe konmuştur. Bu arada, yine trafik güvenliği ve 
çevre kirlenmesi bakımından önemli olan motorlu taşıtların periyodik fenni muayeneleri 
için AB’ye uyumlu yönetmelik çıkarılarak, muayene işi KGM’den alınıp Ulaştırma 
Bakanlığı’nın denetiminde olarak özel firmalarca yapılmasına yönelik ihale 
gerçekleştirilmiştir.  

  
Sıralanan uğraşıların bazı yararlı sonuçları elbette alınmıştır. Ancak, konu çok 

boyutludur. Ayrıca trafikte, dolayısıyla kazalarda ana unsur insan olduğu için olumlu 
sonuçların beklenen ölçüde alınması zaman gerektirmektedir. Konunun bu özelliği 
gözardı edilmeden, ülkemiz karayolu trafik güvenliğini iyileştirmek için aşağıdaki 
hususlarda planlı, kararlı ve ısrarlı çalışmaların sürdürülmesi gerekli görülmektedir.  
  
Trafik güvenliği sorununa yaklaşım 
 

Ülkemizdeki trafik güvenliği sorunu Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma 
Genel Komutanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurumlar, ayrıca çeşitli sivil 
toplum örgütlerinde sürekli olarak gündemde tutulup kazaların azaltılması yönünde 
yoğun çabalar sarfedilmekle birlikte henüz istenen sonuç tam olarak alınamamıştır. 
Bunun sebeplerinden biri, yasaların çıkarılıp zaman zaman değişikliklerin yapılması ile 
yetinilmesi, konunun bir devlet politikası olarak ele alınıp belirlenmiş hedefler ve 
stratejiler doğrultusunda çözümler aranmamış olmasıdır. Çalışmalar dağınık ve genelde 
birbirinden kopuktur. Karayolu trafik güvenliği ülkedeki taşıma düzeni, ulaşım 
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altyapısı, şehircilik, eğitim, denetim, sağlık, taşıt tekniği, haberleşme, hukuk ve sigorta 
gibi pek çok alanı kapsayan çok boyutlu bir konudur. Bu sebeple, çözüm arayışlarına 
ilgili kurumlar arasında işbirliği, organizasyon ve eşgüdümün sağlanarak, belirlenmiş 
hedefleri gerçekleştirmek üzere oluşturulacak stratejiler ve planlar ile yaklaşılması 
gerekir.  

 
Bu yönde olmak üzere, 2001 yılında tamamlanmış olan KİTGİ projesi 

kapsamında oluşturulmuş Ulusal Trafik Güvenliği Programı’nın gerçekleştirilmesi için 
gerekenler yapılmalıdır. Bu arada, Karayolu Trafik Kanunu’nda 1996 yılında yapılmış 
bir değişiklikle oluşturan Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu (KGYK) ile Karayolu 
Trafik Güvenliği Kurulu (KTGK)’undan KGYK’nun konuyu daha fazla sahiplenmesi 
sağlanmalıdır.  
 
Taşıma türlerinin etkinliğinde dengesizlik, karayollarının fazla yüklenmesi 
 

Taşıma türlerinin yolcu ve yük taşımasındaki payları arasında pek az ülkede 
rastlanabilecek çok büyük dengesizlik vardır. Karayolu ağı, çok yerde, 
taşıyabileceğinden fazla yüklenmektedir. Karayolu ağının yapısal ve işaretleme olarak, 
ayrıca üzerindeki denetim açısından bu ağır trafik yüküne hazır olamayışı sonucu 
kazaların yoğunlaştığı noktalar ve kesimler ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, 
ayrıca hazırlanacak olan bir ulaşım ana planı doğrultusunda olmak üzere, özellikle yük 
trafiğinde demiryolu ve denizyolu taşımalarının paylarının arttırılarak karayolundaki 
yükün hafifletilmesi trafik güvenliği bakımından önemli görülmektedir.  
 
Finansman 
 

Belirlenmiş hedeflere ulaşabilmek için altyapı iyileştirmeleri, eğitim, denetim, 
haberleşme, kaza sonrası ilk yardım ve tedavi alanlarında yatırımlar gerekmektedir. Bu 
yatırımları gerçekleştirmek üzere bir finansman modeli oluşturulması gerekir. Akaryakıt 
ve motorlu taşıt vergilerinden alınabilecek paylar, trafik cezaları, taşımacı firmalar-
sigorta şirketleri-otomotiv sanayii-sürücü kursları gibi sektör ile ilgili kuruluşların 
katkıları, sürücü belgesi verilmesi, fenni muayene ve benzer işlerden alınacak ücretler 
finansmanı oluşturabilecek kaynakları olarak düşünülebilir.  
 
Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinin uygulanması 
 

Yeni yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Kanunu ile bir kısmı hazırlanmakta olan 
Yönetmelikler genelde AB mevzuatı ile uyumlu olup, karayolu yolcu ve yük taşımasını 
disipline etmek amacını taşıyan çeşitli hükümleri içermektedir. Taşıma piyasasına 
girişte ve sektörde çalıştırılacak elemanların niteliği hususunda çeşitli yenilikler getiren 
kanun ve yönetmelik, yolcu ve yük taşımasında kırıcı rekabet ortamını hazırlayan çok 
fazla firma sayısını zamanla azaltarak kurumsallaşmayı amaçlamaktadır. Bu sebeplerle, 
kanun ve yönetmeliklerin uygulama ile ortaya çıkacak aksamalara göre revizyonlarının 
yapılarak, taviz verilmeksizin uygulanmasında ısrarlı olunmasınada yarar 
görülmektedir.  
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Otorite dağınıklığı, ilgili kurumlar arasında eşgüdüm 
 

Kırsal yollar ve kentiçi yolların yapımı ve bakımı, trafik işaretlemesi, bu 
yollardaki trafik denetimi, taşımacılara yetki belgesi verilmesi ve bunların denetimi 
farklı kurumlarca yapılmaktadır. Ayrıca araç imalatı ve tadilatı, eğitim, sağlık hizmetleri 
ile ilgili sorumluluk, özellikleri gereği farklı bakanlıklardadır. İşin içine otomotiv 
sanayii, taşıma şirketleri, ayrıca sürücü belgesi verilmesi ve sigorta gibi konularda 
olmak üzere sivil kuruluşlar da girmektedir. Bu resmi ve sivil kurum ve kuruluşlar 
arasında çözüm için, hedef ve strateji belirlemede, ayrıca uygulamada iyi bir eşgüdüm 
sağlandığı söylenemez. Trafik güvenliğine yönelik doğru kararlar üretilebilmesi ve 
uygulamalara çabuk geçilebilmesi bakımından yetkilerin mümkün olduğunca tek bir 
yerde toplanmasında yarar görülmektedir. KTGK bu konuda daha etkin bir rol 
üstlenebilir.  
 
Karayolu altyapısının iyileştirilmesi 
 

Ülkemiz kırsal yol ağındaki kaza kara noktalarının giderilmesi hususunda son 
yıllarda önemli çalışmalar yapılmış ve II. Ara Rapor’da verilen istatistiklere göre bu 
noktalardaki kaza sayıları ve kazalarda meydana gelen ölü sayısında çok büyük 
azalmalar görülmüştür. Örnek olmak üzere, 1998, 1999 ve 2000 yıllarında 13,3 milyon 
USD harcama yapılarak iyileştirilip gözlem altına alınan 134 kaza kara noktasında 
meydana gelen kaza sayısında %64 oranında azalma gözlenirken ölü sayısındaki azalma 
%93,7, yaralanma sayısındaki azalma ise %78,5 olmuştur.  

 
Kaza kara noktalarında yapılan bu iyileştirmelerin, çok olumlu sonuçlar dikkate 

alınarak bu yöndeki harcamalardan kaçınılmamalı, yol ağındaki tüm kara noktaların 
giderilmesi çalışmaları aralıksız sürdürülmelidir. Karayolu ağında, 
 
- Geometrisi ve görüş şartları düzeltilmesi gereken eşdüzey kavşaklar  
- Korkuluk tesis edilmemiş tehlikeli kesimler 
- Gerekli olduğu halde tırmanma şeridi bulunmayan rampalar 
- Yan toplama yolları yapılması gereken yerleşim bölgesi geçişleri  
- Yarıçapları büyütülmesi gereken dönemeçler 
- Düşük banketli yol kesimleri  
- Kaplama yenilemesi ile, yatay ve düşey işaretleme takviyesi gereken çok sayıda  
 
yol kesimi bulunmaktadır.  
 

KGM, ülkemiz karayolu ağında projeli olarak inşa edilmelerine rağmen değişen 
koşullar gereği yeniden inşa edilmeleri gereken 11.290 km, ayrıca projesiz olarak, çoğu 
makineli inşaatın devreye girmediği dönemlerde inşa edilmiş, fiziki ve geometrik 
standartları yetersiz 29.404 km yol bulunduğunu bildirmektedir. Bu yolların bir 
program çerçevesinde iyileştirilmesi halinde üzerinde bulunan kaza kara noktaları 
ortadan kalkmış olacaktır. Sıralanan iyileştirmelerin yapılabilmesi, doğal olarak yeterli 
tahsisatın ayrılmasına bağlı olmaktadır.  

 
Bu arada, karayolu ağı üzerinde bulunan demiryolu hemzemin geçitlerinde 

meydana gelen kazalar çok ağır şekilde sonuçlanmaktadır. TCDD ile yapılacak işbirliği 
ile ağ üzerindeki bu geçitlerde duruma göre otomatik bariyer tesisi, bekçi 
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bulundurulması ya da arazi durumuna göre, uygunsa, alt veya üstgeçitler tesis olunarak 
trafik güvenliği sağlanmalıdır.  

 
Yaya-taşıt kazalarının yoğunlaştığı kentiçi yollarda ise, altgeçit-üstgeçit 

noksanlığı, bazı yollarda yürümeye elverişli yaya kaldırımları olmayışı, aydınlatma 
zayıflığı, yatay ve düşey işaretleme eksikliği, kaplama bozuklukları gibi trafik güvenliği 
ile doğrudan ilgili yetersizlikler bulunmaktadır. Bu arada, plansız yapılaşma da trafik 
güvenliğini azaltmaktadır. Bunların yerel yönetimlerce giderilmesi gerekir.  

 
Yine altyapı ile ilgili olmak üzere, yeni yapılacak yolların projeleri ile, 

işletmedeki yolların uzman kişilerden oluşturulacak bağımsız bir grup tarafından trafik 
güvenliği yönünden değerlendirilerek (safety audit), görülen hataların giderilmesi 
uygulamasına geçilmelidir. Bu uygulama pek çok ülkede başlatılmış ve olumlu sonuçlar 
alınmıştır.  
 
Trafik eğitimi 
 

Trafik kazalarında belirleyici unsur olan insan davranışlarının, trafik kazalarına 
karşı pozitif yönde geliştirilebilmesi için toplumda “trafik kültürü”nün oluşturulması 
gerekir. Bu kültür ancak çok küçük yaştan itibaren sürekli olarak yapılacak eğitim 
çalışmaları ile oluşturulabilir. Trafik eğitiminin ailede başlatılması (okul öncesi eğitim) 
için etkin kampanyalar düzenlenmeli, okullardaki eğitimin sürekli, sistematik ve yaş 
grubuna uygun şekilde yapılması için önce öğretmenler eğitilmeli, müfredat yeniden 
hazırlanmalı, görsel eğitimi destekleyen malzeme temin edilmelidir.  

 
Sürücü kurslarındaki eğitimin ve sınavların daha ciddi şekilde yapılması, yazılı 

ve sözlü medyanın eğitime katkısının arttırılması, halkın trafik kazalarına karşı 
bilinçlendirilmesi (yaygın eğitim) bu konuda diğer yapılması gerekenlerdir.  

 
Bu arada, eğitim sırasında, küçük çocuklar, genç sürücüler, bisiklet ve 

motosiklet kullananlar gibi hedef kitleler seçilerek, bu gruplar üzerinde hızın 
kazalardaki rolü, alkolün etkileri, emniyet kemeri kullanımı vb. konularda etkin eğitim 
ve kampanyalar sürdürülmelidir. Eğitimde sürekliliğin sağlanması bu yöndeki başarı 
için önemli bulunmaktadır.  
 
Sürücü belgelerinin verilmesi, yenilenmesi ve geri alınması 
  

Milli Eğitim Bakanlığı’nın gözetim ve denetiminde eğitim veren sürücü 
kurslarındaki müfredat, eğitim, ayrıca sınav şekli hakkında sürekli şikayetler vardır. 
Yeterli bilgi ve araç kullanma becerisini almadan sürücü belgesi alındığı iddiaları 
yaygındır.  

 
Diğer yandan, hız ihlalini ya da alkollü araç kullanmayı alışkanlık haline getiren 

azımsanmayacak sayıda sürücü vardır. Bir şekilde sürücü belgesi edinmiş, ancak 
fiziksel ve psikolojik yapıları ile kazaya karışma riski fazla olan sürücüler 
bulunmaktadır. Bu tür kimseler için sürücü belgelerinin süreli/süresiz olarak geriye 
alınmasını sağlayacak mevzuat değişikleri yapılmalıdır. Bu arada, sürücü belgesi 
sınıfları ve sürücü belgelerinin yaş kademelerine göre yenilenmeleri (vize) hususunda 
AB ile uyum çalışmaları bir an önce sonuçlandırılmalıdır.  
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Nihayet, sıkça gündeme getirildiği üzere, otobüs ve kamyon gibi ticari araç 
sürücüleri için sürücü belgesi edinme koşulları yeniden belirlenmeli, psiko-teknik test 
uygulamasına geçilmelidir.  
 
Trafik denetimi 
 

Trafik kazalarına yönelik denetimde son yıllarda önemli iyileşmeler olmuştur. 
Bunda trafik zabıtasının nitelik, nicelik ve donanım imkanı yönünden iyileşmesi 
yanında kırsal bölgelerde jandarmanın devreye sokulmasının yararları olmuş ve 
istatistiklere yansımıştır. Ancak, yine de ülke düzeyinde etkin bir denetim için yapılması 
gerekenler bulunmaktadır.  
 

Hız kontrollerinde itirazı ve şüpheyi ortadan kaldıracak kayıt cihazlarının 
yaygınlaştırılması, ceza uygulamalarında herkese eşit ve hakkaniyetli davranılması, 
kural ihlali yapanlara affedici olunmaması, sürücüler üzerinde sürekli olarak gözlendiği 
izlemini verecek uygulamalarda bulunulması etkin denetimin gerekleridir. Bu arada, 
kazalarda başlıca etken olan hız denetimi ile alkol kontrolüne özel önem verilmelidir. 
Hız ve kırmızı ışık ihlallerinin, bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi itiraz ve şüpheyi 
önleyecek şekilde cihazlarla tespitine gidilmelidir.  
 
Hukuki sorunlar 

 
Trafik kazaları ile ilgili amme ve tazminat davalarının normalin üzerinde 

uzaması cezalandırmada beklenen etkinliği azaltmaktadır. Davaların çabuk 
sonuçlanması için yasal düzenlemeler yapılmalı, sık sık gündeme getirilen trafik ihtisas 
mahkemeleri kurulup yaygınlaştırılmalıdır. Böylece, yargılamada daha adil 
davranılması da mümkün olabilecektir.  

 
Bu arada, kasko sigortası primlerinin belirlenmesinde, aracın markası ve modeli 

gibi faktörlerin yanında, kazaya karışmamış sürücüler için yapılan indirimler ile birlikte, 
sigorta ettirenin yaşı, araç kullanmada deneyimi, mesleği, sosyal durumu vb. faktörler 
de nazara alınarak kazaya karışma riski az olan sürücülerin daha az prim ödemeleri 
sağlanmalıdır. Bu uygulama daha güvenli araç kullanmayı teşvik edecek, iyi sürücüyü 
ödüllendirecektir.  
 
Teknik eleman yetiştirilmesi ve istihdamı 
 

Trafik kazaları, insan ve yük taşımasının olumsuz sonuçlarından biridir. İnsan ve 
yük taşıması, teknik yönü fazla olan bir hizmettir. Diğer yandan, ulaşım altyapısı ile bu 
altyapı üzerinde hareket eden araçların yapımı, bakımı ve onarımlarında da teknik 
bilgiler öne çıkmaktadır. Bu bakımdan, trafik kazalarının en azda tutulabilmesi için 
yeterli sayıda eğitilmiş nitelikli uzman teknik personele gereksinim vardır.  
 
Araçların teknik denetimi 

 
Ülke düzeyinde gereken donanımlara sahip altyapı (muayene istasyonları ve 

burada çalışacak teknik personel) oluşturulamadığı için araçların periyodik teknik 
muayeneleri şimdiye kadar ciddi şekilde yapılamamıştır. Ayrıca, önemli oranda araç da 
gözle yapılan basit denetimden bile geçirilememiştir. Bu durum trafik kazası ile 
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sonuçlanan pek çok kazanın sebebi olmuştur. Yetersiz periyodik muayenelerin 
gerekenden fazla yakıt tüketimi, dolayısıyla daha fazla zararlı emisyona sebep olması 
bakımından da önemi vardır. Bu bakımdan, AB standartlarında bir teknik denetime 
imkan verecek şekilde hazırlanmış ve uygulamadaki gözetim ve denetimi Ulaştırma 
Bakanlığı’na devredilmiş olan “Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve 
Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik”in uygulamaya konulabilmesi açısından, bu iş 
ile ilgili özelleştirme ihalesini kazanan Ortaklık’ın gereken cihaz ve personel olarak 
altyapıyı bir an önce oluşturması sağlanmalıdır. 
 

Bu arada, ülkemizde kaza ile sonuçlanan pek çok teknik arıza, araçların bakım 
ve onarımlarının ciddi ve doğru şekilde yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Bu 
sebeple bakım ve onarım servislerine/tamirhanelere de disiplin getirilmeli, bu gibi 
yerlerin kolaylıkla açılmaları, gereken donanımı bulunmayan, yapılacak sınav ile yeterli 
bilgi ve beceriyi kazandığını gösteren sertifika sahibi kalifiye personel çalıştırmayan 
servislerin/tamirhanelerin faaliyetleri önlenmelidir.  
 
Kapasite üzeri yüklemeler 
  

Yaygın olmasa da, zaman zaman yapılan ağırlık kontrolleri, ülkemizde 
kapasiteleri üzerinde yükleme yapılan önemli oranda yük aracı olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu şekilde yükleme, yolların kısa sürede bozulmaları ve araçların çabuk 
yıpranmaları gibi önemli ekonomik zararlara yol açması yanında, çok sayıda teknik 
arızaya da zemin hazırlamaktadır. Kapasite üzeri yüklemenin etkisi ile meydana gelen 
teknik arızalar, aracın kontrolden çıkması şeklindeki kazalara yol açtığı gibi, arıza 
sonucu yolda kalan araçlara çarpma şeklindeki kazaların da başlıca sebebi olmaktadır. 
Bu bakımdan gereken altyapının bir an önce oluşturularak ağırlık kontrolünün ülke 
düzeyinde yaygınlaştırılması, ayrıca bu yöndeki cezaların arttırılarak kapasite üzeri 
yüklemelerin önlenmesi gerekmektedir.  
  
Kaza sonrası ilk yardım ve tedavi hizmetleri 

 
Kazanın haber verilmesi ve eğitilmiş uzman kişilerce kazaya karışanlara bilinçli 

şekilde tıbbi müdahalede bulunulmasında önemli gecikmeler yaşanmaktadır. 
Haberleşme altyapısı, donanımlı araç ve personel yetersizliğinden kaynaklanan bu 
durumun sonucu olarak, ülkemizde kazalarda ölenlerin ve sakat kalanların oranı 
gelişmiş ülkelerdekine göre çok yüksektir. 1999 ve 2000 yıllarındaki verilere göre, ölüm 
ve yaralanma ile sonuçlanan kazalarda 1000 kaza başına düşen ölü sayısının, 
Almanya’da 19, Japonya’da 11 ve İsveç’te 32 iken ülkemizde 63 olması bunu açık 
olarak göstermektedir. Bu farklılıkta, ülkelerdeki emniyet kemeri vb. koruyucu 
elemanların kullanım oranları, hıza bağlı kaza şiddeti, ayrıca araçların sağlamlıkları gibi 
hususların etkisi olsa da, kaza yerine çabuk erişme ve bilinçli ilk yardımın belirleyici 
esas neden olduğu ifade edilebilir. Bu bakımdan haberleşme ve kaza yerine erişmenin 
çabuklaştırılması ve bilinçli ilk yardım için gereken organizasyonun yapılıp 
finansmanın da sağlanması önemli olmaktadır. Bunun tamamlayıcısı olarak, kazaların 
yoğun olduğu bölgelerde oluşturulacak trafik hastanelerinin sayılarının arttırılmasına 
çalışılmalıdır. Bu konu, yani trafik hastanelerinin sayıca arttırılıp ülke düzeyinde 
yaygınlaştırılmaları, uzun yıllardır gündemde olduğu halde, şu andaki sayıları birkaçı 
geçmemektedir. 
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Kaza verilerinin toplanması ve yorumlanması 
  

Trafik güvenliğine yönelik önlemlerin doğru şekilde alınabilmesi için kaza 
sebeplerinin doğru şekilde analiz edilmesi gerekir. Bu da, doğru ve yeterli veri ile 
sağlanabilir. Bu bakımdan, kaza ile ilgili tutanakların bu konuda iyi eğitilmiş kişilerce 
tanzim edilmeleri yanında, bu tutanakların uzman kişilerce değerlendirip 
yorumlanmaları da gerekmektedir.  
 
7.1.5.3. Karayolu güvenliğine yönelik öneriler 
 

Yukarıda açıklamalara göre, ülkemiz karayolu güvenliği açısından yapılması 
gerekenlerin başlıcaları aşağıda sıralanmıştır.  
 
1. Trafik güvenliği sistematik bir yaklaşım ile ele alınmalıdır. 
2. Karayollarının yükü hafifletilmelidir.  
3. Gereken finansman sağlanmalıdır.  
4. Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği taviz verilmeksizin uygulanmalıdır. 
5. Otorite dağınıklığı giderilmeli, ilgili kurumlar arası eşgüdüm sağlanmalıdır.  
6. Karayolu altyapısı trafik güvenliği yönünden de iyileştirilmelidir.  
7. Trafik eğitiminde etkinlik ve süreklilik sağlanmalıdır. 
8. Sürücü belgelerinin verilmesi, yenilenmesi ve geri alınmasında yeni kriterler 

oluşturulmalıdır. 
9. Trafik denetiminde etkinlik, süreklilik ve şeffaflık sağlanmalıdır. 
10. Trafik davalarının sonuçlanması çabuklaştırılmalı, sigorta sistemi yeni bir 

anlayışla ele alınmalıdır.  
11. Yeterli sayıda nitelikli teknik eleman yetiştirilip istihdam edilmelidir.  
12. Araçların teknik denetimleri ciddi şekilde yapılmalıdır. 
13. Kapasite üzeri yüklemeler önlenmelidir. 
14. Kaza sonrası ilk yardım ve tedavi hizmetleri hızlandırılıp iyileştirilmelidir. 
15. Kaza verileri doğru toplanmalı ve doğru yorumlanmalıdır.  
 
7.1.5.4. Akıllı ulaşım sistemleri  

 
Türkiye’de karayollarından yararlanma oranı (elde edilebilen kapasiteler 

bağlamında) dünyanın gerisinde kalmaktadır. Bunu arttırmanın yollarından birisi de 
Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS) donanımlarından daha fazla yararlanmaktır. Ulaştırma 
Ana Planı Stratejisi çalışmasının önceki raporlarında geniş olarak verilen bu 
donanımlardan, Türkiye’deki karayollarında kısa sürede kullanılmaya başlanabilecek ve 
önemli yararı olacak iki donanım bulunmaktadır.  

 
Bunlardan bir tanesi paralı geçişlerdeki otomatik ödeme donanımlarıdır. Bu 

donanımlar, yaygınlaştırılmalıdır. İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nde son dönemde yapılan 
çalışmalar, bu doğrultuda yapılan ve görüldüğüne göre olumlu (kullanımı arttıran) 
sonuçlar veren örneklerdir. 

 
Diğer donanım ise trafik yönetimi ile ilgilidir. Türkiye’deki otoyolların sık 

tıkanıklık yaşayan kesimlerinde “Otoyol Yönetim Donanımı” ile trafik yönlendirilir ve 
denetlenirse bu kesimlerde yaşanan tıkanmalar nedeniyle ortaya çıkan gecikmelerin 
azaltılabileceği düşünülmektedir. Bu kesimlerde, giriş denetimi (ramp metering) 
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yapılarak otoyola, kapasitesinin üzerinde taşıtın girmesinin önlenmesi, yolun 
kapasitesinde kullanılmasını sağlayacaktır. Bunun yanında sorunlu kesimlere yaklaşan 
akımların hızlarının kapasite hızına bu kesimden önce uydurulması, yine yolun, 
kapasitesinde akım geçirmesini sağlayacaktır. Bu düzenleme de değişebilir işaretler ile 
yapılmalıdır. 
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7.1.6. Personel ve Eğitim  
 
Nitelikli teknik personel korunmalıdır 
 

Uzun zamandır yeterli sayıda teknik personel alınamaması, bir kısım teknik 
personelin çeşitli sebeplerle kurumdan ayrılmaları, normal emeklilik gibi nedenler 
sonucu konularında tecrübe kazanıp uzmanlaşmış teknik personel yönünden KGM’de 
sıkıntı çekildiği gözlenmekte ve yapılan görüşmelerde bu yöndeki sıkıntının emekliliğe 
ayrılmalarla önümüzdeki yıllarda artacağı kurum yetkililerince ifade edilmektedir. Şu an 
için, yolcu ve yük taşımasında %90’ın üzerinde paya sahip 63.000 km’lik bir karayolu 
ağının yapımı ve bakım altında tutulmasından sorumlu bu kurumun, teknik personel 
açısından daha fazla zaafiyete uğramaması için yeterli sayıda yeni eleman alınması 
yanında, mevcutların muhafazası hususunda gereken maddi ve manevi desteğin 
sağlanması zorunlu görülmektedir. 
 
Eğitime verilen önem sürdürülmelidir 
 
 Yol yapım, bakım ve işletme teknolojilerindeki hızlı gelişmelere ayak 
uydurulabilmesi bakımından kurum içinde yapılan, kurs, mesleki bilgi yenileme ve 
geliştirme eğitimlerinin daha da etkileştirilerek sürdürülmesi son derecede önemli 
görülmektedir. 

 
 
 

7.1.7. Planlanan ve Gerçekleşen Yatırımlar 
 
Bölünmüş Yollar 
 
 Bu yollar ile ilgili değerlendirme Bölüm 7.1.5.1’de açıklanmış ve sonuçlar 
tablolar halinde verilmiştir. 
 
Karadeniz Sahil Yolu 
  

Uluslararası ulaşım koridorları üzerinde bulunan Karadeniz Sahil Yolu ile ilgili 
değerlendirme Bölüm 7.1.9’da açıklanmıştır. 
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7.1.8. AB’ye Uyum 
 
7.1.8.1. Dünyada uygulanan yol geometrik standartları  
 
Genel Bakış  
 

Pek çok ülkede, ulusal standartlar, kılavuz ya da tavsiye niteliğindedir ve 
uygulanmaları zorunlu değildir. Bu durum, özellikle ABD, Kanada, Avustralya gibi 
federal yapıya dayanan büyük ülkelerde geçerlidir. Bu ülkelerde standartlar, farklı 
yönetsel bölgeler arasında üniformluk sağlamak amacına hizmet etmektedir. Bazı 
ülkelerde ise, ulusal standartlar zorunlu kılınmıştır. 
 

Yukarıda anılan farklılıklardan bağımsız olarak ulusal standartların bazı ana 
özellikleri tanımlanabilir. Öncelikle, ulusal standartlar, yol tasarımında “iyi uygulama” 
sağlayacak yöntemi temsil etmektedir; zira çoğu durumda sürücü davranışları üzerine 
yapılmış araştırmalara ve çalışmalara dayanırlar. İkinci olarak, standartlarda, 
mühendislik muhakemesine dayanan uygulama esnekliklerinin önemi 
vurgulanmaktadır. Üçüncü olarak, farklı yaklaşımlar sergilense de, güvenlik, bütün 
ülkelerdeki standartların ana hedefleri arasında yer almaktadır. 

 
Bazı ülkelerde uygulanan ulusal standartlar, farklı durumların dikkate 

alınabilmesi için belli esneklikler gösterilebilecek şekilde hazırlanmıştır. Bunlarda, 
standartların katı bir biçimde uygulanmasından kaçınılmasının gerekliliğine 
değinilmektedir. Bazı ülkelerde ulusal standartlar, belirlenmiş minimum ve maksimum 
değerlerden ne kadar sapılabileceğini tanımlamaktadır. Portekiz ve İsveç’te iki ayrı 
standart paketi bulunmaktadır. Bunlardan biri, olağan durumlarda kullanılmak üzere 
hazırlanan “arzu edilen ve tavsiye edilen minimum” standartlar başlığını taşımakta; 
diğeri ise, maliyetle ilgili ya da diğer kısıtların bulunması durumlarında kullanılmak 
üzere hazırlanan “mutlak minimum” standartlar adını almaktadır. İngiltere’de ise, arzu 
edilen minimum standartlardan iki ayrı düzeyde sapmaların yapılandırıldığı bir sistem 
kullanılmaktadır. 
 
Tasarımda Kullanılan Hızlar 
 

Kırsal karayollarının tasarımları ile ilgili bir faktör olarak hızın kullanımı için iki 
temel yaklaşım gözlenmektedir. Her iki yaklaşımda da, neredeyse bütün ülkelerde 
kullanılan proje hızı kavramı, ortak öğe durumundadır. İki yaklaşım arasındaki fark, 
birinde proje hızının kendi başına kullanılması, diğerinde ise başka hız kavramları ile 
birlikte ele alınmasından kaynaklanmaktadır. 
 
“Yalnızca Proje Hızı” Yaklaşımı  
 

Başta ABD, Kanada ve Belçika olmak üzere bazı ülkelerde tasarım parametreleri 
yalnızca proje hızına dayanmaktadır. Bu hız, yol türü, arazi kullanımı ve topoğrafya gibi 
faktörlere dayanılarak önceden belirlenmektedir. Bu yaklaşım, yolda uygulanan 
hızların, seçilmiş olan proje hızını aşmayacağı kabulüne dayanmaktadır. Fransızca 
konuşulan ülkelerde proje hızı, “temel hız” olarak da anılmaktadır. 
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Bu yaklaşımdaki temel ilke, yolların, kabul edilebilir güvenlik koşullarında 
erişilebilecek belli bir (maksimum) hıza izin verecek şekilde tasarlanmasıdır. Proje hızı, 
anlamlı uzunluklar boyunca sabit tutulmalıdır. Hızın değişeceği noktalardaki değişimler 
de ancak küçük boyutta olmalıdır. 
 

Bu yaklaşım ile ilgili İtalya’da biraz farklı bir uygulama bulunmaktadır. Burada, 
proje hızları bir yol kesimi boyunca değişik olabilir; ancak, belirlenmiş bir proje hızı 
aralığında değişiklik gösterebilirler. 
 
“Proje Hızı Ötesi” Yaklaşımı 
 

Daha yaygın olan bir yaklaşımda ise, proje hızı dışındaki başka hız 
kavramlarının kullanımı da söz konusudur. Bazı ülkelerde kullanılan kılavuzlarda, yol 
sisteminin, özellikle de geçkinin, sürücü davranışı üzerinde yarattığı uyarıcı etkiler, 
işletim hızı cinsinden göz önüne alınmaktadır. Burada, işletim hızlarının genellikle 
proje hızlarından büyük olduğu dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, başta Almanya olmak 
üzere bir dizi ülkede, bazı geçki elemanlarının tasarımı, beklenen işletim hızlarının 
tahminine dayandırılarak yapılmaktadır. En yaygın kullanılan tahmin, uygun modeller 
kullanılarak elde edilen, serbest hareket eden taşıtların beklenen yüzde 85 hızıdır (V85). 
“Seyir hızı”, “yolculuk hızı” ve bazı Almanca ve Fransızca konuşulan ülkelerde 
kullanılan “proje hızı” gibi alternatif tanımlar da işletim hızlarını belirtmekte 
kullanılmaktadır. 
 

V85 hızının, birbirini izleyen yol kesimlerindeki tutarlılığını ve V85 hızı ile proje 
hızı arasındaki dengeyi sağlamak için önlemler alınmıştır. Büyük Britanya ve 
Avustralya gibi bazı ülkelerde proje hızı ile V85 hızı arasındaki dengeleme, proje hızının 
seçiminde, iteratif bir işlemle sağlanmaktadır.  
 

Fransa ve İsveç’in de aralarında bulunduğu az sayıda ülkede ise belirli proje 
hızları için hız kısıtları belirlenmiştir. Almanya ve İngiltere’de kullanılan standartlarda 
da hız kısıtlarına, sınırlı da olsa atıf yapılmaktadır. 
 
Geçki Elemanları, Dever ve Enine Sürtünme Katsayısı  
 

Tasarım parametrelerinin maksimum değerleri, ülkeler arasında değişkenlik 
göstermektedir. Bu değişkenlik, farklı iklim koşullarını, kullanıcıların konfor ile ilgili 
tahammül sınırlarını ve farklı sürücü alışkanlıklarını ya da davranışlarını 
yansıtmaktadır. 
 

Örneğin, bazı ülkelerdeki maksimum dever değerleri arasında görülen fark ciddi 
boyutlardadır. Tablo 7.1.8.1’de görülen bu değerler %5,5 ile %12 arasında 
değişmektedir. Türkiye’deki kırsal yollarda, başka bazı ülkelerde olduğu gibi bütün yol 
ve arazi tipleri için maksimum dever sabit alınmaktadır (%8). 
 

İngiltere ve Portekiz gibi bazı ülkelerde, proje hızından bağımsız olarak, izin 
verilen maksimum enine sürtünme katsayısı (fmaks) için tek bir değer kullanılmaktadır. 
Ancak fmaks’ın hıza göre değişmesi daha fazla rastlanılan bir durumdur. Bazı 
durumlarda, fmaks değerlerinin proje hızının fonksiyonu olarak tanımlanmasının 
arkasında yatan mantık açıklanmıştır. ABD ve İngiltere’de, fmaks sürücü konforuna 
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ilişkin kaygılara dayandırılırken, Almanya’da kaplama özellikleri ile ilgili olarak 
dinamik güvenlik kaygılarına dayandırılmıştır. Tablo 7.1.8.2’de değişik ülkelerde 
kullanılan enine sürtünme katsayısı değerleri görülmektedir. 
 

Minimum değerin üzerindeki yatay kurba yarıçapları için, dever değerini 
belirlemekte farklı bağıntılar kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlardaki ortak kabul, 
merkezkaç ivmesinin ikiye bölünerek, bir parçasının dever ile diğer parçasının ise 
tekerlek ile kaplama arasındaki sürtünme ile karşılanmasıdır. Deveri belirlemek için 
kullanılan bağıntılar çoğunlukla doğrusal ya da logaritmik-doğrusaldır. Ancak, 
Avustralya, Kanada ve ABD’deki standartlarda eğriler kullanılmaktadır. Tablo 
7.1.8.3’de farklı ülkelerdeki minimum yatay kurba yarıçap değerleri verilmiştir. 
Türkiye’deki kırsal yollarda, yol geometrik standartlarına göre uygulanan minimum 
kurba yarıçapları farklı yol sınıfları ve arazi tipleri için değişkenlik göstermektedir.  
 
Türkiye’de Uygulanan Yol Geometrik Standartları  

 
Türkiye’deki karayollarında uygulanması gereken geometrik standartları, 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. İki şeritli kırsal Devlet Yolları 
için hazırlanmış olan geometrik standartlar Tablo 7.1.8.4’de görülmektedir. Ancak 
KGM tarafından açıklanmış bu standartlara karşın, son yıllarda inşa edilen 
karayollarında bu standartlara yer yer uyulmadığı görülmektedir. Türkiye’deki 
Otoyollar için hazırlanan geometrik standartlar ise Tablo 7.1.8.5’de verilmiştir. 
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Tablo 7.1.8.1. Bazı ülkelerde maksimum dever, e (%) 
 
 

Proje Hızı (km/sa) 
Ülke 

40 50 60 70 80 85 90 100 110 120 130 140 
Avustralya Düz arazide 6 – 7 ; dağlık arazide 10 – 12 
Avusturya 7 6 
Belçika 7 6 
Kanada 6 ya da 8 
Finlandiya 7 6 5 4 
Fransa 7 
Almanya 8 
Yunanistan Düz arazide 8 (9) ; engebeli ya da dağlık arazide 7 
İtalya 7 
İrlanda 6 (7) 
Hollanda 7 (8) 
Portekiz 7 
İspanya 7 5,85 4,67 
İsveç 6 
İsviçre 7 
İngiltere  5 (7) 
ABD 8 ; 10 ; 12 
Türkiye 8 
 
Parantez içerisindeki sayılar yalnızca istisnai durumlarda kullanılır.  
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Tablo 7.1.8.2. Bazı ülkelerde maksimum enine sürtünme katsayısı (fmaks) 
 
 

Proje Hızı (km/sa) 
Ülke 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 
Avustralya 0,35 0,33 0,31 0,26 0,18 0,12 0,12 0,11 0,11 
Avusturya 0,28 0,25 0,23 0,22 0,21 0,17 0,16 0,15 
Belçika 0,15 0,12 0,10 
Kanada 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 
Finlandiya 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 
Fransa 0,17 0,14 0,12 
Almanya 0,33 0,29 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14 
Yunanistan1 0,16            0,14 0,15  0,13 0,14  0,12 0,12  0,11 0,11  0,10 0,11  0,09 0,10  0,09 0,09  0,08 0,09                    0,08 
İtalya 0,24 0,17 0,13 0,11 0,10 0,09 
İrlanda 0,18 0,15 0,14 0,13 0,12 
Hollanda 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,13 0,12 
Portekiz2 0,16          0,04 0,15  0,04 0,14              0,04 0,13  0,06 0,12  0,06 0,10  0,06 0,09  0,06 0,08  0,06 0,08  0,05 
İspanya 0,43 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 0,32 0,31 0,29 0,28 0,26 
İsveç 0,15 0,14 0,12 0,10 
İsviçre 0,18 0,18 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10 0,09 
İngiltere Arzulanan minimum = 0,06 ; bir basamak altı = 0,09 ; mutlak minimum = 0,15 
ABD 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,11 0,09 
1 İlk değerler düz arazide, ikinci değerler engebeli ya da dağlık arazide geçerlidir. 
2 İlk değerler mutlak minimum kurba yarıçapına, ikinci değerler tavsiye edilen minimum kurba yarıçapına tekabül etmektedir.  
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Tablo 7.1.8.3. Bazı ülkelerde minimum yatay kurba yarıçapı (m) 
 

Proje Hızı (km/sa) 
Ülke 

40 50 60 70 80 85 90 100 110 120 130 140 
Avustralya1           45          65 105  90 160 – 135  270  215 440 530 670 785  
Avusturya 45 80 125 180 250   450  700  1000 
Belçika   130    350      
Kanada 60 100 150 200 280  380 490     
Finlandiya2 90  60 150  110 250  170 350  250 500 –350  750  500 1000 650 1250  850 1700  1100 2200  1400 2600  1700 
Fransa   120  240   425     
Almanya  80 120 180 250  340 450  720   
Yunanistan3  80  96 125  140 180  200 250 – 280  330  370 420  480 530  600 650  740 790  890  
İtalya 40  120  260   450  650  1000 
İrlanda     350   550     
Hollanda4  85  80  185  170   350  320   750   
Portekiz2   250  130  450  240   700  420  1000  700   
İspanya 50 85 130 190 265 305 350 485 670    
İsveç2   160  100 350  220   500  400  625  625    
İsviçre 50 80 120 170 240  325 425 550 700   
İngiltere5  180  127 255  180 360  255  510  360  720  510  1020  720   
ABD6 50 - 45 80 - 70 125 - 105 175 - 150 230 - 195  305 - 255 395 - 330 500 - 415 665 - 540   
Türkiye7 50 - 60 90 - 105 150 200 230 - 250   400     

1  Her proje hızı için ilk değer e=%6 için, ikinci değer e=%12 içindir. 
2  Her proje hızı için ilk değer tavsiye edilen minimum, ikinci değer mutlak (istisnai) minimumdur 
3  Her proje hızı için ilk değer düz arazi için, ikinci değer engebeli ve dağlık arazi içindir.  
4  Her proje hızı için ilk değer e=%5 için, ikinci değer e=%7 içindir. 
5  Her proje hızı için ilk değer arzulanan minimum standartlara, ikinci değer arzulanan minimum standartların 1 basamak altına işaret etmektedir. 
6  Her proje hızı için ilk değer e=%8 için, ikinci değer e=%12 içindir.  
7  40 ve 50 km/sa’lik proje hızları için ilk değer üçüncü sınıf yollarda, ikinci değer ise ikinci sınıf yollarda geçerlidir. 80 km/sa proje hızı için ilk değer dalgalı 
arazide, ikinci değer düz arazide geçerlidir.  
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Tablo 7.1.8.4. Türkiye’de iki şeritli kırsal Devlet Yolları için geometrik standartlar 
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Tablo 7.1.8.5. Türkiye’deki Otoyollar için geometrik standartlar 
 

 
 
 



 7.1-79

7.1.8.2. Üstyapı şartnameleri ve üstyapı tipi seçim esasları 
 
Üstyapı malzeme şartnameleri 
 

AB çalışmaları kapsamında, AB ile Türkiye arasında imzalanan 6 Mart 1995 
tarihli AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı’nın kabul edilmesi ile, AB ile ilişkilerde 
yeni bir döneme girilmiş bulunulmaktadır. Bu bağlamda, 1996 yılı itibariyle Gümrük 
Birliği Anlaşması oluşurken, Türkiye, AB’ye katılım sürecinde, AB teknik mevzuatının 
tümünü kendi hukukuna aktaracağını taahhüt etmiş ve bu kapsamda AB Standartlarına 
uyum yükümlülüğünü de üstlenmiş bulunmaktadır. 
 

Bu kapsamda, teknik mevzuatın uygulanmasına yönelik kuralları içeren ve 
“Çerçeve Kanun” olarak bilinen kanun tasarısı TBMM’de kabul edilerek, “Ürünlere 
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” adı altında 11 
Temmuz 2001 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır. Gümrük anlaşmasının yürürlüğe 
girdiği 1995 yılından bu yana tamamlanması beklenen mevzuat uyumunun 
gerçekleşmesi ile CE işareti dahil AB mevzuatı çerçevesinde düzenlenecek belgeleri 
Türkiye’ye verecek kurum ve kuruluşlar belirlenecektir. Ayrıca, CE işareti ile ilgili 
direktiflerin ülkemizde yürürlüğe girmesi durumunda, gerek ithal edilen, gerekse 
Türkiye’de üretilen ürünlerin CE işareti taşımaksızın piyasaya sürülmesi mümkün 
olamayacaktır. 

 
CPD (Construction Product Directive) kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili 

değişiklik ve düzenlemelerin ve bu konulardaki çeşitli uyum çalışmalarının da kısa 
zamanda sonlandırılması gerekmektedir. 

 
Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile uyumlu hale getirilmiş Teknik Mevzuat’ın 

yürürlüğe koyulması uygun olacaktır. 
 
Yollarda teknik temel gereklilikleri sağlayan malzemeler kullanılması 

gerekmektedir. 
 
İnşaat işlerinde kullanılacak malzemelerin teknik temel gerekleri karşılayarak 

CE işareti taşıması halinde, kullanıma uygun olduğu kabul edilmekte ve bu durum, o 
ürünün ilgili yönetmeliğin tüm şartlarını karşıladığını göstermektedir. Ürünlerin 
kullanım amacı doğrultusunda, bu temel gerekliliklerden biri veya  birkaçını sağlama 
zorunluluğu bulunması itibariyle, bu kapsamda, yol malzemelerinin,  

 
• Bitümlü Bağlayıcıların; 
      -    Mekanik Dayanım ve Stabilite 
      -    Hijyen, Sağlık ve Çevre 
      -    Kullanım Güvenliği 
 
• Bitümlü Karışımların;  
      -    Mekanik Dayanım ve Stabilite  
      -    Kullanım Güvenliği 
 
• Kaplamaların; 
      -    Mekanik Dayanım ve Stabilite  
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      -    Kullanım Güvenliği 
 
gibi özelliklerinin zorunlu olarak karşılanmasının sağlanması gerekmektedir. 

Türkiye’de, Avrupa Bitümlü Bağlayıcı Şartnamesinin, ülke koşullarına uygun 
bazı değişiklikler yapılmak suretiyle yürürlüğe konması gerekmektedir. 

 
Üstyapı tasarımı 

 
Türkiye’de üstyapı tasarımında, analitik-ampirik bir yöntem olan AASHTO 

2002 yönteminin kullanılması uygun görülmektedir. 
 
AASHTO 2002 Karayolu Üstyapı Projelendirme Yöntemi 
 

AASHO 1972 tasarım yöntemi, ülkemizde KGM tarafından yüksek standartlı 
yolların ve BSK kaplamalı yolların kalınlık tasarımında yıllardır kullanılmaktadır. 
AASHO 1972 tasarım yönteminde, günün koşullarına uygun değişiklikler yapılarak, 
özellikle zemin esneklik modülünü kalınlık tasarımında dikkate alan AASHTO 1986 ve 
1993 yöntemlerinin ortaya atılmasına karşın, ülkemizde AASHO 1972 kalınlık tasarım 
yöntemi kullanılmaya devam edilmektedir. 

 
AASHO 1972, 1986 ve 1993 tasarım yöntemleri, 1960’lı yıllarda ABD’de 

yapılan bire bir ölçekli yol testi sonuçlarına dayanmaktadır. Tasarım, tamamen deney 
sonuçlarına, diğer bir deyişle, deney yolunda kullanılan malzemelerin özelliklerine, yol 
üzerinden geçen taşıtların dingil konfigürasyonuna ve bölgenin iklim koşullarına bağlı 
olarak geliştirildiğinden, ampirik bir yöntemdir. Dolayısıyla, diğer bölgelerde, deney 
yolundan farklı malzemelerin kullanılması veya farklı dingil yüklemelerinin söz konusu 
olması durumlarında dikkatli olmak gerekmektedir. 
 

Ancak, zamanla ağır taşıt trafiğinin artması, yeni malzemelerin yol inşaatında 
kullanılmaya başlaması ile birlikte, 1980’li yıllardan sonra, gelişmiş ülkeler (özellikle 
Avrupa ülkeleri) tarafından, analitik-ampirik üstyapı tasarım yöntemlerinin 
geliştirilmesi ve kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Analitik-ampirik üstyapı 
tasarımı, diğer mühendislik yapılarında olduğu gibi, uygulanan yükü ve malzemelerin 
mekanik özelliklerini (elastisite modülü, Poisson oranı, esneklik modülü vb.) dikkate 
alarak üstyapıda oluşacak, gerilme veya birim şekil değiştirmelerin hesaplanması 
esasına dayanmaktadır. Günümüzde, gelişmiş ülkelerin büyük bir çoğunluğu, kendi ülke 
koşullarına uygun analitik tasarım yöntemi geliştirmiş ve kullanmaktadır. Analitik-
ampirik tasarım yöntemleri genel olarak asfalt altında oluşan çekme gerilmesi veya 
birim çekme şekil değiştirme miktarının sınırlandırılması ve taban zemini üzerinde 
oluşan basınç gerilmesinin veya düşey birim şekil değiştirmesinin sınırlandırılması 
esasına dayanmaktadır. 
 

Üstyapı tasarımına başlamadan önce, üstyapıda kullanılacak malzemelerin 
mekanik özelliklerinin laboratuvar ortamında belirlenmesi gerekmektedir. Daha sonra, 
başlangıç üstyapı tabaka kalınlıkları seçildikten sonra, statik veya dinamik gerilme 
analizi yapılarak, asfalt tabakaları altındaki çekme gerilmesi ile taban zemini üzerindeki 
basınç gerilmesinin izin verilen değerler içerisinde kalıp kalmadığı kontrol edilmektedir. 
Eğer, gerilmeler limitler içerisinde ise, tabaka kalınlıkları kabul edilir veya kalınlıklar 
azaltılarak, gerilmeler limitler içerisinde kalacak şekilde optimum tabaka kalınlıkları 
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araştırması yapılabilir. Özellikle son yıllarda bilgisayar hızlarının artması, statik 
analizler yerine dinamik analizlerin kullanımını arttırmıştır. Mevcut üstyapıların 
mekanik özelliklerini belirlemek için, geri hesaplama (backcalculation) yöntemi 
kullanılması gerekir. 
 

AASHTO 2002 tasarım yöntemi de analitik-ampirik yaklaşımı benimsemiştir. 
Ülkemizde AASHO 1972 tasarım yöntemi uzun yıllar kullanıldığından, geçiş kolaylığı 
sağlayacağı düşünülerek, AASHTO 2002 tasarım yöntemi hakkında kısa özet bilgiler 
verilmesi uygun görülmüştür. AASHTO 2002 ile esnek üstyapıların tasarımı Şekil 
7.1.8.1’de özetlenmiştir. 
 
 

 
 
 Şekil 7.1.8.1. AASHTO 2002 analitik-ampirik esnek üstyapı tasarım yöntemi akış  
  diyagramı 
 

Şekil 7.1.8.1’de gösterilen tasarım işlemi, iteratif bir süreçtir. Tasarımcı, bir 
başlangıç tasarımı seçtikten sonra, performans ölçütlerinin sağlanıp sağlanmadığını 
kontrol eder, üstyapı kalınlıkları ve/veya tabaka malzeme özellikleri, performans 
ölçütleri sağlanıncaya kadar değiştirilir. Performans ölçütü olarak, tekerlek izi derinliği, 
yorulma  kırılması  (çatlaması), termal  kırılma (çatlama) ve yol yüzey düzgünsüzlüğü 
(Uluslararası Düzgünsüzlük İndeksi, IRI) dikkate alınmaktadır.  
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Tasarım aşamaları aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır: 
 
1) Arazi koşulları dikkate alınarak, zemin esneklik modülü, asfalt betonu ve diğer 

malzemelerin mekanik özellikleri ile trafik yükleri, iklim modeli seçilir. 
2) Tasarım periyodu sonundaki kabul edilebilir performans ölçütleri örneğin; kabul 

edilebilir tekerlek izi derinliği, yorulma kırılması, termal kırılma ve IRI belirlenir. 
3) Her bir performans ölçütü için istenilen güvenilirlik düzeyi belirlenir. 
4) Aylık trafik verileri ve iklim koşulları dikkate alınarak, tasarım ömrü boyunca 

malzeme özelliklerinin değişimi belirlenir. 
5) Çok tabakalı elastik tabaka teorisi veya sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak, her 

bir dingil yüklemesi ve yük için, gerilme ve birim şekil değiştirme hesaplanarak, 
dikkate alınan bozulma modellerine göre artan bozulmalar hesaplanır. 

6) Yığışımlı bozulma miktarları, her bir analiz periyodu için, tasarım ömrü boyunca 
hesaplanır. 

7) Tekerlek izi derinliği, yorulma kırılması ve termal kırılma gibi esas bozulmalar, 
kalibre edilmiş analitik-ampirik bozulma modelleri kullanılarak, her bir analiz 
periyodu için tasarım ömrü boyunca tahmin edilir. 

8) Başlangıç IRI değeri, bozulmalar ve analiz periyodu sonundaki arazi faktörleri 
dikkate alınarak, IRI değeri tahmin edilir. 

9) Belirlenen güvenilirlik düzeyine göre, deneme tasarımının performansı 
değerlendirilir. 

10) Performans ölçütleri sağlanmamış ise, tasarım değiştirilerek, ölçütler sağlanıncaya 
kadar, 4 ile 9 arasındaki işlemler tekrar edilir. 
 

Veriler 
 

Şekil 7.1.8.1’de gösterilen I. aşamadaki veriler, laboratuvar ve arazide doğrudan 
ölçüm değerleri olabileceği gibi örneğin, CBR değeri kullanılarak, taban zemini 
esneklik modülünün ve granüler malzeme esneklik modülünün tahmini gibi korelasyon 
ilişkileri kullanılarak da sağlanabilir. Bunun yanında bazı ön tasarımlar için, tipik 
esneklik modülleri değerleri veya taşıt dingil dağılımları dikkate alınabilir. 

 
Tasarım için aşağıdaki verilere gereksinim duyulmaktadır: 
 

1) Her bir ay için tek, çift (tandem), üçlü (tridem) ve dörtlü dingil yüklerinin ortalama 
günlük sayısı. 

2) Asfalt betonu içindeki sıcaklık dağılımı, ortalama sıcaklık değerleri, analiz periyodu 
içindeki tekerlek izi derinliği ve yorulma kırılmasını tahmin etmek için, sıcaklığa 
bağlı asfalt betonu esneklik modülünün değişimi kullanılır. En az bir yıllık ölçüme 
gereksinim duyulmaktadır. 

3) Her bir analiz periyodu için, taban zemini, alttemel ve temel tabakası ortalama 
esneklik modülleri. 

 
Üstyapı Analizi 

 
Üstyapı analizi, yük ve iklim koşullarından dolayı üstyapıda oluşacak gerilme, 

birim şekil değiştirmeler ve tabakalardaki deformasyonları hesaplamak için yapılır. 
İklim koşulları, büzülme ve genleşme şeklinde doğrudan etkisini gösterebileceği gibi, 
sıcaklık ve nem etkisiyle malzeme esneklik modülü üzerinde dolaylı etki gösterebilir.  
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Dikkate alınan tipik üstyapı kesimleri ve gerilmeler aşağıda gösterilmiştir: 
 

1) BSK üstünde ve altında meydana gelen yatay birim şekil değiştirme miktarı (BSK 
yorulma kırılması için). 

2) BSK içinde meydana gelen düşey gerilme/birim şekil değiştirme (BSK tekerlek izi 
derinliği için). 

3) Temel/Alttemel tabakaları içindeki düşey gerilme/birim şekil değiştirme (granüler 
tabakada tekerlek izi derinliği için). 

4) Taban zemini üzerindeki düşey gerilme/birim şekil değiştirme (taban zemini 
tekerlek izi derinliği için). 

 
Üstyapı analizi, doğrusal (lineer) elastik tabaka teorisi (tabaka kalınlığı, her bir 

tabakaya ait elastisite modülü ve Poisson oranı) kullanılarak yapılabileceği gibi, 
doğrusal olmayan (non-lineer) malzeme özelliklerini dikkate alan sonlu elemanlar 
yöntemiyle de yapılabilir. 

 
Bozulma Modelleri 

 
AASHTO 2002 üstyapı tasarım yöntemi kapsamındaki bilgisayar yazılımı 

içinde, tekerlek izi derinliği, termal kırılma (çatlama), yorulma kırılması (çatlaması) ve 
IRI tahmin modelleri kullanılmaktadır. AASHTO 2002’nin ampirik kısmı bu 
modellerden kaynaklanmaktadır. Tasarımda, yazılım tarafından istenen veriler 
girildikten sonra, bozulma modelleri kullanılarak, her bir periyot için ve proje ömrü için 
beklenen bozulma miktarları hesaplanmaktadır. 

 
AASHTO 2002 Tasarım Yöntemi Kullanımı için KGM Tarafından Toplanması 
Gereken Veriler ve Yapılması Gereken Malzeme Deneyleri 

 
Daha önce de belirtildiği gibi; KGM, AASHO 1972 esnek üstyapı tasarım 

yöntemini kullanmaktadır. AASHTO 2002 tasarım yönteminin kullanımına ancak 
aşamalı şekilde geçilmesi öngörülebilir. AASHTO 2002 tasarım yöntemi aynı zamanda 
bir bilgisayar yazılımını da kapsamaktadır. KGM’nin her şeyden önce bu yazılıma sahip 
olması gerekmektedir. Ancak, yazılımın elde edilmesi, AASHTO 2002 tasarım 
yönteminin başarılı bir şekilde kullanılmasını garantilememektedir. Zira, yazılım 
oldukça fazla sayıda veriye gereksinim duymaktadır. Bu nedenle, tasarımın başarılı 
olabilmesi için verilerin doğru ve güvenilir olması çok önemlidir. 

 
Gerek yeni yol üstyapı tasarımı gerekse onarım planlaması için, trafik sayımları 

ve dingil yükleri ile tiplerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle, daha ayrıntılı 
trafik verilerinin düzenli bir şekilde ve aylık olarak toplanması gerekmektedir.  

 
Bunun yanında, esnek üstyapı tasarımı yapılacak kesimlerde en az bir yıllık 

iklim verilerinin (tasarım periyodu boyunca; saatlik ortalama sıcaklık, saatlik yağış 
miktarı, saatlik rüzgar hızı, saatlik güneş ışığı yüzdesi, saatlik rölatif nem değeri, proje 
sahasındaki mevsimlik veya sabit yeraltı su seviyesi bilgilerinin) toplanması 
gerekmektedir. Aynı şekilde, onarım planlaması için, asfalt betonu elastiklik modülünün 
sıcaklığa bağlı değişimini belirlemek için, asfalt betonu içindeki sıcaklık dağılımının da 
bilinmesi gerekmektedir. 
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Tabakaların drenaj özellikleri ile ilgili drenaj yapısı uzunluğu, asfalt betonu kısa 
dalga absorbsiyonu, üstyapı enine eğimi, filtrasyon potansiyeli gibi bilgilere de 
gereksinim duyulmaktadır. Laboratuvar ortamında geçirimlilik deneyleri yapılarak, 
filtrasyon potansiyeli ve jeofizik yöntemler kullanılarak kısa dalga absorbsiyonu 
hakkında bilgi sahibi olunabilir.  

 
Asfalt betonu tabakalara ait, değişik frekans ve yükleme büyüklüklerinde elde 

edilen dinamik modül (E*), ısı iletkenliği, ısı kapasitesi ve birim hacim ağırlığına 
gereksinim duyulmaktadır. Isı iletkenliği ve ısı kapasitesi değerleri termodinamik 
deneyler ile elde edilebileceği gibi, tipik değerler literatürden seçilebilir. Dinamik 
modül (E*), NCHRP 1-28A raporunda belirtildiği gibi, dinamik dolaylı çekme aleti, üç 
eksenli deney setleri ile değişik sıcaklık ve yükleme koşulları altında doğrudan 
belirlenebilir. Ancak, sözü edilen test cihazlarının bulunmadığı durumlarda, bitüm 
kesme modülü ve 10 rad/sn hızda değişik sıcaklık değerlerinde faz açısı ile birlikte, 
bitüm rijitliği (stiffness) veya viskozitesi; klasik penetrasyon, viskozite ve yumuşama 
noktaları deney sonuçlarından yararlanılarak belirlendikten sonra, dinamik modül (E*) 
ampirik bağıntılar yardımıyla da hesaplanabilir. 

 
Bitümlü karışımın sıkıştırma sıcaklığının belirlenebilmesi için, bitümün 

sıcaklığa bağlı viskozite değişiminin de belirlenmesi gerekmektedir. Daha sonra, 
bitümlü karışımın yaşlanmayı da içeren, zaman-sıcaklık arasındaki ilişkiyi tam olarak 
belirleyen “mastır eğrisi” nin geliştirilmesi gerekmektedir. Eğrinin elde edilmesi için 
çok sayıda deney yapılması gerekmekte ve deney sonuçları optimizasyon yöntemiyle 
eğriye uydurulmaktadır. 

 
Taban zemini ve granüler tabakalar için esneklik modülü ve Poisson oranının 

belirlenebilmesi için, laboratuvarda dinamik üç eksenli test cihazının kullanılması ve 
deformasyon ölçümlerinin yatay ve düşey yönde ölçülmesi gerekmektedir. Özellikle 
esneklik modülünün belirlenmesinde, deney sırasında farklı yükleme koşulları ve 
frekansların, NCHRP 1-28A raporunda belirtildiği gibi uygulanması gerekmektedir. 

 
Uzun Vadede Esnek Üstyapı Tasarımı 

 
AASHTO 2002 esnek üstyapı tasarım yöntemi, çok fazla sayıda deney sonucuna 

ve ölçüme dayalı bir tasarım yöntemi olduğundan, kısa bir süreçte, KGM’nin AASHTO 
2002’ye uyum sağlaması zor görünmektedir. Bu nedenle, tasarımlar AASHO 1972 
rehberine göre yapılsa bile, AASHTO 2002 ile en azından yazılımda varsayılan 
(default) değerler kullanılarak, karşılaştırma yapmak ve bazı varsayılan değerleri 
değiştirerek tasarımın nasıl değiştiğini gözlemlemek, ona göre AASHO 1972 rehberine 
göre yapılan tasarımı yeniden gözden geçirmek faydalı olacaktır. 

 
Uzun dönemde, test cihazlarının sağlanması ve gerekli arazi verilerinin 

toplanması halinde, AASHTO 2002 tasarım yöntemi başarı ile kullanılabilir. Ancak, 
unutmamak gerekir ki, AASHTO 2002 bilgisayar yazılımında bulunan bozulma 
modelleri belirli malzeme, iklim ve diğer koşullar için kalibre edilmiş modellerdir. Bu 
modellerin ülkemizde kullanılan karışımları temsil edip etmediğinin araştırılması 
gerekmektedir. 
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Yukarıda belirtildiği gibi, AASHTO 2002 esnek üstyapı tasarım yönteminin 
uzun vadede kullanılabilmesi yanında, ülkemiz koşullarına uygun bir analitik-ampirik 
üstyapı tasarım yönteminin geliştirilmesi daha faydalı olacaktır. Bunun için, çok sayıda 
laboratuvar testlerine ilave olarak, arazi ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Elde 
edilecek veriler ışığında, bozulma modelleri oluşturulabilir. Uzun vadede, yol üstyapısı 
konusunda araştırma yapan üniversiteler ile KGM’nin ortaklaşa yapacakları projelerle, 
ülkemiz trafik, iklim ve malzeme özelliklerini dikkate alan bir analitik-ampirik tasarım 
yöntemi geliştirilebilir. 

 
Üstyapı tipi seçim esasları 

 
Günümüzde, motorlu taşıt trafiğindeki sürekli artışlar ve kaynak 

sağlanmasındaki güçlükler karşısında, yeni karayolu yapmaktan çok, mevcut karayolu 
üstyapılarının gelecekteki yoğun ve ağır trafiğe cevap verebilecek şekilde yenilenmesi 
önem kazanmaktadır. Gerek yeni karayolu yapımında, gerekse üstyapı yenileme 
çalışmalarında, üstyapı seçimi büyük önem taşımaktadır. Zira, karayollarında üstyapı 
tipi seçimi, değişik ve çok sayıdaki ölçütlere dayandırılması gereken kapsamlı bir konu 
özelliği taşımaktadır. Seçim yapılırken, üstyapı tipleri teknik ve ekonomik bakımdan 
karşılaştırılmalı ve ülke koşulları da dikkate alınarak, karara varılmalıdır.  

 
Üstyapı tipi seçiminde teknik ölçütler 

 
Dıştan gelen yüklerin taban zeminine iletilmesi 

 
Yol üstyapısını, esnek ve rijit olmak üzere iki esas gruba ayırmak olanaklıdır. 

Esnek ve rijit üstyapılar, trafik yükünü taban zeminine iletme ve tahrip olma şekilleri 
yönünden farklılık göstermektedir (Şekil 7.1.8.2). 

 
           Şekil 7.1.8.2. Esnek ve rijit yol üstyapılarında yük dağılımı 
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Alttemel, temel ve kaplama tabakalarından oluşan esnek üstyapılar, altyapının 
deformasyonlarına kolayca uyabileceğinden, zayıf ve sıkışabilir taban zeminleri için 
uygun gibi görünmektedir. Trafik yüklerinin bu tabakalardan geçerek taban zeminine 
iletilmesi, zemin içindeki klasik yük dağılışı gibi olmakta, yani, tekerlek yükleri altında 
esnek üstyapı, deforme olmakta ve her tabaka, üzerine gelen yükü bir alttakine biraz 
daha yayarak iletmektedir. Böylece, taban zeminine ulaşan yük kısmen büyük bir alana 
yayılmış olmaktadır. Esnek üstyapıda oluşan gerilmelerin değeri, yolun en üst 
tabakasından alta doğru inildikçe düştüğü için, kullanılacak malzemelerin mekanik 
özellikleri de bu gerilme dağılışına uygun olarak seçilmektedir. Rijit üstyapılar, taban 
zemini üzerine yapılan beton plaktan oluşmaktadır. Don, pompaj, şişme-büzülme 
olaylarına karşı ise, beton kaplama ile taban zemini arasında kaplama altı tabakası 
yapılmaktadır. Beton plağın elastisite modülü taban zemininin elastisite modülünden 
çok büyüktür. Bu bakımdan beton yol, elastik zemine oturan bir kiriş şeklinde 
çalışmakta ve trafik yüklerini bu esasa göre, esnek üstyapıya nazaran daha geniş bir 
alana yayarak, taban zeminine iletmektedir. Taban zemini ile sürekli temas halindeyken, 
beton yol zemine oturan elastik kiriş gibi çalıştığından, taşıma gücü taban zemininin 
direncine bağlı olmayacaktır. Bu nedenle, rijit üstyapılar zayıf taban zeminleri üzerinde 
esnek üstyapılara nazaran daha iyi sonuç vermektedir. Çek Cumhuriyeti, Avusturya, 
Hollanda, ABD ve İngiltere gibi birçok ülkenin teorik çalışmaları ve deneyimleri de bu 
hususun doğruluğunu ortaya koymuş bulunmaktadır. 

 
Trafik 

 
Trafik hacmi ve yıllık trafik artış oranı yüksek, ayrıca trafik içindeki ağır taşıt 

miktarı yüksek olan yollar için rijit üstyapı daha uygun olmaktadır. Çelik lif takviyeli 
beton yollar ve sürekli betonarme yollar, normal beton yola nazaran daha pahalı 
olmakla birlikte, son yıllarda ABD’de ve çok az sayıda Avrupa ülkesinde (Belçika’da) 
yoğun trafik yükleri taşıyan yolların kaplanması ve onarımında kullanılmaktadır. Beton 
yollar, endüstrileşme düzeyi ne olursa olsun, bütün bölgelerde uygulanabilir bir 
teknolojiye sahip bulunmaktadır. Düşük trafik artışları halinde ise, kademeli inşaata 
elverişli esnek üstyapı ile gelişen trafiğe cevap vermek mümkün olabilmektedir. 

 
İklim 

 
Mevsimler arasında büyük sıcaklık farklılıkları bulunan, kara ikliminin hakim 

olduğu bölgelerde, asfalt betonunun viskoelastik davranışlı bir malzeme olması 
nedeniyle, yazın tekerlek izi oluşmasına direnç gösteren, kışın ise çatlamayan bir 
bitümlü karışımın formüle edilmesi güç olmaktadır. Bu tip bölgelerde rijit üstyapıların 
kullanılması daha uygun olmaktadır. Ancak bu durumda, beton plaklar arasındaki 
derzler kışın çok açılacaktır. Bu da pompaj olayını kolaylaştırmaktadır. Derz 
boşluklarını uygun malzeme ile doldurmak, kayma demiri kullanmak ve beton plak ile 
taban zemini arasına granüler malzemeden “kaplama altı” tabakası oluşturmak suretiyle 
pompaj olayı sakıncası giderilebilmektedir. 

 
Malzeme 
 

Asfalt betonunda bağlayıcı malzeme olarak kullanılan bitüm, termoplastik bir 
malzeme olup, sıcaklığa bağlı olarak gevrek elastik, elasto-plastik, viskoelastik ve 
viskoz olmak üzere değişik reolojik hallerde bulunmaktadır. Bitümün bu özelliği asfalt 
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betonunun (BSK’nın) özelliklerine de yansımaktadır. Bu nedenle, asfalt betonunun 
plentte hazırlanması, yola serilmesi ve yolda sıkıştırılması sırasında, şartnamede 
belirtilen sıcaklık değerlerine titizlikle uyulması gerekmektedir. Beton yolda bağlayıcı 
olarak kullanılan çimentonun özellikleri sıcaklığa bağlı olmadığından, bu sakınca 
bulunmamaktadır. 
 

Asfalt betonunun gerilme-deformasyon ilişkileri, yükleme hızının ve sıcaklığın 
fonksiyonu olduğundan, çimento betonu gibi sabit bir elastisite modülü ve Poisson oranı 
bulunmamaktadır. Üstyapı projelendirme yöntemleri genellikle elastik varsayımlara 
dayandığından, esnek üstyapıların projelendirilmesi, rijit üstyapıya göre daha 
karmaşıktır. Bu güçlük yolun takviyesi sırasında da kendini göstermektedir. 

 
Bitümlü bağlayıcıların yapısı, kaplamanın yapımından birkaç yıl sonra, 

bağlayıcı içindeki uçucu bileşenlerin ortamdan uzaklaşması ve bağlayıcının okside 
olması ile bozulmaktadır. Bitümlü bağlayıcıların “yaşlanması” adı verilen bu olay, 
bağlayıcının sertleşmesi, daha az uzaması, agregaya adezyonun azalması şeklinde 
kendini göstermektedir. 

 
Rijit üstyapılarda, sıcaklık ve nem farkı ile, trafik yüklerinden ileri gelen 

gerilmeler altında beton plak çatlayabilmekte, bu bakımdan, çatlamayı önlemek ve 
çatlakların belirli yerlerde oluşmasını sağlamak amacıyla derzler yapılarak, kaplamayı 
serbest hareket eden plaklar halinde bölmek gerekmektedir. Diğer taraftan, ani sıcaklık 
değişimleri beton plağın altı ve üstü arasında sıcaklık farkı doğurmakta, plağın 
kamburlaşmasına, eğilme gerilmelerinin artmasına yol açmaktadır. Nem farkı da benzer 
etkiler yaratmaktadır. 

 
Onarım ve Bakım Kolaylığı 

 
Beton yolun trafiğe açılabilmesi için, betonun prizini tamamlamasını 

beklemek gerekmektedir. Bu ise, yapım ve onarım sırasında yolun kısmen veya 
tamamen trafiğe kapatılmasını gerektirmektedir. Yolu trafiğe tamamen kapatma halinde, 
servis yolu yapılmakta ve bu da doğal olarak ek bir maliyete neden olmaktadır. Buna 
karşılık, bitümlü kaplamaların yapım ve onarımında, bitümlü bağlayıcının kurumasına 
yetecek kadar bir zaman geçmesi üzerine, yani yapımdan birkaç saat gibi kısa bir zaman 
sonra yolu trafiğe açmak mümkün olabilmektedir. Ancak, bitümlü kaplamalar, çimento 
betonu yollara nazaran daha kolay bozulmakta, dolayısıyla da daha sık bakım ve onarım 
gerektirmektedir. 

 
 Konfor ve Güvenlik 

 
Her iki kaplama türü, ilk yapıldığında, güvenli, konforlu ve zevkli bir seyir 

sağlamaktadır. Beton yollar açık renkleri nedeniyle, gece koşullarında kolay 
görünmekte, siyah renkli asfalt betonu yollarda ise, durum tam tersi olmaktadır. 

 
Üstyapı seçimini etkileyen teknik parametreler Tablo 7.1.8.6’da özetlenmiştir. 
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Üstyapı tipi seçiminde ekonomik ölçütler 
 
Ekonomik karşılaştırma yapılabilmesi için, farklı zamanlarda yapılan 

harcamaların aynı yıla dönüştürülmesi, güncellenmesi gerekmektedir. Güncelleme için, 
faiz ve iskonto hesaplarından faydalanılmaktadır. Üstyapı tipi seçiminde göz önüne 
alınacak ekonomik ölçütler dört başlık altında toplanmaktadır. 

 
Toplam Ekonomik Maliyet 

 
Üstyapı tipi seçiminin en önemli ölçütü, uzun bir zaman dilimi, proje ömrü için 

hesaplanan toplam ekonomik maliyettir. Bir karayolunun gerçek ekonomik maliyeti, ilk 
yapım maliyeti, proje ömrü süresindeki bakım maliyeti ve bakım işlemleri nedeniyle 
ortaya çıkacak kullanma açısından gecikme maliyetlerinin toplamı olmaktadır. 

 
• İlk Yapım Maliyeti 
 
Bir üstyapının ilk yapım maliyeti hesaplanırken, aşağıda belirtilecek bazı 

çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bunlar: 
 
- Kullanılacak malzemelerin cins, miktar ve kaynaktaki maliyetlerinin 

tespiti, 
- Malzemelerin taşıma maliyeti, 
- İşçilik giderleri, 
- İnşaat makineleri ile ilgili masraflar ve 
- Sabit masraflar 

 
olarak sıralanabilir. 

 
 
Tablo 7.1.8.6. Teknik parametrelere göre üstyapı seçimi 
 
                 Üstyapı Tipi 
 
Teknik  
Parametre 

Esnek Üstyapı 
(Kaplama tabakası 
asfalt betonu-BSK) 

Rijit Üstyapı 
(Kaplama tabakası 
çimento betonu) 

Taban zemini taşıma 
değeri (CBR) 
20 > CBR >  6 
        CBR <  6 

 
 

+ 
- 

 
 

+ 
+ 

Trafik 
Büyük trafik hacmi 
Yüksek yıllık artış oranı 
Düşük yıllık artış oranı 
Yüksek ağır taşıt oranı 

 
++ 
- 
+ 
- 

 
++ 
++ 
- 

++ 
Yüksek sıcaklık (ve farkı) - ++ 
Onarımdan kaynaklanan 
gecikme 

- + 

Tabloda ( + veya ++ ) işareti uygun olma durumunu, ( - ) işareti ise, elverişsiz olma durumunu 
göstermektedir. 
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Beton yolların ilk yapım maliyeti genellikle asfalt yollardan yüksektir. Ancak, 
asfalt üretiminde kullanılan ham petrolün çok büyük bir kısmının ithal edilmesine 
karşılık, Türkiye bugün çimento üretimi bakımından Dünyanın ve Avrupa’nın önde 
gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde 5 adet rafineriye karşılık, ülkenin 
bütün bölgelerine dağılmış ve uluslararası standartlara uygun çok sayıda çimento 
fabrikası ve hazır beton üretim tesisi bulunmaktadır. Bu bakımdan beton yollar asfalt 
yollara göre, malzeme bakımından, daha avantajlı görünmektedir.  

 
• Bakım-Onarım Maliyeti 

  
Trafik ve iklim koşulları yolun bozulmasına neden olan iki önemli etkendir. Bu 

etkilere karşı koymak, düzenli bakım yapmak suretiyle sağlanabilmektedir. Optimum 
bir bakım programında en önemli husus, üstyapının durumunun iyi bir şekilde bilinmesi 
olmaktadır. 

 
Rijit üstyapılar, 30-40 yıllık hizmet süreleri için projelendirilmektedir. Beton 

yollarda yüzey yenileme ve takviye işlemlerine gerek duyulmamaktadır. Projelendirme 
ve yapım işlemlerinin uygun şekilde gerçekleştirilmesi halinde, beton yollar tüm hizmet 
ömürleri boyunca az miktarda bakım gerektirmektedir. Beton kaplamaların zor ve 
pahalı onarımlara neden olabilecek projelendirme ve yapım hatalarına esnek üst 
yapılardan daha duyarlı olması nedeniyle, başlangıçtan itibaren yüksek projelendirme ve 
yapım standartlarına göre yapılması gerektiği vurgulanması zorunlu bir husus 
olmaktadır. 

 
Diğer yandan, beton yollarda, derzi oluşturan iki komşu beton plak arasına 

konmuş olan bağlantı demirleri, bu plakların birbirine kıyasla düşey yönde hareket 
etmesini önlemektedir. Gerek trafik yükü etkisi, gerekse ısıl koşullar nedeniyle, 
plakların yatay yönde gözle seçilemeyecek düzeyde yer değiştirmeler yapması 
kaçınılmaz olup, esasen bu durum, dilatasyon derzinin de yapım amacını 
oluşturmaktadır. Derz dolgu maddesi, zaman içinde meydana gelen sürekli genleşme ve 
büzülme etkisiyle, istenen niteliğini kaybetmekte, ayrıca komşu plakların derze bitişik 
kenar ve köşeleri de zamanla aşınmakta veya kırılmaktadır. Böylece, derz bölgesi, beton 
yolun içine ince malzemelerin girmesine yol açan ve su geçişine izin veren zayıf bir 
kesit haline gelmektedir. Bu durumda, önce derz boşluğu tamamen boşaltılıp, beton 
kenarlar ve yüzeyleri tel fırçalarla iyice temizlenmekte ve temiz hale gelen derz 
boşluğu, alt dolgu malzemesi olan dilatasyon latası konduktan sonra dökülen mastik 
asfalt ile doldurulmaktadır. Hava kabarcıklarının çıkmasından sonra da üst yüzey kum 
ile örtülmektedir.  

 
Genellikle 20 yıllık bir süre için projelendirilen esnek üstyapılar, rijit 

üstyapılardan oldukça farklı bir bakım ve onarım ömrüne sahiptir. Esnek üstyapılı 
yollarda görülen yerel bozuklukların her kış mevsimi sonunda bakımı dışında, ilk 5 
yıldan sonra, küçük onarımlar ve yüzey kaplaması gerekebilmekte, 10. yılda, yol 
yüzeyinin büyük bir olasılıkla yenilenmesi ve pürüzlendirilmesi gerekmekte, bir 5 yıl 
daha geçtikten sonra, ilk 5. yıldaki gibi yüzey yapısını restore etmek gerekmektedir. 20 
yıl sonunda ise, esnek üstyapılı yol tasarım ömrünün sonuna geleceğinden, yapının yeni 
bir üstyapı ile takviyesi zorunlu olmaktadır. Bunların dışında, temel ve alttemel 
tabakalarının onarım ve değiştirilmesi gibi çok önemli bakım çalışmaları gerekli 
olabilmektedir. 
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Yolu Kullananlara Maliyet  
 
Normal durumlarda, lastik eskimesi, yağ, yakıt tüketimi gibi işletme masrafları, 

her iki üstyapı tipinde eşit durumda bulunmaktadır. 20-30 yıllık hizmet örmü süresinde, 
yol bakım çalışmalarının yol açtığı gecikmeler esnek üstyapılarda büyük ekonomik 
zararlara yol açmaktadır. Beton yollarda bu sakınca yok denecek kadar azdır. 
 
Ülkede Mevcut Yolların Üstyapı Durumu 

 
Mevcut bir yol üstyapısının takviyesi için beton yollar ekonomik 

olmamaktadır. Bu nedenle, ülkedeki yolların üstyapısının esnek olması halinde, 
takviyenin asfalt kaplama ile yapılması uygun olmaktadır. Üstyapının temel ve kaplama 
tabakalarının değiştirilmesinin gerekli olduğu yenileme çalışmalarında ancak rijit 
üstyapı seçeneği de dikkate alınabilmektedir.  

 
Finansman Kaynakları ve Güncelleme (İskonto) Oranı 

 
Üstyapı tipinin seçimi, bu yapım işinin finanse edilme şeklinden de 

etkilenebilmektedir. Bu açıdan, yalnızca yapım giderlerinin finanse edildiği durumlarda 
rijit üstyapılar tercih edilmektedir. Bunun tersine, artan trafiğe cevap verebilmek için 
ardarda tabakaların yapılması gibi bir kademeli inşaat stratejisi gerektiren, sınırlı yatırım 
kaynakları ve yüksek iskonto oranı gibi durumlarda, esnek üstyapıları kullanmak daha 
avantajlı olmaktadır. Ancak, bu tip stratejilerde üstyapıyı sürekli olarak yeterli bir 
hizmet düzeyinde tutmak için yüksek bakım fonları gerekmektedir. 

 
Enerji Tüketimi 

 
Enerji sorunlarının ciddilik düzeyi, zamana ve ülkelere göre değişkenlik 

göstermektedir. Buna ek olarak, yol yapımında kullanılan enerji, bu yolları kullanan 
taşıtların yakıt tüketimi yanında genellikle az kalmaktadır. Buna karşılık, kaplama 
yapım stratejisinin seçiminde, en önemli ölçütler olan yapım ve bakım giderlerinin yanı 
sıra, problemin enerji yönü de dolaylı olarak seçimi etkileyebilmektedir. 

 
Fransa’da yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarda harcanacak enerji 

miktarlarının, esnek ve rijit üstyapılar için hesaplanıp karşılaştırılması sırasında, 
malzemelerin elde edilmesi, taşınması, yol için gerekli karışımların hazırlanması, yola 
serilmesi için tüketilen enerji miktarları dikkate alınmıştır. Karşılaştırma sonunda 
bulunan sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilmektedir. 

 
- Asfalt enerji veren bir madde olarak alınırsa, günlük ortalama trafiğin 3000’in 

üstünde olması halinde, rijit üstyapıların yapımı esnek üstyapılardan daha az 
enerji gerektirmektedir.  

- Asfalt, enerji vermeyen bir malzeme gibi düşünülürse, rijit üstyapılarda esnek 
üstyapıdan fazla enerji kullanıldığı görülmekte, trafik hacmi düştükçe bu fark 
artmaktadır.  

- Yüksek trafik hacmi halinde, 25 yıllık bir periyot için,beton yolların bakımında 
esnek yollardan daha az enerji tüketildiği ortaya çıkmakta, düşük trafik hacmi 
halinde ise, iki üstyapı tipinin bakım masrafları birbirine yaklaşmaktadır. 
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- Günlük ortalama trafiğin 750’nin üstünde olması halinde ilk yapım ile 25 yıllık 
bakım için tüketilen enerji miktarı, beton yollarda esnek tipten daha az 
olmaktadır. 

 
Ülkemiz koşullarına göre yapılan hesaplamalarda da benzer sonuçlar 

bulunmuştur. 
 
Üstyapı seçimini etkileyen ekonomik parametreler Tablo 7.1.8.7’de 

özetlenmiştir.  
 
  Tablo 7.1.8.7. Ekonomik parametrelere göre üstyapı seçimi 
  

   Üstyapı Tipi 
 
Ekonomik  
Parametre 

Esnek Üstyapı 
(Kaplama 

tabakası asfalt 
betonu-BSK) 

Rijit Üstyapı 
(Kaplama tabakası 
çimento betonu) 

İlk yapım maliyeti + - 
Ömür boyu toplam maliyet  
(ilk yapım+bakım+gecikmeler) 

- + 

Çimento, cüruf, uçucu külün 
bol ve kolay bulunması 

- + 

Mevcut üstyapıların 
esnek olması 

+ - 

Yüksek iskonto oranı + - 
Enerji azlığı - + 

  Tabloda (+) işareti uygun olma durumunu, (-) işareti de elverişsiz olma durumunu göstermektedir. 
 

 
Değerlendirme 

 
Teknik ölçütlere göre seçim yapılması durumunda, taşıma gücü zayıf taban 

zemini, büyük hacimli trafik, yüksek yıllık trafik artış oranı, yüksek ağır taşıt miktarı, 
yüksek sıcaklık durumlarında rijit üstyapılar, büyük trafik hacmi, düşük yıllık trafik 
artış oranı durumlarında esnek üstyapılar uygun olmaktadır. 

 
Ekonomik ölçütlere göre üstyapı seçimi yapıldığı takdirde, ömür boyu toplam 

maliyet, çimento, cüruf, uçucu külün bol ve kolay bulunması ve enerji azlığı 
durumlarında rijit üstyapılar, ülkedeki ilk yapım maliyeti ve iskonto oranının yüksek 
olması halinde ve takviye çalışmalarında esnek üstyapılar uygun olmaktadır. 

 
Ancak, üstyapı tipi seçiminde, teknik ve ekonomik ölçütlerin birlikte dikkate 

alınması uygundur. Ölçütlerin tek olarak değerlendirilmesi, en uygun çözüm için yeterli 
olmamaktadır. 

 
Dünya’da Rijit Üstyapı (Çimento Betonu Kaplamalı) –Esnek Üstyapı (BSK 
Kaplamalı) yol seçim ölçütleri 

 
Değişik ülkelerdeki çimento betonu yol veya asfalt betonu yol seçim ölçütleri 

incelenmiş ve tasarımda farklılıklar olduğu görülmüştür. 
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ABD’de, yüksek ağır taşıt trafiğine sahip yollarda çimento betonu kaplamalar 
uygulanmaktadır. Genellikle yüksek ağır taşıt trafiği, Yıllık Ortalama Günlük Ağır Taşıt 
Trafiğinin (YOGATT) 2700 değerini geçmesi durumundaki trafiktir. Bu, 20 yıllık 
hizmet ömrü boyunca 100 milyon kamyon veya eşdeğeri taşıt geçişine karşılık 
gelmektedir. 

 
Belçika’da yol inşaatında değişik kaplama türleri uygulanmaktadır. Genellikle 

yüksek ağır taşıt trafiğine sahip olan Kuzey-Güney Koridorunda bulunan Otoyolların 
çoğunluğu beton yol olarak yapılmıştır. Belçika’da asfalt betonu ve çimento betonu yol 
için tasarımlar hizmet ömrü boyunca sağ şeritte seyreden ağır taşıt (dingil ağırlığı 3,5 
ton’dan fazla olan taşıt) sayısı (Nc) 100 milyon olacak şekilde katalog halinde 
verilmiştir. (Şekil 7.1.8.3 ve 7.1.8.4).  

 
 

 
 
Şekil 7.1.8.3. Belçika’da uygulanan rijit yol üstyapıları 
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Şekil 7.1.8.4. Belçika’da uygulanan esnek yol üstyapılar 
 

 Avusturya’da yol üstyapısının kalınlığı günlük Trafik Yükü Hacmi hesaplanıp, 
30 yıl boyunca geçecek taşıt sayısının toplamına göre (N) yapılmaktadır. Bu değer 10 
milyon değerine ulaşıncaya kadar, asfalt betonu tercih edilmekte, bu değer 10-15 
milyon arasında ise çimento betonu yol tercih edilmektedir (Şekil 7.1.8.5 ve 7.1.8.6). 

 

 
Şekil 7.1.8.5. Avusturya çimento betonu yol tasarım kataloğu (kalınlıklar mm) 
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Şekil 7.1.8.6. Avusturya’da esnek ve karışık üstyapılar için tasarım kataloğu  
      (kalınlıklar mm) 
 
 

Fransa’da ise, asfalt veya çimento betonu yol tasarımı için tam bir ayrım 
yapılmamıştır. Fakat, trafik hacmi yüksek olan yollarda ve özellikle Otoyollarda sürekli 
donatılı çimento betonu kaplama tercih edilmiştir. Asfalt betonu yolların hizmet ömrü 
15 yıl, çimento betonu yolların hizmet ömrü 25 yıl olarak alınmaktadır. Tasarımda 
trafik yükü olarak, hizmet ömrü boyunca geçen ticari taşıt sayısı göz önüne 
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alınmaktadır. Tasarım için trafik kategorileri (Tablo 7.1.8.8) ve katalogları aşağıdaki 
şekillerde verilmiştir (Şekil 7.1.8.7 ve 7.1.8.8). 

 
     Tablo 7.1.8.8. Tasarım için gerekli olan taşıt kategorileri 
 

 
Trafik 

Kategorisi 
 
 

 
Hizmet Ömrü Boyunca 

Ticari Taşıt Sayısı 
(x106) 

To > 96 
T1 38-96 
T2 14-38 
T3 6-14 

 
 
 

 
Şekil 7.1.8.7. Esnek üstyapılar için Fransız kataloğu 
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Şekil 7.1.8.8. Sürekli donatılı çimento betonu yollar için Fransız kataloğu 
 

 
Bu bölümle ilgili öneriler 
 
1. Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile uyumlu hale getirilmiş teknik mevzuatın 

yürürlüğe koyulması gerekmektedir. 
2. Türkiye’de, Avrupa Bitümlü Bağlayıcı Şartnamesi’nin, ülke koşullarına uygun 

bazı değişiklikler yapılmak suretiyle yürürlüğe konması gerekmektedir. 
3. Karayolu üstyapı tipi seçiminde, esnek üstyapı yanında, özellikle Otoyollarda, 

teknik ve ekonomik ölçütler çerçevesinde değerlendirme yapılarak, rijit üstyapı 
(beton yol) seçeneği de dikkate alınmalıdır. 

4. Üstyapı tasarımında analitik-ampirik yöntemlerin kullanılması için gerekli olan 
ayrıntılı trafik ve iklim verilerinin toplaması hazırlıkları yapılmalıdır. Bu 
bağlamda, Sürüş Sayısı RN’nin IRI karşılığı verilmelidir. 

 
 
7.1.8.3. Taşımalar 

 
I. Ara Rapor Tablo 4.1.3.17’de görüldüğü üzere, 2002 yılı itibariyle değer olarak 

ihracatımızın %45,8’i, ithalatımızın ise %33,6’sı karayolu ile yapılmaktadır. Bu 
taşımaların yaklaşık 2/3’ü AB ülkeleri ile olmaktadır.  
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Diğer yandan, ülkemiz AB’ye katılımda aday ülke olup bu yöndeki uyum 
görüşmeleri yakında başlayacaktır.  
 

Belirtilen iki neden, karayolu taşımacılığımızın her yönü ile AB’de geçerli 
mevzuat ve uygulamalarla uyumlu hale getirilmesini bir bakıma zorunlu hale 
getirmektedir. Esasen, Türkiye ile AB arasında müzakerelere konu olacak 31 ana 
başlıktan birisi de ulaştırmadır.  

 
Gerçekte bu yöndeki çalışmalar başlatılmıştır. Örnek olmak üzere, yeni 

yürürlüğe sokulan Karayolu Taşıma Kanunu ve buna ait Yönetmelik hazırlanırken 
AB’deki mevzuat ve uygulamalara uyulmasına özen gösterilmiştir. Kanunda taşıma 
yapacaklar için mesleki ve mali koşullar getirilmesi bunlardan biridir. Yasa ve 
Yönetmelik’te, AB’deki mevzuat ve uygulamalara benzer başka pek çok hüküm 
bulunmaktadır. 

 
Yine kısa süre önce özelleştirilen motorlu araçlar fenni muayenesi ile ilgili ve 23 

Eylül 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte de AB’ye uyum 
gözetilmiştir.  

 
1996 yılında gerçekleştirilen Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde, 

gümrüklerdeki formaliteler ve dokümanların standardizasyonu yönünde çalışmalar 
yapılıp uygulamalara sokulmuştur.  

 
Bu arada, Karayolu Trafik Kanunu’nda araçlarda bulunması gereken tescil 

dokümanları, sürücü belgelerinin çeşidi ve verilmesi, ayrıca vizeleri gibi hususlarda AB 
mevzuatına uyumlu değişiklere gidilmektedir. Ayrıca, yurtiçi ve uluslararası karayolu 
taşımacılığında çalışacak sürücüler için uygulanacak “Mesleki Yeterlilik Uygulama 
Talimatı ve Müfredat Programı” yine AB mevzuatına uygun olarak hazırlanıp, 25 Ekim 
2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konmuş bulunmaktadır.  

 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 1997 yılında başlatılan, AB ve diğer uluslararası 

mevzuata uyum çalışmaları kapsamında olmak üzere, araç ağırlık ve boyutları, hız 
sınırlaması ile ilgili cihazlar, emniyet kemeri, bisikletliler ve yayaların korunması, 
tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yönetmeliklerin bir kısmı yayınlanıp yürürlüğe 
konmuş bir kısmının yürürlüğe konması çalışmaları devam etmektedir (II. Ara Rapor 
Bölüm 5.1.6.1). 

 
Ancak, II. Ara Rapor Bölüm 5.1.3.3’de ayrıntılı olarak verildiği üzere, 

uluslararası karayolu taşımacılığı sektöründe AB’ye uyum yönünde olmak üzere hala 
önemli farklılıklar olup bunların giderilmesi gerekmektedir.  
 
- ADR ve ATP başta olmak üzere, uluslararası konvansiyonlara taraf olunması, araç 

sürücülerinin çalışma koşulları ve sosyal haklarını düzenleyen AETR sözleşmesinin 
uygulanması,  

- Altyapı olarak AB karayolu taşımacılık ağına entegrasyon,  
- Taşıma istatistiklerinde AB’deki yöntem ve standartların kullanılması,  
- Taşımada kullanılacak araçların teknik özellikleri ve yol uygunluk testlerinin 

gerçekleştirilmesi,  
- Transit geçişlerde uygulanacak vergiler, ücretler, geçiş kotaları ve vizeler, 
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- Teşviklerin kırıcı rekabeti önleyecek, değer arttırıcı, ölçek büyütücü uygulamaları 
kapsayacak şekilde olması, 

- Karayolu güvenliğinin arttırılmasına yönelik mevzuatın etkin şekilde uygulanması 
 
uyum isteyen başlıca hususlar olarak sıralanabilir.  
 

Bu arada, UND’nin koordinasyonunda olmak üzere, NEA Transport Research 
and Training tarafından Türkiye’deki ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yapılarak 
“Türk Karayolu Taşımacılık Sektörüne Destek” başlığı altında, “Farklılık Analizi ve 
Eylem Planı” hazırlanmıştır. Ağustos 2004 tarihinde tamamlanan bu raporda, AB’ye 
uyum çerçevesinde olmak üzere 18 adet öncelikli konu belirlenerek bunlar için 4 yıllık 
eylem planı önerilmiştir.  

 
Sıralanan hususlar çerçevesinde olmak üzere, karayolu taşımacılığında AB’ye 

uyum yönünde gerçekleştirilmesi gereken başlıca öneriler aşağıda sıralanmıştır.  
 
Farklılık analizi ve eylem planı 
 

Karayolu taşımacılığı açısından ülkemiz ile AB arasındaki altyapı, mevzuat, 
uygulama vb. konularda başlatılmış olan uyumlaştırma çalışmaları kapsamında, AB’nin 
de desteği ile hazırlatılmış olan Farklılık Analizi ve Eylem Planı (Gap Analysis and 
Action Plan)’nda yapılması gerekenler sıralanmakta ve 18 değişik konudaki eylem 
planının, 2004-2008 döneminde tamamlanması istenmektedir. Bu eylem planının hangi 
konularda olduğu II. Ara Rapor Bölüm 5.1.6’da verilmiştir.  
 
Karayolu Taşıma Kanunu’nun uygulanması 
 

Yeni yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Kanunu, taşıma piyasasına giriş için AB 
ile uyumlu olarak mesleki saygınlık, mali ve mesleki yeterlilik kriterleri, ayrıca sektörde 
çalışacaklar için eğitim yönünden bazı koşullar (AETR Konvansiyonu) getirmiştir. Bu 
kanunun bütünleyicisi olan yönetmeliklerde de AB ile uyum esas alınmaktadır. Kanun 
ve yönetmeliklerde, uygulamada karşılaşılan bazı sorunların giderilmesi yönünde 
değişiklikler yapılması gerekebilirse de bu sırada AB ile uyum konusunda dikkatli 
davranılmalı, ayrıca kanun ve yönetmeliğin hazırlanması sırasında hedeflenen amaçlara 
erişmeyi sağlayacak hükümlerin uygulanmasında taviz verilmemelidir.  
 
Konvansiyonlara taraf olunması 
 

Uluslararası taşımalar, gümrük mevzuatı, sınır geçişleri, sigorta vb. konularda 
uluslararası kriterlere göre hazırlanmış konvansiyonlara uyularak yapılmak zorundadır. 
Ülkemizin taraf olduğu konvansiyonlar bulunmakla birlikte, “Tehlikeli Maddelerin 
Uluslararası Karayollarında Taşınması ile İlgili Avrupa Konvansiyonu (ADR)” ile, 
“Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşınması Konvansiyonuna (ATP)” henüz taraf 
olunmamıştır. Gerek bu maddelerle ile ilgili taşımaların kolaylaşması ve gerekse AB ile 
uyum açısından bu konvansiyonlara da taraf olunması gerekmektedir.  
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Kurumsal yapı 
 

Gerek yurtiçi ve gerekse uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı sektöründe, 
AB’ye uyum kapsamında olmak üzere mevzuata aktarılmış olan yasalar ve kuralların 
uygulanmaya konması, bunların takibi ve etkin şekilde denetimi gerekmektedir. 
Bunların hakkıyla yapılabilmesi bakımından, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması 
Genel Müdürlüğü (KUGM)’nün reorganizasyonu ve bu konuda yeterli sayıda uzman ve 
nitelikli teknik elemanlarla takviyesi zorunlu görülmektedir.  
 
7.1.8.4. Taşımaya yönelik öneriler  
   
1. Hazırlanmış olan “Farklılık Analizi ve Eylem Planı” gerçekleştirilmelidir.  
2. Karayolu Taşıma Kanunu’nun uygulanmasında taviz verilmemelidir. 
3. Konvansiyonlara taraf olunmalıdır. 
4. Kurumsal yapı güçlendirilmelidir. 
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7.1.9. Uluslararası Karayolu Ağları ve Ulaşım Koridorları 
 

Ülkemizde, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UN/EEC) 
bünyesinde yapılan çalışmalarla oluşturulmuş “E-Yolları” ağının, E-80 ve E-90 
kollarının uzantıları bulunmaktadır. Bu yol ağının uzunluğu 7.022 km’dir. Benzer 
şekilde, Birleşmiş Milletler Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu 
(UN/ESCAP) tarafından geliştirilmiş “A-Yolları” da bulunmaktadır. Bu gruba giren yol 
ağının uzunluğu ise 5.247 km’dir. Bu iki yol ağı, ülkemizde şehirlerarası trafik yanında 
uluslararası transit trafiğe de hizmet veren, geometrik ve fiziki standartları ile 
işaretlemesi genelde iyi olan yol kesimlerinden oluşmaktadır. 

 
E-Yolları ve A-Yolları’ndan başka, Kuzey Avrupa’da başlayıp Kapıkule’de 

ülkemize girdikten sonra kollara ayrılan Kuzey-Güney Avrupa Otoyolu (TEM)’in 
Kapıkule-Habur arasındaki pek çok kesimi işletmeye açılmış durumdadır. Toplam 
uzunluğu 23.858 km olan TEM ağının ülkemiz içinde kalan kısmının uzunluğu 6.941 
km olup, ağın bazı kesimleri E-Yolları ile örtüşmektedir. TEM yol ağının, yapımı 
devam etmekte olan veya hiç başlanmamış kesimleri bulunmaktadır.  

 
TEM otoyolunun Kapıkule-İstanbul kesimi, Pan-Avrupa Yol Ağı (TEN)’in 4 

numaralı koridorunun bir parçasıdır. Uzun zamandır trafiğe açık olan bu kesimde, yol 
standartları ve işaretleme yönünden herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 

 
Ülkemizde, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) çerçevesinde planlanan 

Karadeniz Çevre Yolu’nun bir kesimi de (Samsun-Sarp Karadeniz Sahil Yolu) 
bulunmaktadır. İnşa halinde olan ve yakın zamanda bitirilmesi beklenen bölünmüş ve 
yüksek standartlı bu yol, daha sonra değinilecek olan TRACECA Ulaşım Koridoru 
bakımından da önem taşımaktadır.  

 
Diğer yandan ülkemiz, coğrafi konumu itibariyle Avrupa ile Orta Doğu ve Orta 

Asya arasındaki, bir başka deyişle, Doğu-Batı doğrultusundaki taşımalarda geçiş bölgesi 
durumundadır.  

 
Son otuz yılda politik ve ekonomik gelişmeler sonucu dünyada, Avrupa Birliği 

(AB), Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA), Avrupa Serbest Ticaret 
Bölgesi (EFTA), Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) gibi ticari bloklar 
oluşmuştur. Uluslararası ticaretin büyük kısmı bu ekonomik blokların kendi aralarında 
gerçekleşmekle birlikte bloklar arasında da önemli ticari gelişmeler gözlenmektedir. Bu 
doğrultuda olmak üzere, önümüzdeki yıllarda Avrupa ile Asya/Pasifik arasında yıllık 
500 milyar USD’ye yaklaşan ticaret beklenmektedir.  

 
Bu beklentilerin daha da ileriye götürülmesi kapsamında, doğu ile batı arasında 

Pan Avrupa Koridorları, TRACECA ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gibi taşıma 
koridorları geliştirilmektedir. Ayrıntıları II. Ara Rapor’da verilen bu koridorlar boyunca 
gerçekleştirilecek karayolu taşımacılığı ülkemizdeki E ve A-Yolları ile TEM ve 
Karadeniz Sahil yollarının önemini arttırmaktadır. Bu bakımdan, bu yolların geometrik 
ve fiziki standartları, yol boyu tesisleri ve işaretleme gibi hususlarda uyum ve 
entgrasyonu önemli olmaktadır. Bu bağlamda yapılabilecek öneriler aşağıda 
sıralanmıştır.  
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Kuzey-Güney Otoyolu (TEM) projesi 
 

TEM otoyolu ağının ülkemizde kalan kesimlerinin önemli kısmı, daha önce 
belirtildiği gibi E-Yolları ile örtüşmektedir. Bu ağın, trafiğin yoğun olduğu kesimleri 
tamamlanıp hizmete açılmış ve trafik kazalarının azalmasında önemli katkısı olmuştur. 
Bunun yanında, Avrupa ile Orta Doğu arasında kesintisiz bir karayolu ulaşımının temini 
bakımından bu ağın tamamlanmasında yarar görülmektedir.  
 

Ancak, ülkemizdeki uzunluğu 6.941 km’ye varan TEM yol ağının, trafik 
talebine göre, birçok kesiminin otoyol yerine, şimdilik, kademeli inşaata elverişli 
“bölünmüş yol” standardında yapılması maliyet açısından daha uygun görülmektedir.  
 
Pan-Avrupa koridorları 
 

Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN) projesi kapsamında belirlenmiş olan Pan-Avrupa 
yollarından, ülkemizi ilgilendiren 4 ve 8 nolu koridorların gerçekleştirilmeleri ile ilgili 
girişimler sürdürülmeli, bu yöndeki finansman olanaklarından ülkemizin de 
yararlanmasına çalışılmalıdır. Gerçekte bunlardan 4. koridorun, ülkemizdeki karayolu 
ayağı olan 261 km’lik Kapıkule-İstanbul arası, TEM otoyolu olarak işletmededir ve 
önemli bir eksiği bulunmamaktadır. Karadeniz’i Adriyatik’e bağlayan 8 nolu koridor, 
politik ve ekonomik yönden ülkemiz için stratejik önem taşımakta olup bu koridor ile 
bağlantı da aynı otoyol ile sağlanacaktır.  
 
Karadeniz Sahil Yolu 
 

Bu yol, hem Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) tarafından gündeme getirilen 
Karadeniz Çevre Yolu’nun bir parçası, hem de TRACECA karayolu koridorunun 
üzerinde bulunması sebebi ile önem taşımaktadır. Güzergah seçiminde hata yapıldığı 
yönünde sıkça gündeme gelen ve inşaatı ilerlemiş olan bu yolun bir an önce 
tamamlanması, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine yapılan taşımaların kolaylaşması, 
ayrıca bu bölgedeki yoğun yerel trafiği rahatlaması bakımından da gerekli 
bulunmaktadır.  

 
TRACECA projesi 
 

Avrupa ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ticaretin geliştirilmesi amacı ile 
gündeme getirilen bu koridorun karayolu alternatifi (İstanbul-Gerede-Samsun-Sarp) 
ülkemizden geçmektedir. Projeye taraf olan ülkemizin bu koridorun gerçekleştirilmesi 
yönündeki girişimlerini sürdürmesinde, Orta Asya ülkelerine yapılacak taşımalara 
çabukluk ve kolaylık getirmesi, ayrıca transit trafikten elde edilecek gelir açısından 
büyük yarar bulunmaktadır.  
 
Kuzey-Güney koridoru 
 

Avrupa ile Orta/Güney-Doğu Asya arasındaki taşımalarda, TRACECA 
koridoruna alternatif olarak gerçekleştirilmek istenen bu koridor ülkemizin Orta Asya 
ülkeleri ile olan politik ve ekonomik ilişkilerini geliştirmesi, ayrıca Güney-Doğu 
Asya’ya ticari yönden açılması bakımından önemli bulunmaktadır. Doğu-Batı 
doğrultusunda olmak üzere yıllık 15 milyon ton olarak tahmin edilen taşımadan pay 
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alabilme, ayrıca ekonomik ve politik ilişkilerimiz açısından bu koridor için yapılan 
üyelik başvurumuzun gerçekleşmesi yönündeki çabalar yoğunlaştırılmalıdır.  
 
7.1.9.1. Öneriler  
 

Sıralanan hususlara göre uluslararası karayolu ağları ve ulaşım koridorları 
açısından;  
 
1. Kuzey-Güney Otoyolu (TEM) projesi tamamlanmalıdır. 
2. Karadeniz Sahil Yolu bir an önce bitirilmelidir.  
3. Pan-Avrupa Koridorlarına yönelik girişimler sürdürülmelidir. 
4. TRACECA projesi yakından takip edilmelidir. 
5. Kuzey-Güney Koridoru’na taraf olunmalıdır. 
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7.2. DEMİRYOLU 
 
 
Genel 
 

Demiryolu, Ulaştırma Ana Planı Stratejisi bağlamında önemli bir konuma sahip 
bulunmaktadır. Çünkü ulaştırma sistemindeki dengesizliğin giderilmesi, büyük ölçüde, 
karayolunu seçmiş bulunan talebin demiryoluna çekilebilmesine bağlıdır. Geleceğin en 
önemli ulaştırma yöntemi olacağı öngörülen kombine taşımacılık da demiryolunun 
taşıma zincirine sokulabildiği ölçüde gelişebilecek, böylece dengeli ve sağlıklı bir 
ulaştırma sisteminin oluşması yönünde en doğru yola girilmiş olacaktır. 
 

AB ile bütünleşme sürecinde ulaştırmanın sağlıklı bir gelişme yoluna girmesi, 
ancak demiryolu canlandırılabilir ve özellikle Avrupa hızlı demiryolu ağıyla 
kenetlenebilirse mümkün olabilecektir. 
 
 Bu önemli gerçeklerin yanında, demiryollarımızın gerekli hizmetleri sunma 
yeteneğinin, yılların ihmaliyle, zayıflatılmış olduğu göz ardı edilmemesi gereken bir 
gerçek olarak ortadadır. Bu nedenle, önce talebi öngörüp sonra onun gereği olan arzı 
geliştirme ve bu bağlamda altyapı yatırımlarını listeleme biçimindeki Ulaştırma Ana 
Planı anlayışının geçerliliği tartışılmalıdır. Buna ek olarak dünyada ve uyum sağlamaya 
çalıştığımız AB’deki serbestleştirme bağlamında, TCDD İşletmesinde altyapı ile 
işletmeciliğin birbirinden ayrılması konusunda ve mevcut hatlar üzerinde 3. Şahısların 
kendi trenlerini işletebilmesine olanak sağlayacak düzenlemeler yapılmakta olup, 
mevcut sistemi olumlu yönde etkileyebilir. Demiryolu sisteminin yeni yapısında 
demiryolununun bakım-onarım masrafları, karayolunda olduğu gibi genel bütçeden 
karşılanacaktır. Bu nedenlerle özellikle demiryolunda sunulan hizmet öncelikle ve her 
zamankinden daha derinlemesine incelemeyi gerektirmektedir. 
 
 Bütün açıklanan nedenler, demiryoluna ilişkin analiz ve çözüm önerileri 
geliştirme yaklaşımının ve kapsamının diğer ulaştırma türlerinden bir ölçüde 
farklılaşması sonucunu doğurmaktadır. Demiryolu başlığı altındaki bazı konu 
eksiklikleri ve fazlalıkları bu durumdan kaynaklanmaktadır. 
 
 Mevcut durumda, demiryollarımızın tüm ihmal edilmişliğine karşın, 
yöneticilerin kişisel özellikleri ile koşulları zorlayarak olumlu gelişmeler sağlamaya 
çalıştıkları görülmektedir. Bu bağlamda blok tren işletmesine geçilmesi iyi gelişmedir. 
2004 yılında Musul’a blok trenlerle 1000 vagon televizyon ve buzdolabı gönderilmiştir. 
Ne var ki Irak’a her gün 19 tren talebi TCDD tarafından imkanlar elvermediği için 
karşılanamamıştır. Ayrıca, yetersizlikler giderilirse, blok trenlerle çimento taşınması söz 
konusudur. 
 
 Köseköy-Köln, İstanbul-Almati konteyner blok trenleri son dönemdeki önemli 
gelişmelerdendir. Bu taşımalar uluslar arası kombine taşımacılık için açılım 
sağlayabilir. Buradan elde edilecek deneyimlere dayanarak uluslar arası kombine 
taşımacılık yaygınlaştırılabilir. Özetle bu proje, izlenmesi gereken önemli bir projedir. 
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 Büyük fabrika ve sanayi merkezlerine iltisak hatları ile bağlantı sağlanması da 
önemlidir. Kara terminalleri yapımı projesi başlangıçta hızlı gelişmese bile, özenle 
sürdürülmesi gereken projelerdendir. 
 
 Bu arada ümit verici projeler yanında çözüm bekleyen göreli olarak kolay, yani, 
vagon, lokomotif, makinist yetersizliği gibi çok küçük sorunlar vardır. Ancak bu küçük 
sorunların olumsuz sonuçları büyük olabilmektedir. Tek hattın yetersizliğine başka 
küçük etkenler eklenerek kapasite iyice düşürülebilmektedir. Örneğin 500 km’de 15 
olan istasyon sayısı, makascı yetersizliğinden 10’a indirilince, kapasite sorunları 
zorlayıcı hale gelmektedir. 
 
 Sonuç olarak, bilinen olumsuzluklara karşın, öne çıkan uluslar arası konteyner 
blok trenleri gibi gelişmelerin ümit verici olduğunu belirtmek gerekir. 
 
 Demiryolu taşımacılığının kitle taşımalarda ve uzun mesafelerde etkin olduğu 
bilinen bir gerçektir. Karayolu trafik etütleri 2000 verilerinde, belirli yük gruplarının 
250 km ve 400 km.’den daha uzak mesafelere taşınan miktarlarının oranı belirlenmiştir. 
(Tablo 7.2.1.).  Bu mesafelerden 250 km.’nin iyimser, 400 km.’nin ise kötümser bir 
yaklaşıma karşı geldiği düşünülebilir. Tablo incelendiğinde, 400 km.’den daha uzaklara 
taşınan yüklerin oranının %60 olduğu görülmektedir. Gelecekte azalacak olan, fakat 
bugün için demiryolunun geçmediği illerin trafik payı %20 değeriyle göz önüne 
alınarak, %60 oranını demiryolunun içinde bulunacağı taşıma payını %40 olarak 
düşünebiliriz.Bu pazardan demiryolunun en az %20 olabileceğini varsaymak yanlış 
olmayacaktır. Dolayısıyla 2023 için demiryolu için öngöreceğimiz %20’lik taşıma 
payının, talep açısından rahatlıkla geçerli olduğunu söyleyebiliriz.   
 
 
Demiryolunun İyileştirilmesine Yönelik Stratejik Nitelikte Değerlendirmeler 
 

Ulaştırma sistemi içinde, ulaştırma türleri arasındaki dengeyi sağlayacak 
biçimde demiryollarının gelişiminin planlanması konusu çok karmaşık ve çok yönlüdür. 

 
Genel ulaştırma politikaları bağlamında demiryolu konusu “yeniden 

yapılanma”, “çağdaş yönetim” ve “yetkin bir kadro” üçlüsü ile sağlıklı bir gelişmeye 
doğru yönlendirilebilir ve köklü bir çözüme kavuşturulabilir. 

 
Sağlıklı bir yönetimle birlikte stratejik çerçevede aşağıdaki sorulara yanıt 

aranması gerekli bulunmaktadır. 
1. Mevcut durumda öncelikle yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin temel tercih 

nedir? 
2. Dengeli sayılabilecek bir hedef ve bu hedefe erişebilmek için demiryolunun 

gelişme aşamaları ne olmalıdır? 
3. Gelişme koridorları hangileridir?   
 

1. Yük/Yolcu taşımacılığı arasında belirleyici tercih 
 
Çekirdek ağ değerlendirmelerinden anlaşıldığı gibi, demiryolumuzun yolcu 

taşımacılığı açısından önemli bir iddiası bulunmamaktadır. Yolcu taşımacılığı için 
mevcut hatlarla değil, yeni yapılacak yüksek hızlı hatlarla atılım yapılabilecektir. 
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2+8 3+4 5+7 6+9 Toplam 2+8 3+4 5+7 6+9

I İl içi taşımalar dahil 124.060.089 163.515.140 48.287.542 152.295.249 488.158.020 25,4 33,5 9,9 31,2

II İl içi taşımalar hariç 116.406.519 146.586.350 46.272.782 139.756.122 449.021.773 25,9 32,6 10,3 31,1

III 250 km üstündeki taşımalar 92.521.660 104.927.089 38.563.185 105.546.438 341.558.372 27,1 30,7 11,3 30,9

IV 400 km üstündeki taşımlar 73.563.333 79.241.502 31.567.499 81.620.658 265.992.992 27,7 29,8 11,9 30,7

YÜK GRUPLARI

1-Boş kamyon 2+8 3+4 5+7 6+9 Toplam

2-Tarım ürünleri 74,6 64,2 79,9 69,3 70,0

3-Maden cevheri

4-İnsaat malzemeleri 79,5 71,6 83,3 75,5 76,1

5-Hayvani ürünler

6-İşlenmis maddeler 59,3 48,5 65,4 53,6 54,5

7-Canlı hayvan

8-Orman ürünleri 63,2 54,1 68,2 58,4 59,2

9-Diğer yükler

IV / I (%)

IV / II (%)

Yıllık taşımalar (ton) Yıllık taşımalar (%)

III / I (%)

III / II (%)

Tablo 7.2.1.  Değişik Yük Gruplarının Taşıma Uzaklıklarına Göre Taşıma Miktarları ve Oranları
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Mevcut hatlarda yolcu taşımada gelirin gideri karşılama oranı %20’lere kadar 

dayanan düşük düzeylerdedir. Dolayısıyla yolcu taşımacılığında olası artışlar ekonomik 
yapıya olumlu katkı sağlayamayacaktır. 

 
Öte yandan yolcu trenlerinin seyretmediği, yalnızca yük trenlerine ayrılmış 

“yüke özgü hatlar” kapasitenin ciddi olarak arttırılıp hat verimliliğinin yükselmesini, 
bakım maliyetinin küçülmesini sağlamaktadır. Gerçekten Çin’de yük taşımacılığı 
önceliği ve tercihinin sonucu, son 50 yılda yük trafiği üç kez ikiye katlanabilmiştir. 
ABD’de yalnız yük taşımacılığı yapılan hatlar sayesinde, son 30 yılda yük trafiği ikiye 
katlanmıştır. “Yüke özgü hat” kavramının geliştirildiği AB’de 10 yıl içinde yük 
trafiğinin ikiye katlanması hedefi, ülkemizde aynı hatlarda aynı zamanda yolcu taşıma 
uygulaması nedeniyle, belirtilen örnek ülkelerdeki kadar kolay gözükmemektedir.  

 
Özetle, yolcu taşımasında zaten iddiasız olunan durum ile yalnız yük taşınan 

hatların verimliliği gerçeği bir araya gelince, mevcut demiryolumuz için, bir kaç hat 
dışında yük taşımacılığı tercihinin yapılması, geleceğe yönelik iddialı gelişmeler için 
zorunlu bulunmaktadır. 

 
 

2. Demiryoluna uygun başlıca taşıma koridorları 
 

Gerek mevcut hatlardan oluşan çekirdek ağın ve gerekse yeni hatlarla 
oluşturulacak optimum ağ açısından tanımlanan birisi ikincil olmak üzere 8 taşıma 
koridoru öngörülmüştür. 

 
Her bir koridorun geçtiği kentlerin nüfusları ve gayri safi yurt içi hasılaları 

(GSYİH)  Tablo 7.2.2.-7.2.9’da (demiryolu uzunluğu/karayolu uzunluğu) oranları da 
eklenmek suretiyle Şekil 2.7.1-2.7.11’da görülmektedir. İlk 10 şekilde 8 koridor ayrı 
ayrı ve Şekil 2.7.11’de ise tüm koridorlar bir arada görülmektedir.  
 

İkisi doğu-batı yönünde boyuna ve dördü kuzey-güney yönünde enine ve biri de 
ara yönde (Ankara-İzmir) olmak üzere yedi taşıma koridoru tanımlanmıştır. Taşıma 
koridorları verilen tablo ve şekillerle geçtikleri illerin nüfusların ve GSYİH değerlerine 
ve “demiryolu uzunluğu/karayolu uzunluğu”na göre karşılaştırılabilir. 

 
Belirtilen ölçütlere göre nüfus ve özellikle de GSYİH ölçütlerine göre boyuna 

yöndeki koridorlar önem taşımaktadır. Birinci koridor (Tablo 7.2.2, Şekil 7.2.1) ise en 
önemli koridordur. 
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Tablo 7.2.2. 1. Eksen Üzerindeki İllerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaları ve Nüfusları 
1a. Eksen: Yunan Sınırı-Kars 

İl Plaka No. İller İl Nüfusu İl G.S.Y.İ.H. (milyon T.L.) 
22 Edirne 402,606 914,217,771
34 İstanbul 10,018,735 27,548,600,621
41 Kocaeli 1,206,085 5,663,425,950
11 Bilecik 194,326 428,370,472
26 Eskişehir 706,009 1,489,623,508
6 Ankara 4,007,860 10,371,837,263
71 Kırıkkale 383,508 820,575,766
38 Kayseri 1,060,432 1,516,180,219
58 Sivas 755,091 828,896,518
24 Erzincan 316,841 303,041,403
25 Erzurum 937,389 856,611,768
36 Kars 325,016 233,791,446

 Toplam 20,313,898 50,975,172,705
1b. Eksen: Yunan Sınırı-İran Sınırı 

İl Plaka No. İller İl Nüfusu İl G.S.Y.İ.H. (milyon T.L.) 
38 Kayseri 1,060,432 1,516,180,219
58 Sivas 755,091 828,896,518
44 Malatya 853,658 992,948,237
23 Elazığ 569,616 807,198,035
49 Muş 453,654 205,436,842
65 Van 877,524 610,047,942

 Toplam 21,489,104 52,197,359,144
 
 
Tablo 7.2.3. 2. Eksen Üzerindeki İllerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaları ve Nüfusları 

2. Eksen: İzmir-İran Sınırı 
İl Plaka No. İller İl Nüfusu İl G.S.Y.İ.H. (milyon T.L.) 

35 İzmir 3,370,866 9,089,080,961
45 Manisa 1,260,169 2,598,539,738
64 Uşak 322,313 413,360,662
3 Afyon 812,416 878,484,786

42 Konya 2,192,166 3,099,272,073
70 Karaman 243,210 426,182,044
51 Niğde 348,081 544,823,385
38 Kayseri 1,060,432 1,516,180,219
58 Sivas 755,091 828,896,518
44 Malatya 853,658 992,948,237
23 Elazığ 569,616 807,198,035
49 Muş 453,654 205,436,842
65 Van 877,524 610,047,942

 Toplam 13,119,196 22,010,451,442
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Tablo 7.2.4. 3. Eksen Üzerindeki İllerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaları ve Nüfusları 

3. Eksen: Adapazarı-Antalya 
İl Plaka No. İller İl Nüfusu İl G.S.Y.İ.H. (milyon T.L.) 

54 Sakarya 756,168 1,379,776,692
11 Bilecik 194,326 428,370,472
26 Eskişehir 706,009 1,489,623,508
43 Kütahya 656,903 926,917,967
3 Afyon 812,416 878,484,786

15 Burdur 256,803 440,074,357
7 Antalya 1,719,751 3,117,095,408
 Toplam 5,102,376 8,660,343,190

 
 
 
Tablo 7.2.5. 4. Eksen Üzerindeki İllerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaları ve Nüfusları 

4. Eksen: Zonguldak-Mersin 
İl Plaka No. İller İl Nüfusu İl G.S.Y.İ.H. (milyon T.L.) 

67 Zonguldak 615,599 1,464,850,124
78 Karabük 225,102 317,248,545
18 Çankırı 270,355 270,912,672
6 Ankara 4,007,860 10,371,837,263

71 Kırıkkale 383,508 820,575,766
38 Kayseri 1,060,432 1,516,180,219
51 Niğde 348,081 544,823,385
33 İçel 1,651,400 3,424,605,768

 Toplam 8,562,337 18,731,033,742
 
 
 
Tablo 7.2.6. 5. Eksen Üzerindeki İllerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaları ve Nüfusları 

5. Eksen: Samsun-İskenderun 
İl Plaka No. İller İl Nüfusu İl G.S.Y.İ.H. (milyon T.L.) 

55 Samsun 1,209,137 1,756,168,727
5 Amasya 365,231 470,003,417

58 Sivas 755,091 828,896,518
44 Malatya 853,658 992,948,237
80 Osmaniye 458,782 451,002,297
31 Hatay 1,253,726 1,892,091,738

 Toplam 4,895,625 6,391,110,934
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Tablo 7.2.7. 6. Eksen Üzerindeki İllerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaları ve Nüfusları 
6. Eksen: Trabzon-Irak Sınırı 

İl Plaka No. İller İl Nüfusu İl G.S.Y.İ.H. (milyon T.L.) 
61 Trabzon 975,137 1,177,576,405
29 Gümüşhane 186,953 174,512,760
24 Erzincan 316,841 303,041,403
62 Tunceli 93,584 118,890,973
23 Elazığ 569,616 807,198,035
21 Diyarbakır 1,362,708 1,438,926,876
47 Mardin 705,098 505,980,065

 Toplam 4,209,937 4,526,126,517
 
 
 
Tablo 7.2.8. 7. Eksen Üzerindeki İllerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaları ve Nüfusları 

7. Eksen: Bandırma-İzmir 
İl Plaka No. İller İl Nüfusu İl G.S.Y.İ.H. (milyon T.L.) 

10 Balıkesir 1,076,347 1,889,897,156
45 Manisa 1,260,169 2,598,539,738
35 İzmir 3,370,866 9,089,080,961

 Toplam 5,707,382 13,577,517,855
 
 
 
Tablo 7.2.9. 8. Eksen Üzerindeki İllerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaları ve Nüfusları 

8a. Eksen: İzmir-Ankara 
İl Plaka No. İller İl Nüfusu İl G.S.Y.İ.H. (milyon T.L.) 

35 İzmir 3,370,866 9,089,080,961
45 Manisa 1,260,169 2,598,539,738
10 Balıkesir 1,076,347 1,889,897,156
43 Kütahya 656,903 926,917,967
26 Eskişehir 706,009 1,489,623,508
6 Ankara 4,007,860 10,371,837,263
 Toplam 11,078,154 26,365,896,593

8b. Eksen: İzmir-Ankara 
İl Plaka No. İller İl Nüfusu İl G.S.Y.İ.H. (milyon T.L.) 

35 İzmir 3,370,866 9,089,080,961
45 Manisa 1,260,169 2,598,539,738
64 Uşak 322,313 413,360,662
3 Afyon 812,416 878,484,786
6 Ankara 4,007,860 10,371,837,263
 Toplam 9,773,624 23,351,303,410
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914.217.771 

402.606 

27.548.600.621

10.018.735 

5.663.425.950 

1.206.085 

03,1
80
82

=  
09,1

233
254

=

428.370.472

194.326 

15,1
194
223

=
17,1

246
288

=

820.575.766

383.508 

35,1
246
332

= 14,1
188
215

=

1.489.623.508 

706.009 

10.371.837.263

4.007.860 

01,1
139
141

=  
21,1

77
93

=

1.516.180.219 

1.060.432 

828.896.518 

755.091 

303.041.403 

316.841 

856.611.768 

937.389 233.791.446 

325.016 

07,1
203
217

=  

83,0
111
92

=  
25,1

228
284

=84,0
25
21

=  

Şekil 7.2.1. 1a. Ekseni : Yunan Sınırı-Kars  

14,1
1970
2242

=    34,1
1679
2242

=  

 

30,0
903.844.67

20.313.898
=  

 

41,0
8.276124.583.45
.70550.975.172

=  

 

07,1
442
471

=
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914.217.771 

402.606 

27.548.600.621

10.018.735 

5.663.425.950 

1.206.085 

03,1
80
82

=  
09,1

233
254

=

428.370.472

194.326 

15,1
194
223

=

17,1
246
288

=

820.575.766

383.508 

1.489.623.508 

706.009 

10.371.837.263

4.007.860 

01,1
139
141

=  
21,1

77
93

=

1.516.180.219 

1.060.432 

828.896.518 

755.091 
83,0

111
92

=  
25,1

228
284

=84,0
25
21

=  

Şekil 7.2.2. 1b. Ekseni : Yunan Sınırı-İran Sınırı  

06,1
2259
2401

=    21,1
1991
2401

=  

 
32,0

903.844.67
21.489.104

=  

 
42,0

8.276124.583.45
.14452.197.359

=  

 

86,0
223
191

=  
02,1

247
252

= 18,1
101
119

=

992.948.237 

853.658 807.198.035 

569.616 

205.436.842

453.654 

09,1
101
110

=  

610.047.942 

877.524 

99,0
254
251

=
07,1

442
471

=
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9.089.080.961 

3.370.866 

2.598.539.738 

1.260.169 

413.360.662
322.313 

15,1
193
221

=
21,1

112
135

=  

878.484.786 

812.416 

00,1
128
128

=  
86,0

223
191

=  

544.823.385

348.081 

02,1
247
252

= 18,1
101
119

=

3.099.272.073 

2.192.166 

426.182.044 

243.210 

15,1
194
223

=

22,1
223
272

=

1.516.180.219 
1.060.432 

828.896.518 

755.091 

992.948.237 

853.658 807.198.035 

569.616 

205.436.842

453.654 

09,1
101
110

=  

87,0
119
103

= 01,1
198
191

=

86,1
36
67

=  

Şekil 7.2.3.  2. Eksen : İzmir-İran Sınırı  

610.047.942 

877.524 

99,0
254
251

=

07,1
2120
2263

=    19,1
1896
2263

=  

 

19,0
903.844.67

13.119.196
=  

 

18,0
8.276124.583.45
.44222.010.451

=  
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3.117.095.408 

1.719.751 

1.379.776.692

756.168 

1.489.623.508 

706.009 

08,1
102
110

=

03,1
80
82

=

926.917.967

656.903 

428.370.472 

194.326 

440.074.357 

256.803 

99,0
78
77

=  

878.484.786 

812.416 

33,1
122
162

=  

02,1
166
170

=  

09,1
96

105
=  

Şekil 7.2.4. 3. Eksen : Adapazarı-Kütahya 

03,1
644
666

=    16,1
576
666

=  

 

08,0
903.844.67

5.102.376
=  

 

07,0
8.276124.583.45
1908.660.343.

=  
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1.464.850.124 

615.599 

544.823.385 

348.081 

21,1
77
93

=
17,1

246
288

=

317.248.545

225.102 

09,1
198
215

=

820.575.766 

383.508 

10.371.837.263

4.007.860 

270.912.672 

270.355 

32,1
131
173

=

00,1
128
128

=
1.516.180.219 

1.060.432 

3.424.605.768 

1.651.400 

99,0
195
192

=

70,0
173
121

=

Şekil 7.2.5. 4. Eksen : Zonguldak-Mersin 

05,1
1148
1210

=    39,1
747

1039
=  

 

13,0
903.844.67

8.562.337
=  

 

15,0
8.276124.583.45
.74218.731.033

=  
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21,1
222
269

=

03,1
66
68

=

1.756.168.727 

1.209.137 

02,1
247
252

=

470.003.417 

365.231 

22,1
305
373

=

1.892.091.738 

1.253.726 

828.896.518 

755.091 

992.948.237 

853.658 

451.002.297 

458.782 

02,1
131
134

=

Şekil 7.2.6. 5. Eksen : Samsun-İskenderun 

13,1
971

1096
=    35,1

814
1096

=  

 

07,0
903.844.67

4.895.625
=  

 

05,0
8.276124.583.45
9346.391.110.

=  
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05,1
145
152

=

130
−

1.438.926.876 

1.362.708 

98,0
100
98

=

133
−

505.980.065 

705.098 

118.890.973 

93.584 
807.198.035 

569.616 

303.041.403 

316.841 

174.512.760 

186.953 

1.177.576.405 

975.137 

151
−

Şekil 7.2.7.   6. Eksen : Trabzon-Irak Sınırı 

95
−

205
−

    
 

06,0
903.844.67

4.209.937
=  

 

04,0
8.276124.583.45
5174.526.126.

=  
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9.089.080.961 

3.370.866 

1.889.897.156 

1.076.347 

2.598.539.738 

1.260.169 

86,1
36
67

=  

28,1
137
175

=  

02,1
99
101

=  

Şekil 7.2.8.   7. Eksen : Bandırma-İzmir 

26,1
272
343

=     

 

08,0
903.844.67

5.707.382
=  

 

11,0
8.276124.583.45
.85513.577.517

=  
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9.089.080.961 

3.370.866 

1.889.897.156 

1.076.347 

86,1
36
67

=  

926.917.967

656.903 

1.489.623.508 

706.009 
2.598.539.738 

1.260.169 

12,1
227
253

=  

28,1
137
175

=  

Şekil 7.2.9.    8a Ekseni : İzmir-Ankara 

09,1
233
254

=

10.371.837.263

4.007.860 

16,1
711
826

=    42,1
580
826

=  

 

16,0
903.844.67

11.078.154
=  

 

21,0
8.276124.583.45
.59326.365.896

=  

 
 

99,0
78
77

=
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9.089.080.961 

3.370.866 

86,1
36
67

=

2.598.539.738 

1.260.169 

Şekil 7.2.10.     8b Ekseni : İzmir-Ankara 

15,1
193
221

=  21,1
112
135

=

413.360.662 

322.313 

878.484.786 

812.416 

21,1
257
311

=

40,1
598
838

=    45,1
579
838

=  

 
14,0

903.844.67
9.773.624

=  

 
19,0

8.276124.583.45
.26310.371.837

=  

 
 

10.371.837.263

4.007.860 
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3. Demiryolu yük taşımacılığı için hedef öngörülmesi ve gelişim aşamalarının 
belirlenmesi 

 
Stratejik değerlendirme için, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü 

olan 2023 yılının hedef yıl (değerlendirme dönemi sonu) olarak göz önüne alınması 
uygun ve anlamlı bulunmaktadır. 

 
Yük taşımacılığında demiryolu payının, AB’nin ülkeleri ile benzeşim kurularak, 

%15-20 alınması düşünülebilir. 
 
Kaba bir değerlendirme için GSMH’nın yılda ortalama %5 artış gösterdiği, 

yükün GSMH’ya göre esnekliğinin “1” olduğu varsayımıyla, 2023 yılında demiryolu 
yük trafiği belirlenebilir. 2002 yılında 164,1 milyar t-km olan ülke toplam yük trafiği 
2023 yılında 2.53 artış katsayısıyla 415,26 milyar t-km olacaktır. Demiryolu payı %15 
olarak hedeflenirse, trafik 62,289 milyar t-km., %20 olarak hedeflenirse, 83,052 milyar 
t-km. değerini alacaktır. 2002 yılında demiryolu trafiği 4,4 milyar t-km olduğuna göre, 
2023’te %15 payı hedeflendiğinde, trafiğin 2002 yılındakinin 14 katı, %20 için ise 
yaklaşık 19 katına eriştirilmesi gerekmektedir. Böyle bir değerlendirmeyle çok iddialı 
gözüken hedef, 2002’de Fransa ve Almanya’nın 50-70 milyar t-km taşımacılık 
değerlerine erişmiş iken ve bu değeri 10 yılda ikiye katlamayı öngörürlerken, Türkiye 
coğrafyasının büyük boyutları ve gelişme olanakları da göz önüne alındığında, 2023 
hedefinin 62-83 milyar t-km. olmasında aşırılık bulunmamaktadır. Yeter ki, planlı ve 
kararlı bir gelişme sağlanabilsin. 

 
İlk yaklaşımla ilk beş yılda yükü ikiye, ikinci 6 yılda ise ve son 7 yılda yine üçe 

katlamayı öngörebiliriz. Elbette değişiklikler yapılabilir, ama öngörülen hedefin 
aşamalarının büyük ölçüde değişmesi söz konusu olamaz.   

 
Demiryolunun canlandırılması işletme performanslarının da iyileştirilmesini 

gerektirir. AB ve demiryolu ile ilgili bazı kurumlar bu konuda hedefler belirlemişlerdir.  
 
Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC), Avrupa Demiryolları Ortaklığı (ECFE), 

Uluslararası Kamu Taşımaları Birliği (UITP) ve Avrupa Demiryolu Endüstrileri Birliği 
(UIFE) AB’de tek demiryolu ağı oluşturmak üzere ortak bir strateji tanımlama amacına 
yönelik bir belge imzalamışlardır. Buna göre 2020 yılına kadar erişilmesi öngörülen 
hedefler şunlardır1: 

• Pazar payının yolcuda %6’dan %10’a, yükte %8’den %15’e çıkarılması, 
• Demiryolu personeli verimliliğinin üçe katlanması,  
• Enerji verimliliğinin %50 iyileştirilmesi, 
• Kirletici emisyonların %50 azaltılması, 
• Öngörülen trafik amaçlarına karşı gelecek biçimde altyapı kapasitesinin 

arttırılması. 
 

Bu hedeflerden birincisi demiryolumuz için yetersizdir ve bu konuda öngörülen 
hedefler belirtilmiştir. Sonuncu madde ilk hedefin doğal sonucudur.  

 

                                                 
1 Livre Blanc, La politique, europenne des transports à l’horizon 2010:l’heure des choix. 



 7.2-20

Performansa ilişkin diğer üç hedef, AB’ye üyelik bağlamında, demiryolumuz 
içinde benimsenebilir. 
 
 Yukarıdaki açıklamaların ışığında, demiryolu sistemimizde 2023 yılında 
varılması gereken hedefler  aşağıda özetlenmiştir. 
 
1. Mevcut ağda esas olarak yük taşımacılığına ağırlık verilecektir. Yolcu taşımacılığı 

belirli bağlantılar ve yüksek hızlı hatlarda önem ve öncelik kazanacaktır. 
2. Çekirdek ağı optimum oluşuma doğru tamamlayıcı yönde yapılacak yeni hatlar ve 

özellikle yüksek hızlı hatlar belirli koridorlar üzerinde gelişecektir. 
3. Demiryolumuzun 2023’de yük taşımacılığı payı hedefinin %20 olabileceği 

düşünülmüştür. Yolcu taşımacılığı yapılacak yüksek hızlı hatların yapımı 
ölçüsünde payını arttıracaktır. 

4. 2023’e kadar demiryolu personeli verimliliğinin en az üçe katlanması, enerji 
verimliliğinin %50 iyileştirilmesi ve kirletici emisyonlarının %50 azaltılması 
uygun amaçlar olarak kabul edilmiştir. . 
 

 
7.2.1. Amaç, İlke ve Politikalar  
 

Amaçlar: 
• Ulaştırma sistemine ilişkin amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunulması, 
• Kombine taşımacılık içinde demiryolunun rolünün arttırılması, 
• Ulaştırma süresini kısaltan, konforlu ve dakik bir ulaşımın sağlanması, 
• Güvenliğin arttırılması, 
• Ana eksenlerde, karayolu taşımalarının ve özellikle yük taşımalarının 

demiryoluna kaymasının  sağlanması, 
• Geleceğin ulaştırmasında temel rolü oynayacak yüksek hızlı demiryolu ağı 

ve kombine taşımacılıkta demiryolunun gereken yeri alabilmesi konusunda 
hazırlık çalışmalarına bir yön verilmesi, 

• Demiryolunun imajının iyileştirilmesi, 
 
İlkeler: 
• Demiryolunun kamu hizmeti yükümlülüğü, personele ilişkin yükümlülükler, 

vergiler, taşıma zorunlulukları konularında diğer ulaştırma türlerindeki 
uygulamalara benzer işlemlere tabi tutulması, ancak öncelikle demiryolunun 
etkin hizmet sunabilir hale gelebilmesi için bir geçiş döneminde gerekli 
desteğin sağlanması, 

• Etkin bir bilgi teknolojisi altyapısının oluşturulması, 
• Demiryolunun hız, güvenlik, konfor açısından yararlarının ortaya çıkması 

için gerekli desteğin sağlanması, 
• Enerji verimliliği ve dışa bağımlılığı azaltma gibi üstünlüklerinden 

yararlanılmasını engelleyen kısıtların ortadan kaldırılması, 
• Karayolu taşımalarından kaynaklanan çevreye olan zararları azaltmak üzere 

demiryolunun olanaklarının kullanılması, 
• Demiryollarının piyasa mekanizmasında etkili olmayan özelliklerini ve 

kozlarını ülke ekonomisi adına ortaya çıkarmak üzere dışsal maliyetlerin 
içselleştirilmesi, 
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• Demiryoluna özgü kitle taşımalarının gerçekleştirilmesinin önündeki 
engellerin kaldırılması, 

• Kentlerde toplu taşımaya öncelik verilmesi, 
• Ulaştırma sisteminin yapısı gereği, demiryolunun da tüm etkinliğinin, 

öğelerinin bütünlüğü içinde değerlendirilmesi, 
• Gerekli personelin sağlanması  ve bu amaca yönelik eğitim planlamalarının 

yapılması ve uygulamalarının izlenmesi, 
• Etkin bir araştırma-geliştirme sisteminin oluşturulması. 
 

Politikalar: 
• Taşımacılığın bütünlüğünü kapsamak ve bu bağlamda demiryolunun 

konumunu belirlemek  üzere, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, 
• TCDD Kanunu ile demiryolu sektörü kanununun bir an önce çıkarılması, 
• Demiryolunun ulaştırma sistemi içinde işlevini yerine getirecek düzeye 

erişebilmesi için bir geçiş dönemi öngörülmesi ve bu dönemde özel destek 
verilmesi, 

• GAP bölgesinin demiryolu ağına bağlanması ve taşımalarında demiryoluna 
ağırlık kazandırılması, 

• Yüksek hızlı demiryolu ağı oluşturulabilmesi için siyasal kararlar alınması 
ve planlara destek sağlanması, 

• Demiryolu  yönetiminin etkinleştirilmesi amacıyla yönetim/yönetici 
sürekliliğinin güvence altına alınması ve üst düzey kadroyu oluşturmaya 
yönelik önlemler alınması, 

• Demiryolu özel personelinin yetiştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, 
• Uzman personel yetiştirilmesi ve gerekli araştırmalar için üniversitelerle 

ortak çalışmalar yapılması, 
• Özel sektörün, demiryolu yük ve yolcu taşımacılığı, yeni hatlar ile hat ve 

araç  bakım-onarımı yapabilmesi,  
• Demiryolu yerli yan sanayiinin oluşturulması, 
• Uluslararası taşımalarda sınır geçişlerinin hızlandırılması. 

 
 
7.2.2.  Kuvvetli ve Zayıf Yanlar ile Fırsatlar ve Tehditler 
 

KZFT (Kuvvet/Zayıflık/Fırsat/ Tehdit) Analizi, bir sistemin bilincinde olunan ve 
olabildiğince somut ve açık olarak ortaya konulmuş olan gücünü, araştırarak, dış 
çevreden kaynaklanan ve saptanılmış veya öngörülmüş olan fırsatları değerlendirmek 
üzere kullanılması ve zayıf yanlarının bilincinde olarak çevreden gelen tehditlerden 
korunulması stratejilerini geliştirme konusunda ışık tutan bir analizdir.  

 
Bu anlamda, stratejik çözüm arayışlarında bu analiz, son dönemde oldukça 

yaygın biçimde kullanılmaktadır. Amaç, iç ve dış etkenler bağlamındaki güçlü yanları 
kullanarak fırsatlardan en büyük ölçüde yararlanılması, zayıflıkların, tehditlerin 
olumsuz  etkilerinden alabildiğince korunmasına olanak verecek plan ve stratejilere 
katkıda bulunmaktadır. Sorunların tamamlanmasına ve bunlara çözüm araştırılmasına 
yönelik yararlı bir analiz olarak da kullanılabilir.  
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Ülkemizde de son dönemde sıkça kullanılmaya başlanan KZFT Analizine, 
ulaştırma ile ilgili olarak TÜBİTAK 2023 Vizyon çalışmasında ve İzmir İktisat 
Kongresinde yer verilmiştir. 

 
Bu çalışmada, özel bir yaklaşımla, demiryolu ile ilgili daha önce yapılmış 

çalışmalardaki değerlendirmeler ve çalışma grubumuzdaki elemanlar ile TCDD dışında, 
demiryoluna ilgi duyanların görüşleri çerçevesinde bir analiz yapılmaya çalışılmıştır. 

 
Demiryolu ile ilgili kuvvetli yanların saptanmasında ciddi bir güçlük 

bulunmaktadır. Ancak demiryolunun bir taşıma sistemi olarak kozları ve gücü, 
demiryollarımızın en azından potansiyel gücüdür. Bu kozlar, hız, konfor, güvenlik 
v.b.olarak sıralanabilir. Ülkemizdeki taşıma uzaklıkları, büyük ölçüde, demiryolu 
etkinlik alanına giren uzunluklardır. 

 
Zayıf yanlar, 50 yılı aşkın bir dönemde gereken ilgi ve destekten yoksun kalışın 

yaratmış olduğu, altyapı, çeken çekilen araç yetersizlikleri, personel ve eğitim 
konusundaki gerilemeler ve günümüz koşullarına uymayan yapılanma sonucunda talep 
çekici hizmet sunulamaması ve ekonomik etkinlikten koparak, kredi faiz ve borçları 
altında bunalmış bir durumda, yıldan yıla tırmanarak artan zararlarla karşılaşılmasıdır. 
Belki en önemli zayıflığı, güven vermeyen bir görüntünün oluşmasıdır. 

 
Demiryollarımızın fırsatları, Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmelik sayesinde 

karayolu taşımacılığının disiplin altına alınması ve yeniden yapılanmanın gerçekleşme 
yolunda olmasıdır. Bu olanak, ekonomide düzlüğe çıkarak, zayıflıkları güce 
dönüştürmek amacı ile değerlendirilebilir. Bu gelişme, demiryollarımızın AB’nin 
çağdaş standartlarına uyarlamalar yapılmasına olanak verebilir. AB yüksek hızlı 
demiryolu ağı ile bütünleşmek, 4. ve 10. Pan Avrupa Koridorlarının devamı 
niteliğindeki hatlarda iyileştirmeler yapmak ve Avrupa ile Asya arasında transit geçiş 
konusunda şansa sahip olmak önem taşımaktadır. 

 
Boğaz Tüp Geçişi Türkiye düzeyinde ve Asya-Avrupa bağlantısı anlamında 

ciddi bir kesintiyi (süreksizliği) ortadan kaldırarak önemli bir gelişmenin yolunu 
açmaktadır. Bu konuda anılan geçişin iki hattan ibaret alınmasının, kentlerarası ve 
uluslararası taşımaya hizmette aksama meydana gelebilmesi sakıncası irdelenmelidir. 

 
Gerek Asya-Avrupa bağlantısı, gerekse tüp geçiş, uluslararası taşımacılığa 

büyük katkı sağlayacaktır. Tüp geçişe ilişkin sakıncanın giderilmesi, Van Gölü 
kesikliğine çözüm bulunması, bu bağlamda önem taşımaktadır. 

 
Son dönemin oluşumları, kombine taşımacılıkta demiryolunun yerini arttırmaya 

yönelik açılımlara fırsat verebilir. 
 
Kazalar nedeniyle oluşan ortam, demiryolunu gereken ölçüde desteklemek için 

kamuoyunun ilgi ve desteğine ve siyasal kararlılığın pekiştirilmesine dönüşebilir. Petrol 
fiyatlarındaki yükselmeler de demiryoluna gösterilecek ilgiyi arttırabilir. 

 
Tehdit anlamında; AB.’ye uyum çabalarının yavaş yürümesi, son zamanlardaki 

kazaların demiryoluna güvensizliğe ve dolayısıyla kamumoyu desteğinden yoksunluğa 
dönüşmesi gibi gelişmeler olabilir. Daha öz bir anlatımla, demiryolu için beklenen 
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desteğin ve olumlu yeni gelişmelerin ortaya çıkmaması, demiryollarımız için en büyük 
tehdidi oluşturacaktır. 

 
Sonuçta; Demiryollarımıza ilişkin KZFT Tablosu aşağıdaki gibi oluşturulabilir: 
 
Kuvvetli Yanlar: 
• Demiryolunun hız, konfor, güvenlik gibi henüz kullanılmayan kozları, 
• Türkiye’de bir çok ülkeye göre demiryollarına uygun taşıma uzaklıklarının 

söz konusu olması ve AB ile bütünleşme bağlamında daha büyük taşıma 
uzaklıklarının ortaya çıkması olanağı, 

• Ülkemizin en önemli yedi limanı ile bağlantıya sahip bulunması, 
• Avrupa-Asya arasındaki demiryolu bağlantısını sağlayacak Boğaz Tüp 

Geçişi’nin inşaasına başlanılmış olması, 
• Elden geçirildiğinde öncelikle yük taşımacılığına yeterli olabilecek 

küçümsenmeyecek bir ağa sahip olunması, 
• Enerji verimliliği, 
• Çevre dostu olması, 
• Kamuoyunun desteği, 
• Siyasal iktidarın kararlı desteği. 
 
Zayıf Yanlar: 
• Altyapı, çeken-çekilen araçların yetersizliği, 
• Altyapının bakımsızlığı, 
• Boğaz ve Van Gölü kesintileri 
• Personel ve eğitimdeki yetersizlik, 
• Kullanıcı gözündeki imajının iyi olmaması ve özellikle Kurum’a duyulan 

güvensizlik, 
• Yönetimin ve kadroların sık sık değişimi, 
• Organizasyon ve yönetim anlayışının günümüzün yeni yaklaşımlarına 

uyumsuzluğu, 
• Finansal bunalım ve anapara/faiz olarak büyük borçlar, bu nedenle yatırım 

yapma güçlüğü, 
• Yıllar boyu oluşan ve daha çok karayoluna yönelik olumsuz taşıma 

alışkanlıkları, 
• Müşteri güvensizliği, 
• Özgüven yoksunluğu, 
• Kazalar nedeniyle en önemli niteliği olan “güvenli” olmasından kamuoyunda 

kuşkuya düşülmesi olasılığı, 
• GAP bölgesinin demiryolu sistemi ile bağlantısının kurulamamış olması, 
• Boğaz Tüp Geçişi’nde ana hat için tek hat ayrılmış olması. 
 
Fırsatlar: 
• Taşıma Kanunu’nun uygulanması ile karayolunun ve ulaştırma sisteminin 

disipline edilebilmesi, 
• AB’ye uyum bağlamında yeniden yapılanma ile çağdaş anlayışa uygun bir 

yönetimin sağlanması, 
• AB  yüksek hızlı demiryolu ağına entegrasyon gereğinden ortaya çıkacak 

itici güç, 
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• Tükiye Coğrafyasının demiryoluna elverişli uzun mesafe taşımacılığı, 
• Sistemin daha kötüye gidemeyecek kadar bir düşme noktasında bulunması, 
• Karayollarının, potansiyelinin son düzeyine varılmış olması, 
• Kombine taşımacılıkta beklenen çok önemli gelişmelerde demiryolunun 

mutlaka görev alma şansının bulunması, 
• Boğaz Tüp Geçişi ile Türkiye düzeyinde ve Asya-Avrupa bağlantısında 

sürekliliğin sağlayacağı üstünlük, 
• Asya-Avrupa bağlantıları girişimlerinde bir paya sahip olabilmek, 
• Irak’a kitlesel taşımalar yapılması gereğinin doğması. 
 
Tehditler: 
• Taşıma Kanunu’ndan beklenen sonuçların elde edilememesi, 
• AB’ye uyum sürecinin yavaş yürümesi, 
• Boğaz tüp Geçişi’nin kentlerarası ve uluslararası demiryolu taşımasına 

katkısının sınırlı kalması, 
• Kazalarla ortaya çıkan olumsuz ortamın demiryolu aleyhine bir kamuoyu 

oluşmasına neden olunması, 
• Yeterli plan ve programa dayanmayan girişimlerin gündeme gelmesi, 

uygulamalarının olumsuz sonuç vermesi ve kaynak İsrafına neden olması, 
• Siyasal iktidar desteğinin zayıflaması. 

 
 
7.2.3. Fiziki Altyapı 
 
7.2.3.1. Mevcut Ağın Etkin Kullanımına Yönelik Değerlendirme ve Çekirdek Ağ 
 
Mevcut Ağın Yetersizliği 
 
 Mevcut demiryolu ağımız, 81 il merkezinin 37’sinden geçmemektedir. Tablo 
7.2.10 ve 7.2.11’de demiryolu hattının geçtiği ve geçmediği illerin nüfus ve GSYİH 
değerleri ve toplamları görülmektedir. Buna göre, ülke düzeyindeki yük taşımalarının, 
yaklaşık olarak %20’sinin demiryolu tarafından taşınması söz konusu değildir. 
Demiryolu payının küçüklüğünde, bu durumun da rolü bulunmaktadır. Özellikle, 
Trabzon ve Antalya ve Tekirdağ limanlarının demiryolu bağlantısından yoksun 
bulunması, giderilmesi zorunlu eksikliklerdir. Bunlardan Trabzon 1 milyon düzeyinde 
bir nüfusa, Antalya 2 milyona yakın bir nüfusa sahip bulunmaktadır. (Demiryolundan 
yoksun ve GAP’ın merkezindeki Şanlıurfa’nın nüfusu 1.,5 milyon dolayındadır. Bu il 
GAP bölgesinin demiryolu ağına bağlanması açısından da önem taşımaktadır. Bursa’nın 
nüfusu da 2.106.687’dir.) 
 
Demiryolu Ağının Yetersizliği 
 
 TCDD’nin önemli zayıflıklarından biri, bağlı olduğu limanlardan aldığı trafiğin 
ancak %5 düzeyinde olmasıdır. Oysa liman bağlantıları demiryolunun en önemli 
beslenme noktalarıdır. Tablo 7.2.12.’de 2000-2004 döneminde TCDD’ye bağlı 7 
limanda TCDD’nin taşıma miktarları ve payları görülmektedir. Samsun dışında önemli 
bir taşıma yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumun nedeni olarak, demiryolu 
açısından, bağlantı hatlarının kapasitelerinin yetersiz olmasıdır. 
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Tablo 7.2.10.  Demiryolu Geçmeyen İllerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaları ve Nüfusları.  
Sıra No. İl Plaka 

No. 
İller İl Nüfusu İl G.S.Y.İ.H. 

(milyon T.L.) 
1 2 Adıyaman 623,811.00 486,660,930 
2 4 Ağrı 528,744.00 272,088,039 
3 7 Antalya 1,719,751.00 3,117,095,408 
4 8 Artvin 191,934.00 340,837,874 
5 12 Bingöl 253,739.00 170,816,530 
6 13 Bitlis 388,678.00 214,388,127 
7 14 Bolu 270,654.00 966,017,056 
8 16 Bursa 2,125,140.00 4,579,937,632 
9 17 Çanakkale 464,975.00 1,009,738,204 

10 19 Çorum 597,065.00 854,549,711 
11 28 Giresun 523,819.00 615,940,836 
12 29 Gümüşhane 186,953.00 174,512,760 
13 30 Hakkari 236,581.00 164,595,858 
14 31 Hatay 1,253,726.00 1,892,091,738 
15 37 Kastamonu 375,476.00 572,772,352 
16 40 Kırşehir 253,239.00 306,863,053 
17 48 Muğla 715,328.00 1,901,840,479 
18 50 Nevşehir 309,914.00 564,855,832 
19 52 Ordu 887,765.00 765,004,963 
20 53 Rize 365,938.00 560,226,256 
21 56 Siirt 263,676.00 232,026,342 
22 57 Sinop 225,574.00 268,096,835 
23 59 Tekirdağ 623,591.00 1,330,778,630 
24 60 Tokat 828,027.00 916,856,593 
25 61 Trabzon 975,137.00 1,177,576,405 
26 62 Tunceli 93,584.00 118,890,973 
27 63 Şanlıurfa 1,443,422.00 1,161,707,677 
28 66 Yozgat 682,919.00 533,536,754 
29 68 Aksaray 396,084.00 356,477,025 
30 69 Bayburt 97,358.00 80,327,610 
31 73 Şırnak 353,197.00 182,861,189 
32 74 Bartın 184,178.00 157,449,448 
33 75 Ardahan 133,756.00 89,684,277 
34 76 Iğdır 168,634.00 123,008,551 
35 77 Yalova 168,593.00 490,563,226 
36 79 Kilis 114,724.00 167,870,042 
37 81 Düzce 314,266.00 322,021,797 

  Toplam 19,339,950.00 27,240,567,012 
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Tablo 7.2.11. Demiryolu Geçen İllerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaları ve Nüfusları 
Sıra No. İl Plaka 

No. 
İller İl Nüfusu İl G.S.Y.İ.H. (milyon 

T.L.) 
1 1 Adana 1,849,478.00 3,805,182,669 
2 3 Afyon 812,416.00 878,484,786 
3 5 Amasya 365,231.00 470,003,417 
4 6 Ankara 4,007,860.00 10,371,837,263 
5 9 Aydın 950,757.00 1,747,086,697 
6 10 Balıkesir 1,076,347.00 1,889,897,156 
7 11 Bilecik 194,326.00 428,370,472 
8 15 Burdur 256,803.00 440,074,357 
9 18 Çankırı 270,355.00 270,912,672 

10 20 Denizli 850,029.00 1,481,215,700 
11 21 Diyarbakır 1,362,708.00 1,438,926,876 
12 22 Edirne 402,606.00 914,217,771 
13 23 Elazığ 569,616.00 807,198,035 
14 24 Erzincan 316,841.00 303,041,403 
15 25 Erzurum 937,389.00 856,611,768 
16 26 Eskişehir 706,009.00 1,489,623,508 
17 27 Gaziantep 1,285,249.00 1,694,599,523 
18 32 Isparta 513,681.00 676,971,107 
19 33 İçel 1,651,400.00 3,424,605,768 
20 34 İstanbul 10,018,735.00 27,548,600,621 
21 35 İzmir 3,370,866.00 9,089,080,961 
22 36 Kars 325,016.00 233,791,446 
23 38 Kayseri 1,060,432.00 1,516,180,219 
24 39 Kırklareli 328,461.00 899,872,797 
25 41 Kocaeli 1,206,085.00 5,663,425,950 
26 42 Konya 2,192,166.00 3,099,272,073 
27 43 Kütahya 656,903.00 926,917,967 
28 44 Malatya 853,658.00 992,948,237 
29 45 Manisa 1,260,169.00 2,598,539,738 
30 46 K.Maraş 1,002,384.00 1,217,419,109 
31 47 Mardin 705,098.00 505,980,065 
32 49 Muş 453,654.00 205,436,842 
33 51 Niğde 348,081.00 544,823,385 
34 54 Sakarya 756,168.00 1,379,776,692 
35 55 Samsun 1,209,137.00 1,756,168,727 
36 58 Sivas 755,091.00 828,896,518 
37 64 Uşak 322,313.00 413,360,662 
38 65 Van 877,524.00 610,047,942 
39 67 Zonguldak 615,599.00 1,464,850,124 
40 70 Karaman 243,210.00 426,182,044 
41 71 Kırıkkale 383,508.00 820,575,766 
42 72 Batman 456,734.00 433,631,586 
43 78 Karabük 225,102.00 317,248,545 
44 80 Osmaniye 458,782.00 451,002,297 

  Toplam 48,463,977.00 97,332,891,261 
 
Türkiye GSYİH Toplamı: 124,573,458,273 milyon T.L. 
Türkiye Nüfus Topalmı: 67,803,927 
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Tablo 7.2.12.  TCDD Limanlarına Gelen/Giden Yüklerde Demiryolunun Taşıma Payı 
ve Son Beş Yıla Ait Herbir Limana Ait Bilgiler 

  2000 2001 2002 2003 2004 
5.584 4.789 5.114 5.723 5.387

7 15 19 25 25
  
Haydarpaşa 
  

Toplam Ton* (Bin) 

TCDD'nin Taşıdığı Ton*(Bin) 
TCDD'nin Taşıma %'si 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5

13.380 13.629 13.763 15.477 14.455
147 74 84 96 125

  
Mersin 
  

Toplam Ton* (Bin) 

TCDD'nin TaşıdığıTon*(Bin) 
TCDD'nin Taşıma %'si 1,1 0,5 0,6 0,6 0,9

8.165 8.426 9.653 11.109 10.277
441 376 352 251 449

  
İzmir 
  

Toplam Ton* (Bin) 

TCDD'nin TaşıdığıTon*(Bin) 
TCDD'nin Taşıma %'si 5,4 4,5 3,6 2,3 4,4

2.537 2.544 2.611 2.769 2.451
1.876 512 1.203 1.804 1.650

  
Samsun 
  

Toplam Ton* (Bin) 

TCDD'nin TaşıdığıTon*(Bin) 
TCDD'nin Taşıma %'si 73,9 20,1 46,1 65,1 67,3

3.749 2.979 2.360 2.724 2.575
256 234 261 260 185

  
Bandırma 
  

Toplam Ton* (Bin) 

TCDD'nin TaşıdığıTon*(Bin) 
TCDD'nin Taşıma %'si 6,8 7,9 11,1 9,5 7,2

701 548 1.149 1.451 1.643
82 98 185 284 300

  
Derince 
  

Toplam Ton* (Bin) 

TCDD'nin TaşıdığıTon*(Bin) 
TCDD'nin Taşıma %'si 11,7 17,9 16,1 19,6 18,3

2.216 1.697 1.602 2.252 1.852
149 129 100 244 229

  
İskenderun 
  

Toplam Ton* (Bin) 

TCDD'nin TaşıdığıTon*(Bin) 
TCDD'nin Taşıma %'si 6,7 7,6 6,2 10,8 12,4

Not: 2004 yılı verileri 10 aylıktır.      
 

Demiryolu ağının karayoluna paralel olup trafik çekme olasılığı bulunan 
hatlardan bazıları 

• Sınır-Edirne-İstanbul-Ankara üzerinden 
 Çankırı 
 Kayseri-Ulukışla 
 Kayseri-Sivas üzerinden 

- Amasya-Samsun 
- Erzincan-Erzurum-Kars-Sınır 
- Malatya-Elazığ-Muş-Bitlis 
- Malatya-Elazığ-Diyarbakır-Kurtalan  
- Malatya-Kahramanmaraş-Gaziantep 
- Malatya-Kahramanmaraş-İskenderun 
- Malatya-Kahramanmaraş-Adana-Mersin 

• İzmir-Balıkesir-Kütahya-Bilecik-Adapazarı-İstanbul 
• İzmir-Manisa-Afyon-Kütahya-Bilecik-Adapazarı-İstanbul 
• İzmir-Afyon-Konya-Adana 

 
Bu durum, yani demiryolunun karayolu ile ayni koridoru paylaşması durumu 

çok sınırlıdır. Bu nedenle böyle durumlarda ve özellikle karayollarında kapasite 
sorununun yaşandığı kesimlerde, demiryoluna trafik aktarılması olanakları 
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değerlendirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Bu kesimler için planlanan “bölünmüş 
yol” yatırımlarından demiryolu lehine  vazgeçilmelidir. 
 
TCDD Hatlarında Seyir Hızının Belirlenmesi 
 
            Ulaştırma Ana Planının 2. Ara Raporunun 5.2.2.2 nolu bölümünde bir örneği 
verilen tabloda görüldüğü gibi, oluşturulan 31 hat kesiminde yatay ve düşey geometrik 
özelliklere göre hat boyunca yapılabilecek hızlar hesaplanmıştır. Hat kesimlerinde farklı 
dönemeç yarıçapları uygulandığından, kesim boyunca yapılabilecek hızlar çok farklı 
olabilmektedir. Ancak hat kesimlerinde uygulanacak seyir hızının seçiminde bazı 
hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Öncelikle yolcu katarlarının seyir sürelerini 
kısaltmak amacıyla mevcut ağın geometrisinin elverdiği yüksek hızları yapabilmek için 
uygulanmakta olan “sık sık hız değiştirilmesi”nden vazgeçilmelidir. Hat üzerinde 
yapılabilecek hızların birinden diğerine geçişte sözkonusu olan demaraj ve frenaj 
boyları dikkate alınarak 90 km/sa’ten küçük hızlarda en az 3 km, 90 km/sa’ten büyük 
hızlarda ise en az 6 km boyunca hız değiştirilmemelidir. Bunun nasıl uygulanacağı 
Alayunt-Afyon arasındaki hat kesimi için Tablo.7.2.13’de verilmiştir. Verilen bu 
örnekte frenaj ve demaraj boyu hesabında hızlanma ve yavaşlama ivmesi 0,55m/san.2 
alınmıştır. Tablo 7.2.13’de km.leri ile verilen hız değişim noktaları seyir halindeki 
makinistin çok büyük dikkat harcamadan algılayabileceği şekilde işaretlenmelidir. 
Gerek güvenlik ve gerekse optimum bir seyir için TCDD’nin mevcut livrelerinin  bu 
anlayışa göre değiştirilmesi sağlanmalıdır. 
 
            Ciddi bir iyileştirme çalışması yapılmadan hızların artttırılamıyacağı gerçeği 
karşısında, güvenliği riske etmemek amacıyla belirli hatlar dışında yolcu taşımacılığının 
ikincil bir hizmet olarak kabul edilmesi ve yük taşımacılığının esas alınması uygundur. 
 
Tablo 7.2.13. Alayunt - Afyon Ali Çetinkaya İstasyonları Arası Seyir Hızları 

İstasyon Adı 
Km.si 

Düzlük(D) 
Dönemeç 

(k) 

      
Yarıçap(m.)
Dever (mm.) 

Uzunluğu(m.) 
Açılım Boyu(m.)

Maks.Hız
(Km/sa.) 

Hız Değişimi 
Noktasının 

Km.si 
Açıklama 

Alanyurt 
66+874 D - 309 -     

  R 510m. 
110m. 192 90     

  R 495m. 150 90     

  R 510m. 150 90 67+675   

  D - 1170 90-130   
620m.de hız 

90'dan 
130'a çıkar 

  R 962 310 130     
  D - 978 130     
  R 980 502 130     
  D - 728 130     
  R 962 254 130 71+617   

  D - 808 130-105   
412m.de hız 

130'dan 
105'e düşer 

  R 704 225 105     
  D - 165 105     
  R 1000 335 105     
  D - 1046 105     
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  K 794m. 
110mm. 355 105     

  D - 139 105     
  K 781 485 105     
  D - 180 105     

  K 1000m. 
100mm. 190 105     

  K 980 220 105     
  D - 482 105     
  K 1000 348 105     
  D - 572 105     
  K 781 251 105 77+418   

  D - 595 105-85   267m.de 105'ten
85'e düşer 

  K 461m. 
130mm. 654 85     

  D - 1082 85     

  K 781m. 
90mm. 147 85     

  D - 311 85     

  K 342m. 
130mm. 441 85     

  D - 584 85     

  K 545m. 
110mm. 489 85     

  D - 901 85     

  K 980m. 
70mm. 194 85     

  D - 113 85     

  K 400m. 
110mm. 261 85     

  D - 61 85     

  K 296m. 
130mm. 386 85     

  D - 86 85     

  K 299m. 
130mm. 170 85     

  D - 71 85     

  K 270m. 
130mm. 108 85     

  D - 80 85     

  K 299m. 
130mm. 248 85     

  D - 84 85     

  K 311m. 
130mm. 123 85     

  D - 80 85     

  K 298m. 
130mm. 151 85     

  D - 77 85     

  K 309m. 
130mm. 115 85     

  D - 81 85     

  K 1042m. 
60mm. 150 85     

  D - 97 85     
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  K 290m. 
130mm. 144 85     

              
  D - 60 85     

  K 292m. 
130mm. 271 85 85+833   

  D - 117 85-90   61m.den 85'ten
90'a çıkar 

  K 490m. 
120mm. 302 90   Dönemeç Sonu

86+252 
Çöğürler D - 529 90     

  K 980m. 
90mm. 124 90     

  K 1000m. 80 90     

  K 980m. 114 90     

  D - 614 90     

  K 495m. 
120mm. 229 90     

  D - 100 90     

  K 390m. 
130mm. 394 90     

  D - 283 90     

  K 820m. 
100mm. 255 90     

  K 806m. 60 90     

  K 820m. 453 90     

  D - 302 90     

  K 396m. 
130mm. 415 90     

  D - 553 90     

  K 769m. 
70mm. 152 90 90-909   

  D - 410 90-80   
120m.'den 

90'dan 
80'e düşer 

  K 294m. 
130mm. 111 80     

  D - 72 80     

  K 290m. 
130mm. 292 80     

  D - 140 80     

  K 295m. 
130mm. 292 80     

  D - 140 80     

  K 295m. 
130mm. 352 80     

  K 556m. 68 80     
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  K 298m. 
130mm. 537 80     

  D - 61 80     

  K 288m. 
130mm. 230 80     

  D - 164 80     

  K 329m.  
102mm. 82 80     

  D - 73 80     

  K 279m. 
 130mm. 279 80     

  D - 81 80     

  K 392. 
130mm. 275 80     

  D - 90 80     

  K 400m. 
115mm. 267 80 94+925 

250m de hız 
 80'den 100'e 

çıkar 
  D - 484 80-100     

  K 500m. 
120mm. 312 100     

  D - 663 100     

  K 480m. 
120mm. 299 100     

  D - 614 100     

  K 454m. 
120mm. 490 100     

  D - 120 100     

  K 495m. 
120mm. 126 100 98+033   

  D - 304 100-140   675m de 100'den
 140'a çıkar 

  K     1063m. 
   100mm. 225 140     

  K 1000m. 170 140     
  K 1020 325 140     

Değizmenözü 
100+340 D - 1738 140     

  K 1000m. 
 100mm. 

607 140     

  D - 1263 140     

  K 1000m. 
 100mm. 607 140     

  D - 1263 140     

  K 980m. 
 100mm. 430 140140     

  D - 2445 140     

  K 1000m. 
 100mm. 

349 140     

  D - 1004 140     

  K 1020m. 
 100mm. 

317 140     
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  D - 907 140     

  K 980m. 
 100mm. 

371 140     

  D - 605 140     

  K 962m. 
100mm. 158 140     

Döğer 
113+142 D - 1862 140     

  K 1000m. 
 100mm. 

195 140 113+178   

  K 980m. 435 140+125
  

278mde 140'dan 
125'e düşer. 

  K 806m. 500 125     
  D - 260 125     

  K 962m. 
 100mm. 335 125     

  K 980 190 125     
  D - 335 125 115+233   

  K 980m. 
 100mm. 559 125+80   

646m de hız  
125'ten 80'e 

düşer 
  D - 361 80     

Leğenköy 
117+400 K 494m. 

130mm. 545 80     

  D - 125 80     

  K 391m. 
130mm. 292 80     

  D - 396 80     

  K 794m 
 65mm 231 80     

  D - 585 80     

  K 347m. 
 130mm. 306 80     

  D - 88 80     

  K 296m. 
 130mm. 491 80     

  D - 166 80     

  K 794m. 
 70mm. 190 80     

  K 806m. 60 80     
  K 794m. 127 80     
  D - 315 80     

  K 393m. 
100mm. 447 80     

  D - 86 80     

  K 351m. 
 100mm. 465 80     

  D - 101 80     

  K 298m. 
 130mm. 522 80 121+691   

  D - 134 80+100   
250m de hız 
 80'den 100'e 

çıkar 
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  K 515m. 
 90mm. 203 100     

  D - 1456 100     

  K 483m. 
 120mm. 399 100     

  D - 785 100     

  K 820m. 
 70mm. 220 100     

  D - 210 100     

  K 494m. 
120mm. 675 100     

  D - 230 100     

  K 492m. 
120mm. 330 100     

  D - 610 100     

  K 495m. 
1300mm. 390 100 127+333   

  D - 891 100+120   
hız561m de 

 100'den 120'ye 
çıkar 

  K 296m. 
80mm. 179 120     

  D - 1254 120     

  K 2000m.  
40mm. 360 120     

  D - 986 120     

  K 2941m.  
25mm. 110 120     

Akoiran 
133+050 D - 1298 120     

  K 4166m. 
2 0mm. 224 120     

  D - 1190 120     

  K 962m. 
80mm. 342 120     

  D - 202 120     

  K 980m. 
80mm. 290 120 134+659   

Alacaköy 
136+100 D - 637 120+90   

hız441m de 
 120den 90'a 

düşer 

  K 397m.  
130mm. 416 90     

  D - 573 90     

  K 400m.  
130mm. 288 90     

  D - 1262 90     

  K 980m. 
80mm. 406 90     

  D - 1052 90     

  K 769m.  
100mm. 195 90     
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  K 835m. 215 90     
  K 806 280 90     

Hamam  
141+332 D - 790 90     

  K 980m. 
75mm. 255 90     

  K 962   90     

  D - 177 90+80 
119m de hız  
90'den 80 'e 

duşer  
  

  K 301m.  
130mm. 130 80     

  K 292m. 
130mm. 200 80     

  D - 92 80     

  K 291m. 
130mm. 188 80     

  D - 438 80     

  K 303m. 
130mm. 137 80     

  D - 187 80     

  K 292m. 
 130mm. 120 80     

  D - 93 80     

  K 292m. 
 130mm. 195 80     

  D - 98 80     

  K 495m. 
112mm. 108 80     

  D - 817 80+140   
926mde hız 

 80'den 140'a 
çıkar 

  K 900m. 
112mm. 188 140     

  D - 3445 140     

  K 1500m. 
75mm. 127 140     

  D - 5527 140     

  K 2174m. 
60mm. 105 140     

  K 2083m.  
60mm. 340 140     

  K 2000m. 
60mm. 645 140     

  D - 1170 140     

  K 926m. 
120mm. 350 140     

Afyon Ali 
Çelinkaya 
161+200 
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Çekirdek Ağ 
 

Mevcut ağın en etkin biçimde değerlendirilmesi için bir “çekirdek ağı” 
kavramından yararlanılmaya çalışılmıştır. Çekirdek ağ, işlevselliklerine ve taşıdığı 
trafiğe göre anlamlı ve geçerli hatlardan oluşturulmuştur. Çekirdek ağ, kaynakların 
optimum tahsisine uygun biçimde ağın geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır. Mevcut 
ağın etkin hizmet sunabilmesi için bakım ve yenileme çalışmalarına doğru önceliklerin 
belirlenmesi bu anlamdaki en önemli katkısıdır. 

 
Çekirdek ağın tanımlanması amacıyla, esas olarak, hat kesimlerince taşınan 

yolcu ve yük trafiği ile UIC bakım sınıflandırması ölçütlerinden yararlanılmıştır (Şekil 
7.2.12). 

 
AGC, AGTC, TER gibi uluslararası anlaşmalar kapsamındaki bazı hatlar 

çekirdek ağ dışında kalmıştır. Ancak uluslararası taşımaların gerçekleşmesi 
doğrultusunda bu hatların önem kazanmaları açıktır. Bu nedenle, çekirdek ağın 
uzantıları niteliğindeki bu hatların tümüyle dışlanmış oldukları düşünülmemelidir. 
Uluslararası taşımaların gelişmesine ilişkin öngörü ve gelişmeler doğrultusunda bu 
hatların öncelikleri belirlenebilir. 

 
Çekirdek ağın etkinleştirilmesine ilişkin başlıca hususlar aşağıda belirtilmiştir:  
• TCDD yenileme çalışmalarında gereken başarı gösterilememiştir. Mevcut 

hatları etkinleştirebilmek için kararlı bir politika uygulanmalıdır. Bu konuya 
ileride daha ayrıntılı biçimde değinilecektir. 

• Sinyalizasyon ve elektrifikasyon çalışmalarının hat ikilemesi ile birlikte 
düşünülerek daha uygun olup olmadığı etüt edilmelidir. 

• Bakım çalışmaları dingil yükleri ve hızlardaki artış ile teknolojideki 
gelişmeler bakım politikalarının değiştirilmesini gerektirmektedir. Bakım 
politikalarının temelinde trafiğin fonksiyonu olarak hat bozulmalarının 
izlenmesi bulunmaktadır. Öte yandan, üstyapı ile yetinilmeyip altyapı 
kalitesinin de iyileştirilmesi yeni politikalarda önem taşımaktadır.  

• Mevcut hattın %95’i tek hatlıdır. Bu durum ağın verimli kullanımı 
karşısındaki en büyük engeldir. Tek hattın yetersizliği en başta kapasite 
açısındandır. Ayrıca, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, dolayısıyla talebin 
çekilmesi bakımından da tek hat sorundur. Belirtilen nedenlerle, çekirdek 
ağdaki ana eksenlerden başlanarak talep ve kapasite parametrelerine göre 
belirlenecek öncelikle Irmak-Boğazköprü, Bostankaya-Çetinkaya, 
Boğazköprü-Hanlı, Boğazköprü-Ulukışla Ulukışla-Yenice, Konya-Ulukışla 
hatlarından çift hatlı hale getirilmesi gereklidir. Bu işlemde hattın geometrik 
özelliklerinin de iyileştirilmesine özen gösterilmelidir. 

• Çekirdek ağ içindeki mevcut hatların iyileştirilmesinde Uluslararası 
Demiryolu Birliği (UIC)’nin ölçütlerine uyulmalıdır. 

• Liman bağlantılı hatlarda, kombine taşımacılık karşısında kısıt olarak ortaya 
çıkan kapasite yetersizlikleri ivedilikle giderilmelidir. 

• Çekirdek ağı geliştirerek optimum ağı oluşturacak biçimde yeni yüksek hızlı 
hatların ve diğer hatların yapımında, Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) ve 
uluslararası taşımalara ve (TEN-T) ölçütlerine uyumun gözetilmesi gerekir. 
Bu yaklaşım, I numaralı taşıma koridorunun yüksek hızlı demiryolu yapımı 
açısından öncelik taşıdığını göstermektedir. 
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Şekil 7.2.12 : Çekirdek ağ 
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• Çekirdek ağı içindeki hatların iyileştirilmesi programı çerçevesinde, 
istasyonlarda gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.   

 
Mevcut Ağın Yenilenmesi, Bakım ve Onarımı 
 
            TCDD ağının yenilenme durumu TCDD tarafından hazırlanan “ Hat Kesimleri 
ile İlgili Malzeme Durumu” başlıklı tablolardan yararlanarak hazırlanmıştır. Üstyapı 
elemanlarının tümüyle değiştirilmesi “hattın yenilenmesi” olarak tanımlanmaktadır. 
Ulaştırma Ana Plan Stratejesi II. Rapor’unda belirlenmiş olan (Tablo 5.2.2.1)  hat 
kesimlerinde 1980 sonrası yapılan yenileme çalışmaları  Tablo 7.2.14’de  km bazında 
gösterilmiştir. Bu tabloda ayrıca standart üstyapı elemanları olarak kabul edilen 49 
kg/m’lik ray, betonarme travers ve K tipi bağlantısı olmayan, farklı üst yapı 
elemanlarına sahip  kesimlerdeki ray ağırlığı, travers tipi ve bağlantı tipi ile ilgili bilgiler  
açıklamalar sütununda verilmiştir. Tablo 7.2.15’de ise yenilemeler 1985 öncesi, 1985-
1995 arası ve 1995’ten sonra yapılanlar olmak üzere üç tarih süreci dikkate alınarak 
analiz edilmiştir. Tablolardan 20 yılı aşkın bir süredir yenileme yapılmayan 1. derece 
önemdeki hat kesimleri olduğu görülmektedir. Örneğin yoğun bir trafiğe sahip olan 
Boğazköprü-Ulukışla kesiminde yenilenme çalışması yapılmadığı tesbit edilmiştir. 
Diğer yandan çekirdek ağı oluşturan hat kesimlerinde 1995 sonrası yapılan yenileme 
çalışmaları çekirdek ağın %25’ni oluşturmaktadır. 
 
Tablo 7.2.14.  Km Bazında 31 Kesimde Yenileme  Çalışmaları 
Kesim 

No Kesim Adı Uzunluğu Başlangıç 
Km'si Son Km'si Yenileme 

Yılı Açıklama 

1 Pehlivanköy-Sirkeci 27,694 -0+060 (sağ) 27+634 1995   
1 Pehlivanköy-Sirkeci 9,080 -0+060 9+020 1995   
1 Pehlivanköy-Sirkeci 18,614 9+020 27+634 1996   
1 Pehlivanköy-Sirkeci 6,154 46+671 61+400 1980   
1 Pehlivanköy-Sirkeci 28,331 115+350 147+000 1983 Ahşap travers 
1 Pehlivanköy-Sirkeci 59,800 147+000 2060+800 1984   
1 Pehlivanköy-Sirkeci 30,175 250+787 280+962 1989   

1 numaralı kesimin toplam boyu 236,9 km. 1983-1996 yılları arasında toplam yenileme boyu 179,848 km 
2 H.Paşa-Arifiye 24,348 -0+427 24+321 1986   
2 H.Paşa-Arifiye 11,777 -0+427 11+750 1992   
2 H.Paşa-Arifiye 12,180 11+750 2+390 1991   
2 H.Paşa-Arifiye 9,588 24+321 33+917 1985 Ahşap travers 
2 H.Paşa-Arifiye 10,380 33+790 44+170 1985 Ahşap travers 
2 H.Paşa-Arifiye 9,878 33+917 44+170 1992 Ahşap travers, b.arme olmuş 
2 H.Paşa-Arifiye 4,826 44+170 48+996 1998   
2 H.Paşa-Arifiye 3,128 55+256 58+400 2000 HM tipi bağlantı 
2 H.Paşa-Arifiye 9,404 48+996 58+341 1998   
2 H.Paşa-Arifiye 31,731 58+341 90+140 1989   
2 H.Paşa-Arifiye 14,465 58+400 72+865 1998   
2 H.Paşa-Arifiye 17,079 72+865 89+944 2000 HM tipi bağlantı 
2 H.Paşa-Arifiye 10,064 89+944 100+548 1998   
2 H.Paşa-Arifiye 29,228 100+540 129+800 1990   
2 H.Paşa-Arifiye 2,199 129+703 131+902 1998 Ahşap travers 

2 numaralı kesimin toplam boyu 131 km. 1985-2000 yılları arasında toplam yenileme boyu 200,275 km 
3 Arifiye-Eskişehir 23,238 131+544 155+600 1989   
3 Arifiye-Eskişehir 58,800 155+600 214+400 1988   
3 Arifiye-Eskişehir 30,060 214+400 244+460 1985 Ahşap travers 

3 Arifiye-Eskişehir 4,000 244+460 248+460 2003
Takviye pozu, HM tipi 
bağlantı 

3 Arifiye-Eskişehir 17,190 248+460 265+650 1995   
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3 Arifiye-Eskişehir 5,100 265+650 270+750 2003 HM tipi bağlantı 
3 Arifiye-Eskişehir 5,991 270+750 281+019 1987   
3 Arifiye-Eskişehir 31,892 279+468 311+360 1996   
3 Arifiye-Eskişehir 32,412 281+019 313+431 1994   

3 numaralı kesimin toplam boyu 183,1 km. 1985-2003 yılları arasında toplam yenileme boyu 208,683 km 
4 Eskişehir-Ankara 77,783 313+431 391+442 1985   
4 Eskişehir-Ankara 7,925 313+843 321+768 1992   
4 Eskişehir-Ankara 24,761 391+442 418+000 1996   
4 Eskişehir-Ankara 30,178 418+000 452+600 1995   
4 Eskişehir-Ankara 14,275 452+600 466+875 1993   
4 Eskişehir-Ankara 19,508 466+875 486+400 1986   
4 Eskişehir-Ankara 21,241 486+400 509+206 1993   
4 Eskişehir-Ankara 41,257 509+206 551+406 1992   
4 Eskişehir-Ankara 18,027 551+406 569+433 1993   
4 Eskişehir-Ankara 7,182 569+433 576+615 1993   

4 numaralı kesimin toplam boyu 254,4 km. 1985-2003 yılları arasında toplam yenileme boyu 262,607 km 
5 Ankara-Irmak 12,263 0+000 12+263 1986   
5 Ankara-Irmak 56,737 12+263 69+000 1985   

5 numaralı kesimin toplam boyu 69,400 km. 1980'den sonra toplam yenileme boyu 69,000 km 
6 Irmak-Zonguldak 38,000 0+000 38+000 2002 HM tipi bağlantı 
6 Irmak-Zonguldak 20,821 38+903 59+724 2001 HM tipi bağlantı 
6 Irmak-Zonguldak 67,122 102+255 169+377 1989   
6 Irmak-Zonguldak 49,343 169+377 218+720 2000 HM tipi bağlantı 
6 Irmak-Zonguldak 23,316 218+720 242+036 1997   
6 Irmak-Zonguldak 26,931 242+036 268+967 1998 HM tipi bağlantı 
6 Irmak-Zonguldak 21,583 268+967 290+550 1999 HM tipi bağlantı 
6 Irmak-Zonguldak 26,388 293+260 319+648 1999 HM tipi bağlantı 
6 Irmak-Zonguldak 25,730 319+648 345+378 1990   
6 Irmak-Zonguldak 24,522 345+378 369+000 1994   
6 Irmak-Zonguldak 20,561 369+900 390+461 1995   
6 Irmak-Zonguldak 24,729 390+461 415+190 1996   

6 numaralı kesimin toplam boyu 416,700 km. 1989-2002 yılları arasında toplam yenileme boyu 369,046 km 
7 Irmak-Boğazköprü 6,157 69+743 75+900 1985   
7 Irmak-Boğazköprü 2,900 75+900 78+800 1997   
7 Irmak-Boğazköprü 48,122 78+800 126+922 1985   
7 Irmak-Boğazköprü 52,609 126+922 179+531 1984   
7 Irmak-Boğazköprü 23,469 179+531 203+000 1983   
7 Irmak-Boğazköprü 74,000 203+000 277+000 1986   
7 Irmak-Boğazköprü 87,990 277+000 364+990 1987   

7 numaralı kesimin toplam boyu 295,300 km. 1980'den sonra toplam yenileme boyu 295,250 km 
8 Boğazköprü-Çetinkaya 65,057 379+940 444+997 1999 HM tipi bağlantı 
8 Boğazköprü-Çetinkaya 33,960 444+997 478+957 2001 HM tipi bağlantı 
8 Boğazköprü-Çetinkaya 52,800 647+700 700+500 1993   

8 numaralı kesimin toplam boyu 295,300 km. 1980'den sonra toplam yenileme boyu 295,250 km 
10 Bostankaya-Kalın 6,262 596+099 602+361 1982 Takviye pozu 

10 numaralı kesimin toplam boyu 53,300 km. 1980'den sonra toplam yenileme boyu 6,262 km 
11 Samsun-Kalın 33,800 0+000 33+800 1989 Ahşap travers 
11 Samsun-Kalın 13,996 33+800 47+796 1989   
11 Samsun-Kalın 16,804 47+796 64+600 1989 Ahşap travers 
11 Samsun-Kalın 21,774 64+600 86+374 1988 Ahşap travers 
11 Samsun-Kalın 33,429 86+374 119+803 1988   
11 Samsun-Kalın 14,074 119+803 133+877 1988 Ahşap travers 
11 Samsun-Kalın 19,216 215+518 234+734 1983   
11 Samsun-Kalın 10,229 234+734 244+963 1984   
11 Samsun-Kalın 31,861 244+963 276+824 1990   
11 Samsun-Kalın 19,696 276+824 296+520 1991   
11 Samsun-Kalın 22,234 296+520 318+754 1994   
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11 Samsun-Kalın 17,496 318+754 336+250 1996   
11 Samsun-Kalın 41,188 336+250 377+438 1997   

11 numaralı kesimin toplam boyu 382,500 km. 1983'den sonra toplam yenileme boyu 295,797 km 
12 Çetinkaya-Erzurum 54,106 778+624 832+730 1985   
12 Çetinkaya-Erzurum 36,802 832+730 869+532 1986   
12 Çetinkaya-Erzurum 23,098 869+532 892+630 1987   
12 Çetinkaya-Erzurum 9,756 892+630 902+386 1988   
12 Çetinkaya-Erzurum 17,577 902+386 919+963 2003 HM tipi bağlantı 
12 Çetinkaya-Erzurum 33,218 919+963 953+181 1989   
12 Çetinkaya-Erzurum 20,031 953+181 873+212 1990   
12 Çetinkaya-Erzurum 33,795 973+212 1007+007 1998   
12 Çetinkaya-Erzurum 66,302 1007+007 1073+309 2000 HM tipi bağlantı 

12 numaralı kesimin toplam boyu 435,400 km. 1985'den sonra toplam yenileme boyu 285,904 km 
13 Erzurum-Doğukapı 21,255 1372+815 1394+070 1982 Ahşap travers 
13 Erzurum-Doğukapı 14,280 1394+070 1408+350 1980 Ahşap travers 

13 numaralı kesimin toplam boyu 280,300 km. 1980'den sonra toplam yenileme boyu 35,535 km 
14 Çetinkaya-Narlı 6,860 0+000 6+860 1983   
14 Çetinkaya-Narlı 8,140 6+860 15+000 1982   
14 Çetinkaya-Narlı 9,276 15+000 24+276 1986   
14 Çetinkaya-Narlı 45,924 24+276 70+200 1982   
14 Çetinkaya-Narlı 69,587 70+200 139+787 1980   
14 Narlı-Diyarbakır 80,530 68+680 149+210 1984 Ahşap travers N tipi bağlantı 
14 Narlı-Diyarbakır 90,420 149+210 239+630 1983 Ahşap travers N tipi bağlantı 
14 Narlı-Diyarbakır 10,929 239+630 250+559 1982 Ahşap travers N tipi bağlantı 

14 numaralı kesimin toplam boyu 324,000 km. 1980 sonrası toplam yenileme boyu 321,666 km 
15 Narlı-İskenderun 2,470 5+180 7+650 1997   
15 Narlı-İskenderun 12,427 23+875 36+302 1983 Takviye pozu, 46'lık ray 
15 Narlı-İskenderun 0,848 36+302 37+150 1983 Takviye pozu, 46'lık ray 
15 Narlı-İskenderun 8,304 37+150 45+454 2003 HM tipi bağlantı 
15 Narlı-İskenderun 13,766 45+454 59+220 1984 Takviye pozu 
15 Narlı-İskenderun 78,359 448+309 509+752 1998   
15 Narlı-İskenderun 28,299 0+000 28+299 2002 HM tipi bağlantı 
15 Narlı-İskenderun 0,799 28+299 29+098 2002 HM tipi bağlantı 
15 Narlı-İskenderun 24,678 29+098 53+776 2003 HM tipi bağlantı 

15 numaralı kesimin toplam boyu 192,800 km. 1980 sonrası toplam yenileme boyu 169,950 km 
16 Narlı-Karkamış 6,800 0+000 6+800 1984 46'lık ray 

16 numaralı kesimin toplam boyu 500,900 km. 1980 sonrası toplam yenileme boyu 6,800 km 
18 Ulukışla-Toprakkale 21,463 306+370 327+833 1997   
18 Ulukışla-Toprakkale 18,176 327+833 346+009 2000 HM tipi bağlantı 
18 Ulukışla-Toprakkale 23,941 346+009 369+950 1986   
18 Ulukışla-Toprakkale 78,359 369+950 448+309 1985   
18 Ulukışla-Toprakkale 35,288 346+009 381+297 1985   
18 Ulukışla-Toprakkale 15,204 250+483 265+687 1994   
18 Ulukışla-Toprakkale 16,247 265+687 281+934 1981   
18 Ulukışla-Toprakkale 9,886 281+934 291+820 1982   
18 Ulukışla-Toprakkale 4,007 291+820 295+827 1991   
18 Ulukışla-Toprakkale 10,116 295+827 305+943 1994   

18 numaralı kesimin toplam boyu 210,100 km. 1981-200 yılları arası toplam yenileme boyu 232,687 km 
19 Malatya-Yolçatı 32,541 250+559 283+100 1986 Tak. pozu, Ahşap, T tipi bağ. 
19 Malatya-Yolçatı 11,200 283+100 294+300 1986 Tak. pozu, Ahşap, T tipi bağ. 
19 Malatya-Yolçatı 51,108 294+300 345+408 2001 HM tipi bağlantı 

19 numaralı kesimin toplam boyu 94,600 km. 1980'den sonra toplam yenileme boyu 94,850 km 

20 Yolçatı-Tatvan 18,376 5+550 23+926 1989
Tak.pozu, Ahşap, T tipi bağ., 
ray 

20 Yolçatı-Tatvan 34,970 78+100 113+070 1997   
20 Yolçatı-Tatvan 7,386 113+070 120+456 1997 HM tipi bağlantı 
20 Yolçatı-Tatvan 9,616 120+456 130+072 1998 HM tipi bağlantı 
20 Yolçatı-Tatvan 26,028 130+072 156+100 1997 HM tipi bağlantı 
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20 numaralı kesimin toplam boyu 377,300 km. 1980'den sonra toplam yenileme boyu 78,000 km 
21 Yolçatı-Kurtalan 12,792 345+408 358+200 1989 Demir travers, ergo-krapa bağ. 
21 Yolçatı-Kurtalan 26,532 358+200 384+732 1998   
21 Yolçatı-Kurtalan 20,268 384+732 405+000 1999   
21 Yolçatı-Kurtalan 30,168 453+032 483+200 2003 HM tipi bağlantı 
21 Yolçatı-Kurtalan 20,828 483+200 504+028 2000 HM tipi bağlantı 

21 numaralı kesimin toplam boyu 318,700 km. 1989'dan sonra toplam yenileme boyu 110,588 km 
22 Eskişehir-Alayunt 28,828 25+352 54+180 1980   
22 Eskişehir-Alayunt 12,694 54+180 66+874 1981   

22 numaralı kesimin toplam boyu 62,900 km. 1980'den sonra toplam yenileme boyu 41,522 km 
23 Alayunt-Afyon 80,826 66+874 147+700 1989   
23 Alayunt-Afyon 11,400 147+700 159+100 1982   

23 numaralı kesimin toplam boyu 94,700 km. 1982'den sonra toplam yenileme boyu 92,226 km 
24 Afyon-Konya 19,270 161+120 180+390 2001   
24 Afyon-Konya 10,364 281+006 291+370 1994   
24 Afyon-Konya 10,454 327+050 337+504 1994   
24 Afyon-Konya 3,698 357+702 351+400 1994   
24 Afyon-Konya 6,600 357+600 364+200 1992   
24 Afyon-Konya 2,254 381+883 384+137 1991   
24 Afyon-Konya 20,774 384+137 404+911 1988   
24 Afyon-Konya 14,549 385+021 399+570 1988   

24 numaralı kesimin toplam boyu 265,800 km. 1980'den sonra toplam yenileme boyu 87,963 km 
25 Konya-Ulukışla 80,200 0+000 80+200 1988   
25 Konya-Ulukışla 91,219 80+200 171+419 1989   
25 Konya-Ulukışla 66,548 171+419 237+967 1986 Takviye pozu, 46'lık ray 

25 numaralı kesimin toplam boyu 237,900 km. 1980'den sonra toplam yenileme boyu 237,900 km 
26 Alayunt-Balıkesir 24,280 0+000 34+280 1986   
26 Alayunt-Balıkesir 26,941 34+280 61+221 1988   
26 Alayunt-Balıkesir 21,087 61+221 82+308 1995   
26 Alayunt-Balıkesir 54,954 82+308 137+262 1994   
26 Alayunt-Balıkesir 19,609 137+262 156+871 1992   
26 Alayunt-Balıkesir 16,529 156+871 173+400 1990   
26 Alayunt-Balıkesir 33,000 173+400 206+400 1989   
26 Alayunt-Balıkesir 55,000 206+400 261+400 1988   

26 numaralı kesimin toplam boyu 261,800 km. 1980'den sonra toplam yenileme boyu 261,400 km 
27 Balıkesir-İzmir 51,901 66+048 117+949 1994   
27 Balıkesir-İzmir 41,200 117+949 159+149 2000 HM tipi bağlantı 
27 Balıkesir-İzmir 64,411 159+149 223+560 1999 HM tipi bağlantı 
27 Balıkesir-İzmir 16,286 224+051 240+337 2001 HM tipi bağlantı 

27 numaralı kesimin toplam boyu 241,500 km. 1980'den sonra toplam yenileme boyu 173,798 km 
27 Balıkesir-İzmir 13,110 3+300 16+410 1999 HM tipi bağlantı 
27 Balıkesir-İzmir 14,539 17+141 31+680 1995   
27 Balıkesir-İzmir 17,141 0+000 17+141 1995   
27 Balıkesir-İzmir 13,851 17+141 30+992 1995   
27 Balıkesir-İzmir 34,432 30+992 65+424 1998 HM tipi bağlantı 

27 numaralı kesimin toplam boyu 241,500 km. …….. toplam yenileme boyu 267,870 km 
28 İzmir-Eğridir 91,678 251+552 343+230 1985 Takviye pozu, Ahşap travers 
28 İzmir-Eğridir 14,829 376+605 391+434 1997 Takviye pozu, Ahşap travers 
28 İzmir-Eğridir 9,504 391+434 400+938 1998 Takviye pozu 
28 İzmir-Eğridir 22,742 400+938 423+680 2000 Takviye pozu 
28 İzmir-Eğridir 3,620 423+680 427+300 2001 Takviye pozu 

28 numaralı kesimin toplam boyu 472,900 km. 1980'den sonra toplam yenileme boyu 142,373 km 
30 Afyon-Karakuyu 35,740 0+000 35+740 2000 HM tipi bağlantı 
30 Afyon-Karakuyu 30,022 35+740 65+762 2001 HM tipi bağlantı 

30 numaralı kesimin toplam boyu 114,700 km. 1980'den sonra toplam yenileme boyu 65,762 km 
31 Manisa-Afyon 64,172 357+556 421+728 1989   
31 Manisa-Afyon 8,390 159+330 177+720 1997   
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31 Manisa-Afyon 9,380 177+720 187+100 1997 HM tipi bağlantı 
31 Manisa-Afyon 37,763 187+100 224+863 1997 HM tipi bağlantı 
31 Manisa-Afyon 42,967 224+863 267+830 1997 HM tipi bağlantı 
31 Manisa-Afyon 29,320 267+830 297+150 1997   
31 Manisa-Afyon 14,797 297+150 311+947 1996   
31 Manisa-Afyon 14,953 311+947 326+900 1993   
31 Manisa-Afyon 18,040 326+900 344+940 1992   
31 Manisa-Afyon 12,616 344+940 357+556 1989   

31 numaralı kesimin toplam boyu 355,000 km. 1980'den sonra toplam yenileme boyu 252,398 km 
 
 
Tablo 7.2.15 : 1985 öncesi, 1985-1995 arası ve 1995 ten sonra yapılanlar yenilemeler 

Yenileme yapılan kesimin uzunluğu 
(Km.) Kesim 

No 
Kesimin  

Adı 
Kesimin  

Uzunluğu(km.)
1985 öncesi 1985-1995 1995 sonrası 

Açıklama 

1 Pehlivanköy-Sirkeci (Hudut) 267,075 275,671 30,175 55,388 Çekirdek ağ içinde 
2 Haydarpaşa - Arifiye  131 - 148,9698 114,0898 Çekirdek ağ içinde 
3 Arifiye - Eskişehir  183,1 - 158,426 58,182 Çekirdek ağ içinde 
4 Eskişehir - Ankara  254,4 - 223,021 55,139 Çekirdek ağ içinde 
5 Ankara - Irmak  69,4 - 81,263 - Çekirdek ağ içinde 
6 Irmak - Zonguldak  416,7 46,144 67,122 251,672 Çekirdek ağ içinde 
7 Irmak - Boğazköprü 295,3 91,028 216,269 2,9 Çekirdek ağ içinde 
8 Boğazköprü - Çetinkaya  297,5 97,1 97,6 99,017 Çekirdek ağ içinde 
9 Kalın - Hanlı 44 15,582 - - Çekirdek ağ içinde 

10 Bostankaya - Kalın 53,3 69,338 - - Çekirdek ağ içinde 
11 Kalın - Samsun 382,5 81,641 254,609 58,684 Çekirdek ağ içinde 
12 Çetinkaya - Erzurum 435,4 215,318 177,011 117,674 Çekirdek ağ içinde 
13 Erzurum - Dogukapı 280,3    Çekirdek ağa girmiyor 
14 Çetinkaya - Narlı 324 312,39 9,276 - Çekirdek ağ içinde 
15 Narlı - İskenderun 192,8 63,35 - 125,993 Çekirdek ağ içinde 
16 Nazlı - Nusaybin 500,9 - - - Çekirdek ağa girmiyor 
17 Boğazköprü - Ulukışla  176,3 - - - Çekirdek ağ içinde 
18 Ulukışla - Toprakkale  210,1 - 137,588 39,639 Çekirdek ağ içinde 
19 Malatya - Yolçatı 94,6 - 43,741 51,108 Çekirdek ağ içinde 
20 Yolçatı - Tatvan  377,3  18,376 78 Çekirdek ağa girmiyor 
21 Yolçatı - Kurtalan  318,7 - 12,792 97,796 Çekirdek ağa girmiyor 
22 Eskişehir - Alayurt 62,9 61,874 - - Çekirdek ağ içinde 
23 Alayurt - Afyon 94,7 11,4 80,826 - Çekirdek ağ içinde 
24 Afyon - Konya 265,8 204,493 68,693 19,27 Çekirdek ağ içinde 
25 Konya - Ulukışla  237,9 - 237,967 12,516 Çekirdek ağ içinde 
26 Alayurt - Balıkesir  261,8 - 240,313 21,087 Çekirdek ağ içinde 
27 Balıkesir - İzmir  241,5 55,569 51,901 121,897 Çekirdek ağ içinde 
28 İzmir - Eğirdir  472,9 79,995 91,678 50,695 Çekirdek ağ içinde 
29 Bandırma - Balıkesir  101 101,387 - - Çekirdek ağ içinde 
30 Afyon - Karakuyu 114,7 46,638 - 65,762 Çekirdek ağ içinde 
31 Manisa - Afyon 355 103,906 45,609 177,049 Çekirdek ağa girmiyor 

1995 sonrası çekirdek ağdaki yenileme , 1299,6258 Km. 
Toplam içindeki payı %17 

Çekirdek ağ içindeki payı %25 
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Hattın yenilenmesi hem güvenliği hem de işletmenin kalitesini arttıracağından 
öncelikle çekirdek ağda yer alan hatlarda 1985 öncesi yenileme yapılan kesimlerden 
başlamak üzere yılda 750 km’ye yaklaşan bir hızla yenileme çalışmaları yapılmalı, hatta 
imkanlar ölçüsünde çekirdek ağ bir an önce çift hatta çıkarılmalıdır. Yenileme çalışması 
sırasında  yenilemenin sadece üstyapı elemanlarının değiştirilmesi şeklinde değil, 
altyapının durumunun da incelenerek gerekli takviyelerin yapılması ve kolay çözüm 
bulunabilecek yerlerde 300 m, ve daha küçük yarıçaplı dönemeçlerin de genişletilmesi 
şeklinde uygulanması sağlanmalıdır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar yoldaki 
bozulmaların büyük ölçüde altyapının durumundan kaynaklandığını göstermektedir. Bu 
nedenle altyapı için gerekli önlemlerin alınmaması durumunda, üstündeki yenilemeler 
hem kısa zamanda bozulacak hem de bakım maliyetlerini büyük ölçüde arttıracaktır. 
 
            Üstyapının yenilenmesi ile bakım ve onarımı birbirleriyle yakından ilişkili 
hizmetlerdir. Bakım yöntemine göre yenileme peryodu bir ölçüde kısalıp uzayabilir. 
Örneğin kolay çözüm bulunabilecek kesimlerde yenileme çalışması sırasında yapılan 
dönemeçlerin genişletilmesi, bakımda önemli bir rahatlık ve ayrıca ekonomi 
sağlayacaktır. 
 
            Bir demiryolu hattında seyir güvenliğinin sağlanabilmesi ve bakım işlerinin 
etkin ve ekonomik biçimde gerçekleştirilebilmesi için en önemli koşul hat üzerinden 
geçen trafiğe bağlı olarak üst yapıdaki bozulmaların izlenmesi, bu yolla bilgilerin 
bilgisayar ortamında toplanarak analizinin yapılması ve  bakım işlerinin bu sonuçlara 
göre programlanmasıdır. TCDD’nin elinde bulunan  MPV7 araçları bu anlamda yetersiz 
kalmaktadır. Diğer yandan Ankara ile İstanbul arasındaki mevcut hattın 200 km/sa’i 
aşan hızlara elverecek biçimde yenilenmesi, bu hat üzerinde sözü edilen üst yapı 
bozulmalarının izlenmesi konusunu önemli hale getirmektedir. Çünkü hızlar arttıkça üst 
yapıdaki bozulma toleransları daralmakta, dolayısıyla üst yapının trafiğe göre 
durumunun dikkatle izlenerek bilgisayar ortamına aktarılan bilgilerle gerekli analizlerin 
yapılması ve hatta özel bakım programlarının geliştirilmesi gerekir. Daha öncede 
belirtildiği gibi sözü edilen hat işletmeye açılmadan en az altı ay süre ile deneme 
seferleri yapılarak üst yapının davranışları belirlenmelidir. Gerek MPV7’lerin 
yetersizliği, gerekse yeni yüksek hızlı Ankara-İstanbul hattı, yeni modern test 
araçlarının alınarak kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu test araçlarının hızlara ve 
test parametrelerine göre değişik türleri bulunmaktadır. Alınacak araçların hem yüksek 
hız, hemde hattın diğer kesimleri için yararlanılabilecek araçlar olması uygun olacaktır. 
Kısaca denilebilir ki, bu araçların iyi bir araştırma sonucunda alınması zorunludur. 
 
 
7.2.3.2. Fiziki altyapı ile ilgili öneriler 
 

Yukarıdaki açıklamaların ışığında alınması gerekli önlemler, somut ve net biçimde 
aşağıda sıralanmıştır. 
 
1.  Kolay çözüm bulunulabilecek hat kesimlerinde 300m. ve daha küçük yarıçaplı 

dönemeçler mümkün olduğunca genişletilmelidir. 
2. Çekirdek ağ üzerindeki raylar 20 yaştan küçük ve enaz 49 Kg/m. olmalıdır. 
3. Ağ üzerindeki dingil basıncı Milli Savunma Bakanlığının önerisi doğrultusunda 

22 ton’a çıkarılmalıdır. 
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4. Mevcut hatların önceliklerinin belirlenmesi, optimum bir oluşumu sağlayacak 
yeni hatların, yüksek hızlı hatların ve uluslararası hatların geliştirilmesine yön 
gösterilmesi amacıyla “çekirdek Ağ”dan yararlanılmalıdır. 

5. Hat iyileştirilmesi, tek hattın çift hatta dönüştürülmesi ve yeni hatların yapımı 
çalışmalarında UICve TEN-T ölçüt ve kurallarına uyulmalıdır. 

6. Her yıl yenilenecek hat uzunluğu 750 km’ye çıkarılmalıdır. 
7. Mevcut hat iyileştirilmesinde yük taşıması esas alınmalıdır. 
8. Ana hatlardan başlayarak çift hat uygulamasının yaygınlaştırılması ve bu işlem 

sırasında geometrik özelliklerin de iyileştirilmesi sağlanmalıdır. Bu bağlamda 
GAP bölgesinin önemi gözönünde bulundurulmalıdır. 

9. Liman bağlantılı hatların kapasite darboğazlarını giderici önlemlere öncelik 
verilmelidir. 

     
 
7.2.4. Taşımalar 
 

Demiryolu taşımaları için, yüke öncelik verilmesi politikaları ve gerekçeleri 
daha önce açıklanmıştı.  

 
Taşıma payının arttırılması amacıyla karayolundan trafik kaydırılması çabaları 

genel nitelikteki politik önlemlerin dışında,  özel olarak taşıma eksenleri kapsamında   
ayrıntılı biçimde planlama gerektirecektir.   

 
Bu bağlamda, karayolu ile aynı taşıma koridorunu paylaşması durumunda, 

karayolunu rahatlatacak biçimde trafiğin demiryoluna çekilebilmesi için gerekli 
altyapının iyileştirilmesi, işletme kalitesinin iyileştirilmesi, fiyat düzenlemesi gibi 
önlemler alınmalıdır. Belirtilen taşıma koridorlarında karayolunda “bölünmüş yol” 
yapımı planlanmışsa, trafiğin demiryoluna kaydırılmasının ana amaç olması 
doğrultusunda değerlendirme yapılarak, bu kesimlerde bölünmüş yol uygulaması 
kararının geri alınması uygun olacaktır. 

 
Ülkemizde taşımacılığın ağırlıklı olarak karayolunda yapılıyor olmasının 

oluşturduğu sorunların çözümü için, karayolundaki taşımaların bir kısmının demiryolu 
veya denizyoluna kaydırılması gereklidir. Bu amaçla İstanbul-Adana, İstanbul-Erzurum, 
İstanbul-Elazığ,  Zonguldak-Adana, Samsun-Adana, İzmir-Erzurum, İzmir-Elazığ 
güzergahlarında  karayolu ile taşınan inşaat malzemeleri ve madenlerin 400 km’yi aşan 
mesafelerde demiryolu ile taşınmasının mümkün  olup olamayacağı araştırılmıştır. 
Yapılan araştırma sonunda Haydarpaşa-Arifiye, Irmak-Boğazköprü, Bostankaya-
Çetinkaya, Hanlı-Kayseri, Boğazköprü-Ulukışla, Ulukışla-Yenice ve Konya- Ulukışla 
kesimleri hariç mevcut demiryolunun kapasitesinin bu yükleri taşımaya elverişli olduğu 
görülmüş ve sonuçlar Tablo 7.2.16’da gösterilmiştir.  Kapasite yetersizliği olan ve 
Haydarpaşa–Arifiye hattı diğer kesimler  çekirdek ağ içindedir. Dolayısıyla çekirdek 
ağın iyileştirilmesi ve  adı geçen dar boğaz olan kesimlerden başlayarak çekirdek ağın 
çift hatta çıkarılması, demiryollarındaki Hamton/Netton oranının 2’nin altına 
düşürülmesi ve demiryolundaki işletmeciliğin çağın gereklerine uygun hale getirilmesi 
ile karayolundaki taşımanın bir kısmı demiryoluna aktarılabilecek ve böylece 
karayolundaki ağır taşıt sayısını azaltmak mümkün olabilecektir. 
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Tablo 7.2.16 : 7 güzergahta karayolundan demiryoluna yük aktarılması durumunda demiryollarının kesim bazında incelenmesi  
Hat Kesimleri ve Kodları Kapasite-

Taşınan_2002 
Kapasite-

Taşınan_2003 
1_İstanbul-

Adana 
2_Zonguld
ak-Adana 

3_Samsun-
Adana 

4_İzmir-
Erzurum 

5_İzmir-
Van 

6_İstanbul-
Erzurum 

7_İstanbul
-Van 

7 Kesimin 
Toplamı 

2002 Yılına 
göre 

2003 Yılına 
göre 

      Ham-ton Ham-ton Ham-ton Ham-ton Ham-ton Ham-ton Ham-ton Ham-ton     
Sirkeci - Halkalı 3.458.386 4.894.403               0 - - 1 
Halkalı - Pehlivanköy 12.565.065 12.352.742               0 - - 
Haydarpaşa - Gebze 1.359.611 1.978.390 1.590.641         342.394 443.168 2.376.202 XXX XXX 2 
Gebze - Arifiye 2.129.748 1.799.351 1.590.641         342.394 443.168 2.376.202 XXX XXX 

3 Arifiye - Eskişehir 9.273.971 8.453.972 2.292.973         640.045 820.427 3.753.444 - - 
Marşandiz - Sincan 6.595.829 5.647.997 2.744.892         817.531 1.048.263 4.610.687 - - 
Ankara - Marşandiz 7.106.591 6.041.852 2.744.892         817.531 1.048.263 4.610.687 - - 
Sincan - Polatlı 13.833.594 12.740.547 2.744.892         817.531 1.048.263 4.610.687 - - 

4 

Eskişehir - Polatlı 12.310.012 11.209.344 2.744.892         817.531 1.048.263 4.610.687 - - 
Ankara - Kayaş 8.216.410 7.566.043 2.508.914 865.667       1.199.793 1.508.465 6.082.839 - - 5 
Kayaş - Irmak 8.419.003 7.665.727 2.508.914 865.667       1.199.793 1.508.465 6.082.839 - - 
Irmak - Karabük 7.524.492 6.517.002   865.667           865.667 - - 6 
Karabük - Zonguldak 5.401.285 5.311.186   458.073           458.073 - - 

7 Irmak - Boğazköprü 4.010.878 2.274.438 2.508.914 865.667       1.443.370 2.062.825 6.880.776 XXX XXX 
Boğazköprü - Kayseri 17.572.581 17.075.702 2.089.753 865.667   1.549.218 1.639.018 1.443.370 2.062.825 9.649.850 - - 
Bostankaya - Çetinkaya 3.214.208 2.389.489     1.179.225 914.788 2.043.731 898.096 2.330.222 7.366.062 XXX XXX 
Hanlı - Kayseri 4.111.466 3.818.908       1.295.673 1.906.415 1.443.370 2.330.222 6.975.680 XXX XXX 

8 

Hanlı - Bostankaya 5.786.326 5.864.124       1.295.673 1.906.415 1.443.370   4.645.458 - - 
9 Kalın - Hanlı 7.853.818 7.488.334             2.330.222 2.330.222 - - 

Sivas - Bostankaya 12.238.793 11.272.244     1.179.225         1.179.225 - - 10 
Sivas - Kalın 6.049.684 5.416.967     844.594       2.330.222 3.174.816 - - 

11 Kalın - Samsun 5.579.681 5.306.454     844.594         844.594 - - 
Çetinkaya - Divriği 16.443.923 15.747.015       914.788   898.096   1.812.884 - - 12 
Divriği - Erzurum 30.612.176 29.780.070       914.788   898.096   1.812.884 - - 
Erzurum - Kars 46.747.658 46.276.246               0 - - 13 
Kars  - Doğukapı 6.782.352 6.728.382               0 - - 
Hekimhan - Çetinkaya 5.756.695 5.788.584     1.179.225   2.043.731   2.330.222 5.553.178 - - 
Malatya - Hekimhan 8.808.213 8.704.923     1.179.225   2.043.731   2.330.222 5.553.178 - - 14 

Malatya - Narlı 8.919.565 8.834.680     986.415         986.415 - - 
Toprakkale - Fevzipaşa 12.959.373 12.915.490     689.703         689.703 - - 15 

Toprakkale - İskenderun 19.072.739 19.605.326               0 - - 
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Fevzipaşa - Narlı 19.604.489 19.731.594     986.415         986.415 - - 
Narlı - Gaziantep 6.812.622 6.764.842     986.415         986.415 - - 
Gaziantep - Karkamış 6.474.495 6.469.867               0 - - 16 

Karkamış - Hudut 8.130.405 8.073.338               0 - - 
17 Boğazköprü - Ulukışla 3.266.001 3.831.025 1.555.872 460.494   1.772.134 1.386.489     5.174.989 XXX XXX 

Yenice - Adana 13.119.231 13.803.815 1.196.031 313.715           1.509.746 - - 
Ulukışla - Yenice 853.407 1.488.856 1.196.031 313.715           1.509.746 XXX XXX 18 

Adana - Toprakkale 4.042.044 4.709.880     345.990         345.990 - - 
19 Malatya - Yolçatı 4.009.567 3.671.299         1.557.842   1.626.412 3.184.254 - - 

Yolçatı - Elazığ 4.398.642 4.113.362         1.557.842   1.626.412 3.184.254 - - 20 
Elazığ - Tatvan 3.845.159 3.913.846         1.102.122   988.709 2.090.831 - - 
Yolçatı - Maden 3.505.250 3.494.947               0 - - 
Maden - Batman 4.796.322 4.834.667               0 - - 21 

Batman - Kurtalan 2.854.633 2.928.442               0 - - 
22 Eskişehir - Alayunt 5.631.574 5.046.164               0 - - 
23 Alayunt - Afyon 4.432.809 4.111.010               0 - - 
24 Afyon - Konya 3.329.804 3.094.268       2.087.583 856.718     2.944.301 - - 
25 Konya - Ulukışla 3.054.557 2.885.415       1.901.760 1.386.489     3.288.249 XXX XXX 
26 Alayunt - Balıkesir 5.741.662 5.527.287               0 - - 

Halkapınar - Çiğli 23.257.575 20.426.119       851.255 308.825     1.160.080 - - 
Çiğli - Manisa 11.098.577 11.392.265       851.255 308.825     1.160.080 - - 
Soma - Balıkesir 3.004.675 2.766.146               0 - - 
Manisa - Soma 7.692.402 7.623.793               0 - - 

27 

Alsancak - Halkapınar 37.037.036 36.045.931       851.255 308.825     1.160.080 - - 
Şirinyer - A.Menderes 15.641.025 13.941.759               0 - - 
A. Menderes - Goncalı 3.423.227 3.464.369               0 - - 
Alsancak - Şirinyer 18.999.999 17.847.920               0 - - 
Goncalı - Karakuyu 1.882.665 2.167.573               0 - - 

28 

Karakuyu - Eğridir 6.772.240 6.700.093               0 - - 
29 Balıkesir - Bandırma 2.244.594 2.338.573               0 - - 
30 Karakuyu - Afyon 2.927.446 3.101.463               0 - - 

Alaşehir - Manisa 8.008.086 8.005.722       1.473.263 533.062     2.006.325 - - 
D. Pınar - Alaşehir 4.471.744 4.442.358       1.764.532 670.944     2.435.476 - - 31 

Afyon - D. Pınar 0 0       1.764.532 670.944     2.435.476 - - 
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Limanlarda demiryoluna daha fazla yük aktarılması için engeller hızla ortadan 
kaldırılmalıdır. 

 
Talep, arzın uygun koşullarda sunulmasına dayalı olarak  ortaya çıktığına göre,  

arzın koşullara uygun hale getirilmesinde çok yönlü ve dikkatli bir çalışmanın 
zorunluluğu açıktır.  Demiryolu özelinde geçmişten kaynaklanan zayıflıklar nedeniyle 
konu özellik taşımaktadır. Bu bağlamda,  kullanıcının ücrette tutarsızlık, taşıma 
süresinde belirsizlik gibi bazı ön yargılarını ortadan kaldıracak önlemlerin alınarak 
güven duygusunun oluşmasını sağlamak önemli konulardan biridir. Kullanıcı ile 
ilişkilerin yeni gelişmeler doğrultusunda düzenlenmesi, fiyatlandırma yaklaşımlarının 
gözden geçirilmesi yararlı olacaktır. 

 
Demiryollarının kitlesel yüklerin taşınmasındaki etkinliği bilinen bir gerçektir. 

Nitekim, örnek olarak 2002 yılı göz önüne alındığında, demir cevheri, katı yakıtlar ve 
inşaat malzemeleri  taşımalarının, demiryolunda taşınan toplam yükün %84’ünü 
oluşturduğu görülmektedir. Demiryolları  kendisine  uygun  geleneksel yüklerini 
üstlenmelidir. Bu taşımaların parasal getirisi yetersiz olup bu yüzden işletmecinin 
ilgisini fazlaca çekmiyorsa ülke ulaştırması açısından makul teşvikler sağlanabilir. Bu 
durum karayolundaki ağır taşıt oranını azaltarak, trafik kazalarının önlenmesine katkı 
sağlamak suretiyle çok olumlu sonuçlar doğuracaktır. Ancak bugün demiryollarında %3 
dolayında olan sanayi ürünlerinin taşınmasının arttırılmasına yönelinmelidir. Çünkü 
demiryolu bu konuda üstünlüklere sahiptir. 

 
Ulaştırmanın tümüyle pazar ekonomisi koşullarına bırakılmasının yaratabileceği 

sorunlar bilinmektedir. Başka bir anlatımla pazarın yönlendirmeleri ulaştırma planları 
ve ülke genel çıkarları ile uyumlu olmayabilir. Bu durumda, istenen  gelişmeleri 
yönlendirmek üzere, önlemler alınmalı bu bağlamda gerekirse destekler sağlanmalıdır.   

 
Ulaştırmanın geleceğinde, tek tek türlerin değil bunların oluşturacağı süreklilik 

niteliği kazandırılmış zincirlerin yani kombine taşımacılığın temel rol alması 
kaçınılmazdır. Bu bağlamda,  kara ulaştırması kapıdan kapıya anlamında zorunlu 
bulunmaktadır. Açık söyleyişle, kombine taşımacılık zincirine demiryolunun 
girebilmesi, hem bu taşımacılığın etkinliği hem de ulaştırma sisteminin dengeye 
kavuşması  açısından önemlidir ve bu durum önemli olduğu kadar büyük ve özenli bir 
çabayı gerektirir.  

 
 Dünyada ve AB’deki gelişmeler, kombine taşımacılığın özellikle 
demiryollarının ağırlıklı rol alması amacı doğrultusundadır. 
 

Kombine taşımacılığın en önemli yanı iyi bir organizasyon gerektirmesidir. Bu 
özel bilgi ve beceri ile başarılı uygulamalar yapılabilecek bir alandır. Bu nedenle, bir 
çok AB ülkesinde belirtilen organizasyonu gerçekleştirmekle görevli özel lojistik 
birimleri kurma yoluna gitmektedirler. TCDD’de de benzeri düşüncelerin filizlenmekte 
olduğu tespit edilmiştir. Bu düşüncelerin gecikmeksizin hayata geçirilmesine destek 
sağlanmalıdır.  
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7.2.4.1. Taşımalar ile ilgili öneriler 
 

Yukardaki açıklamaların ışığında, alınması gerekli somut önlemler aşağıda 
sıralanmıştır. 
 
1. Demiryolunda yük taşımasına ağırlık verilmelidir. 
2. Özellikle ana eksenlerde karayolu trafiğinin demiryoluna kaydırılması amacıyla 

özel yatırım projeleri oluşturulmalıdır. 
3. Ana taşıma koridorlarında demiryoluna karayolundan yük kaydırılması için, 

gerekli altyapı, pazarlama ve fiyatlandırma önlemleri alınmalıdır. 
4. Demiryolu ile aynı koridordaki “bölünmüş yol” planlamaları gözden geçirilerek, 

bu yol yapımı kararları, demiryoluna yük aktarma amacı doğrultusunda geri 
alınmalıdır. 

5. Demiryoluna özgü yük grupları yanında, sanayi ürünlerinin de taşınmaları için 
gerekli önlemler alınmalıdır. 

6. Yeniden yapılanma bağlamında, pazar ekonomisi koşullarında ortaya 
çıkabilecek sorunlara çözüm araştırmalıdır. 

7. Kombine taşımacılık için gerek denizyolu gerekse  karayolu ile entegrasyona 
yönelik önlemler alınmalıdır. 

8. Demiryolu işletme yapısında kombine taşımacılığına yönelik lojistik birim 
oluşturulmalıdır. 

 
 
7.2.5. Güvenlik 
 

2000’li yıllarda bazı ülkelerde seyir güvenliği yerine altyapı, taşıt, personel ve 
işletme kurallarını kapsayan sistem güvenliği kavramı öne çıkmış bulunmaktadır. Bu 
durum seyir güvenliği kavramının dışlanması anlamına gelmemektedir               
  

Demiryolu güvenlik derecesi çok yüksek bir ulaştırma türüdür. Özellikle yeni 
teknolojilerin kullanıldığı yüksek hızlı demiryolları neredeyse yüzde yüz güvenlikle 
hizmet sunmaktadırlar. İstatistik veriler bu durumu doğrulamaktadır. Ülkemizde de 
demiryolları göreli olarak güvenli bir konumda bulunmaktadır. Buna karşın doğal 
olarak demiryolunun teknolojisinin sonucu olan güvenliğini geçerli kılabilmek üzere 
uyulması zorunlu kurallar ve olası riskli durumlara karşı alınması gerekli önlemler 
vardır.  AB’ye uyum ve yeniden yapılanma bağlamında, konunun tümüyle ele alınması 
zorunluluğu bulunmaktadır. Çünkü, yeniden yapılanma bağlamında hattan yararlanacak 
yeni özel işletmeci kuruluşlara güvenlik sertifikası verilmesi, güvenliğin denetlenmesi 
ve kazaların soruşturulması amacıyla yeni bir bağımsız kurum oluşturulması gibi 
gerekler AB direktifleri içinde yer almaktadır.    
 
 Ülkemizde demiryolları sistemi; karayolu ile kesiştiği kesimlerde, karayolunun 
ait olduğu kurumlar tarafından kanuna rağmen gerekli tedbirler alınmadığı için kazalara 
maruz kalmaktadır. Görsel ve yazılı basında bu durumun çarpıtılarak sistem aleyhine 
gündeme getirilmesi suretiyle sisteme güvenlik yönünden haksızlık yapılmakta ve 
dolayısıyla sistemin güvenirliliği sarsılmaktadır. Basın hemzemin geçit kazalarında 
gerçek bilgilerle kamuoyunu yönlendirmelidir. 
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Demiryolu modernizasyonu kapsamında elektrifikasyon, sinyalizasyon ve 
telekominikasyon tesislerinin UIC standart ve diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak gerçekleştirmek, bakım-onarım, yenilemelerini teknik ve ekonomik ölçütlere 
uygun olarak hazırlanmış programları esas alarak eksiksiz yerine getirmek 
zorunluluktur.  
 
 Fiziki sistem güvenliğini sağlamak için öncelikle hemzemin geçitlerde gerekli 
tedbirler mutlaka alınmalıdır. Ayrıca kent içinde ve tren trafiğinin yoğun olduğu 
kesimlerde demiryolu hattı ihata altına alınmalıdır. 
 

Elbette, bu işlerin sağlıklı gerçekleşmesindeki temel öğe insandır. Yani bu işleri 
yapabilecek nitelikte insan kaynağı olmaksızın güvenli bir fiziki sistemin 
gerçekleştirilmesi olanaksızdır. Ölüm, yaralanma, maddi hasarlara ve işletmenin 
aksamasına neden olan hemzemin geçitlerin kaldırılması, bunun mümkün olmaması 
durumunda azaltılması sağlanmalıdır.  
 
         Güvenli bir fiziki sistem içinde ulaştırma hizmetinin üretilmesi ayrı gerekleri olan 
bir işlemdir. Burada aslolan kurallara uygun disiplinli bir işletmenin 
gerçekleştirilmesidir. İşletmede insan insiyatifini azaltan teknolojik gelişmelere karşın, 
insan öğesi önemini sürdürmektedir. 
          
         Bu konu özel nitelik taşımaktadır. AB direktiflerinde ve bir çok AB ülkesinde 
konuya ilişkin olarak geliştirilmiş kurallar bulunmaktadır. TCDD’nin de mevcut 
kurallarını gözden geçirmesinde yarar bulunmaktadır. 
 
          Günümüzde özellikle yüksek hızlı trenlerle ilgili olarak deprem kuşağı üzerinde 
bulunan ülkelerde özel önlemler alınmaktadır. Japonya ve Fransa’da bu konunun 
örnekleri vardır. Ankara-İstanbul  arasında yakın gelecekte 200 km/sa ve üzerinde 
hızların uygulanması planlandığına göre,  benzer önlemlerin alınması zorunlu 
bulunmaktadır. 
 

Teröre karşı güvenlik önlemleri alınmalıdır. 
 
          Kazaların olmaması için gereken önlemlerin alınması yanında, kazaların olması 
durumunda, kurtarma çalışmalarından başlayarak yapılması gerekenler de 
planlanmalıdır. Yeniden yapılanma doğrultusunda demiryolu ağına bir çok özel 
işletmeci gireceğinden kaza sonrası çalışmaların kimler tarafından nasıl yapılacağı 
tanımlanmalıdır.  Kazanın soruşturulması amacıyla görevli bir organın AB direktifleri 
doğrultusunda oluşturulmasında yarar bulunmaktadır. 
 
 
7.2.5.1. Güvenlik ile ilgili öneriler 
 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında alınması gereken önlemler şöyle sıralanabilir: 
 
1. Güvenlik konusu tüm yönleri ile sistem bütünlüğü içinde değerlendirilmelidir.  
2. Fiziki Sistem güvenliği sağlanmalıdır 
3. İşletme güvenliği sağlanmalıdır. 
4. Tehlikeli madde taşımacılığı için güvenlik koşulları sağlanmalıdır. 
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5. Depreme karşı  güvenlik  önlemleri alınmalıdır.  
6. Teröre karşı güvenlik önlemleri alınmalıdır. 
7. Kaza sonrası çalışmalar programlanmalı ve kazanın soruşturulması için özel bir 

organ oluşturulmalıdır. 
 
 
7.2.6. Personel ve Eğitim  

 
Tablo 7.2.17. 2000-2004 yılları arasında TCDD’de faal personel değişimini 

göstermektedir. Makascı sayısı 2000’de1095 iken 2004’de 651’e düşmüştür. Bu durum 
bazı istasyonların kapasitelerinin ve dolayısıyla hat kapasitelerinin düşmesi sonucunu 
doğurmuştur. Toplam faal personel ise 2000’den 2004’e %20 dolayında azalmıştır. 

  
Tablo 7.2.17. Faal Personelin Yıllar İtibari İle Mevcudu 

ÜNVANLAR 2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI 
Baş Makinist 26 23 21 20 20 
Başmanevracı 174 183 188 184 170 
Gardfren 526 467 424 377 340 
Har.Mem.Yrd. 109 49 20 2 19 
Hareket Memuru 562 577 571 557 534 
Kondöktör 525 536 494 507 443 
Makasçı 1095 942 838 711 651 
Makinist 1790 1849 1850 1872 1828 
Makinist Yrd. 599 641 636 550 528 
Manevracı 564 553 534 541 496 
Tren Şefi 714 680 637 593 580 
Yol Bekçisi 418 356 319 278 263 
Yol Çavuşu 648 637 603 586 510 
Yol Sürveyanı 191 177 164 166 164 
Daimi İşçi 2630 2539 2276 2058 1680 

Geçici İşçi 14523 
AdamxAy 

14370 
AdamxAy 

14440 
AdamxAy 

14370 
AdamxAy 

14535 
AdamxAy 

TOPLAM 10571 10209 9575 9002 8226 
 
TCDD’nin faal personelinde son yıllarda önemli azalmalar nedeniyle personel 

eksikliği ciddi biçimde kendini göstermektedir. Bu personel açığının fazla mesai 
yaptırılmak suretiyle karşılanma çabaları da yetersiz kalmaktadır. Sonuçta personel 
eksikliği nedeni ile taşıma programları aksamakta, trenler iptal edilmekte, yeni 
taleplerin karşılanması ise olanaksız hale gelmektedir. Bu durum özellikle uluslararası 
taşımaları etkilemektedir.1990 yılından beri yeni personel alınmamasının yanı sıra 
emeklilik, istifa ve ölüm nedenleri ile  personel sayısında önemli azalmalar olmuştur. 
TCDD’ye en azından mevcut talebi gerekli şekilde karşılayabilmesi için faal personel 
alım yetkisi  verilmelidir.Alınacak faal personelin sayısının belirlenmesinde faal 
personelin haftalık ve yıllık tatil hakları mutlaka gözönüne alınmalıdır. Tren üzerinde 
görev yapan makinist ve makinist yardımcısının bir günde  3 saatte bir ½ saat 
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dinlenmek koşulu ile 6 saatten fazla çalıştırılmamaları sağlanmalıdır.Bu husus 
demiryollarının güvenliği bakımından elzem olan bir husustur. 
 

TCDD’de personel fazlalığını oluşturan büro personeli sayısı azaltılmalı, bu 
personelden şartları taşıyan ve istekli olanların faal görevlere atanmaları sağlanmalıdır. 
Ancak bu personel kesinlikle makinist ve makinist yardımcısı görevlerine 
atanmamalıdır. Diğer yandan  büyük bölümü yolların bakımında çalışan ve  1994 
yılında 90 000 (Adam x ay) olan geçici işçi sayısının 1998 yılından bu yana 22 148 
(Adam x ay)’a düşürülmesi ile yol bakım çalışmalarında aksamalar meydana 
gelmektedir. Bakım çalışmaları doğrudan güvenliği etkilediğinden, bakım personelinde 
kesinlikle tasarrufa  gidilmemelidir. 

 
Kuruluşa ihtiyaç duyulan faal personelin atanması için gerekli yetki acilen 

sağlanmalıdır. 
 
Doğrudan uygulamayı gerçekleştiren makinist, hareket memuru, tren teşkil 

memuru, sürveyan gibi personelin yetiştirilmesi amacıyla meslek okulları kurum içinde 
açılmalıdır. Bu amaçla  Milli eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılabilir. Bu elemanların 
kurum dışındaki okullarda yetiştirilmesi çok güç hatta olanaksızdır. TCDD’nin bu 
konuda deneyimleri bulunmaktadır. Demiryolu Meslek Lisesi TCDD’ye çok başarılı 
hizmetler veren gerekli bilgilerle donanımlı ve aynı demiryolu kültürünü ve disiplinini 
özümsemiş  elemanlar yetiştirmiştir. Bunlar arasından meslekte deneyim  kazanarak ve 
eğitimlerini sürdürerek üst görevlere ve yöneticiliğe yükselenler ve başarılı olanlar az 
değildir. 
 

TCDD’nin sürdürmekte olduğu meslek içi eğitim çalışmaları gelişen yeni 
koşulların ışığında gözden geçirilmelidir. Yüksek hızlı trenler başta olmak üzere yeni 
uygulamalar personelin bu görevlere uyumunu sağlayacak eğitim programlarının 
geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu eğitim etkinlikleri için gerekli öğretici kadro 
açısından da önlemler alınmalıdır.  
 

Hem personelin eğitimi hem de inceleme ve araştırma çalışmaları için bir 
demiryolu labaratuarı ve test merkezi kurulmalıdır. Demiryolu gibi çok disiplinli ve 
karmaşık bir uygulama alanında, etkili bir eğitim, labaratuar ve atölye olanakları 
olmadan gerçekleştirilemez. Bu merkez aynı zamanda işletme sırasında karşılaşılan 
sorunlara doğru tanı ve çözüm getirebilmek için bazı testlerin ve incelemelerin 
yapılması ihtiyacını da karşılıyabilmek için gereklidir.  

 
Yukarıda  belirtilen eğitim etkinlikleri ve laboratuvar olanakları ile bütünleşen 

ve demiryollarımızın çağdaş gelişmeleri izlemesine destek olacak bir araştırma 
merkezinin kurulması çalışmalarına gecikilmeksizin başlanılmalıdır. Bu oluşum zaman 
alacaktır. Ancak sonuca ulaşmak için kararlı biçimde bu çabayı başlatmak  ve elbetteki 
gereklerini yerine getirmek gerekir. Ayrıca AB’de özellikle güvenliğe yönelik teknik 
araştırmalarda yardımcı olmak ve yol göstermek üzere bir “Avrupa Demiryolu Ajansı” 
kurulması öngörüldüğü için, bu oluşuma paralel olarak araştırma alanında kurumlaşma 
gereği doğabilecektir.  
 
 TCDD ile birlikte diğer Raylı Sistem İşletmecisi Kuruluşlarda çalıştırılacak tren 
sürücülerinin asgari eğitim standartlarının ne olacağı, ehliyetlendirmeye ilişkin 
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sınavların nasıl yapılacağı, AB ülkelerinde geçerli sertifikalandırma konularına ilişkin 
düzenlemeler yapılmalıdır. 
 
 Karayolu sürücülerinin eğitimini düzenleyen 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları  
Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış olan “Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 
Yönetmeliği”ne benzer şekilde oluşturularak, hem bu alanda yapılan tüm eğitimler için 
yeterlilik garantileri oluşturulmalı, hem de eğitim veren kuruluşlar arasında rekabet 
oluşturarak kalite arttırılmalıdır. 
 
 
7.2.6.1. Personel ve eğitim ile ilgili öneriler 
 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında alınması gereken önlemler şöyle sıralanabilir 
 

1. Demiryolu işletmeciliğini yürüten faal personelin kurum içinde yetiştirilmesi 
sağlanmalıdır. 

2. Kuruluşa ihtiyaç duyulan faal personelin atanması için gerekli yetki acilen 
sağlanmalıdır. 

3. Yüksek hızlı trenler için gerekli personelle ilgili önlemler alınmalıdır. 
4. Meslek içi eğitim yeniden gözden geçirilmelidir. 
5. Bir demiryolu laboratuvarı ve test merkezi oluşturulmalıdır..  
6. Bir araştırma merkezi kurulmalıdır. 
 
 
7.2.7. Yatırımlar  
 
7.2.7.1. Yeni hat yatırımlarına ilişkin değerlendirmeler 

 
 Yıllardır, gündemde bulunan DLH veya TCDD tarafından fizibilite etüdleri ve 
hatta uygulama projeleri yaptırılmış olup, yatırım programlarına alınmış olan ve 
çalışmanın ilk raporunda listelenmiş bulunan hatların değerlendirilmeleri ve 
önceliklerinin belirlenmesi amacıyla bazı ölçütler göz önüne alınmıştır. Anılan ölçütler; 
 

• TCDD’nin tercihleri 
• DLH’nın tercihleri 
• Başlanmış fakat sürmekte olan yatırımların bitirilmesine tanınan öncelik 
• Saptanmış politikalara uygunluk 
• Uluslararası taşımacılığa katkı 
• Pan-Avrupa koridorları ile uyum 
• Üzerinde bulunduğu ulaştırma koridorunun önemi ve önceliği 
• Bölgeler arası dengesizliğin giderilmesine katkı 
• GAP bölgesine erişme katkısı 
• Ağdaki hat bağlantılarının kısalmasına katkı 
• Liman veya kara terminali ayağının bulunması 
• Kombine taşımacılığa katkı 
• Demiryolu taşımacılığı imajına katkı 
• Yatırım maliyeti değeri 
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• Özel bir sorunun çözümüne katkı sağlaması (K. Ereğlisi-Zonguldak ve Hanlı-
Bostankaya örneğinde olduğu gibi). 

 
 Yukarıda sıralanan ölçütleri uygulamaksızın doğrudan öncelik tanınan ve aşağıda 
sıralanmış yatırımlar; 
 

• TCDD’nin talebi karşılamasına engel olan taşıtlar, 
• Yerel kapasite darboğazlarının giderilmesi, yenileme, siding yapımı, çift hatta 

dönüşüm v.b, 
• Güvenliğin gerektirdiği nitelikte bakım için kullanılacak malzemeler (ray, 

travers, balast, bağlantı malzemeleri), 
• Programlanan yenileme (örneğin en az yılda 500 km. veya 750 km., 1000 km. 

gibi) yatırımlar, 
• Hat bozulmalarının saptanması ve analizi amacıyla kullanılacak test araçları, 
• Bakım-onarım, yenileme makinaları, 
• Van Gölü geçişi için feribotlar, 
• Kara terminalleri,  

  demiryolunun günlük işletmesinin sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi için ve 
iyileştirme bağlamında zorunlu ve öncelikli bulunmaktadır. 

 
 Bu yatırımların gerektirdiği kaynaklar, yeni yatırımları finansman nedeniyle 
sınırlayabilir. Bu nedenle yukarıda belirtilen öncelikli yatırımların eksiksiz biçimde 
belirlenmesi zorunludur. 
 
 Tecer-Kangal hattı, 1972 de başlayan ve hala bitirilemeyen 47,5 km. gibi kısa bir 
hattır. Hattın tamamlanarak hizmet sunar hale getirilmesi öncelik taşımaktadır. İlkesel 
olarak bu ve benzeri yıllardır sürmekte olan başka hatların (Menemen-Aliağa gibi) 
tamamlanmasının önceliği söz konusudur.  
 
 Grubumuz elemanlarının ölçütlere verdikleri ağırlıkları ve tercihlerini de 
değerlendirerek yatırımların (yıllardır sürmekte olan yatırımların daha fazla 
geciktirilmeksizin tamamlanması gereği saklı kalmak koşuluyla) öncelikleri aşağıdaki 
gibi belirlenmiştir; 
 

1. Tekirdağ-Muratlı hattı 
2. Ankara-İstanbul yüksek hızlı demiryolu hattı 
3. Arifiye-Çerkezköy-Sınır hattı 
4. Ankara-Sivas (Ballışıh-Yozgat-Yıldızeli) 
5. Ankara-Konya 
6. Adapazarı-Zonguldak  
7. Zonguldak-Karadeniz Ereğlisi  
8. Ankara-Afyon 
9. Isparta (Burdur)-Antalya 
10. Trabzon-Tirebolu-Diyarbakır 

 
 Hat yapım öncelikleri finansman olanaklarına bağlı olarak önemli değişiklikler 
gösterebilir. 
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 Tekirdağ-Muratlı hattı, Marmaray’ın yapımı nedeniyle Gebze-Halkalı hattının 
işletmeye kapanmasına karşı bir önlem niteliğindedir. Dolayısıyla Derince-Tekirdağ 
feribot taşıması ve Tekirdağ’ın Tekirdağ-Muratlı hattı ile ana hatta bağlanması zorunlu 
geliştirilen bir çözüm olmaktadır. 
 
 Bu çözüm, başka bir çözüme de olanak sağlamaktadır. Şöyle ki; iyileştirilmekte 
olan İzmir-Bandırma hattı, Bandırma-Tekirdağ feribot bağlantısı ve Tekirdağ-Muratlı 
demiryolu hattı ile İzmir’in bir yandan Trakya ve İstanbul’a öte yandan Avrupa’ya 
bağlanmasını sağlayacaktır. 
 
 Dikkat edilirse, 3. , 4. , 5. sırada önerilen yatırımlar, TEN-T ölçütlerine uygun 
olarak İstanbul’un ve Anadolu’nun yüksek hızlı hatlarla Avrupa’ya bağlanması amacı 
doğrultusunda geliştirilmiştir. Daha önce belirtildiği gibi, ülkemizde yüksek hızlı 
demiryolu hattı için uygun öncelikli koridor bu koridordur. Bu koridor, sonuçta Avrupa-
Asya bağlantısının Türkiye üzerindeki en uygun güzergahıdır. 
 
 Bu bağlamda, 3. sıradaki Ankara-İstanbul yüksek hızlı demiryolu yatırımı 
açıklama gerektirmektedir. Çünkü, mevcut Ankara-İstanbul hattında hızın 200 km/sa.’in 
üstüne çıkacak şekilde iyileştirilmesi yatırımı sürerken, tamamen yeni yüksek hızlı 
demiryolu açıklamayı gerektirir. 
 
 Bu konuda, öncelikle önemli bir saptama yapılması gerekmektedir: Türkiye için 
yüksek hızlı demiryolu kavramına ve TEN-T ölçütlerine uygun yüksek hızlı demiryolu 
bağlantısı, hiç kuşkusuz Ankara-İstanbul bağlantısıdır. 
 
 Mevcut (yani Eskişehir üzerinden Ankara’yı İstanbul’a bağlayan) demiryolu hattı 
yüksek hızlı demiryolu kavramına ve TEN-T ölçütlerine uygun değildir. Çünkü Ankara-
İstanbul gibi 400 km. dolayında uzunlukta bir hatla bağlanabilecek yüksek hızlı bir 
demiryolunda ulaşım süresi 2 saat dolayında olmalıdır. Ayrıca mevcut hatta 3 saatten 
daha uzun bir süre ve asıl çözüme göre %30 oranında daha fazla enerji tüketimi ve 
işletme maliyeti söz konusu olacaktır. Ayrıca Eskişehir-İstanbul kesiminin çok sorunlu 
olduğu, maliyetinin artabileceği ve yapım süresinin uzayabileceği de unutulmamalıdır. 
Gebze-Haydarpaşa kesiminin yüksek hızlı bir hattın kente giriş kesimi olarak tek hatlı 
olması kabul edilemez bir durumdur.  
 
 Ülkemizin, er ya da geç gerçek anlamda bir Ankara-İstanbul yüksek hızlı 
demiryolu hattına gereksinimi açık bir gerçektir. Çünkü yarının daha etkin uluslararası 
ilişkileri doğrultusundaki ulaştırma bağlantıları bu gelişimi zorlayacaktır. Boğaz tüp 
geçişinin gerçekleştirilmesi böyle bir gelişmeyi öngörmüş olmanın en açık göstergesi 
olduğu gibi, Avrupa ile daha etkin bağlantımızın ve Asya-Avrupa bağlantısında söz 
sahibi olabilmemizin itici gücüdür. Ancak Boğaz Tüp Geçişinde anahat için tek hattın 
ayrılmış olması, gelecekteki beklentilerin ışığında, ciddi bir kapasite yetersizliği 
sorununu ortaya koyabilecektir. 
 
 Açıklanan nedenlerle, mevcut hattaki iyileştirmenin Ankara-Eskişehir kesimiyle 
sınırlı tutulması ve ikinci kesimle ilgili İnönü-Köseköy ihalesinin durdurulması uygun 
olacaktır. Bu önerinin kabulü durumunda Tekirdağ-Muratlı hattının ivedilik niteliğini 
yeniden değerlendirmek gerekir. 
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 Ankara-Eskişehir kesimi, aslında İstanbul’a bağlantıya ek olarak, Ankara’nın 
İzmir’e ve Ege’ye bağlantısı açısından katkısıyla anlam ve değer kazanabilir. Çünkü 
İzmir-Bandırma hattı İzmir’in Trakya-Avrupa ve İstanbul’la bağlantısı gözetilerek 
iyileştirilmesi gündemde olan bir hattır. Eskişehir-Balıkesir hattının iyileştirilmesi de 
programlanmıştır. Görülüyor ki, söz konusu çalışmalar, Ankara-Eskişehir kesiminin 
Ankara’nın İzmir ve Ege ile bağlantısı amacıyla örtüşmektedir. 
 
 Yukarıada belirtilen hatlardan Adapazarı-Zonguldak hattı arasındaki K. 
Ereğlisi’nden geçiş koşuluyla planlanırsa, K. Ereğlisi-Zonguldak projesine gerek 
kalmaz. Geçmişte (1981) DLH Genel Müdürlüğü tarafından Adapazarı-K. Ereğlisi hattı 
için güzergah araştırması ve fizibilite etüdü yaptırılmıştır. 
  
 
7.2.7.2. Yatırımlar  ile ilgili öneriler 
 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında alınması gereken önlemler şöyle sıralanabilir 
 

1. Hat bakımını etkin olarak gerçekleştirmek üzere, öncelikle,  hat geometrisindeki 
bozulmaları belirleyen yeni ölçüm araçları temin edilmelidir. 

2. Yapımı tamamlanma durumuna yaklaşan yüksek hızlı Ankara-İstanbul hattı 
için deneme seferleri ve sürekli ölçümler yaşamsal önem taşımakta olup bu 
çalışmalara başlamakta gecikilmemelidir.      

3. Çeken ve çekilen araçların bakımı yeniden planlanmalı ve belirlenen bakım 
onarım merkezlerinin eksik donanımları tamamlanmalıdır. 

4. Hat bakım ve yenileme araçlarının teminine de öncelik verilmelidir.  
5. Mevcut hatların yenilemeleri planlı olarak ve belirlenen önceliklere göre 

gerçekleştirilmelidir. 
6. Yeni hat yatırımlarının önceliklerinin belirlenmesi amacıyla belirli ölçütler 

saptanmalıdır. Bu çalışma kapsamında bazı ölçütler belirlenmiş ve onlara 
uyularak 10 yeni hat önerilmiştir. 

7. Çekirdek ağ içindeki mevcut hatların yenileştirme, sinyalizasyon, elektrifikasyon 
ve iki hatta dönüştürülmesi yatırımları önceliklidir. Bu çalışmalar en geç 10 
yılda tamamlanmalıdır. 

8. Yüksek hızlı demiryolu kavramına uygun bağlantı Ankara-İstanbul’dur. 
9. Ankara-İstanbul mevcut hattının yüksek hızlı hatta dönüştürülmesi 

çalışmasının Ankara-Eskişehir hattı ile sınırlı tutulması ve bu kesimden 
Ankara-Ege Bölgesi bağlantısı için yararlanılması akılcı bir çözüm olacaktır. 

10. Gebze-Haydarpaşa arasında anahatta tek hat ayrılmış olması, en azından yakın 
gelecekte, ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Bu soruna Arifiye sonrasındaki 
geometrik yetersizlikleri giderecek biçimde daha kuzeyden geçecek yeni bir hatla 
köklü bir  çözüm bulunması zorunludur. 

             
 
7.2.8.  AB’ye Uyum  
 

AB müktesebatına uyum açısından yapılacak kapsamlı ve uzun sürecek 
çalışmalar bulunmaktadır. Bunların gerçekleştirilmesi için özel bir çalışma düzeni 
kurulması ve planlı bir çalışmanın başlatılması veya hızlandırılması gerekir. Bu 
bağlamda AB direktiflerine göre uyumun sağlanması yanında ulaştırma ağımızın TEN-
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T’ye göre geliştirilmesi için gerekli yatırımların belirlenmesi öncelikle ele alınacak 
konulardan biri olabilir.  Ayrıca özellikle 2004 yılı direktifleri bağlamında güvenliğe 
ilişkin gelişmeler yakından izlenebilir.   
 
 AB’ye uyum, hazırlık çalışmalarına ihtiyaç göstermektedir2. 
 
 Bu amaçla tüm AB müktesebatının öncelikle Türkçeye çevrilmesi 
gerekmektedir. 
 
 Müzakerelerde geçiş dönemi geçici veya kalıcı derogasyon (istisna) konuları  
önem taşımaktadır. Geçiş dönemi ve geçici derogasyonlar için sektörel olumsuz etkinin 
kanıtlanması, devlet bütçesine aşırı yükün gelmesi, ulusal çıkarlarla çelişmesi ve söz 
konusu çıkarın AB açısından önem taşımıyor olması konuları destek olabilir. 
 

Müzakerelerde taşımacılık sektöründe istenen geçiş süreleri istenecek konular 
olabilir. Bunların belirlenerek, geçiş süresi isteme gerekçeleri ortaya konmalıdır. 
Demiryolu için pazara giriş ve yeniden yapılanmanın gereğince yürürlüğe girmesi ve 
genel nitelikte bir iyileşmenin sağlanması amacıyla bir geçiş süresi tanınması gerekli ve 
yararlı olabilir.  
  
 
7.2.9. Uluslararası Bağlantılar 
 

Bu anlamda AGC, AGTC ve TER  anlaşmaları ile uluslararası bağlantılarda yeri 
olan mevcut hatların yanında, TRACECA gibi projeler nedeniyle yeni hatların 
yapımının gündeme gelmesi de söz konusudur. Bu konularda eyleme geçilmesi bir çok 
koşula bağlı bulunmaktadır. Her şeyden önce olayın politik bir boyutu olduğu ve bunun 
öncelik taşıdığı bir gerçektir. Dolayısıyla, gelişmelerin dikkatle izlenmesi, gerektiğinde 
yönlendirici girişimlerde bulunulması ve çalışmaların bu çok yönlü etkenler bağlamında 
yürütülmesi zorunludur. Öte yandan, coğrafi konumumuz dolayısıyla bazı taleplere 
karşı uygun çözümler sunarak olayların önüne geçmemiz mümkün olabilir. Bu anlamda 
yapacaklarımızın büyük  bölümü  yurt  içi  ulaştırma sorunlarımızın çözüm  gerekleriyle 
örtüşmektedir.  Örneğin Boğaz  Demiryolu  Tüp  Geçişi,  İstanbul, yurt içi ve uluslarası   
taşımaların hepsi  için   önemlidir. Bu yatırım Ankara-İstanbul ve ötesinde Ankara-
Sivas bağlantısını da çok yönlü olarak gündeme getirebilir. TRACECA Projesinde 
Samsun Limanından geçen seçeneklerin kabul görmesi yeni açılımlar sağlayabilir.  Van 
Gölü geçişi uluslararası  bağlantılar anlamında çözümü gereken bir sorun olarak 
ortadadır. Van Gölü geçişinin ilk aşamada feribotla gerçekleştirilmesi yeterli 
olabilecektir. Bu amaçla mevcut feribotların iyileştirilmesi ve yeni feribotlar satın 
alınması gerekmektedir. 

 
 Ülkemiz gerçekten Asya-Avrupa bağlantısı için iyi bir konumdadır. Hangi proje 
kapsamında olursa olsun, önemli olan, ulusal ağımızı geliştiren yatırımlarda uluslararası 
taşımalara da katkıda bulunulmasına özen gösterilmesi gerekir. 
 
 
 

                                                 
2 Avrapa Birliği Genel Sekreterliği 
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7.2.9.1. Uluslararası bağlantılar ile ilgili öneriler 
 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında alınması gereken önlemler aşağıda sıralanmıştır 
 

1. Ülkemiz üzerinden geçen bağlantılara ilişkin anlaşmaların canlanması ve 
somut gelişmeler elde edilmesi amacıyla çaba gösterilmelidir. 

2. TRACECA Projesi yakından izlenerek ülkemizin olanaklarına göre 
türetilebilecek seçenekler değerlendirilmelidir. 

3. Van Gölü geçişi için yakın gelecekte, feribot çözümü ile yetinilmeli, mevcut 
feribotlar iyileştirilmeli, yeni feribotlar alınmalıdır.   

 
  
7.2.10. Kombine Taşımacılık 
 
 Kombine taşımacılık, 10. bölümde daha ayrıntılı olarak değerlendirilecektir. 
Burada, demiryoluna özgü bir kaç konuya değinmekle yetinilecektir.   
 
 Günümüzde önemi ortaya çıkmış olan ve geleceğin en etkili ulaştırma kavramı 
olacağına inanılan kombine taşımacılıkta, karayolu ve coğrafi koşullara bağlı olarak 
denizyolu taşıma zincirinin kaçınılmaz halkaları olabilmektedir. Demiryolu için durum 
biraz farklıdır. Çünkü eğer gerekli uygun koşullar sağlanmazsa, demiryolunun 
gerektireceği ek aktarma gereksinimi demiryolunun teknik ve ekonomik etkinliğini 
ortadan kaldırabilir. Yani demiryolunun handikapı niteliğindeki aktarmaların 
kolaylaştırılması ve maliyetlerinin azaltılması, kombine taşımacılık yolunu açacaktır. 
  

Bağlantı (iltisak) hatları demiryolunun aktarma handikapını ortadan kaldıran en 
önemli önlemlerden biri olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle bu olanak, zaten 
kullanılmakla birlikte, daha da etkinleştirilerek olumlu sonuçların doğması sağlanabilir. 
TCDD’nin bu yönde artan çabaları ile 300’e yakın bağlantı hattı bulunmaktadır. Bu 
çabaların sürdürülmesi gereklidir. 
 
 Son dönemlerde gündeme gelen bu projeler demiryolumuzun geleceği 
bakımından çok önemlidir. Ancak yalnız bu yatırımları yapmanın yeterli olmayacağı 
bilinci ile gerekli diğer koşulların da sağlanmasına çalışılmalıdır.  Böyle bir yaklaşımla 
kara terminalleri demiryollarımıza yeni olanakların kapısını açabilecektir. Bu amaçla, 
yapımı tamamlanan terminalleri (şimdilik Gaziantep ve Ankara  terminalerinin) etkin 
biçimde işletmek öncelikli bir çalışma olmaktadır. Gelecekteki çalışmaları daha uygun 
koşullarda gerçekleştirmek açısından bu deneyimler önem taşımaktadır. 
 
 Bağlantı (iltisak) hattı uygulamalarının kara terminallerinin önemini ortadan 
kaldırması söz konusu değildir. Gaziantep ve Ankara kara terminallerinin  
işletilmesindeki sorunlar iyi irdelenmeli ve mutlaka çözümleri üretilmelidir. 
 
 GAP Bölgesine kara terminalleri yapılması ve Karkamış-Nusaybin hattının 
kuzeye kaydırılarak Urfa Harran Ovası ekseni oluşturulması uygun olur.  
 
 Kombine taşımacılığın çok duyarlı bir organizasyon konusu olduğunu kabul 
etmek gerekir. Bu nedenle, lojistik hizmetlerdeki gelişmeler yakından izlenmelidir. 
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7.2.10.1. Kombine taşımacılık ile ilgili öneriler 
 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında alınması gereken önlemler şöyle sıralanabilir: 
 
1. Kombine taşımacılık zincirinde demiryoluna yer sağlamak için özel çaba 

gösterilmelidir 
2. Organize Sanayi Bölgelerine ve önemli üretim merkezlerine bağlantı  (iltisak) 

hatları yapımı demiryolunun genel konumunu ve hem de kombine taşımacılık 
şansını  güçlendirecektir. Bu nedenle bağlantı hatları yapımını kolaylaştırma 
politikası daha etkinleştirilerek sürdürülmelidir. 

3. Kara Terminali yapımları planlı bir şekilde önceliklere önem verilerek 
aksatılmaksızın sürdürülmelidir. 

4. TCDD içinde kurulan lojistik biriminin işlerliği sağlanmalı ve bu tür özel 
kuruluşlarla iyi ilişkiler kurulmalıdır. 

     
 
7.2.11. Hukuki ve Örgütsel Durum 
 
 TCDD’nin organizasyon yapısı 40-50 yıl öncesine göre tasarımlanmış olup, 
oldukça hantal bir durumdadır. Bu yapının etkin ve fonksiyonel bir duruma getirilmesi 
zorunludur. Diğer yandan ülkemizin AB’ye giriş sürecinde, demiryolu sistemi ve 
mevzuatının da direktiflere uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 
 
 Bu amçala, AB fonlarından yararlanılarak başlatılan “TCDD’nin Yeniden 
Yapılandırılması Projesi” ve söz konusu proje kapsamında yer alan demiryolu sektörünü 
düzenleyen çerçeve kanun ile TCDD’nin organizasyonel yapı değişikliğine olanak 
sağlayacak TCDD kanununun  bir an önce hayata geçirilmesi, diğer yandan TCDD’nin 
yeniden organizasyonu ve hükümetle mali ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir.  
 
 10 yıla yakın bir zamandır sürmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları, AB’ ye 
uyum çalışmalarının bir parçası niteliğindedir. Bu bağlamda demiryolu sektörünün ve 
TCDD’nin yeniden yapılanması,  yeni özel işletmecilerin demiryolu ağından 
yararlanmalarını sağlayacak düzenlemelerin yapılması söz konusudur.  2004-2008 
dönemini kapsayacak çalışmalara demiryolumuzun her aşamada etkin katılımı ve bu 
suretle adım adım yeni yapılanmaya kurumsal ve kişisel uyum sağlanması gereklidir. 
Aksi takdirde uygulama aşamasında ortaya uyumsuzluklar ve ciddi sorunlar  çıkacaktır. 
Öte yandan anılan çalışmalar sürerken, ortaya çıkmış bazı sonuçların uygulanması 
açısından, en azından düşünsel ve planlama anlamında, çabalar uyum sürecine katkı 
sağlayabilir. 
 
 Demiryolu taşımacılığı konusunda AB hukuki yapısının temelinde 29/07/1991 
tarih ve 91-440 numaralı direktif  bulunmaktadır. Bu direktif birlik demiryolunun 
gelişimi ile ilgilidir. Ve metni 26/02/2001 tarihli 2001/12/CE direktifi ile 
değiştirilmiştir. Bu metnin başlıca sonucu, ulusal demiryolu taşımacılığını çok 
taşımacıya açmak üzere üye devletlerin altyapı ile işletmeciliği birbirinden ayırma 
zorunluluğudur. 
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 Bu düzenlemeler 19/05/1995 tarihli iki direktifle tamamlanmıştır. Bu direktifler, 
bir yandan demiryolu işletme lisansını tesis etmekte (95/18/CE numaralı direktif) ve 
diğer taraftan altyapı kapasitesini paylaştırma, fiyatlandırma ve güvenlik sertifikası 
verilmesi  (95/19/CE numaralı direktif) kurallarını belirlemektedir. Bu iki direktif 
26/02/2001 tarihli 2001/13 ve 2001/14/CE direktifleriyle değiştirilmiştir. Birinci metin 
üye devletler tarafından demiryolu şirketlerine işletme lisansı verilmesinde uygulanacak 
ölçütlerle ilgilidir. İkinci metin, ekonomik durumla ve altyapı yönetimi ile ilgilidir. 
Ayrıca, devletin yetkin bir kurumu tarafından güvenlik sertifikasının verilmesini 
içermektedir. Altyapı kullanım ücretlerinin toplanması da bu kapsam içinde yer 
almaktadır.    
 

Yeniden yapılanma, bazı konularda ve özellikle altyapıya ilişkin yatırımlarla ve 
bakım yenileme ile ilgili olarak sorunlar ortaya koyabilecektir. Öte yandan hatların özel 
işletmecilere de açılması onlara  lisans ve güvenlik sertifikası verilmesi, hatları 
kullanma kurallarına kadar bir çok konunun olabildiğince açık biçimde belirlenmesi ve 
açık ve saydam koşullarda  ilgililerin bilgilerine sunulmasını, olası anlaşmazlıkların 
çözümleri için gerekli kurum ve süreçlerinin tanımlanmasını gerektirmektedir.    
  
 
7.2.11.1.  Hukuki ve örgütsel durum ile ilgili öneriler 
 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında alınması gereken önlemler şöyle sıralanabilir: 
 
1. Yeniden yapılanma çalışmalarının kısa sürede tamamlanması sağlanmalıdır. 
2. Yeniden yapılanmanın gerektireceği koordinasyon işlevlerinin yerine getirilmesi 

için önlemler geliştirilmelidir. 
3. Yeniden yapılanma, AB direktiflerine uymakla birlikte, ülkemizin özel koşullarına 

göre oluşturulmalıdır.  
 
 
7.2.12. Finansman 
 

Demiryolu yatırımları büyük kaynak gerektirmektedir. Finansal fizibilitesi çoğu 
kez çekici olmamakta, buna karşılık sosyal yararları daha büyük önem taşımaktadır. Bu 
durumda, örneğin yap-işlet-devret yönteminde demiryolu yatırımlarına ilgi çok sınırlı 
düzeyde kalmaktadır. Sosyal yararlarının önemi ve toplumca önemsenmesi ölçüsünde 
devlet bu yatırımlara destek sağlamak zorunluluğunu duymakta, özel girişimin 
desteğine karşılık güvence vermektedir. 
 
 Yüksek hızlı demiryollarının finansmanında, yatırımın iç verimlilik oranının 
yüksekliği ölçüsünde sorunun çözümünde güçlükle karşılaşılmamıştır. Bu durumda 
tahvil çıkarılması işleyen yöntemlerden biri olabilmiştir.  İç verimlilik oranı düştükce, 
özel girişimin katılımı riskin kimde olduğuna ve devletin güvencesine bağlı olarak 
değişmektedir. Sonuçta özel girişim saydam ve kararlı bir ortam aramaktadır. 
 
 Ulaştırma ile ilgili olarak elde edilen gelirlerin bir fonda toplanarak, ulaştırma 
yatırımları için kullanılması, demiryolu açısından önem taşımaktadır.  
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Yatırım kararlarının alınmasında izlenecek süreç açık olarak tanımlanmalı, 
yapılacak fizibilite etütlerinin kapsamı, yararlanılacak yöntemler, kullanılacak verilerin 
sağlıklı olması konusu yaşamsal önem taşımaktadır. Çünkü finansman temininde  
güvenilir  fizibilite etütlerinin  sonuçları yol gösterici olmaktadır. Sonuçta yatırım süreci 
kararı şeffaf ve fizibilite etütleri uluslararası tanımlamalara uygun olmalıdır. 

 
Finansmana katkı sağlamanın en önemli yollarından biri de etkin biçimde hizmet 

sunarak maliyeti azaltmaktır. Uluslararası geçişlerde yararlanılacak yatırımlar için dış 
kaynak ve özellikle AB kaynaklarını kullanmak üzere gerekli çaba ve girişimlerde 
bulunulmalıdır. 

 
 

7.2.12.1. Finansman ile ilgili öneriler 
 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında alınması gereken önlemler şöyle sıralanabilir: 
 
1. Ulaştırmanın hizmetlerinden toplanan her türlü gelir ile bir fon oluşturmak  

ulaştırmanın ve özellikle demiryolunun finansmanı için bu fondan 
yararlanılması imkanı sağlanmalıdır.  

2. Ulaştırma yatırımlarının karar süreci şeffaf olmalı, değerlendirmelere dayanak 
olacak projeler ve fizibilite etüdleri iyi tanımlanmış bir çerçeve ve kapsamda 
gerçekleştirilmelidir. 

3. Maliyetlerin azaltılması ile kaynak sağlanmalı, hesaplar açık veşeffaf olmalıdır. 
4. Uluslararası projeler için uluslararası kaynak sağlanmalıdır.   
 
 
7.2.13. Politikalar 
 

Demiryoluna özgü politikalar bağlamında en azından yakın gelecekte yük ve 
yolcu taşımacılığı arasında yük taşımacılığı lehine bir tercihin akılcı ve uygun bir 
politika tercihi olacağı belitilmişti.  

 
Yeniden yapılanma sonucunda altyapı ve işletmenin birbirinden ayrılması, 

altyapının fiyatlandırılmasını önemli bir konu olarak gündeme getirecektir. Altyapının 
fiyatlandırılması, türel dağılıma etkisi, yatırım kaynağı yaratması gibi konularda ciddi 
sonuçlar doğurabilecektir. Ancak demiryolu altyapı fiyatlandırılmasının diğer ulaştırma 
türlerinin altyapı fiyatlandırılmalarından bağımsız olarak gerçekleştirilmesi 
düşünülemez.  

 
Demiryollarımızın geleceğe yönelik oluşumunda kombine taşımacılığı 

etkinleştirecek politikaların öne çıkarılması gerekli bulunmaktadır, ve yine geleceğe 
yönelik olarak yeni teknolojilerin demiryollarımıza kazandırılması temel politikalardan 
biri olarak benimsenmelidir. 

 
Demiryoluna ilişkin politikaların en önemli konularından biri olarak belirtmek 

gerekir ki; en az 50 yıldır ihmal edilmiş ve teknolojinin ve çağdaş gelişmelerin gerisinde 
kalmış uzun bir dönem personel alamamış ve 1 m ray almaktan yoksun kalmış bir 
kurumun, özel desteklerin verildiği bir geçiş dönemine ihtiyacı bulunmaktadır. 
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7.2.13.1. Politikalar ile ilgili öneriler 
 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında alınması gereken önlemler şöyle sıralanabilir: 
 
1. Yeniden yapılanma sonucunda işletmeden ayrılacak altyapının fiyatlandırılması 

diğer ulaştırma türleri ile birlikte ve özenle düzenlenmelidir. 
2. Kombine taşımacılık öncelikli bir politik tercih olarak benimsenmelidir. 
3. Modernleşmeye önem verilmeli ve yeni teknolojilerin demiryoluna kazandırılması 

hususunda politik kararlılık gösterilmelidir.  
4. Ulaştırma sisteminde gereken konuma gelebilmesi için demiryolumuza özel 

desteklerin verildiği bir geçiş dönemini sağlanmalıdır.  
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7.3. DENİZYOLU 
 
Genel 
 
 Ülkemiz Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü olma konumu ile 
taşımacılık yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye üç kıtanın geçiş yollarında olan 
coğrafi konumu nedeniyle; Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusuna, Süveyş Kanalı ile Arap 
Yarımadası ve Hint Okyanusuna, Türk Boğazlarının Karadeniz-Akdeniz bağlantılarıyla 
Avrasya ve Uzakdoğu’ya uzanan bir ulaşım ağının odak noktasındadır. Bu durum kabotaj, 
uluslararası ve transit taşımacılık yönünden ülkemizin önemini belirtmektedir. 
 
 Sınırların ortadan kalktığı, uluslararası rekabetin yoğun olarak hissedildiği denizyolu 
taşımacılığının temel elemanları gemi ve limanlardır. Yüklerin elleçlenerek taşımaların 
başlayıp sona erdiği limanlarda, taşımaları yapan gemilerin yurtiçi, yurtdışı ve transit 
taşımacılıkla ülke ekonomisine katkısı büyüktür. Gerek sanayi ham maddesini oluşturan 
yükleri bir seferde büyük miktarlarda  taşıma özelliği, gerekse taşıma maliyetinin 
demiryoluna göre 3.5, karayoluna göre 7 ve havayoluna göre 22 kat daha ucuz olması 
denizyolu taşımacılığının öneminin belirgin bir göstergesidir. Yük ve yolcu taşımacılığının 
hızlı, güvenli, konforlu ve ekonomik olması yanında, çevreyi en az kirletmesi, yolcu-km ve 
ton-km başına tükettiği enerjinin en  az olması, bakım onarım kolaylığı ve yatırım maliyeti 
ulaştırma türlerinin tercihinde özenle dikkate alınması gereken hususlardır. 
 

Cumhuriyetin 1950 yılına kadarki döneminde, doğru bir tercih olarak demiryolu ve 
denizyoluna ağırlık veren politikalar benimsendi. Bu uygulama sonucunda 1950 yılında yük 
taşımalarında demiryolu %55.1, denizyolu %27.8 pay alırken, karayolunun payı %17.1 idi. 
Aynı dönemde yolcu taşımacılığında taşıma türleri arası dağılım %49.9 karayolu, %42.2 
demiryolu, %7.5 denizyolu ve %0.6 havayolu şeklindeydi. 1950 yılından sonra en pahalı 
taşıma türü olan karayolu taşımacılığını   destekleyen   politikalar,   her   hükümet   
döneminde   devam ederek Türkiye’de ulaşım karayoluna bağımlı hale getirilmiştir. Böylece 
günümüzde yurtiçi taşımacılık;  yükte %92,  yolcuda %95  karayolu payı ile dengesiz, pahalı 
ve sağlıksız bir yapıya dönüştü. Bu olumsuz gelişme sık sık gündeme getirilmesine ve 
düzeltilmesi konusunda olumlu izlenimler verilmesine karşın, durum değişmemekte hatta 
daha kötüye gitmektedir. Nitekim son on yıllık dönemde ulaştırma yatırımları içinde 
denizyolu payının ortalama %2.4 oranında olması bu durumu çok açık bir şekilde 
göstermektedir. Diğer taraftan dış ticaret taşımalarımızın %87.6 si en ucuz ve ekonomik 
taşıma sistemi olan denizyolu ile yapılmasına karşın, kabotaj taşımaları %3.6 gibi çok düşük 
değerdedir. Aslında verilen istatistik değerleri kullanarak türler için belirlenen taşıma 
oranlarının gerçeği yansıtan güvenilir değerler olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle yurtiçi 
karayolu taşımacılığında sağlıklı bir veri kaynağı yoktur. Yolcu ve yük taşıması için verilen 
sayılar genelde tahminlere dayalı olup güvenilirliği belirgin olmayan değerlerdir. Bu nedenle 
yurtiçi taşımaların sağlıklı bir veri tabanında toplanmasından sonra yurtdışı taşımalarla 
birlikte değerlendirilerek, taşıma türleri arasındaki oranlar daha gerçekçi olarak belirlenebilir. 
 
 Teknolojik gelişmeler ve değişen ekonomik koşullar denizyolu taşımacılığını yapısal 
değişikliklere zorlamıştır. Bu nedenle armatörler ve gemi inşaatçıları yük elleçleme, limanda 
kalış ve boş seyir süreleri daha az olan gemi tasarımlarına yönelmişlerdir. Böylece denizlerde 
güvenli ve ekonomik taşımacılık yapmaya uygun OBO,  Ro-Ro,  Konteyner  gibi  gemilerle,  
iç sularda  ITBS  denen  itmeli ve çekmeli Römorkör-Mavna sistemi hızla yaygınlaşmaya 
başladı. 
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Denizcilik sektörü; yük ve yolcu taşımacılığı, gemi inşa sanayi, liman hizmetleri, 
deniz turizmi, deniz sporları ile canlı ve cansız doğal kaynakların üretimiyle bir endüstri alanı 
olduğu kadar aynı zamanda bir ticaret ve hizmet koludur. Petrol, doğalgaz ve madenlerin 
önemli bir yüzdesinin denizlerin altında bulunması yanında, dünyamızın dörtte üçünün sularla 
kaplı oluşu, denizyolu ulaşımının önemini artıran unsurlardır. 
 
 Çok eski bir geçmişi olan denizcilik sektörümüzün Cumhuriyet döneminde “Türkiye 
Seyr-i Sefain İdaresi” adıyla başlayıp günümüze kadar değişik isimlerle faaliyetlerini 
sürdüren kamu kurumlarının kuruluş tarihleri Birinci Ara Raporda Tablo 4.3.1’de verilmiştir. 
Denizlerde düzenli yolcu taşımacılığının ciddi bir şekilde başlaması 1843 yılında padişah 
Abdülmecit’in buyruğu ile kurulan “Fevaid-i Osmaniye” ve ilk halka açık anonim şirket 
şeklinde 1841 yılında kurulup verilen bir imtiyaz ile Boğaziçi’nde ulaşımı sağlayan Şirket-i 
Hayriye ile gerçekleşmiştir.  
 
 Cumhuriyet döneminde değişik isimler altında faaliyetlerini sürdüren gemi yapan, 
işleten ve liman hizmetlerini veren kuruluşlar devlet tarafından kurulmuşlardır. Büyük yatırım 
ve uzmanlık isteyen bu kuruluşların başlangıçta devletçe kurulması doğru bir seçimdi. 
Nitekim bunlar uzun yıllar büyük hizmetler vermiş, sanayinin gelişmesi ve uzman eleman 
yetişmesinde uygulamalı bir okul görevini sürdürmüşlerdir. Zamanla özel sektörün gelişmesi, 
yurt dışına açılma eğilimlerinin artması ve değişen ekonomik koşullarda etkinlikleri azalarak, 
gelişen teknolojiye ve modern işletme anlayışına ayak uyduramaz hale gelmişlerdir. Bu 
nedenle Türk denizcilik sektörü ve milli ekonomimiz açısından Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin çağdaş bir işletmecilik yapısına kavuşturulup, geliştirilerek daha iyi hizmet 
vermeleri için özelleştirme kapsamına alınmışlardır. 
 
 Ulaştırma bir bütün olduğundan ülke hedefleri, gereksinimleri ve potansiyelleri ile 
örtüşecek biçimde ulaşım türlerinin birbirinin rakibi olmadan, birbirini besleyecek ve 
tamamlayacak şekilde bütünleşmesinin gereği açıktır. Denizyolunun, demiryolu ve 
karayoluyla bütünleşmesi ile oluşan taşıma zinciriyle malların kısa sürede, ekonomik ve 
güvenli olarak taşınması sağlanmaktadır. Birden fazla taşıma türünün entegrasyonuyla yapılan 
ve artan bir hızla yaygınlaşan kombine taşımacılıkta birim yük kavramı ile konteyner ve     
Ro-Ro taşımaları artmakta böylece eskiden limandan-limana olan taşımacılık anlayışı alıcıdan 
satıcıya direk teslim şekline dönüşmüştür. 
 
 Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uluslararası ticaretin çok büyük bir bölümü 
ton-km maliyeti en ucuz taşıma türü olan denizyolu ile gerçekleşmektedir. Dış ticaret 
taşımalarımızın son on yıllık ortalamasının %88,1 oranında denizyolu ile yapılmış olması 
limanlarımızın önemini giderek artırmaktadır. Bu nedenle dünyada yükler birimleşerek 
konteynerleşmeye  liman yatırımları da konteyner terminallerine yönelik yapılmaktadır. Bu 
çalışmanın temel amacı, ülkemizde karayoluna bağımlı hale gelmiş çarpık bir taşımacılığı; 
denizyolu ve demiryolu taşımacılığının payını artırarak havayolu, boru hatları ve lojistik 
hizmetlerle bütünleşerek dengeli bir şekilde geliştirecek ulaştırma stratejilerini belirlemektir. 
Bu çalışma kapsamında sunulan birinci ve ikinci ara raporlar sonunda denizyolu konusunda 
öne çıkan konular dikkate alınarak bu ulaşım türünün gelişmesi için; amaç ilke ve 
politikalardan başlayarak fiziki altyapı, taşımalar, güvenlik, personel ve eğitim, planlanan 
yatırımlar, AB’ye uyum, finansman gibi konularda yapılan öneriler ve gerekçeleri aşağıda 
bölümler halinde sırayla özetlenmiştir. 
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7.3.1.  Denizyolu Ulaştırması için Amaç, İlke ve Politikalar 
 

Denizyolu ulaşımının ana amacı; ülke kalkınmasının ekonomik ve sosyal hedeflerinin 
gerektirdiği hizmeti; en ekonomik bir ulaşım türü olarak denizde can ve mal güvenliğini 
sağlayarak, çevreyi kirletmeden diğer ulaşım türleriyle entegre bir şekilde uluslararası kurallar 
ve AB politikalarıyla uyum içinde sürekli olarak sağlamaktır. Tüm ulaştırma türlerini 
kapsayacak şekilde Türkiye Ulaştırması için  daha önce genel olarak belirtilen amaç, ilke ve 
politikalara ilave olarak; bu bölümde denizciliğe özgü ve denizyolu ulaşımında etkili olan 
konuları kapsayacak amaç, ilke ve politikaları kısaca belirtilmektedir. 
 
Amaçlar 
 
1 - Türk deniz ticaret filosunu ülkemizin dış ticaret, kabotaj hattı ve üçüncü ülkelerarası  
 taşımalarına uygun, günümüzün teknik ve uluslararası kuralları doğrultusunda yapılmış  
 yeni ve genç gemilerle güçlendirilip, rekabet gücünü ve kapasitesini artırarak Türk  
 Bayrağı’na itibar kazandırmak, 
 
2 - Mevcut limanlarımızın gemiye, yük ve yolcuya yönelik iyi hizmet sunacak yatırımlarla  
 teknolojiye uyumunu sağlamak ve demiryolu, karayolu bağlantılı kombine taşımacılığı  
 geliştirmek, 
 
3 - Kamu limanlarında başlatılan özelleştirme çalışmalarını daha hızlı, etkin bir biçimde  
 gerçekleştirmek, 
 
4 - Ege ve Akdeniz’de aktarma merkezi olacak limanları belirlemek, kruvaziyer ve yat  
 limanı sayısını artırmak, 
 
5 - AB’ye uyum sürecinde limanlarımızdaki kamu ve özel sektör tekeli şeklindeki  
 kılavuzluk hizmetleri için yeni hukuki düzenlemeler oluşturmak, 
 
6 - Kıyılarımızda otomatik tanımlama sistemini kurarak, arama-kurtarma sahamızda güçlü  
 ve etkin hizmetlerin verilmesini sağlamak, kıyılarımızda arama kurtarma faaliyetlerinin  
 güçlendirilmesi için gerekli olan donanım ve alt yapı çalışmalarının tamamlanması, 
 
7 - Denizcilik sektöründeki personelin eğitim düzeylerini yükseltmek için gerek eğitim,  
 gerekse eğitim sonrası yapılan düzenlemelerle yeterli sayıda nitelikli eleman  
 yetiştirmek, 
 
8 - Deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik görev ve sorumlulukların tam olarak  
 belirlenerek, bakanlıklar ve kurumlar arası yetki karmaşası giderilmelidir. 
 
9 - Akdeniz ve Karadeniz’de mevcut deniz turizmi potansiyelinden yeterli payı almak. 
 
10-  Belirlenecek denizcilik politikaları için, denizcilikle direk ilgili sivil toplum örgütlerinin 

etkin katılımı sağlamak ve koordinasyonu için yeterli bilinçlendirmeyi geliştirmek. 
 
11- Denizcilik politikalarının, uzun vadeli stratejilerin oluşturulması için, deniz endüstrisinin 

her biriminin temsil edilebileceği, denizcilik konusunda uzman enstitüler ve kurumların 
oluşumunu sağlamak. 
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İlkeler 
 
1 - Uzun süreli taşıma sözleşmeleri oluşturmak suretiyle Türk Deniz Ticaret Filosu’nun 

gençleştirilmesi, 
 
2 - IMO Sözleşmeleriyle tanımlanan zorunlu gerekliliklerin ülkemiz denizciliğinde etkin 

uygulamalarını sağlamak, böylece Bayrak ve Liman Devleti kontrollerinde Türk 
Bayraklı gemilerde eksiklik bulunması ve alıkonmanın önüne geçmek, 

 
3 - Liman alt yapılarının tamamlanması demiryolu ve karayolu bağlantılı kombine  
 taşımacılığın desteklenmesi, 
 
4 -  Güvenlik ve çevre yönetimi konusundaki ulusal mevzuatımızın uluslararası 

sözleşmelere uyumunu sağlamak, 
 
5 - Gemi adamlarının eğitim programlarında İngilizce dili iyi seviyede öğretilmeli ve  
 denizcilik sektöründeki personelin mesleki İngilizce eğitiminin güçlendirilmesi ve  
 yabancı bayraklı gemilerin en az %25’inin denetimini sağlayacak liman devleti  
 denetçileri yetiştirmek, 
 
6 - STCW Sözleşmesi minimum gerekleri belirttiğinden, gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları 

dikkate alarak üst standartlar ve uygulamalar koymak, 
 
7 - Uluslararası Denizcilik Teşkilatı’nın alt komite toplantılara etkin katılımı sağlayacak ve 

yakın gelecekte çıkması muhtemel kural ve kaidelerin ülkemizdeki yerli katma 
değerlerini artırabilecek, sürekli kadroya sahip temsilciler grubunu oluşturmak ve bu 
temsilciler grubunun ilgili eğitim ve altyapı ihtiyaçlarını güçlendirecek deniz strateji 
analistleri yetiştirmek, 

 
8 - Kruvaziyer yolcu taşımacılığı önemsenerek, bu konuda uygun gemi yatırımları için 

yurtiçi ve yurtdışı şirket işbirliğine (Joint Venture) gidilmesi, 
 
9 - Deniz turizmi için gerekli tanıtımın stratejilerinin benimsenmesi ve yapılması. 
 
Politikalar 
 
1 - Deniz ticaret filomuzun dış ticaret taşımalarında 1994 yılında %49,5 olan payının 2003  
 yılında %24,8’e düştüğü dikkate alındığında, yabancı gemilere ülkemizin ödediği  
 navlun giderleri nedeniyle ekonomik kayıplarımızı azaltmak için filonun nitelik ve  
 nicelik yönünden geliştirilmesinin desteklenmesi, 
 
2 - Uluslararası standartlara uygun yeni gemilerle, etkisiz hale gelen koster filomuzun 

kapasitesini yerli inşa yolu ile artırarak AB sürecinde yabancı gemilerle rekabet edebilir 
hale getirmek. Konteyner, Ro-Ro ve tanker tipi gemileri artırarak filonun ortalama 
yaşının 15’in altına indirilmesi, 

 
3 - Mevcut limanlarımızın alt ve üst yapı yatırımlarına yönelik öncelik verilmesi ve yeni 

liman yerlerinin seçim ve projelendirilmesinde hinterlant, demiryolu ve karayolu 
bağlantıları ve ülkemizin savunma gereksinimlerinin dikkate alınması, 
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4 - Bayrak ve Liman Devleti elemanlarının sayı ve nitelikleri artırılıp, düzenli eğitimlerle  
dünyadaki değişimler ve gelişmeler sürekli olarak izlenmesini sağlamak ve idarede 
çalışan denizci kökenli çekirdek personel oranının %60 seviyesine çıkarılması, 

 
5 - Denizcilik Mevzuatının AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesinin hızla sağlanması, 
 
6 - Gemi kaptanları ve kılavuz kaptanların, gemi makinaları işletme mühendislerinde 

olduğu gibi Meslek Odaları şeklinde örgütlenmelerinin sağlanmalı ve sivil toplum 
örgütünün olarak güçlendirilmesi,  

 
7 - Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan sıvı atıkları alacak olan kabul tesislerinin bütün 

limanlarımızda bulundurulmasının sağlanması, 
 
8 - Deniz kirliliğini önleme, denetim ve deniz çevresinin korunması konusunda IMO ve AB 

kriterleri ve uluslararası kurallara uygun mevzuat düzenlemelerinin yapılması, 
 
9 - Medya, fuar, reklam ve benzeri olanaklarla limanların tanıtımının yapılması, 
 
10 -  Kruvaziyer turizminde merkez olabilecek bir potansiyele sahip ülkemizde Akdeniz ve 

Ege başta olmak üzere kruvaziyer hat seçenekleri belirlenerek iyi bir tanıtım ve 
pazarlama programının hazırlanması, 

 
11 - Mevcut ve AB direktiflerine uygun olarak hazırlanan yönetmeliklerin, uygulayıcı ve  
 ilgili uzmanlarla tartışarak sonuçlandırılması. 
 
 
7.3.2. Denizyolu Ulaştırma Sistemi İçin KZFT Analizi  

(Kuvvetli ve Zayıf Yönler Fırsatlar ve Tehditler ) 
 
Kuvvetli Yönler 
 
1- Konteyner gemilerindeki sayı ve tonaj artışı, yaş ortalamasının oldukça genç olması,  

filomuzun taşıdığı yüklerin miktar yönünden yükselişini de beraberinde getirmiştir, 
 

2- Son üç yılda filomuza katılan yeni hampetrol ve petrol ürün gemileri ( Suezmax ), ithal 
taşımalarımıza katkı sağladığı gibi,  Üçüncü Dünya ülkelerine yönelik olarak yapılan 
taşımalardan ( Cross - Trade ) aldığı pay ile de ekonomimize önemli ölçüde girdi 
sağlamaktadır, 

 
3- Önümüzdeki yıllarda da Tük Armatörleri’nin yurt dışı siparişleriyle büyük tonajlı 

hampetrol tankerlerinin filomuza katılımı sürecektir, 
 
4- Ro-Ro filosunun durumu yaş itibariyle yeterli düzeyde olup, filoya katılan yeni gemilerle 

güçlenmesi, 
 
5- Limanlarımızın bölgesel konumu itibariyle  önemi ve transit taşımacılığa uygun olması, 
 
6- Uluslararası taşıma koridorları arasında yer alan coğrafi konumumuz nedeniyle talebin 

büyüklüğü, 
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7- Liman sahaları içinde evvelce kurulmuş olan serbest bölgelerin getirdiği ekonomik 
avantajlar, 

 
8- Türk Boğazlarında kurulan Gemi Trafik ve Yönetim Bilgi Sisteminin güvenlik açısından 

önemli bir adım olması, 
 
9- Bayrak Devleti ve Liman Devleti Kontrollerinde yeni istihdam edilen personelle idari 

yapılanmanın güçlendirilmesi yönünde atılan önemli adımlar, 
 
10- Uluslararası STCW 78 / 95 Sözleşmesi’nde yer alan hükümlere uygunluk konusunda 

Türkiye’nin Beyaz Listede yer alması, 
 
11- Uzakyol vardiya zabiti ve uzakyol vardiya mühendisi yeterlilikleri için üniversite eğitimi 

alma zorunluluğunun bulunması. 
 
 

Zayıf Yönler 
 

1- Filonun büyük bölümünü teşkil eden Dökme yük gemilerinin yaş ortalaması yüksek ve 
birçoğunun  standart altında  olması , 

 
2- Yolcu, ferry, kruvaziyer yolcu gemilerimizin sayısal ve/veya taşıma kapasitesi açısından 

yetersiz  olması, 
 
3- Koster filomuzun yok denecek kadar azalması ve mevcutların yaş itibarıyla standart altı 

olması, 
 
4- İthalat / ihracat yüklerimizin % 75’inin yabancı bayraklı gemiler tarafından taşınması, 
 
5- Türk bankalarının uzun vadeli kredilendirme ve gemi alımına yönelik finansman 

modellerindeki eksiklik, 
 
6- Filomuzda yeterli sayıda ve tonajda LPG gemisi olmaması ve  LPG ithalatımızın %80’den 

fazlasının yabancı bayraklı gemiler tarafından  taşınması, 
 
7- Denizyoluyla ithal edilen doğalgazı taşıyabilecek LNG gemimizin olmaması, 
 
8- Limanlarımızın tehlikeli vb. yükler için uluslararası standartlara uygun depo antrepo ve 

muhafaza alanları hususunda yetersizlikler , 
 
9- Liman kapasitelerinin artan ihtiyaca cevap veremeyecek şekilde yavaş gelişmesi ve yeni 

limanlara olan gereksinim, 
 
10-  Limanda görevli personelin eğitim ve nitelik açısından yetersizliği , 
 
11- Limanlarda yürütülen bürokratik işlemlerle ilgili mevzuat yetersizliği , 
 
12- Liman tanıtma ve pazarlama imkanlarının olmaması , 
 
13- Liman tarifelerinin bir maliyet bazına oturtulmaması , 
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14- Liman faaliyetlerine ilişkin düzenli bilgi akışının sağlanamaması , 
 
15- Limanların fiziki durumunun muhafazasını sağlayacak araç ve gereç mevcudu 

yetersizliği, 
 
16- Birçok limanımızda mevcut olan hinterlant sorunu , 
 
17- Konteyner elleçleme ve nakliyesinde hukuki, teknik sorunlar ve yetersizlikler , 
 
18- Özel sektör tarafından gerçekleştirilen plansız iskele ve yatırımların yol açtığı ekonomik 

sorunlar, 
 
19- Türk Bayraklı gemilerin Liman Devleti Kontrollerinde tutulma oranının yüksek olması 

nedeniyle, bölgesel  Mütabakatnamelerde   (MOU)  Kara Listede ve çok riskli kategoride 
yer alması, 

 
20- Kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği ve yetki karmaşası , 
 
21- Risk analizlerinin bu güne kadar yeterli oranda yapılmamış olması, 
 
22- Deniz güvenliğini geliştirici bilimsel araştırma faaliyetlerinin yeterince desteklenmemesi, 
 
23- Denizcilik eğitimi veren kamu kurumlarının ekonomik yetersizliği, 
 
24- Denizci kökenli insan kaynaklarına eğitim ve diğer kamu kurumlarında uygun maddi  

imkanlar sağlanmadığından istihdam talebinin azalması, 
 
25- Kruvaziyer yolcu gemisi ve işletmeci eksikliği  ile yat ve deniz turizminde alt yapı 

eksikliği, 
 
26- Bayrak ve Liman Devleti denetim görevlilerinin teknik bilgi ve lisan yetersizliği, 
 
27- Deniz kirliliğinin önlenmesiyle ilgili uluslararası taraf olunan sözleşmeler ve ulusal 

mevzuatlara uyum sağlanamaması, 
 
28-  Deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak görev ve sorumlulukların tam olarak   
        belirlenmemesi ve kurumlararası yetki karmaşası, 
 
29- Başta petrol ve kimyasal yük kirliliği olmak üzere, deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik 

eğitilmiş personel eksikliği, 
 
30- Gemi atıklarını toplayacak, standartları idare tarafından belirlenmiş yeterli tekne ve liman 

atık alım tesislerinin mevcut olmayışı, 
 
31- Yabancı bayraklı gemileri de çalıştıracak profesyonel gemi işletmeciliğinin temel 

mekanizmalarının eksikliği ve yeterli bilincin olmayışı, 
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32- Gemi işletmeciliği, gemi kiralama, acentelik, tamir, bakım, onarım hizmetlerinde çalışan 
kara personelinin yeterliliğinin tayinine yönelik idare tarafından ortaya konacak 
çalışmanın  mevcut olmayışı, 

 
33- Özellikle uzakyol vardiya zabitliği ve uzakyol vardiya makinisti yeterliliklerinin yüksek 

okul seviyesindeki eğitiminin, YÖK’ün devre dışı bırakılarak, idare ve MEB’e bağlı özel 
kurslarda yapılmaya çalışılması, 

 
34- Sıvı yük taşımacılığında, büyük taşıma anlaşmaları yapan şirketlerin gemi kiralama 

kriterlerine uyum sağlamadaki zorluklar, 
 
35- Kabotaj hattı sıvı yük taşımacılığının teknik uygulamalarının standart altı veya yetersiz 

olması, 
 
36- Yabancı ve yerli gemi işletmeci şirketlerin işbirliği ve proje çalışmalarında azalma. 
 
37- Müsteşarlık, liman başkanlığı gibi devlet kurumlarında çalışan idareci ve/veya 

yöneticilerle diğer personelin atama ve yükseltme kriterlerinin mevcut olmayışı, 
 
38- Ülkemizin denizcilik politikalarını oluşturacak Deniz Ticareti Strateji Planlama Enstitüsü 

ve diğer uzman kurumların olmayışı, 
 
39- Denizcilik sektörünün ilgili taraflarının bir bütünlük içerisinde ortak koordinasyon altında 

kararlar alamayışı, 
 
40- Uluslararası denizcilik teşkilatı toplantılarına sürekli kadroda ve her alt komiteye düzenli 

katılabilecek, uygun yeterliliğe sahip müsteşarlık personelinin olmayışı, 
 
41- Uluslararası konferans ve sivil toplum örgütleri ile ortak proje geliştirebilecek ilgili 

kaynak ve alt yapı projelerinin dikkate alınmaması, 
 
42- Kentiçi ulaşımında kullanılan şehirhatları gemilerinin hızları düşük, manevra kabiliyetleri, 

yolcu indirme bindirme ve usturmaça sistemlerinin yetersizliği, gemilerin yaşlı olması ve 
ekonomik çalıştırılamaması, 

 
43- Şehir Hatları İşletmesi, İDO ve özel sektör taşımacıları arasında hat ve iskele yönünden 

koordinasyonsuzluk. 
 

Fırsatlar  
 
1- Türkiye jeopolitik ve coğrafi konumu nedeniyle, yük ve yolcu taşıma potansiyeli yüksek 

bir ülkedir. Bu durum deniz taşımacılığı için önemli bir ivmedir, 
 
2- Türkiye çok önemli ulaşım koridorlarında yer almaktadır, bu durum transit taşımacılık 

için bir fırsattır, 
 
3- Türk insanı girişimci bir yapıya sahiptir ve değişen dünya koşullarına hızlı ve doğru bir 

şekilde ayak uydurmaktadır. Bu nedenle değişen deniz taşımacılığı kurallarına çabuk ayak 
uydurmaktadır, 
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4- Türkiye kıyıları ana konteyner taşımacılık hatlarına oldukça yakındır. Doğu       

Akdeniz’de aktarma merkezi işlevi üstlenebilecek bölgeler İzmir ve Mersin’de  mevcuttur, 
 
5- Ülkemizde Ortadoğu’da olmayan politik ve ekonomik bir istikrar mevcuttur. Bu nedenle 

yeni liman yatırımları için yabancı sermaye hızla çekilebilir, 
 
6- AB’ye uyum aşamasında birliğin plan ve mevzuatlarına tam uyum sağlanırken limanlarda 

eskiyen donanımın yenilenmesi zaten sağlanmış olacaktır, 
 
7- AB deniz güvenliğinin geliştirilmesi yönünde destek vermektedir, bu destekle aynı 

zamanda ABD’nin de istediği güvenlik kriterleri de sağlanmış olur, 
 
8- Çok sayıda genç insan kaynağının son zamanlarda denizcilik eğitimine ilgi 

göstermektedir. Bu eğitimi veren kurumlarda kaliteden ödün verilmediği takdirde, kalifiye 
eleman ihtiyacı doğru olarak sağlanacaktır,  

 
9- Ege ve Akdeniz kıyıları yat turizminde önemli bir potansiyel taşımaktadır, 
 
10- ÖTV ve liman tarifelerinde önemli indirimler yapılmıştır, bu yolla deniz yolu ulaşımı 

önemli bir avantaj kazanmıştır, 
 
11- İstanbul kentiçi denizyolu ulaşımının tek bir otorite altında birleşmesi fırsatını iyi 

değerlendirerek, uygun ve adil bir paylaşım sağlanmalıdır. 
 
Tehditler 
 
1- Hat taşımacılığında uygulanan dünya politikalarında, önde gelen gelişmiş ülkelerin sahip 

olduğu olanak ve kabiliyetler doğrultusundaki baskılar: Özellikle 11 Eylül sonrası 
Amerika’nın liman ve gemi güvenliği adı altında korumacı politikalarını yaygınlaştırması, 

 
2- Korumacılığın artması, 
 
3- Bölgede savaş, deprem vb. olaylar sonucu yaşanan ekonomik ve siyasi istikrarsızlık, 
 
4- Akdeniz Bölgesi’nde mevcut diğer modern konteyner  limanlarının rekabeti, 
 
5- Kötü imaj ve tanıtım eksikliği , 
 
6- Türk Boğazları’nda artan deniz trafiği , 
 
7- Türk Bayraklı gemilerin AB limanlarında alıkonulma riskinin yüksekliği , 
 
8- Türkiye’nin Liman Devleti kontrollerinde Kara Listede olmasından dolayı ; Liman 

Devleti kontrollerinde Türk Bayraklı Gemiler’e yönelik öncelikli ve hedef gemi 
muamelesi, 

 
9- Güvenlik ve emniyete yönelik son zamanlarda yürürlüğe konulan uluslararası kurallara 

uyumdaki gecikmeler, 
 



 7.3-10

10- Yabancı gemi adamlarının Türk gemilerinde ucuz insan gücü kaynağı olarak 
değerlendirilmesi. 

 
11- Türk boğazlarında artan tehlikeli yük taşımacılığı nedeniyle mevcut deniz trafiğinin deniz 

çevresine yönelik olumsuzluk etkileri ve dar su yolları ile çevresinin güvenliğinde 
oluşabilecek tehditler, 

 
12- Plansız ve kontrolsüz kıyı yapılaşmaları. 
 

 
7.3.3.  Fiziki Altyapı 
 

Denizyolu taşımacılığının en önemli alt yapısını oluşturan limanlar, ticarete konu   
olan malların ekonomiye giriş-çıkış yaptığı kapılar olarak ifade edilebilir. Ülkemizde 
uluslararası ticaretin büyük bir bölümü en ekonomik taşıma sistemi olan denizyolu ile 
gerçekleştirilmektedir. İthalat ve ihracatımızın %87,6 sının denizyolu ile yapılması, dünya 
deniz ticaret hatlarının merkezi konumunda bulunan ülkemizde limanlarımızın önemi giderek 
artmaktadır. 

 
İthalat, ihracat, yurtiçi ticaret ve transit taşımacılıkta önemli yeri olan limanlarımızdan 

demiryolu bağlantısı olan yedi liman TCDD tarafından, demiryolu bağlantısı olmayan diğer 
limanlar ise Türkiye Denizcilik İşletmelerince işletilmektedir. Uzun bir süredir özelleştirme 
kapsamında olan TDİ’nin; Tekirdağ, Rize, Ordu, Sinop, Giresun ve Hopa limanları 1997, 
Antalya Limanı 1998, Marmaris ve Alanya limanları 2000, Çeşme Kuşadası, Dikili ve 
Trabzon limanları ise 2003 yılında 30 yıllık “İşletme Hakkı Devri Yöntemi” ile özelleştirildi. 
Demiryolu bağlantılı olup TCDD tarafından işletilen limanlardan Haydarpaşa dışındaki diğer 
altı liman da özelleştirme kapsamına alındı. Bunların da yakında uygun bir şekilde 
özelleştirileceğini umuyoruz. Bu durumda mevcut limanlarımızı; TCDD ve TDİ gibi kamu 
kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, özel sektörün yaparak veya işletme hakkı devri yöntemiyle 
alıp işlettiği limanlar şeklinde gruplandırabiliriz.  

 
Bu çalışmada, bazı kamu ve özel sektör kuruluşlarının kendi gereksinimlerine yönelik 

hizmet veren ve artan boş kapasitelerini üçüncü şahısların hizmetine sunan iskeleleri değil, 
büyük ölçekli kamu ve özel sektör limanları incelemeye esas alınmıştır. Limanlarımızın 
teknolojik gelişmelere uyum sağlamadaki zorlukları, altyapı eksikliği ve limanla entegrasyonu 
sağlayacak demiryolu bağlantılarının yetersizliği nedeniyle, transit taşımacılıktan yeterli pay 
alınamamaktadır. Ülkemizdeki kamu ve özel sektör limanlarıyla yerel yönetimler tarafından 
işletilen liman ve iskelelerin özellik ve fiziki kapasiteleri bu çalışmanın 1.Ara Raporu 4.3.5 
bölümünde verilmiştir. Bu nedenle bu bilgiler bu kısımda tekrarlanmayacaktır. Limanlar ve 
diğer denizcilik kuruluşları uzun süredir özelleştirme kapsamında olmalarına karşın, beklenen 
olumlu sonuçların alınmamasını daha önceki raporlarda verilen bilgiler doğrultusunda kısaca 
değerlendirelim.  

 
Cumhuriyet döneminde değişik isimler altında faaliyetlerini sürdüren gemi yapan, 

işleten ve liman hizmetlerini veren kuruluşlar devlet tarafından kurulmuşlardır. Büyük yatırım 
ve uzmanlık isteyen bu kuruluşların başlangıçta devletçe kurulması doğru bir seçimdi. 
Nitekim bunlar uzun yıllar büyük hizmetler vermiş, sanayinin gelişmesi ve uzman eleman 
yetişmesinde uygulamalı bir okul görevini sürdürmüşlerdir. Zamanla özel sektörün gelişmesi, 
yurt dışına açılma eğilimlerinin artması ve değişen ekonomik koşullarda etkinlikleri azalarak, 
gelişen teknolojiye ve modern işletme anlayışına ayak uyduramaz hale gelmişlerdir. Bu 
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nedenle Türk denizcilik sektörü ve milli ekonomimiz açısından Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin çağdaş bir işletmecilik yapısına kavuşturulup, geliştirilerek daha iyi hizmet 
vermeleri için özelleştirme kapsamına alınmışlardır. Kısaca ifade etmek gerekirse KİT’leri 
özerkleştirmek için özelleştirme gereklidir. 

 
Denizcilik kuruluşlarının çok uzun süredir özelleştirme kapsamında olmalarına karşın, 

istenen hızda etkin bir sonuç alınamamasının ve özelleştirilen kurumlarda büyük sorunlar 
yaşanmasının başlıca nedenlerini aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
 
1- Özelleştirme şeffaf bir görünümde halka açılamamış ve hukuki çerçevesi tam 

yapılamadığından birçok karar yargı yolu ile iptal edilmiştir. 
 
2- Özelleştirme güçlü ve kararlı hükümetlerce gerçekleştirilebilir. Koalisyon hükümetleri 

özelleştirmede etkin olamamıştır. 
 
3- Siyasi otorite, KİT’lerin işlerine karışıp hizmete yönelik olmayan, belirli amaca yönelik 

atamalarla oraları politik yatırımları için kullandığından, kısa sürede elden çıkarmayı 
istememektedir. 

 
4- Koalisyon dönemlerinde Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı ve Özelleştirme 

İdaresinin farklı partilerde olması etkinlik ve koordinasyon yönünden sakınca yaratmıştır. 
 
5- Kurumların uzun süre özelleştirme kapsamında kalması, gelişme ve yatırımı engellediği 

gibi çalışanları da olumsuz etkilemektedir. 
 
6- Denizcilikle ilgili, Kanun KHK, yönetmelik, tüzük, kararname ve makam olurları gibi 

mevzuat ve yetkili kuruluş sayısı çok fazladır. 
 
7- Bazı uygulamalarda, hukuki gerekçesi yetersiz, yetki sınırları tartışmalı ve açık olmayan 

yorum ve makam olurları ile yapılan düzenlemeler, rekabeti ortadan kaldıran adeta bir 
özel sektör tekeli yaratmaya yöneliktir. 

 
8- Denizcilik sektöründe; yük ve yolcu taşımacılığı, gemi yapım ve onarımı, liman 

işletmeciliği vb. faaliyetlerinin çağdaş bir işletmecilik yapısına kavuşturulması, 
özelleştirme konusundaki gelişmelere ve devletin sektöre hak ettiği desteği sağlamasına 
bağlıdır. Son bir yıl içerisinde ÖTV siz yakıt, liman ücretleri ve gemi sağlık vergilerini 
azaltan düzenlemeler ve Türk Boğazları Gemi Trafik Yönetim ve Bilgi Sistemi VTS gibi 
uygulamaya konan olumlu çalışmaları dikkate alarak özelleştirme çalışmalarının da 
hızlanarak sonuçlandırılması beklenmektedir. 

 
 Ülkemizin ithalat, ihracat, yurtiçi ticaret ve transit kapıları olan limanlarımız  ulaştırma 
ağımızda ve dış ticaretimizde önemli roller üstlenmektedir. “Birleşmiş Milletler Uluslararası 
Kombine Taşımacılık Hatları Sözleşmesi”ne dahil olan limanlarımızın kombine taşımacılığa 
uygun demiryolu bağlantısı olanların işletim hakkı T.C. Devlet Demiryolları Genel 
Müdürlüğü’ne verilmiştir. Ülkemizin konteyner trafiği dikkate alındığında liman sistemimizin 
İzmir, Mersin ve Marmara Denizi çevresinde yoğunlaşma eğiliminde olduğu görülebilir. 
 
 Demiryolu bağlantısı olmayan kamu limanları TDİ tarafından işletilmekteydi. Bu 
limanların birkaçı dışındakiler işletme hakkı devri yöntemiyle değişik özel sektör 
kuruluşlarına 30 yıl süreyle devredilmiştir. İşletme devir sözleşmelerinde tartışmalı ve geçerli 
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olmayan bazı maddelerdeki anlaşmazlıklar düzeltilip giderilmeye çalışılmıştır. TDİ 
limanlarının özelleştirilmesi aşamasında edinilen deneyimleri TCDD limanları için iyi bir 
biçimde değerlendirmek gerekir. 
 
 Şimdi özelleştirme kapsamındaki TCDD limanlarının ortak sorunlarını belirttikten 
sonra her birinin genel karakteristiğini, fonksiyonlarını ve o limana özgü sorunları 
özetleyelim. 
 
TCDD Limanlarının Ortak Sorunları 
 
 Tamamen kurumsal özellik taşıyan hizmet limanları niteliğindeki TCDD nin işlettiği 
limanların ortak sorunları aşağıda belirtilen başlıklar altında sıralanabilir. 
 
1 - TCDD Limanlarının gelirlerini yatırım olarak kullanamaması, 
2 - Sorumlulukları fazla yetkilerinin çok kısıtlı olması, 
3 - Bilgisayar sitemine geçilmemiş olması,  
4 - Personel ve araç gereç eksikliği, 
5 - Günün koşullarına uymayan eski teknoloji ile çalışma, 
6 - Sigorta sisteminin yetersizliği, 
7 - Gümrük sıkıntıları, 
8 - İş sahiplerinin beş farklı bakanlık ve çok sayıda genel müdürlükle iş yapma zorunluluğu, 
9 - Hizmet eksikliği, 
10 - Devlet İhale Kanunu’na bağlı iş yapma zorunluluğu, 
11 - Başlangıçta konteyner limanı olarak yapılanmamanın getirdiği güçlükler, 
12 - Sendika ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan sıkıntılar, 
13 - TCDD Limanları’nda konteyner trafiği her yıl yaklaşık %20 oranında artış  
 göstermektedir. Bu nedenle ilave alt ve üst yapı yatırımlarına gerek duyulmaktadır. 
 
Haydarpaşa Limanı :   Rhein-Main-Tuna nehri kanalı ile Avrupa ve Karadeniz ülkelerini 
kapsayan bölgede önemli bir konuma sahiptir. Kara ve deniz taşımacılığına demiryolu 
boyutunu da eklemiştir. Temel problem yer darlığı olduğundan konteyner hizmetlerini 
aksatmaktadır. Zemin bozukluğu, mevcut raylar üstüne asfalt çekilmesi, konteynere uygun 
rıhtım vinci olmayışı gibi fiziki yetersizlikleri var. Haydarpaşa limanının yetersizliği Anbarlı 
liman bölgesinin gelişmesini hızlandırmıştır. Pendik’te özel sektörün Ro-Ro limanının 
(terminalin) devreye girmesiyle özelleştirme kapsamı dışında tutulan limanın ileriki 
dönemlerde kent içi trafik düzenine getirdiği sıkıntılar nedeniyle kruvaziyer yolcu gemileri 
terminaline dönüşmesi gerekecektir. 
 
İskenderun Limanı :  Doğu Akdeniz’deki konumu, GAP’ıda içine alan geniş hinterlanda 
hizmet vermekte, gerek sanayi gerekse tarımsal üretime önemli katkıda bulunmaktadır. Liman 
aynı zamanda Ortadoğu ülkeleri içinde önemlidir. Su derinliği fazla olan bu limanın dökme 
yüke hizmet veren bir ihtisas limanı olması lazım. 
 
Bandırma Limanı :  Marmara Bölgesini, Ege ve İç Anadolu’ya bağlayan liman mevcut hava 
ve demiryolu bağlantısıyla bölgenin ithal ve ihraç kapısı konumundadır. İzmir’le olan tren 
bağlantısı, kombine taşımacılığa yönelik hizmet sunmasına olanak vermektedir. 
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Derince Limanı :  Marmara Bölgesi hinterlandında İzmit Organize Sanayi Bölgesi sınırları 
içerisinde hizmet vermektedir. Ayrıca Romanya’nın Köstence Limanı ile Derince arasında 
çalışan demiryolu vagonları taşıyan feribotlarla kombine taşımacılık olanağı sunmaktadır.    
17 Ağustos 1999 depreminden büyük zarar gören Derince Limanı’nın yenilenerek geri 
sahasının düzeltilmesi gerekmektedir. Bir İngiliz firması tarafından Derince Limanı ile ilgili 
yapılan çalışma bitmek üzeredir. Bu çalışma sonucuna göre Avrupa Yatırım Bankası’ndan 
kredi alınarak deprem hasarları giderilecektir. Bölgede otomobil fabrikaları yoğun 
olduğundan liman ihraç ve ithal araçlar nedeniyle adeta otomobil terminali görünümündedir. 
Liman alanı içinde LPG, akaryakıt ve oto istif alanı için kiraya verilmiş yerler var. Deprem 
sonrası rıhtımlarda demiryolu bağlantısı yok. Bu nedenle limandaki demiryolu hattı ile rıhtım 
arasında yapılan ara taşımalar maliyeti artırmaktadır. Ayrıca 4 nolu rıhtım önünde batık bir 
gemi var. Bu nedenle rıhtımın 120 metrelik kısmı kullanılamıyor. 
 
Samsun Limanı :  Konumu nedeniyle Balkanlar, Orta Avrupa Ülkeleri ve Rusya’dan gelen 
yüklerin Ortadoğu ve Orta Asya Ülkeleri’ne taşınmasında merkez teşkil etmektedir. Samsun 
Limanı Feribot Terminali herhangi bir aktarma olmaksızın, Ro-Ro sistemleri dahil demiryolu 
feribot seferleriyle kombine taşımacılık varışlarına sahiptir. Bu bağlamda Köstence, Odessa, 
İlyichevsk ve Novorosisk limanlarına düzenli Ro-Ro seferleri yapılmaktadır. Liman alanı 
içinde birçok kamu kuruluşunun müstakil binaları var. Liman etkin alanı dışında dört beş katlı 
tek bir bina yapılarak, bu kuruluşları bir araya toplayarak, liman içinde alan kazanılabilir. 
Liman genelde dökme katı yüke yönelik çalışıyor. Dağ turizmi, inanç turizmi ve komşu 
ülkelerden gelen yolcuların alış veriş taleplerinin artması halinde yolcu potansiyeli oluşabilir. 
Bu nedenle uygun bir yolcu salonu ve yolcu rıhtımı gerekebilir. Limanın yapıldığı dönemde 
geri sahasında hiçbir yapı yokken, şimdi belediyenin imar planı gereği arka alan binalarla 
doluyor. Bunun sonucunda da limanın şehir merkezinde kaldığı söylenebiliyor. Samsun 
Limanı’nın diğer önemli bir sorunu, liman alanının bir kısmı metro, bir kısmı fuar alanı için 
alınarak küçültülmesidir. Fuarın kapanmasıyla burası park düzenleme çalışmalarıyla yeşil 
alana dönüştürülüyor ve önünden sahil yolu geçiyor. Aslında bu alan Ro-Ro terminali 
olabilirdi. 
 
 Limanın sanayi rıhtımı diye bilinen ve sonradan yapılan kısmının liman içinden 
bağlantısı yok. Limandan çıkıp sanayi rıhtımına dışardan giriş yapmanız gerekiyor. Ayrıca 
Sahil Güvenlik ve Gümrük tarafından yakalanan gemilerin ticari limanlara bağlanması 
sıkıntısı Samsun liman rıhtımlarını da işgal etmesi limanı olumsuz yönde etkiliyor. 
 
İzmir Limanı :  Ege Bölgesi’nin elleçleme kapasitesi ve yük trafiği bakımından en büyük 
limanıdır. Batı Avrupa ve Kuzey Afrika arasındaki merkezi konumu ve güçlü hinterlandıyla 
sadece Ege Bölgesinin tarımsal ve ticaret merkezi olmayıp, aynı zamanda Türk ihraç ürünleri 
için de çok önemli bir rol üstlenmektedir. Türkiye’nin konteyner elleçlemede birinci ihraç 
limanı; İç Anadolu ve Ege bölgelerinin ithalat kapısı olması yanında demiryolu ve karayolu 
bağlantıları ile Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkeleri arasında önemli bir ticaret limanı olma 
özelliğine sahiptir. Ayrıca JICA tarafından hazırlanan ULIMAP-Ulusal Liman Çalışması 
Master Planı’nda İzmir limanının ana konteyner limanı olabileceği belirtilmiştir. Bu amaçla 
uluslararası rekabet ortamında aktarma limanı haline getirilmesi yönünde “İzmir Limanı 
Tarama Tevsii Projesi” yapılmıştır. Ege bölgesinin turizm zenginliklerine kolayca 
ulaşabilecek konumda olması ve Adnan Menderes havaalanına 25 km olan yakınlığı da 
dikkate alındığında limanın yolcu hizmetleri içinde önemi olduğu vurgulanabilir. Böylece 
liman konteyner hizmetleri yanında alt yapı ve araç-gereç olanaklarıyla karışık eşya, dökme 
katı ve sıvı yük, Ro-Ro ve yolcu hizmetlerini de vermektedir.  
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 Türkiye’nin ithal ve ihraç yüklerinin her yıl artması ve özellikle konteyner 
taşımacılığında oluşan yoğun talep sonucunda İzmir Limanı’nın artan talebi karşılama 
yönünde sıkıntıları giderek artmaya başladı. İzmir Limanı’ndaki sıkışıklık sonucu yoğun yük 
trafiği dönemlerinde gemilerin demirde bekleme sürelerindeki artışlar nedeniyle denizcilik 
firmaları Eylül 2004 tarihinde  Avrupa limanları ile İzmir arasında karşılıklı yapılan 
konteyner taşıma ücretlerinde %25’e varan sıkışıklık zammı uygulamaya başladılar. 

 
Limanın Temel Sorunları 
 
1- Liman mevcut koşullardaki kapasitesinin üstünde çalışmakta olup; su derinliği, istif  
      sahası, araç ve personel yönünden yetersizdir. 
 
2- Bilgisayar sistemine geçilmemiş olması iş ve zaman kaybına neden olmakta ve kontrolü   
      güçleştirmektedir. 
 
3- Limanın kazançlarını yatırım olarak kullanamaması en önemli sıkıntısıdır. 
 
4- Liman sahası içinde kullanılmayan toprak alanlar, hurda ve gereksiz malzemelerin depo   
      alanları ve işletme açısından uygun olmayan yerler vardır. 
 
5- Gümrük idaresinin 24 saat hizmet vermeyişi ve liman genişlemesine yönelik girişimlerin     
      engellenmesi limanın başlıca sorunlarıdır. 
 
Yapılan ve Planlanan İyileştirme Çalışmaları 
 
1- Belediye ile imzalanan protokol gereği 30 000 m2’lik asfaltlama çalışmaları başlamış ve   
       bir kısmı bitirilmiştir. 
 
2- Yaklaşık 30 000 m2’lik beton sahanın ihalesi yapılmış yer teslimi yapılmış olup 

çalışmalar  devam etmektedir. 
 
3- Liman içinde kullanılmayan hurda makine ve konteynerlerin bulunduğu alanlar   
       boşaltılarak yeni düzenlemelerle kullanıma sunulmaktadır. 
 
4- DLH sorumluluğundaki alanlardan kullanım müsadesi alınan yerlerde betonlama ve  
       asfaltlama şeklindeki düzenlemelerle yeni alanlar kazanılmaktadır. 
 
5- İhraç otomobillerin park yeri olarak kullandığı rıhtım alanları boşaltılıp araçlar yeni   
       asfaltlanan yere nakledildiğinden rahat çalışma ortamı yaratılmıştır. 
 
6- Liman planında tır ve kamyon otopark alanı olarak gözüken yer asfaltlanacaktır. 
 
7- Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü’ne ait beton kiriş ve kazıklar kaldırılarak bu alan, tır ve  
 araç parkı olarak değerlendirilmek üzere kazanılmıştır. 
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8- Vagonla gelip-giden konteynerler için ayrılan alanda yükleme boşaltma ve istifleme  
       çalışmaları başlamıştır. 
 
9- 2004 yılı içinde yolcu salonunun restorasyonu yapılarak modern bir hale getirilmiştir. 
 
10- Liman operasyonlarının takibi ve ücretlendirilmesine yönelik 30 adet PC ve yazıcı 

alınmış gerekli sistem çalışmaları acentaların da giriş yapabileceği bir şekilde 
sürdürülmektedir. 

 
11- TCDD’nin diğer altı limanından geçici görevle 45 mekanik vasıta operatörü İzmir’de  
       göreve başlamışlardır. 
 
12- Eksik olan konteyner vinci ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 
 
13- Sadece İzmir Limanı’nda bulunan ve atıl vaziyette duran konteyner yıkama tesisine ya  

uygun bir ücret politikasıyla işlerlik kazandırılmalı veya başka amaç için 
kullanılmalıdır. 
 

14- Halen limana giren araçların liman sahasını gereksiz yere otopark şeklinde 
kullanılmasını engellemek amacıyla, araçların acenta iş talep formu doğrultusunda giriş 
yapmaları  sağlanmalıdır. Giriş çıkış saatleri otopark giriş biletleriyle kontrol altına 
alınmalıdır. 

 
15- Limanda sıkışıklık sorununa asıl çözüm getirecek olan DLH tarafından hazırlanan 

“Liman Tarama ve Tevsii Projesi” dir. Bu proje ile TMO siloları önünde yarım kalmış 
rıhtım -13 m. su derinliğinde 450 m uzatılarak 800 m uzunluğunda rıhtım alanı 
oluşacaktır.  

       
 Mendirekte uzatılıp rıhtım ucuyla birleştirilip rıhtım ve mendirek içinde kalan saha 
doldurulup, mevcut dolgu alanıyla birlikte betonlandığında, 500 000 m2’lik konteyner sahası 
kazanılacaktır. Ayrıca körfez girişi ile liman arasındaki suyolunda denizin derinliği  -10 m 
civarında olması nedeniyle büyük gemiler limana yanaşamamaktadır. Bu nedenle  -13 m’lik 
rıhtımlara yanaşabilecek büyük ana konteyner gemilerinin geçebileceği 250 m taban 
genişliğinde -14 m su derinliğinde yaklaşık 7.5 km’lik bir kanalın tarama ile oluşturulması 
gerekmektedir. 
 
Mersin Limanı :  Coğrafi konumu, sahip olduğu kapasitesi ve geniş hinterlandının yanı sıra 
yurtiçi ve yurtdışına olan bağlantı kolaylığının sağladığı avantajlarla yalnız Türkiye’nin değil, 
aynı zamanda Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in en büyük limanlarından biridir. Mersin Limanı 
geleceğe dönük planlarını gerçekleştirememesine karşın, sahip olduğu stratejik konumu 
nedeniyle Marmara bölgesinde gerçekleşen değişimlerden etkilenmeden mevcut kapasitesinin 
üstünde bir iş hacmiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak geleceğe dönük ciddi plan ve 
yatırımlar yapılmadığı takdirde, Marmara Bölgesindeki özel limanların hızlı gelişimi Mersin 
Limanı’nı da etkileyecektir. Bu nedenle Haydarpaşa Limanı gibi çok sıkışık duruma 
gelmeden Mersin Limanının sorunları çözülmelidir. Türkiye ve Doğu Akdeniz limanları 
arasındaki rekabet büyümekte ve rakiplerin verimlilik seviyesi hızla artmaktadır. Bu nedenle 
Mersin Limanı’nın Türk ve Doğu Akdeniz pazarındaki rakipleri ile ilgili durumunun 
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belirlenmesi gerekir. Mersin, Anadolu ve denize kıyısı olmayan Asya ülkeleri için giriş kapısı 
olarak hizmet vermektedir. Türkiye’nin doğu Akdeniz kıyısında yer alması nedeniyle GAP’ın 
bölge sanayi ve tarımsal ürününün en önemli deniz ayağını oluşturmaktadır. Demiryolu ve 
karayolu bağlantılarıyla dünyanın Ortadoğu ticareti için ideal konumunda bir transit limanıdır. 
 
 Akdeniz’in dünya konteyner trafiğinden payı %6 olup, bölgede konteyner trafiği her 
yıl %8 lik bir artış göstermektedir. Doğu Akdeniz Bölgesinin Batıya göre trafiği daha az 
olmasına karşın, daha hızlı bir gelişme göstermektedir. Mersin limanında izlenecek strateji 
Akdeniz’de hattı olmayan Asya kökenli gemi işletmecilerini bölgeye çekebilmektir. Zira 
bölgeden halen çalışan büyük gemi işletmecilerinin mevcut ana uğrak yerlerini değiştirmeleri 
olukça zordur. Bu nedenle Mersin Limanı kısa dönemde müşteri memnuniyetini sağlayacak 
gelişmeleri göstermesi gerekir. Bu amaca yönelik İspanyol Hükümeti hibesi kapsamında 
yapılmakta olan fizibilite çalışması Mersin Konteyner Terminaline  dönük yapılmaktadır.  
 

Gelecek için konteyner trafiği tahminleri; İçel ve Adana illerinin kapsadığı liman arka 
bölgesi, Marmara, Ege ve Karadeniz bölgeleri dışındaki ülkemiz iç bölgeleri, Orta Asya 
ülkeleri ve Mersin’in Doğu Akdeniz’de ana konteyner limanı olma amacı doğrultusunda 
yapılmalıdır. Mersin limanından konteynerler demiryolu ve karayolu ile taşınmaktadır. Liman 
arka bölgesine karayoluyla, iç bölgelere karayolu ağırlıklı olmak üzere demiryolu desteği 
verilmeli ve Orta Asya ülkelerine ise demiryolu ile yapılması gerekmektedir.  

 
TCDD Limanları için yukarıda belirtilen ortak sorunlara ilaveten Mersin Limanı’na 

özgü sorunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.  
 
 

Mersin Limanının Sorunları 
 
1 - Mevcut 1017 işçinin %92 si 45 yaşın üzerinde, bu nedenle işçi verimi çok düşük olup  
 ayrıca geçici işçi alma sıkıntıları var.  
 
2 - Liman arazilerinde kot farkı var, araziler parçalanmış ve hurdalık olarak kullanılan  
 toprak alanlar nedeniyle kullanılamayan sahalar fazla. Saha betonlaması ve rıhtım ve  
 vinçlerinin montajı tamamlanmalı. 
 
3 - Limanda iş yapan acentalarla, elektrik ve mekanik atölyelerinin konteynerlerden oluşan  
 barakaları limanda yer kaplıyor. 
 
4 - Konteyner yükleme-boşaltmasını acentalar yaptığından, iş alanları ve arabaları limanda  
 bulunuyor. 
 
5 - Kıbrıs’a gidenlere hizmet veren yolcu salonu yetersiz. 
 
6 - Mersinin kombine taşımacılığa yönelik demiryolu ve karayolu bağlantıları yeterli değil.  
 Demiryolu bağlantılarında kusurlu hizmet ve kötüleşme en önemli sorunlardan biridir.  
 Mersin’in Anadolu kentleri için önemli bir liman olmasını kısıtlayan karayolu ve  
 demiryolu altyapı eksiklikleri var. 
 
7 - Yat turizmi yetersiz kalmaktadır. 
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8 - Denizi, yaylaları, ören yerleri, ibadet merkezleri olmasına karşın denizyolu ile gelen  
 turist gittikçe azalmaktadır. 
 
9 - Yeni yapılan Nato iskelesi dışındaki yerlerde usturmacalar uluslararası nitelikli değil. 
 
10 - Demiryolu bağlantıları iyi değil. Yeterli vagon temininde güçlükler var, taşıma süresi  
 uzun ve yükün takibi konusunda bilgi alınamıyor. 
 
11 - Haydarpaşa dışındaki TCDD Limanlarının özelleştirme programına  alınmasıyla ilgili,  
 Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6 Ocak 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  
 kararı gereği işletme hakkının üçüncü şahıslara verilmesinde  alınacak ücret değil  
 uygulanacak yatırım projesi esas alınmalıdır. 
 
Özel Sektör Limanları: 
 

Özel liman kuruluşları; sadece kendi yüklerini, hem kendi hem üçüncü şahıs yüklerini 
veya sadece üçüncü şahıs yüklerini elleçleyenler olarak sınıflandırılsalar bile sorunları 
benzerdir. 1990 yılından beri sayı ve kapasiteleri hızla artan özel sektör liman kuruluşları, 
sorunlarını sektörel düzeyde ele alarak kalıcı çözümler üretmek amacıyla 1996 yılında Marlim 
Liman İşletmecilik Derneği şeklinde yapılanarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Dernek 
çoğunluğu Marmara Bölgesi’nde olmak üzere Türkiye genelinde 23 liman kuruluşunu temsil 
etmektedir. Üye limanların konteyner, genel, dökme katı ve dökme sıvı şeklindeki elleçleme 
istatistiklerini tutan dernekten gerekli bilgiler alınabilmektedir. Marlim üyesi olmayan özel 
sektör limanları da ülkemizde faaliyetlerini benzer şekilde sürdürmektedirler. TCDD, Marlim 
üyesi ve bilgi alınabilen diğer özel sektör limanlarının 2003 ve 2004 yıllarındaki karışık yük 
ve katı dökme yük elleçlemeleri Tablo 7.3.3.1’de verilmiştir. Marlim ve TCDD limanlarının 
2004 yılı dökme sıvı yük elleçlemeleri ise Tablo 7.3.3.2’de belirtilmiştir. 
 
 Üretim merkezlerinden tüketim yerlerine malların erişimini güvenli, hasarsız ve kısa 
sürede sağlayan demiryolu, denizyolu ve karayolu gibi değişik ulaştırma türlerinin 
bütünleşmesi ile çağımızda egemen olması öngörülen kombine taşımacılıkta birim yük 
kavramı ile konteyner taşımacılığı bir çığır açmıştır. Bu nedenle kamu ve özel sektör 
limanlarının konteyner taşımacılığı yönünden 2003 ve 2004 yılları için taşıma değerleri   
Tablo 7.3.3.3’de verilmiştir. Tablonun incelenmesinden görüleceği gibi Kumport Türkiye’nin 
en büyük özel limanıdır. Kuzey Marmara’da sanayi ve ticaret bölgelerinin çok yakınında yer 
alması nedeniyle son derece stratejik bir konumdadır. Konteyner taşımacılığı yönünden özel 
sektörde diğer önemli limanlar olarak Marport ve Gemport’u belirtebiliriz. 
 

Limanları özelleştirmeye yönelten nedenlerin başında teknolojinin gerisinde kalması gelir. 
TCDD’ye bağlı limanların, toplam TCDD gelirleri içinde payı yarıdan fazla, giderlerdeki payı 
ise %15’ler mertebesinde olmasına karşın yatırımlara kaynak ayrılmıyor. Ayrılanlarda DPT 
onaylı ve zaman alıcıdır. Ayrıca işlerin Devlet İhale Kanunu’na göre yapılması da oldukça 
fazla zaman gerektiriyor. Kısaca ifade etmek gerekirse Kamuda, özel sektörde olduğu gibi 
kısa sürede karar almak ve sonuçlandırmak olası değildir. TCDD Limanları’nın yukarıda 
belirtildiği gibi birçok sorunu vardır. Ancak özelleştirme konusunda kendi açılarından daha 
yararlı olacağı düşüncesiyle menfaat çevrelerinin son günlerde yoğunlaşan maksatlı 
yayınlarını gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirmek gerekir. Yukarıda belirlenen açıklamalar 
doğrultusunda altyapı önerileri aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 7.3.3.1.  TCDD, Marlim Üyesi ve Bilgi Alınabilen Diğer Bazı Özel Limanların  
                         Karışık Yük ve Katı Dökme Yük Taşımaları 
 
 LİMAN ADI 2003 % 2004 % 2003'e GÖRE 

ARTIŞ 
SAMSUN 2,746,500 6.56 3,074,894 5.03 11.96 
HAYDARPAŞA 3,219,260 7.69 3,328,936 5.44 3.41 
DERİNCE 1,368,823 3.27 1,890,890 3.09 38.14 
BANDIRMA 2,559,669 6.11 3,059,226 5.00 19.52 
İZMİR 4,379,941 10.46 4,620,703 7.55 5.50 
MERSİN 4,231,028 10.11 3,744,300 6.12 -11.50 
İSKENDERUN 1,026,179 2.45 803,733 1.31 -21.68 

TCDD 

TOPLAM 19,531,400 47 20,522,682 34 5.08 
DİLER 3,091,508 7.38 3,503,408 5.73 13.32 
ALTINEL 444,357 1.06 512,310 0.84 15.29 
SEDEFPORT 509,216 1.22 499,233 0.82 -1.96 
AKÇANSA 785,512 1.88 3,471,871 5.67 341.99 
BORUSAN LOJ. 1,689,649 4.04 2,027,140 3.31 19.97 
ROTA 931,500 2.22 939,953 1.54 0.91 
POLİPORT 1,499,240 3.58 1,244,469 2.03 -16.99 
KIZILKAYA 1,376,297 3.29 1,376,126 2.25 -0.01 
KUMPORT 413,659 0.99 660,120 1.08 59.58 
KROMAN 1,487,000 3.55 1,550,600 2.53 4.28 
MARDAŞ 2,644,264 6.32 2,551,270 4.17 -3.52 
MARTAŞ 1,880,101 4.49 1,738,350 2.84 -7.54 
TOROS GÜBRE 2,702,919 6.46 2,713,313 4.43 0.38 
SOYAKPORT * 313,202 0.75 0 0.00 -100.00 
LİMAŞ 208,920 0.50 460,048 0.75 120.20 
İÇDAŞ 1,190,000 2.84 2,117,369 3.46 77.93 
EGE GÜBRE 697,000 1.66 1,610,033 2.63 130.99 
GEMPORT 469,890 1.12 630,997 1.03 34.29 

MARLİM 

TOPLAM 22,334,234 53 27,606,610 45 23.61 
AKPORT   1,363,841 2.23  
ORTADOĞU 
ANTALYA 

  1,226,551 2.00  

İSDEMİR 
(İSKENDERUN) 

  6,134,515 10.03  

YAZICI 
(İSKENDERUN) 

  2,528,439 4.13  

EKİNCİLER 
(İSKENDERUN) 

  1,242,056 2.03  

DİĞER ** 

SARIESKİ 
(İSKENDERUN) 

  561,388 0.92  

 TOPLAM   13,056,790 21  
GENEL TOPLAM 41,865,634 100 61,186,082 100  
Kaynak : TCDD ve MARLİM 
(*)   : 2004 Yılında Marport’a satılmıştır. 
(**) : Türkiye genelinde tün limanları kapsamaz. Bilgi alınabilen limanlar gösterilmiştir.
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Tablo 7.3.3.2. TCDD ve Marlim Üyesi Limanların 2004 Yılı Dökme SıvıYük Taşımaları 
 

 LİMAN ADI 2004 % 
HAYDARPAŞA 306 0.00
İZMİR 220,197 1.76
MERSİN 7,514,939 59.98
SAMSUN 37,340 0.30
BANDIRMA 183,750 1.47
İSKENDERUN 1,421,583 11.35

TCDD 

DERİNCE 65,377 0.52
 TOPLAM 9,443,492 75.37

ALTINEL 144,075 1.15
SOLVENTAŞ 515,086 4.11
POLİPORT 503,241 4.02
AKSA 323,652 2.58
PETLINE 7,820 0.06
KUMPORT 3,822 0.03
MARTAŞ 46,304 0.37
TOROS GÜBRE 1,234,191 9.85
LİMAŞ 191,835 1.53

MARLİM 

EGE GÜBRE 116,402 0.93
 TOPLAM 3,086,428 24.63
GENEL TOPLAM 12,529,920 100

   Kaynak : TCDD ve MARLİM 
 
 
Tablo 7.3.3.3. Kamu Ve Özel Sektör Limanlarında Konteyner Elleçlemesi (TEU) 
 
 LİMAN ADI 2003 % 2004 % 2003'e GÖRE ARTIŞ 

SAMSUN 0 0.00 0 0.00 0.00 
HAYDARPAŞA 244,467 9.79 316,982 10.29 29.66 
DERİNCE 1,936 0.08 1,509 0.05 -22.06 
BANDIRMA 0 0.00 36 0.00 0.00 
İZMİR 700,795 28.07 804,563 26.11 14.81 
MERSİN 467,111 18.71 532,999 17.30 14.11 
İSKENDERUN 1,745 0.07 607 0.02 -65.21 

 
 
 
 
TCDD 

TOPLAM 1,416,054 56.72 1,656,696 53.77 16.99 
KUMPORT 439,993 17.63 483,831 15.70 9.96 
MARPORT 250,126 10.02 462,009 14.99 84.71 
SEDEFPORT 31,731 1.27 34,180 1.11 7.72 
BORUSAN 
LOJ. 

80,909 3.24 82,806 2.69 2.34 

MARDAŞ 85,914 3.44 132,566 4.30 54.30 
GEMPORT 172,806 6.92 204,893 6.65 18.57 

 
 
 
 
MARLİM 

TOPLAM 1,061,479 42.52 1,400,285 45.44 31.92 
ANTALYA 11,196 0.45 18,387 0.60 64.23 
TRABZON 3,661 0.15 1,549 0.05 -57.69 
AKPORT 4,000 0.16 4,434 0.14 10.85 

 
 
DİĞER 

TOPLAM 18,857 0.76 24,370 0.79 29.24 
TÜRKİYE TOPLAMI 2,496,390 100 3,081,351 100 23.43 
Kaynak : TCDD ve MARLİM 
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7.3.3.1.  Altyapı İçin Öneriler 
 
1 - Mevcut limanların alt yapılarının terminal olanakları ve ana ulaşım koridorlarının  
 bağlantı  yetersizlikleri giderilmelidir. 
 
2 - Uluslararası standartla merkezi elektronik data işlem sistemi kurularak limanlarda  
 hız, kalite, kontrol artırılarak acenta ve gümrük hizmetlerinin şeffaflıkla yapılması  
 sağlanmalıdır. 
 
3 - TCDD Limanlarının özelleştirme işlemleri geciktirilmeden sonuçlandırılmalıdır.  
 Bu limanların en çok parayı verene değil, en iyi yatırımı yapacak projeyi sunan  
 müteşebbislere verilmesi sağlanmalıdır. 
 
4 - TDİ’nin işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilen limanlarının devirden sonra ne  
 gibi yatırımlar yaparak ve gelişmeler sağladığı, sözleşme koşullarını yerine getirip  
 getirmedikleri, kısa ve orta vadedeki hedeflerinin bilinmesi gerekmektedir.  
 Özelleştirme İdaresi’nin şimdiye kadarki uygulamaları konusunda kamuoyunu  
 aydınlatmalı ve sıkı bir denetim uygulamalıdır. 
 
5 - Mevcut limanlarımızın sorunları giderildikten bir süre sonra, gelişmekte olan  
 ülkemizin gereksinmelerine cevap vermeyecektir. Bu nedenle coğrafi konumu,  
 hinterlandı, ulaşım olanakları ve uluslararası konteyner ağlarına entegrasyonu gibi  
 kriterler dikkate alınarak yeni liman yerleri belirlenmeli ve girişimci özel sektöre  
 destek verilmelidir. 
 
7.3.4. Taşımalar 
 

Bu çalışmanın Birinci Ara Raporu’nun 4.3.2 bölümünde, denizyolu taşımacılığımızın 
son 10 yıllık ithal, ihraç, transit, kabotaj ve kentiçi taşımacılık istatistikleri değişik tablolar 
halinde verilmiştir. Taşımaların ana mal gruplarına ve ulaştırma türlerine göre dağılımının 
miktar ve değer olarak yüzdeleri ise İkinci Ara Rapor’un 5.3.1 bölümünde ayrıntıları ile 
verilmiştir. Tablo 4.3.2.1’de denizyolu dış ticaret taşımalarının yıllara göre değişimi ve Türk 
Bayraklı gemilerin taşıma payları Devlet İstatistik Enstitüsü kayıtlarına göre belirtilmiştir. 
 
 DİE Verilerine göre 2003 yılında dış ticaret taşımalarında ihracatın %80,37’si, ithalatın 
%91’i ve toplamda ise %87,56’sı denizyolu ile yapılmaktadır. İthal ve ihraç yüklerin yüksek 
oranda denizyolu ile yapılmasına karşın buradaki sorun Türk Bayraklı gemilerin bu 
taşımalardan aldığı payın son on yılda hızla azalmasıdır. 1994 yılında %49,5 olan Türk 
Bayraklı gemilerin payı 2003’de son yılların en düşük yüzdesi olarak %24,8’e düşmüştür. Dış 
ticaret taşımalarına ödenen 3 milyar dolar mertebesindeki navlunun ileriki yıllarda daha da 
fazlasını ödememek için filonun gençleştirilmesi  yanında, kamu yüklerinin taşınmasında 
Türk gemileriyle taşınmasına öncelik veren günün koşullarına uygun sözleşmelerle 
desteklenmelidir. 
 
 Şimdi de konteyner taşımacılığına uygun limanlarımızı kısaca inceleyelim. TCDD’nin 
işlettiği İzmir, Mersin ve Haydarpaşa limanlarında 1998-2004 yılları arasında elleçlenen 
konteyner miktarları Şekil 7.3.4.1’de, TCDD ve özel sektör limanlarının 2003-2004 yılları 
konteyner trafiği ise Şekil 7.3.4.2’de, yüzde oranları Şekil 7.3.4.3’de gösterilmiştir.              
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Bu şekilden görüldüğü gibi 2004 yılında konteyner elleçlemesi yönünden en büyük       
gelişme sırasıyla Marport, Mardaş ve Mersin limanlarında olmuştur. TCDD ve özel        
sektör limanlarının toplam konteyner elleçlemesi ise Şekil 7.3.4.4’de görülmektedir. 
 
 Kabotaj Kanunu gereği Türkiye’nin liman ve iskeleleri arasında Türk Bayraklı gemilerle 
yapılan yurtiçi yük taşımaları uzun kıyı şeridimize karşın genelde çok düşük oranda olup 2003 
yılında %3,63 düzeyindedir. AB Giriş sürecinde olan ülkemiz ileriki yıllarda 815 sayılı 
Kabotaj Kanunu’nu yürürlükten kaldırmak zorunda kalacaktır. Böylece insanların ve malların 
serbest dolaşımı kapsamında yabancı bayraklı gemilerin Türk Limanları arasında yük ve 
yolcu taşıması engellenemeyecektir. Bu nedenle şimdiden planlı ve düzenli bir çalışmayla 
filoyu canlandıracak faaliyetler başlatılmalıdır. ÖTV ve benzeri destekleri veren hükümetin 
olumlu yaklaşımları yanında deniz ticaret filomuzun %97’sini elinde bulunduran özel 
sektörün bu konuyu çözümleyecek ciddi girişimlerde bulunarak ileride karşılaşılacak zor 
günlerin önlemlerini almalıdır. Kamu ve özel sektör armatörlerimizin Türk ve Yabancı 
Bayrak  altında  çalışan  kurvaziyer  tipi  gemisi  yok  denecek  kadar  azdır.   Ülkemiz coğrafi  
konumu, doğası, iklim koşulları, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle kruvaziyer turizm için ideal 
bir ülkedir. Bu nedenle deniz ticaret filomuzun tamamına yakınını elinde bulunduran özel 
sektör armatörleri bu alana yatırım yapmalı ve desteklenmelidir. 
 
 Ulaştırma yönetimindeki karmaşayı ortadan kaldırmak için kentiçi ulaşımla ilgili 
olanakların tek elde toplanarak değerlendirilmesi doğru sonuca ulaşmada en etkin yoldur. 
Daha küçük ölçekli benzer bir sorunu İzmir Büyükşehir Belediyesi en akılcı biçimde çözdü. 
Şimdi sıra İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’un ulaşımında denizyolunun payı %4 mertebesinde 
olup oldukça yetersizdir. Bunu artırmanın yolu İzmir’de olduğu gibi tüm ulaşım  türlerini aynı 
otorite altında toplayarak birbirini besleyip destekleyecek biçimde geliştirmektir. Şehir Hatları 
İşletmesi İDO’ya, kılavuzluk hizmetleri ise Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Genel 
Müdürlüğü’ne devredilmelidir. Denizyolları gemileri satılmalı, yok denecek aşamaya gelen 
tersane faaliyetleri durdurulmalıdır. 

 
Türk Ticaret Filosu’nu oluşturan ve taşımaları gerçekleştiren gemilerin tip, adet, 

ortalama yaş, dwt, gt, sicil ve inşa durumuyla ilgili son 10 yıllık istatistikler çalışmanın 4.3.3 
bölümünde verilmiştir. Filonun mevcut durumunun analizi ise 5.3.3 bölümünde yapılmıştır. 
Bu değerlendirmelere göre rekabet gücü olmayan deniz ticaret filomuzu modern gemilerle 
güçlendirerek hem dış ticaretten, hem kendi yüklerimizden, hem de üçüncü ülkeler arası 
taşımacılıktan pay alarak ülkeye döviz girdisi sağlayacak genç ve rekabet şansı olan bir 
yapıya kavuşturulması gerekir. 

 
Türk Bayraklı gemilerin Liman Devleti kontrolleri sonucunda Kara Liste’de yer 

almasının nedenlerinin irdelenmesi ele alındığında, gemi işletmeci firmaların çok farklı 
düzeylerde oldukları görülür. Konu ayrıntılı olarak irdelendiğinde üç değişik şirket yapısı 
karşımıza çıkmaktadır. Birinci grupta olanlar kurumsallaşma sürecini tamamlamış olan 
şirketlerdir. Sayıları çok az olan bu şirketler Liman Devleti kontrollerini eksiksiz olarak 
sağlamaktadır. İkinci grupta yer alan gemi işletmecisi şirketler kurumsallaşma konusunda 
çaba harcamayan aile şirketleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şirketler ancak zorunlu bir 
takım kuralların gemilerine ve şirketlerine olumsuz yaptırımları ile karşı karşıya kaldıklarında 
çözüm arayışlarına gitmektedirler. Üçüncü grupta yer alan şirketler genelde diğer gruplara 
kıyasla daha genç şirketlerdir. Bunların çok az kısmı kendilerinden beklenmeyecek derecede 
iyi teknik işletmecilik performansları sergilerken, büyük çoğunluğu sadece bir finansal tercih 
olarak gemi alımına giden ve mesleğin uluslararası boyutundan habersiz olan şirketlerdir. 
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TCDD limanlarının 1998-2004 yılları arası konteyner trafiği.
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 Şekil 7.3.4.1.  TCDD limanlarında yıllara göre konteyner elleçlemesi  
 
 
 
 
 

Türkiye'deki başlıca kamu ve özel limanların 
2003-2004 yılları arası konteyner trafiği.
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 Şekil 7.3.4.2.  TCDD ve özel sektör limanlarında 2003-2004 yıllarındaki konteyner  
                         elleçlemesi 
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Türkiye'deki kamu ve özel limanların 
1998-2004 yılları arası konteyner trafiği.
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  Şekil 7.3.4.3.  TCDD ve özel sektör limanlarının 2004 yılı konteyner elleçleme yüzdeleri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Şekil 7.3.4.4.  TCDD ve özel sektör limanlarının 1998-2004 yılları arası toplam konteyner  
                        elleçlemesi 
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Yurtiçi, transit, kabotaj ve kentiçi denizyolu taşımacılığında, taşınan yük miktarı, 
yolcu ve araç sayılarına göre yapılan değerlendirmeler bir fikir vermekle beraber taşıma 
mesafelerini deniz mili veya kilometre olarak dikkate almadığından doğru bir yaklaşım 
değildir. Taşıma maliyetlerini dikkate alarak yük için tonxmil (tonxkm), yolcu için yolcuxmil 
(yolcuxkm) esasına göre yapılan değerlendirmeler daha gerçekçi olduğu gibi diğer taşıma 
türlerinin değerleri ile kıyaslanabilir durumdadır. Bu çalışmanın 5.3.2 bölümünde İstanbul 
kentiçi yolcu ulaşımı için yapılan çalışmada her iki tür değerlendirmenin sonuçlarındaki 
önemli farklılıklar, sayısal değerler ve grafik şeklinde gösterilmiştir. 

 
Mevzuat gereği transit ve kabotaj yüklerinin gümrüklü sahalarda birlikte olamayışı 

ülkemizde kabotaj deniz taşımacılığına olumsuz etki yapmaktadır. Ayrıca transit olarak gelen 
yükler için gereksiz olarak fatura sorulması uygulamada aksaklık yaratmaktadır. 
 

Taşımacılık konusundaki önerileri yukarıda özetlenen görüşler doğrultusunda 
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.  

 
7.3.4.1.  Taşımalar İçin Öneriler 
 
1 - Dış ticaret taşımalarında Türk Bayraklı gemilerin gittikçe azalan taşıma payı  
 arttırılmaya yönelik olarak Türk Armatörleri ile taşıma sözleşmeleri yapılmalıdır. 
 
2 - Yaşlı ve yetersiz olan koster filomuzun yeni ve modern gemilerle canlandırılması için 

Türk Ticaret Filosu’nun %97’sini elinde bulunduran özel sektör teşvik edilmelidir. 
AB’ye uyum açısından da önemli olan bu konuda kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır. 

 
3 - Kruvaziyer tipi yolcu gemileri temini ve buna uygun liman alanları açılarak deniz  
 turizmi gelirleri artırılmalıdır. 
 
4 - Kentiçi denizyolu yolcu ve araç taşıması yapan TDİ’nin özelleştirilmesi, TDİ 

çalışanlarını mağdur etmeden hızla sonuçlandırılmalıdır.  
 
5 - Türk Ticaret Filosunun yeni ve modern gemilerle güçlendirerek rekabet gücü ve  
 azalan kapasitesini artırmak gerekir. 
 
6 - Uluslararası işletmecilik kuralları ile çalışan ve kurumsallaşma sürecini tamamlamış  
 şirket yetkililerinin Deniz Ticaret Odalarının yönetiminde etkin bir şekilde görev  
 almaları Türk Denizcilik Sektörünün gelişmesi için gereklidir. 
 
7 - Denizyolu yolcu ve yük taşıma istatistikleri, taşıma mesafelerini dikkate alarak  
 yolcuxkm ve tonxkm olarak tutulmalıdır. Böylece taşımaların türler arasındaki  
 mukayese ve dağılımı gerçekçi yüzdelerle belirlenebilir. 
 
8 - İç su yolları ile taşımacılık desteklenmelidir. Ülkemizde Van gölü ve baraj  
 göllerimizde küçük boyutlu taşımacılık yanında Rhein-Main-Tuna nehri yolu ile  
 Karadeniz bağlantısı kombine taşımacılıkla dış ticaret ve transit taşımacılık için  
 büyük olanaklar sunmaktadır 
 
9 - TDİ Şehirhatları İşletmesi’nin hızları düşük, manevra kabiliyeti yetersiz, çok  
 personelle çalıştığı için giderleri fazla ve çoğu ekonomik yaşının çok üzerinde olan  
 gemileri yerine İstanbul kentiçi ulaşımına uygun tasarımlarla yeni gemiler inşa etmek  
 kaçınılmaz. 
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10 - Kentiçi ulaşımda kullanılan kamu ve özel sektör gemileri için hız, manevra, ses şiddeti  
 ve yolcu güvenliği açısından standartlar getirilmesi zorunlu görülmektedir. 
 
11 - Türk limanlarındaki gümrüklü sahalardan yüklenecek veya bu sahalara boşaltılacak  
 kabotaj yükü konteynerlerinin geçici depolama yerlerine alınabilmesine olanak  
 sağlayan yeni bir düzenleme yapılması gerekir. Böylece kabotaj ve transit yüklerin  
 kabotaj hatlarında birlikte taşınmaları sağlanmış olur. Ayrıca transit yüklerle ilgili  
 olarak fatura sorulması gibi caydırıcı uygulamalardan vazgeçmek gerekir. 
 
12 - Akdeniz Bölgesi’nin en fazla doğal gaz ithal eden ülkesi olarak, ayrı bir teknoloji  
 gerektiren LNG gemileriyle ilgili altyapı ve bilgi birikimini oluşturmak amacıyla LNG  
 gemi işletmeciliğinin teşvik edilmesi gerekir. 
 
13 - Yurtiçi ve transit taşımacılığı desteklemek amacına yönelik olarak kılavuzluk,  
 romorkaj ve sağlık rüsmu ile ilgili mevcut esaslar, limanlarımızın rekabet şansını  
 artıracak doğrultuda yeniden düzenlenmelidir. 
 
14 - Türk Armatörleri’nin son yıllarda, finansman sorunları, Liman Devleti  
 uygulamalarındaki kara liste konusu ve sigorta primlerinin yüksekliği gibi nedenlerle  
 Türk Bayrağı’ndan, kolay bayrağa geçişteki artan eğilimi önleyecek çözümler  
 getirilmelidir. 
 
 
7.3.5. Deniz Güvenliği 
 
 Deniz Güvenliği konusunda çalışmanın 4.3.6 ve 5.3.7.4 bölümlerinde ayrıntılı bilgiler 
verilmiştir. Ülkemizde SOLAS sözleşmesinin uygulanması ve öngördüğü yaptırımların    
etkin kullanımı için risk tabanlı değerlendirme ile iyileştirme yöntemlerinin tespit edilmesi 
gerekir. Ülkemizde ISPS Kod uygulamasının öngördüğü değerlendirmelerin yapılması, 
planların ve sertifikaların hazırlanması olarak algılanmaktadır. SOLAS sözleşmesi ve diğer 
uluslararası düzenlemelerdeki son değişiklikler doğrultusunda yönetmelikle ilgili çalışmalar 
başlatılmalıdır. 
 
 Gemi kaynaklı kirlenme konusunda mevzuat eksiklikleri çok fazladır. Bu sorunun 
giderilmesi için AB Eşleşme Projesi tarafından hazırlanan mevzuat çalışmaları süratle 
sonuçlandırılmalıdır. Bu çalışmaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 
 
-  Liman Atık Alım Tesisleri Hakkında Yönetmelik, 
-  Çift Cidarlı Tankerlerin Hizmete Girmelerinin Hızlandırılması Hakkında Yönetmelik, 
-  Tankerlerin ve Kimyasal Gemilerin Tazmin Sorumlulukları için Zorunlu Sigorta  
    Hakkında Yönetmelik, 
-  Acil Durumlarda Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Deniz Kirlenmesine Hazırlıklı   
   Olma ve Müdahale ve Acil Durum Planları Hakkında Yönetmelik. 
 
 Denetimsizlikten kaynaklanan ve ülkemiz yönünden sakıncalı olan bu durumları 
belirlemek için teknolojiden yararlanılmalıdır. Havadan izleme ve limanlara gelen gemilerin 
etkin kontrolü ile bu kapsamdaki çalışmalar desteklenmelidir. Özellikle 11 Eylül olaylarından 
sonra terör olaylarına yönelik belirlenen ve Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayınlanan 
önlemler ve uygulamaları belirli aralıklarla değerlendirilerek geliştirilmelidir. 
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7.3.5.1.  Deniz Güvenliği İçin Öneriler 
 
1 - ISPS Kodun uygulanmasıyla gerçekçi ve kalıcı bir güvenlik sağlanarak  
 sürdürülmesi gerekir. 
 
2 -  4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Emniyeti Kanunu ve 618 Sayılı Limanlar Kanunu ve  
 bunlara ilişkin yönetmelikler günün koşullarına cevap verebilecek şekilde yeniden  
 düzenlenmelidir. 
 
3 - Gemi kaynaklı kirlenme konusundaki mevzuat eksiklikleri giderilmelidir. 
 
4 - MARPOL İhlallerinin ve illegal boşaltmaların tespiti için etkin bir izleme sistemi  
 kurulmalıdır. 
 
5 - Türk Boğazlarında potansiyel terör tehdidi, etkin önlemlerin alınmasını ve  
 uygulanmasını gerektirmektedir. 
 
 
7.3.6.  Personel ve Eğitimi 
 
 Değişik ulaştırma türleri arasında personelinin eğitimi uluslararası kurallara göre 
yapılması zorunlu olan denizcilik ve havacılık sektörleridir. Gerek gemide çalışacak zabitan 
sınıfı gerekse diğer gemi adamlarının eğitimleri IMO tarafında belirlenen esaslar 
doğrultusunda yapılmaktadır. 
 Denizcilik uluslararası bir uğraş alanı olduğundan, denizcilik eğitimini de bu ölçekte 
düşünmek gerekir. Bir gemi adamının yetersizliğinden kaynaklanan kusurun bedelini, dünya 
denizleri ve insanlar ödemektedir. Bu nedenle denizcilik eğitimi uluslararası boyutta ele 
alınarak; denizde can, mal ve çevre güvenliği ile ilgili sözleşme gerekleri ve Liman Devleti 
denetimleri sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Denizde güvenliği sağlamak için SOLAS 
uygulamaları, simülatörlerle eğitim zorunlulukları, ISM Uluslararası Güvenlik Yönetimi 
kuralları, deniz kirliliği için Marpol kuralları ile gemi adamlarının eğitiminde STCW gerekleri 
ciddi bir şekilde izlenmektedir. 
 
 Ülkemizde denizcilik sektörüne yön verecek politika ve stratejilerin belirlendiği İdare 
diye bilinen kurum Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’dır. İdaremiz kadro sayısı 
bakımından, gelişmiş ülkeler içinde, üçüncü büyük idari organizasyona sahiptir. İdare’nin 
toplam personel sayısı; yaklaşık 1010 kişi civarındadır. 
 
 Denizcilik sektörü çok farklı meslek disiplinlerini bünyesinde toplayan rekabetçi bir 
sektördür. Uluslararası Denizcilik Teşkilatı IMO tarafından ortaya konan zorunlu kural ve 
uygulamalar ile kendi iç yönetmeliklerini gerek Bayrak Devleti, gerek Liman Devleti, gerekse 
Sahil Devleti olarak ülke adına yürütmekle görevli idare olan Denizcilik Müsteşarlığı’na 
Ağustos 2002’de, kaptan, gemi makinaları işletme mühendisi, gemi inşa ve deniz teknolojisi 
mühendisi ve benzeri denizci kökenli personel toplam kadronun % 4’ü iken, alınan yeni 
elemanlarla % 11’e çıkmıştır. Yeni alınacağı belirtilen 80 kişi ile bu oran % 20’ye 
yükselecektir. Komşumuz Yunanistanda % 66 ve denizcilikte ileri 14 ülkenin ortalamasının % 
60,5 olduğu dikkate alındığında bu oran da yetersiz kalmaktadır. (Tablo 7.3.6.1). Bu nedenle 
iki senedir sürdürülen çok olumlu çalışmaları aynı şekilde devam ettirilmelidir. Konunun 
ayrıntıları 2. Ara Rapor 5.3.6 Bölümünde ve Şekil 5.3.6.1’de verilmiştir. 
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Tablo 7.3.6.1.  Ülkelerin Denizcilik İdarelerinde Denizci Personel Yüzdesi 

 

Ülke Denizci Personel 
Oranı % Ülke Denizci Personel 

Oranı % 
 
1- Kanada 
2- Fransa 
3- Avustralya 
4- Norveç 
5- Yunanistan 
6- Çin 
7- A.B.D. 
 

 
76.4 
70.1 
69.0 
66.7 
66.0 
63.4 
62.0 

 
8-   Güney Kore 
9-   İsveç 
10- Japonya 
11- Rusya 
12- İngiltere 
13- Danimarka 
14- İtalya 

 
61.8 
58.9 
57.9 
56.7 
51.4 
44.6 
41.4 

       14 Ülke ortalaması= %60.5                                    Türkiye : %11 
 

 
 
 1 Temmuz 2004 tarihi esas alınmak suretiyle, İdari yapımız tekrar incelendiğinde, 
gerçekten kayda değer çalışmaların yapıldığını gözlemliyoruz. Bugün itibariyle idaremizin 
toplam personel sayısının 1000 kişi civarında olduğu, organizasyonel yapıda sayı itibarıyla bir 
değişikliğin olmadığı gözükmektedir. Ancak iki yıl önce 40 kişiyi bulan denizcilik kökenli 
çekirdek kadro, bugün 110 kişi üzerine çıkmıştır. Böylece denizcilik kökenli kadronun oranı 
% 11 olmuştur. Çekirdek kadroda meydana gelen büyük artışın yanısıra, asıl önemli olan 
husus, İdaremizdeki tüm yönetici kademelerinin, denizcilik konusunda ve kendi branşlarında 
uzman kadrolardan teşkil edildiği gerçeğidir. Bu durumun bugüne kadar tüm sektörün büyük 
arzularla hayalini oluşturduğu, en temel beklentisi olduğu açıklıkla ifade edilebilir. 
 
 Bu kapsamda deniz endüstrimiz için sevindirici diğer önemli konu Liman Devlet 
Kontrolleri tarafından belirlenen tutukluluk oranımız 2002 yılında % 24 iken, bu oran 2003 
yılında % 10,53’e düşmüş ve 2004’te daha da azalmıştır. Kısa bir süre içerisinde elde edilen 
bu başarının kesinlikle küçümsenemeyecek bir başarı olduğunun vurgulanması 
gerekmektedir. Bu başarının altında yatan gerçek ise, İdare’deki tüm üst yönetim kadrolarının 
denizcilik kökenli ve uzman kişilerden oluşması ve idarede uygulamalar yapanların henüz 
yeterli olmasa da denizci kökenli uzman kişilerden oluşmasıdır. 
 
 Ülkemizde denizcilik eğitimi veren kurumlar; YÖK’e bağlı fakülteler, iki ve dört yıllık 
yüksek okullar, MEB’na bağlı liseler, askeri okullar, denizcilik ve gemi adamları konusunda 
kısa süreli kurslar düzenleyen özel kuruluşlar şeklinde sınıflandırılabilir. Ayrıca DTO 
desteğiyle Türk Deniz Eğitim Vakfı-TÜDEV tarafından kurulan iki yıllık meslek yüksek 
okulunda güverte ve makine zabitanı yetiştirilmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılar 2. Ara Rapor 
Tablo 5.3.6.1’den 5.3.6.6’ya kadar verilmiştir. Denizcilik eğitimi veren kurumlar gerek eğitim 
kadroları gerekse teknik olanakları yönünden yetersizdir. 
 
 Deniz kazalarının meydana gelmesinde en önemli faktörlerden birisi de insan hatası 
veya ihmali olarak göz önüne alındığında, denizcilik eğitim ve öğretiminin yeri bu çerçevede 
çok büyük önem arzetmektedir. Birleşmiş Milletler’in teknik bir birimi olarak Uluslararası 
Denizcilik Teşkilatı bu konuyla ilgili olarak Gemi Adamlarının Eğitimi, Belgelendirilmesi ve 
Vardiya Tutma Esasları (STCW) hakkında uluslararası bir sözleşme oluşturmuştur. STCW 
sözleşmesi altında her düzeyde gemi adamlarının eğitim ve belgelendirme koşulları için asgari 
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kriterler tanımlanmıştır. Üye ülkeler bu kriterlerin yerine getirilip getirilmediği hususunda, 
gemiler ilgili üye devletlerin limanlarına gittiğinde, gemilerde denetleme yapılmakta ve eksik 
bulunan hususlar oluştuğunda gemiler tutuklanmakta, hatta konu ile ilgili parasal cezalar 
ödemek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bir ülkenin bayrağını taşıyan gemi, bu gibi 
durumlara maruz kaldığında, sadece gemi olarak değil aynı zamanda geminin bayrağını 
taşıyan ülkenin de tutuklanma oranları dikkate alınarak, dünya deniz ticaretindeki kredibilitesi 
zayıflamakta ve hatta deniz ticaretine sınırlamalar getirilmektedir. Ülkemiz bu çerçevede 
yapılan Liman Devlet Kontrolleri sonucunda gerek Avrupa Liman Devleti Kontrollerinde 
gerekse Amerika Birleşik Devletleri ve Uzakdoğu Liman Devleti Konrollerinde Kara Listede 
yer almaktadır. Türk bayrağının uluslararası deniz ticaretinde ve bu çerçevede Liman Devlet 
Kontrollerinde Beyaz Listede yer almasının sağlanması; yukarıda özetlenen hususlardan 
dolayı oldukça önem arzetmekte ve bu durum direkt olarak denizcilik eğitim ve öğretiminin 
kalitesi ile birlikte değerlendirilmek zorundadır. 
 
 Ülkemiz, 20 Nisan 1989 tarih ve 3539 Sayılı Kanunla, Gemi Adamlarının Eğitim, 
Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye (STCW) taraf 
olmuştur. Ülkemizde; Uluslararası Denizcilik Teşkilatı tarafından ortaya konan bu sözleşme 
ve diğer taraf olduğumuz sözleşmlerin yürütme yetkisi T.C. Başbakanlık Denizcilik 
Müsteşarlığı’na aittir. Denizcilik eğitim ve öğretimi yapan ülkemizdeki tüm kurumların, taraf 
olduğumuz STCW Sözleşmesi uyarınca kalite değerlendirmeleri; yine T.C. Başbakanlık 
Denizcilik Müsteşarlığı Bağımsız Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Yapılan bu denetimler sonucunda T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Bağımsız 
Denetleme Kurulu’nca yeterli görülen kurumların mezunları, gemi adamlarına yönelik ilgili 
yeterlik sınavlarına girbilmekte ve ilgili ehliyet ve yeterlik düzeyine sahip olabilmektedirler. 
  

Ülkemizde, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeye uygun olarak ticaret gemilerinde 
zabit ve makinist veya mühendis olarak çalışacak gemi adamı yeterliklerinin tespiti, Güverte 
bölümü için tonaj ve Gemi Makinaları bölümü için Makina gücü esas alınarak yapılmaktadır. 
 
 Türk Bayraklı gemilerde % 50’ye varan yabancı uyruklu gemi adamlarının istihdam 
edilmesi ve gemilerin isteğe bağlı iki klas kuruluşu tarafından denetim ve gözetim 
hizmetlerine olanak sağlamak, ayrıca yaş ortalaması yüksek Türk Deniz Ticaret Filosu’ndaki 
gemilerin hurdaya verilmesi sırasında ödenecek vergilerde indirime gitmek üzere ülkemizde 
son yıllarda “İkinci Sicil” uygulaması başlatılmıştır. Söz konusu bu uygulamanın asıl amacını 
teşkil eden yabancı uyruklu gemi adamlarının Türk bayraklı gemilerde istihdam edilmesi, 
başlangıçta gemi işletmeciliği şirketleri tarafından denenmiş ancak beklenilen gemi adamı 
performansı sağlanamamış ve özellikle Azeri ve Hintli yabancı gemi adamlarıyla 
armatörlerimiz arasında dava konusu olan anlaşmazlıklar ortaya çıktığından bu uygulamadan 
genel olarak kısa sürede vazgeçilmiştir. Çift klas kuruluşu ve göz önüne alınan vergi 
indirimleri kısa süreli de olsa Türk Gemi İşletmeci firmalar için avantaj sağlamışsa da, 
ülkemizde başlangıçta İdare tarafından beyan edilen İkinci Sicil’den amaçlanan beklentiler 
çok dar çerçevede kalmış ve kısa sürede cazibesini yitirmiştir. Bu nedenle İdare tarafından 
gelecekte alınacak benzer kararların deniz endüstrisinin bütün taraflarına çeşitli avantajlar 
sağlayacak ve hizmet verebilecek şekilde düzenlenmesi gereklidir. 
 
 Denizcilik evrensel ve dış dünya ile yakın ilişki içindedir. Bu nedenle personelin iyi 
derecede İngilizce bilmesi, uluslararası gelişmeler ve mevzuatı yakından izleyerek kendisini 
sürekli yeni bilgilerle  güncel konumda tutması gerekmektedir. Bu nitelikli kişiler denizde 
çalıştıklarında 3-5 bin dolar maaş alırken Müsteşarlıkta devlet memuru statüsüyle uzun süreli 
çalışması ve faydalı olması beklenmemelidir. 
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 Gemi adamları eğitiminin; üniversitelere bağlı fakülteler ve yüksek okullar, Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 
öğretim kurumları yanında, Denizcilik Müsteşarlığının uygun görüşü ve Milli Eğitim 
Bakanlığının izni ile, özel ve tüzel kişilerce açılacak kurslarla da verilebileceği görüşü doğru 
ve gerçekçi bir yaklaşım değildir. Çünkü gelişmemiş ülkelerin mevcut eğitim sistemleri 
dikkate alınarak oluşturulan STCW Sözleşmesi minimum gereklilikleri belirtiyor. Bu koşullar 
Avrupa Birliğine uyum sürecinde olan ülkemiz için yeterli olamaz. Ülkemizin gelişmiş 
ülkelerin yaptıkları gibi STCW gereklilikleri üzerinde standartlar koyarak eğitim sistemi 
uygulamalarını gerçekleştirmesi gerekir. Denizcilik eğitimi ve öğretimi, her geçen gün artan 
bilimsel ve teknolojik gelişmeler, nitelikli işgücüne olan artan ihtiyaçlar göz önüne 
alındığında titizlikle üzerinde durulması gereken bir alan olup, standartların düşürülmesi değil 
yükseltilmesi gerekmektedir. 
 
 Gemileri, limanları, tersaneleri ve denizcilik sektöründeki tüm hizmetleri verimli 
kılacak unsur; güncel teknik, ticari ve hukuki bilgilerle donatılmış insan varlığıdır. Eğitimleri 
uluslararası kurallar doğrultusunda yapılmak zorunda olan denizcilik personeli ve eğitimi 
konularındaki önerilerimiz aşağıda sıralanmıştır. 
 
7.3.6.1. Personel ve Eğitimi İçin Öneriler 
 
1. Denizcilikte ileri ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de Denizcilik eğitimi veren yüksek 

öğretim kurumlarını bugünkü dağınık ve yetersiz durumundan kurtarmak için, çağdaş 
bir Denizcilik Üniversitesi şeklinde yapılandırılmalıdır. 

 
2. Denizcilik eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının öğretim kadrolarının, gemi 

adamları disiplini, denizcilik prensipleri ve kültürü konusunda uzman kadrolarla 
güçlendirilmesi gerekir. 

 
3. Denizcilik Müsteşarlığı ve Bağlı Birimlerinde sayıları az olan denizcilik eğitimi almış 

nitelikli ve İngilizce bilen personel sayısını artırma çalışmaları sürdürülmelidir. 
 
4. Yetenekli, eğitimli ve yabancı dil bilen personelin Müsteşarlıkta uzun süre 

çalıştırılabilmesi için aylık gelirleri yönünden tatmin edici çözümler bulunmalıdır. 
 
5. Yüksek Öğretim Kurumu’nun devre dışı tutularak özellikle uzakyol güverte ve gemi 

makinaları yeterlikleri için T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nın denetimi 
altında ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel kurslar yoluyla yürütmenin sağlanması 
şeklinde uygulama yolu açılmamalı ve bunun yerine STCW’de belirlenen standartları, 
gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi yükseltmek yolu tercih edilmelidir. 

 
6. Denizcilik Müsteşarlığı tarafından alınacak kararların, deniz endüstrisinin tüm 

taraflarına yararlar sağlayacak ve hizmet verebilecek şekilde düzenlenmesi gereklidir. 
 
7. Denizciliğe ilişkin tüm faaliyetlerin Ulaştırma Bakanlığının belirlediği politika ve 

hedefler doğrultusunda, halen uygulandığı gibi Denizcilik Müsteşarlığı içinde 
sürdürülmelidir. 
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7.3.7.  Planlanan ve Gerçekleşen Yatırımlar 
 
 Kıyılarımızda liman, iskele, marina, balıkçı barınağı, gemi, yat ve tersane şeklindeki 
denizcilik sektörü ile ilgili yapılacak yatırımların bir ana plan çalışmasının belirlediği esaslar 
ve öncelikler doğrultusunda yapılması gerekmektedir. 
 
 Taşıma zincirinin deniz ayağını oluşturan limanların da ülke ekonomisinin 
gelişmesindeki önemli rolü göz önüne alınarak, hizmetlerin en iyi şekilde yapılması, AB’ne 
entegrasyon sürecinde kısa ve uzun vadeli tüm önlemlerin alınması gerekmektedir. GAP 
Projesinin devreye girmesiyle birlikte Mersin Limanına olan talebin artması nedeniyle, bu 
limanın kapasitesinin arttırılması dolayısıyla İskenderun Limanına konteyner terminali projesi 
gerçekleşmemiştir. 

 
DOKAP (Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı)’a göre; DOKAP bölgesi liman 

sisteminin verimli ve etkin bir şekilde işletilebilmesi ve yönetilmesinin sağlanması için 
bölgedeki önemli limanların (Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Hopa) birbirini tamamlayan bir 
yapı içerişinde işletilmesi, öncelikli yurt içi ticaret ve yolcu taşımacılığını arttıracak, orta ve 
uzun vadede ise bu limanlar uluslararası ticaret ve turizm için giderek artan sayıda gemiye ev 
sahipliği yapabilmesi için entegre liman ağının geliştirilmesi projesi öngörülmüştür. Bu proje 
ile limanları birbirine bağlayan gelişmiş iletişim sistemleri kurulması önerilmektedir, aynı 
zamanda DOKAP liman sistemini entegre hale getirmek ve yönetmek için bir yönetim birimi 
kurma seçeneğini önermektedir.  

 
 DOKAP’a göre Trabzon-Rize sanayi koridoru gelişimi önerisi kapsamında bölgesel 
bir konteyner terminalinin kurulması için en uygun yer olarak Rize limanı belirlenmiş ve Rize 
limanı (Riport) konteyner terminali projesi önerilmiştir. 
 
 YİD (Yap İşlet Devret)  modeliyle  Zonguldak-Filyos  noktasında  25  milyon ton  
kapasiteli  büyük  bir  liman projesi için 11.3.1999 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, aynı 
zamanda burada kurulması düşünülen termik santral ve limanın arkasında yer alan Serbest 
Bölgenin de liman ihtiyacının karşılanması ön görülmüştür. Projenin uygulanması ile ilgili var 
olan bazı problemler çözümlendiğinde, Türkiye, Karadeniz yöresinde en uzun kıyı şeridine 
sahip ülke olarak, çok önemli bir limancılık faaliyetine ev sahipliği yapar duruma gelecek ve 
bölge ticareti ve ulaştırma aktivitesinde söz sahibi olacaktır.    
 
 İzmir  Limanı  Batı  Anadolu’nun   Akdeniz’e  çıkış  kapısı   olup, mevcut kapasitesi 
ihtiyaca yetmemektedir. Bununla birlikte, Akdeniz konteyner taşımacılığında Pire Limanı ile 
rekabet edebilmesini teminen altyapı tevsii ve yeni projelerin gerçekleştirilmesi gereği ortaya 
çıkmaktadır. Diğer taraftan mevcut limanı körfeze bağlayan geçiş kanalının büyük gemilerin 
geçişi için elverişli olmaması nedeniyle derinleştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede İzmir 
Limanında kısa vadede ilave 500.000 TEU’luk kapasite yaratılması ve körfez yaklaşım 
kanalının min –14 m. Derinlik sağlamak üzere taranarak panamax ve postpanamax tipi 
konteynır gemilerinin girişine uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu işin YİD 
Modeli çerçevesinde gerçekleştirilmesi konusunda YPK Kararı alınmıştır. Özelleştirme 
kapsamına alınan limanın ihalesine ilişkin çalışmalar tamamlanmalıdır. 

 
Mersin konteyner limanı, Ortadoğu ve Orta Asya Orijinli yüklerin Akdeniz’e  

çıkışında  önemli bir ana liman  görevi yüklenmek üzere, modern konteyner limanının 
gerçekleştirilmesi ile ilgili ön çalışmaları yapılmıştır. ULİMAP sonuçlara göre Türkiye’nin 
“Ana liman-Aktarma Merkezi” olarak hizmet verebilecek stratejik noktada yer alan birinci 
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öncelikli projedir. Bu liman projesi için de İspanyol hibesi kapsamında detay fizibilite ve 
ÇED etüdü yapılmak üzere sözleşme imzalanmış olup limanın büyüklüğü ve yatırımın 
zamanlanması konuları ile ilgili çalışmalar süratle tamamlanmalıdır.  
 

Türkiye Jeopolitik konumunun getirdiği avantajları iyi değerlendiremezse, Avrupa, 
Asya, Orta, Doğu üçgenindeki ticaret hareketinde, tali koridorlar üreten komşu ülkeler 
tarafından by-pass edilebilir. Lazkiye-Pire hattı ile güneyden, Traseca ile Sibirya’ya uzanan 
Avrupa-Sibirya hattı ile kuzeyden, Tecer-Sarakhs-Mashhad-Bander Abbas hattı ile doğudan, 
ticaret yollarında devre dışı kalma tehlikesi mevcuttur. Yukarıda açıklandığı üzere çağdaş 
modern liman tesislerinin İskenderun, Mersin, Kuzey Ege, Kuzey Marmara, Derince 
noktalarında planlanan süreç içinde gerçekleştirilmesi ve en az ikisinin ana liman olarak 
hizmet vermesi halinde transit trafikte Türkiye vazgeçilmez bir koridor oluşturabilecektir. 
 
 JICA hibesi çerçevesinde yürütülen Türkiye Limanlar Master Planı sonuçlarında da 
öngörüldüğü üzere gelecekte ülkemize strateji ve diğer ülkelerle rekabet gücü de kazandıracak 
Mersin ve Kuzey Ege (Çandarlı) Konteyner Limanlarının “hub port” olarak gerçekleştirilmesi 
ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu projelere ait fizibilite ve ÇED etüdleri ise halen İspanya 
Hükümetinin hibesi çerçevesinde yürütülmektedir. Bu çalışmalarla ilgili sözleşmeler temmuz 
2003 tarihinde imzalanmış ve şubat 2004 tarihinde çalışmalar başlatılmıştır. Çalışma 
tamamlanma aşamasındadır. Bu çalışmalar ile AB üyesi bir ülkenin hibesi ve teknik insiyatifi 
ile ülkemiz üzerinden geçebilecek alternatif ulaşım koridorlarının önemi ortaya konulacak 
olup yatırımın zamanlaması ve büyüklüğü tesbit edilecektir. Bu projelerin hayata 
geçirilmesinde en önemli darboğaz finans sorunudur. 
 
7.3.7.1.  Yatırımlar İçin Öneriler 
 
1 - Ülkemizin uluslararası taşımacılık hatları üzerinde söz sahibi olabilmesi için; ulusal  
 güvenlik, verimlilik, kıyılarımızın etkin ve kamu yararına kullanımı, çevresel boyut  
 değerlendirilerek ülke ölçeğindeki önceliklerini belirleyecek ana plan çerçevesinde  
 yatırımların özel sektörün katkıları ile gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 
 
2 - Kıyılarımızda parça parça küçük yatırımlara izin verilmemesi ve ana planda belirtilen  
 yatırımların bir kompleks halinde yapımının sağlanması yanında bu tesislerin  
 demiryolu ve karayolu bağlantılarının planlanarak gerçekleştirilmesi önem arz  
 etmektedir. 
 
3 - Mersin ve Çandarlı konteyner limanları için yürütülen fizibilite çalışmaları  
 tamamlanıp sonucuna göre çalışmalar sürdürülmelidir. 
 
4 - Özelleştirilen TDİ limanlarındaki yatırımlar: 1997 yılından başlayarak işletme hakkı  
 devri yöntemiyle özelleştirilen limanlardan Tekirdağ limanı dışında ciddi boyutta  
 yatırım yapıldığı söylenemez. Son zamanlarda özelleştirilen Trabzon limanı için ciddi  
 yatırım planları ile atılım yapılması beklenmektedir. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi  
 Başkanlığı sorumluluğundaki özelleştirilen limanların sözleşmelerden kaynaklanan  
 sorumlulukları ciddi şekilde denetlenerek gerekleri yapılmalıdır. 
 
5 - Yeni Güllük Limanı: Güllük şehir merkezinde bulunan ve birçok yönden sakıncalı  
 olan eski iskele yerine Güllük’ün kuzeyinde Yap-İşlet-Devret yöntemiyle Manastır  
 mevkisine yeni bir liman ihalesi yapıldı. Özellikle Feldspat ihracatının merkezi  
 konumunda olan bölgenin yük potansiyeli mevcut olup yatırımın geri dönüşü kısa  



 7.3-32

 sürede sağlanabilecektir. Bu nedenle 6,5 yıl sonra devredilmek koşulu ile özel sektör  
 ihaleyi almıştır. Temeli atılan ve 7 ayda tamamlanması planlanan ve 340 metre  
 uzunluğunda yeni ihracat limanı nedeniyle ihracat miktarının daha kolay ve daha  
 büyük kapasitede yapılması yanında, limanın ilçe merkezinden taşınması sonucu  
 Güllük’ün turizm potansiyeli artacaktır. 
 
6 - Ereğli-Zonguldak arasında çalışacak Tren Feribotu yatırımı:  Ereğli ile Zonguldak  
 arasında demiryolu vagonlarıyla cevher taşımacılığı yapacak bir demiryolu feribotu  
 Kasım 2004’de seferlerine başlamıştır. Ereğli-Zonguldak arasındaki 45 km’lik  
 hatta demiryolu bağlantısı yapılıncaya kadar böyle bir çözüm daha akılcı ve ekonomik  
 olmaktadır. 198 metre boyunda 6200 dwt’luk Danimarka’dan alınan feribot 55 adet F  
 tipi vagon taşımaktadır. Erdemir ile Alyans-Tempo özel şirketi arasında yapılan 3  
 yıllık bir sözleşmeyle çalışma yürütülecektir. 
 
7 - Kılavuzluk hizmetlerine yeni düzenleme çalışmaları yapılmalıdır:  Limanlarımızda  
 kamu ve özel sektör tekeli şeklinde yürütülen kılavuzluk hizmetleri için AB’ye uyum  
 sürecinde yeni hukuki düzenlemeler yapılmalıdır. 
 
8 - Derince Limanı Fizibilite Çalışması:  Bir İngiliz firmasına yaptırılan Derince Limanı  
 fizibilite çalışması sonuçları alınarak Avrupa Yatırım Bankası’ndan kredi sağlanıp,  
 limanın deprem hasarları bir an önce giderilerek limana işlerlik kazandırmak gerekir. 
 
9 - Pendik Ro-Ro Terminali:  Pendik’te özel sektör tarafından yaptırılan Ro-Ro  
 terminali, hem Ro-Ro taşımacılığı yönünden, hem de Haydarpaşa limanındaki  
 sıkışıklığın kentiçi taşımacılıkta oluşturduğu olumsuz etki yönünden de yararlı  
 olmuştur. 
 
10 - Özelleştirme kapsamına alınan TCDD limanlarının ülkemiz için en iyi yatırım  
 projesini sunan müteşebbislere verilmesi süratle sağlanmalıdır. Aksi halde  
 özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda ülke yararları doğrultusunda olmayan işletici  
 yönünden yatırımı az geliri fazla olan çözümler tercih edilmektedir. Ayrıca  
 özelleştirme süresi uzadığında kurumların yatırım ve iş verimliliği azalmaktadır. 
 
 
7.3.8. Avrupa Birliği’ne Uyum 
 
 AB’nin müktesabat konusundaki hedefi uygulamada yeknesaklıktır. Bu da mevzuatta 
yeknesaklığı gerektirir. Yönetmeliğin adının “ Denetim ve Belgelendirme Kuruluşlarının 
Tanınması, Yetkilendirilmesi ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik” şeklinde olması        
direktif hükümleri ile daha uyumlu olduğu düşünülmektedir. Yönetmelikte başvuruların 
değerlendirme yetkisinin bir komisyona verilmesi bir aykırılık gibi algılanabilir. Bu nedenle 
komisyon idarenin talimatı ile yetkiyi idare adına kullanacak şekilde oluşturulmalıdır. 
Kriterleri, direktifte belirtilen konularda karşılamayan kuruluşlara verilecek sınırlı yetki üçer 
yıllık sürelerle iki defa verilmekle sınırlandırılmıştır. Direktifte sürenin iki defa verilmesi 
öngörülmemektedir. Bu durum ileriki  dönemlerde Türk Loydunun yetkilendirilmesinde sorun 
çıkaracaktır. Türk Bayrak Devleti ile Klas Kuruluşları arasındaki yetki devri konusunda klas 
kuruluşlarının gerekçeli ortak görüşlerinin dikkate alınması gerekir. 
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 Türkiye’de AB müktesebatına uyum konusunda değişik konuları kapsayan çok sayıda  
proje sözleşmesi vardır. Bunlardan Twinning Projesi diye bilinen proje AB müktesebatına 
uyum için ulusal mevzuat hazırlanması ve deniz emniyetinin güçlendirilmesi gibi birbiri ile 
bağlantılı iki konudan oluşmaktadır. Türkiye’nin AB kapsamında yürütülen en başarılı ve en 
ileri düzeyde bir projesi olduğunu gururla belirtmeliyiz. Projeden elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda yapılması gerekli çalışmalar Denizcilik Müsteşarlığı ve ilgili birimlerince 
yerine getirilmelidir. 
 
 SOLAS ve MARPOL sözleşmeleri, Balıkçı gemilerinin emniyeti, deniz kazalarının 
araştırılması, Liman devleti kontrolü yönetmeliği gibi çalışmalar yapılmalıdır. 
 
7.3.8.1.  Avrupa Birliği’ne Uyum İçin Öneriler 
 
1 - Türk Bayraklı gemilerde devlet adına hareket edecek tanınmış kuruluşların seçimi  
 ve yetkilendirilmesine dair yönetmelik ile AB direktifi arasındaki önemli farklar  
 giderilmelidir. 
 
2 - Türkiye-İspanya AB Eşleşme Projesi’nin başarısından yararlanmak gerekir. 
 (Türkiye’de deniz taşımacılığının emniyetinin güçlendirilmesine destek projesi) 
 
3 - AB Eşleşme projesi tarafından hazırlanarak Denizcilik Müsteşarlığına verilen  
 bayrak devleti ile ilgili yönetmelik taslak çalışmalarına başlanarak kısa sürede  
 sonuçlandırılmalıdır. 
 
 
7.3.9. Uluslararası Bağlantılar 
 
 Denizyolu ulaşımında ülkemizin Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu ile bağlantıları bu 
bölgelere çalıştırılan yük gemileriyle sağlanmaktadır. Ayrıca ülkemiz Rhein-Main-Tuna 
nehirleri kanalı ile Avrupa ve Karadeniz Ülkelerini kapsayan iç suyolu denizyolu bağlantısını 
sağlayan önemli bir konumdadır. Marmara, Ege ve Karadeniz limanlarından Ro-Ro hatlarıyla 
araç taşımaları yapılmaktadır. Türk ticaret filosu genç ve modern gemilerle güçlendirilerek bu 
hatlarda rekabet şansı olan taşımacılık yapılmalıdır. 
 
 Ülkemiz Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Karadeniz Kafkasya, Orta Asya ve Kuzey 
Afrika bölgeleri arasında geçiş bölgesi konumundadır. Bu bölgeler arasında yapılacak yük ve 
yolcu taşımacılığı için kullanılacak ulaşım koridorları ülkemiz yönünden önem taşımaktadır. 
Karayolu ve Demiryolu koridorları şeklinde verilen ulaştırma bağlantılarından TRACECA 
koridoru ülkemiz için önemlidir. Avrupa’yı doğu-batı ekseninde ve Karadeniz’i boydan boya 
geçerek Kafkaslar üzerinden Hazar Denizi ve Orta Asya bağlantısı sağlanmaktadır. Pan-
Avrupa ulaştırma alanlarından ülkemiz Karadeniz ve Akdeniz PETrA’sı bölgelerinde yer 
almaktadır. 
 
 
7.3.10.  Kombine Taşımacılık 
 

Denizyolu, iç suyolu, demiryolu ve karayolunun entegrasyonu ile oluşturulan kombine 
taşımacılıkla ilgili görüşlerimiz 7.10. Kombine Taşımacılık bölümünde verilmiştir. 
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7.3.11. Hukuki ve Örgütsel Yapı 
 

Denizcilik sektörü ile ilgili birçok düzenlemeler uluslararası boyutlu olup bunlarla 
ilgili bilgiler Birinci Ara Rapor 4.3.9 ve İkinci Ara Rapor 5.3.10 bölümlerinde verilmiştir. 
Tüm ulaştırma türlerini kapsayan görüşler ise bu çalışma kapsamında “Ulaştırmanın Hukuki 
ve Örgütsel Yapısı İle İlgili Düzenlemeler” bölümünde verilmektedir. 
 
 
7.3.12. Finansman 
 
 Finansman modelleri konusunda ayrıntılı bilgiler tüm taşıma türleri için belirtilen genel 
finansman bölümünde verilmiştir. Bu nedenle bu kısımda sadece denizciliğe özgü bazı 
finansman sorunlarını belirtmekle yetineceğiz. 
 
1 - Denizcilik sektöründe kredi bulmadaki temel sorunlar 
 
 Denizcilik sektöründe yatırımlar uzun vadeli kredi esasına göre yapılmaktadır. Türk  
 Bayraklı gemilerin Liman Devleti kontrollerinde Kara Liste’de yer alması sonucunda  
 Türk Bayrağı’nın itibar kaybetmesi nedeniyle işletmeci firmalar da kredi bulmada  
 sorunlar yaşamaya başlamıştır. Sayıları az olmakla beraber kurumlaşma sürecini  
 uluslararası boyutta tamamlayan işletmeciler bu konuda sorun yaşamamaktadır. Ancak  
 kurumsallaşma konusunda ciddi çaba göstermeyen çoğunluğu aile şirketi veya sadece  
 finansal tercih olarak deniz işletmecilerini seçen şirketlerin yabancı kredi bulma  
 koşulları gittikçe zorlaşmaktadır. Diğer taraftan kredi veren kurumlar Türk Bayraklı  
 gemilere kredi vermede de isteksiz davranmaktadırlar. 
 
2 - Türk Bankaları tarafından sektöre verilen krediler yetersizdir. 
 
 Denizcilik sektörünü destekleme amaçlı birkaç Türk Bankası tarafından verilen  
 kredilerin hem süreleri kısa, hemde miktarları az olduğundan büyük yatırımlar için  
 yetersiz kalmaktadır. 
 
3 - Sektörde şimdiye kadar uygulanan finansman şekilleri 
 
 Liman özelleştirmelerinde işletme hakkı devri yöntemi ve Güllük Liman ihalesinde  
 Yap-İşlet-Devret modeli uygulanmıştır. 
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7.4. HAVAYOLU 
 
Genel  
 

Ülkelerin çoğunda yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeler, küreselleşme, ülkeler 
arası ticari rekabet, insanların zaman ve konfora daha fazla önem verir olmaları ve 
turizm amaçlı yolculuklarda artışın getirdiği sonuçlardan birisi de hava ulaştırmasının 
hızlı şekilde gelişmesi olmuştur.  
 

Yaşanan ekonomik krizler, savaşlar ve terör olayları gelişmedeki hızı zaman 
zaman yavaşlatsa da, Boeing’in tahminlerine göre, önümüzdeki 20 yıl içinde dünya 
ekonomisinin yıllık ortalama %3,2 büyümesine karşılık, dünya genelinde yolcu 
trafiğinde yıllık ortalama %5,1 büyüme beklenmektedir. Airbus’ın tahmini ise, dünya 
ekonomisindeki büyüme %3,3 olurken yolcu taşımcılığında yıllık ortalama %4,7’lik 
artış olacaktır. Her iki şirket hava trafiğindeki artış ile ekonomik büyüme arasında çok 
yakın bir ilişki olduğunu belirtmektedirler.  

 
Avrupa için yapılan değerlendirmelerde, 2000-2020 yılları arasında dünya 

ortalamasının üzerinde bir artış olacağı ve Avrupa ülkelerindeki yolcu taşımacılığının 
dünya yolcu taşımacılığındaki payının %31’e varacağı beklenmektedir. Bu beklentiler 
doğrultusunda AB’de 1996-2001 döneminde, 236 hava alanına 22,3 milyar Euro’luk 
yatırım yapılmıştır. Bu alanlardan 51’i, o dönem için aday olan ülkelere ait alanlardır. 
2002 ve 2003 yılları için 8,0 milyar Euro’luk yatırım yapılmış, 2004-2010 dönemi için 
ise altyapı iyileştirilmelerine 21,0 milyar Euro’luk yatırım planlanmıştır*. Bu arada, 
hava sahasının daha etkin ve daha güvenli kullanımı için, II. Ara Rapor’da geniş şekilde 
ele alınan “Tek Avrupa Hava Sahası-Single European Sky-SES” projesi geliştirilip 
uygulanması için çalışmalar ilerletilmiştir.  
 

Dünya hava taşımacılığındaki sayısal artışlarda ticari büyümeler, küreselleşme 
ve turizm sektöründeki gelişmelerin rolü yanında 1970’li yıllarda ABD’de başlayıp, 
1980’li yılların sonuna doğru Avrupa’da da görülen serbestleşmenin (deregülasyon), bu 
arada düşük maliyetli bölgesel taşımacılıktaki rekabetin etkisi de gözardı edilmemelidir.  
 

Bugün için dünya hava taşımacılığında önde gelen sorunlar, yoğun trafiğin 
sebep olduğu gecikmeler ile güvenliktir. 1998 yılında ABD’de yapılan 8 milyon 
kalkışta 1 milyon saatten fazla gecikme yaşanırken, Avrupa hava sahası için 1990-1999 
yılları arasında uçak başına ortalama 20 dakikalık gecikme yaşanmıştır. Kapasite 
arttırımı, altyapı ve işletme iyileştirmeleri, gecikmelerin azaltılmasında başlıca 
enstrümanlar olarak görülmektedir. Uçuş ve alan güvenliği ise özellikle 11 Eylül 
olayından sonra önem kazanmış, buna karşı alanlardaki kontroller yolculara rahatsızlık 
verecek derecede sıkılaştırılırken yeni güvenlik kontrol cihazları kullanılmaya 
başlanmıştır.  

 
Bu arada, havayolu taşımacılığındaki hızlı büyümeye karşılık bilet fiyatları 

düşmektedir. Mevcut havayolu fiyatları reel olarak, 1970’lerdeki fiyatlardan %70 
oranında daha düşüktür. Bunun başlıca sebebi firmalar arası rekabettir. Bu rekabet 
ortamında, dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan savaşlar, ekonomik durgunluklar, Doğu 

                                                 
* TEN-Invest, Final Report, Planco Consulting GmbH, Essen, 2003 
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Asya’daki SARS hastalığı ve 11 Eylül saldırısı beraberinde, geçici bir dönem için de 
olsa hava taşımacılığında duraklama ve bazı ülkeler için gerilemeleri, bu arada çok 
sayıda taşıma şirketinin iflasını ya da birleşmelerini getirmiştir.  

 
Ülkemiz hava ulaştırmasında son yıllarda dünya ortalamasının üzerinde bir artış 

olmuştur. Bunun başlıca sebebi turist sayısındaki artıştır. EUROCONTROL’un orta 
vadeli değerlendirmesinde, 2003-2010 yılları için Batı Avrupa ülkelerindeki hava 
taşımasında yıllık ortalama %3 ~ 4 dolayınca bir artış beklenirken, bu oranın Doğu 
Avrupa ülkeleri ve Türkiye için %5 olacağı tahmin edilmektedir.  
 

Gerçekten Türkiye havayolu taşımacılığının gelişmesinde iç ve dış turizmin 
hızla gelişmesi başlıca etken olmuştur. TURSAB’ın verilerine göre turizm sektörünün 
GSMH’daki payı 1980 yılında %0,6 iken, bu pay 2001’de %6 olmuştur. Turizmin dış 
ticaret açığını kapatmadaki payı da aynı yıllar için %6,5’dan %86’ya yükselmiştir. Bu 
payların her geçen yıl artacağı beklenmektedir.  
 

Dünya Turizm Örgütü (WTO); Türkiye’ye 2010 yılında yıllık ortalama %5,5 
artış ile 17,1 milyon turist geleceğini tahmin ederken bu rakama 2004 yılında 
yaklaşılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tahminleri ise 2010 yılı için 30 milyon, 
2023 yılı için ise 62 milyon turisttir. Diğer yandan, istatistiklere göre ülkemize gelen 
yabancıların yıllara göre değişmekle birlikte %70 ~ 75’i havayolunu kullanmaktadırlar. 
Bu durum, hava taşımacılığında turizmin önemini açık olarak ortaya koymaktadır. 
Burada karşılıklı bir etkileşim olup, turizm gelişmesi hava taşımacılığını olumlu yönde 
etkilerken, hava taşımacılığında güvenlik ve hizmet kalitesinin artmasının, ayrıca uygun 
fiyatların turizmi olumlu yönde etkileyeceği ortadadır.  
 

Bu arada, dünya hava taşımacılığındaki gelişmelere paralel olarak coğrafi 
konumu itibariyle geçiş bölgesi durumundaki ülkemiz hava sahasından yapılacak transit 
geçişlerde de önemli artışlar olacağı beklenmelidir. Bu beklenti bu yönde de hazırlıklı 
olmamızı gerektirmektedir.  
 

Yolcu taşımacılığında yaşanan ve beklenen bu gelişmelere karşılık, dünyada ve 
ülkemizde kargo taşımacılığında da benzer olarak hızlı bir gelişme yaşanmaktadır. 
Boeing’in değerlendirmesine göre dünyada önümüzdeki yıllar için kargo 
taşımacılığında yıllık ortalama %6,4 oranında büyüme beklenmektedir. Airbus’ın bu 
yöndeki tahmini yıllık ortalama %5,5 büyümedir. Bu gelişmelerin ülkemize de 
yansıması, başta Atatürk Havalimanı olmak üzere kargo terminallerinde kapasite 
artırılması ile kombine taşımacılığın kolaylaştırması açısından otomasyon ve mevzuat 
değişiklerini gündeme getirmektedir.  
 

Gerçekte Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren havayolu taşımacılığını 
destekleyen bir gelişme süresi yaşanmıştır. Belirtilen yıllarda, özel taşımacılar 
desteklenmiş, bunun sonucu olarak çok sayıda özel firma taşıma piyasasına girmiş, 
ancak sektöre giriş koşulları iyi belirlenemediğinden ve başka sebeplerle bu şirketlerin 
pek çoğu iflas ederek geride önemli sorunlar bırakmışlardır.  
 

Havaalanı açısından bakıldığında ise, yatırımlarda önemli artışlar olmuştur. Şu 
anda DHMİ tarafından işletilen ve iç ve dış uçuşlara açık 34 havaalanı bulunmakla 
birlikte, yeterli yolcu talebi olması halinde hemen ve kısa sürede hizmete sokulabilecek 
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neredeyse bu sayı kadar alan bulunmaktadır. Son dönemlerde ulaştırma sektöründe 
demiryolu yatırımlarının payı %6 dolayında kalırken, havayolu yatırımlarının payı 
%10’u aşmıştır. Havayoluna yapılan bu yatırımların bir kısmı alan ve uçuş güvenliğine 
yönelik teçhizat ve sistemler, ayrıca bakım ve onarım ile ilgili bulunmakla birlikte, 
yeterli talep araştırması yapılmadan “her ile bir havalaanı” gibi bir politik düşünce ile 
yatırım yapılan çok sayıda havaalanı yeterli talep olmadığı için şu anda ya trafiğe 
kapalıdır ya da kapasitesinin çok altında çalıştırılmaktadırlar.  
 

Özel havayolu firmalarının pazara girmesine olanak sağlayan yasal 
düzenlemeler gelişmeleri hızlandırmıştır. ICAO, EUROCONTROL, JAA ve ECAC gibi 
kuruluşlara üye olunması uluslararası kurallara daha sıkı uyma ve onlara uymayı 
gözeterek gelişme zorunluğunu getirmiştir. Bu arada, AB’ye katılım çalışmaları 
kapsamında deregülasyon ve AB mevzuatına uyum, ayrıca Avrupa Tek Hava Sahası’na 
katılım için yapılması gerekenler bulunmaktadır.  
 

Hükümetçe sağlanan ÖTV indirimi vb. destek ile biletlerin ucuzlatılması, talebi 
artırma yönünde oldukça etkili olmuş, THY dışında üç özel şirket, 2004 yılında 12 hatta 
olmak üzere 2.054.000 yolcu taşımıştır. Ancak, filodaki uçakların kapasite ve nitelikleri, 
örneğin 50-80 yolcu kapasiteli küçük uçakların olmayışı, bugün için maliyeti daha fazla 
düşürme ve bölgesel havayolu taşımacılığını geliştirme, bu arada atıl durumda bulunan 
STOL havaalanlarının kullanılması olanağını sınırlandırmaktadır.  
 

Bu arada, THY ve özel havayolu şirketlerinin etkinliklerini sürdürebilmeleri için 
talebin mümkün olduğunca tüm yıla, nispeten dengeli şekilde yayılmasının önemi 
büyüktür. Bunun için yaz mevsiminde yoğunlaşan deniz turizmi yanında kış, doğa, 
inanç ve kongre turizmi gibi alternatif turizm türlerinin de gelişmelerini sağlayacak 
önlemlerin alınması gerekmektedir.  
 

Diğer yandan, ülkemizin özellikle doğu-batı yönünde olmak üzere coğrafı 
büyüklüğü havayolu taşımacılığı için çok elverişli olduğu halde bu taşıma türünün 
toplam taşımadaki payı hala %2’ler düzeyindedir. Başlıca çekim merkezi olan 
İstanbul’a doğu bölgelerimizden otobüsle yapılan ve 20 saati aşan yolculukların önemli 
kısmının havayoluna çekilmesi mümkündür. Merkezi konumdaki Ankara için de aynı 
şey söz konusudur. Fiyat hususunda getirilen kolaylıklar sonucu, bazı doğu 
kentlerimizden İstanbul’a otobüsle yapılan olan taşımalarda gözlenen önemli azalmalar 
bunu göstermektedir. Ülkemizin gelir düzeyi, ayrıca dağılımındaki dengesizliğin 
havayolu taşımacılığındaki talebin arttırılmasını ve yaygınlaştırılmasını zorlaştırdığı bir 
gerçek olmakla birlikte, düşük fiyatla taşıma yapılabilmesi için verilen desteğin 
sürdürülmesi, ayrıca havaalanı yakınındaki kentlerden bu alanlara otobüs ile yolcu 
taşınması, bir başka deyişle, uçak/otobüs kombine taşımacılığının etkinleştirilmesi ile 
bu yönde olumlu sonuçlar alınması mümkün görülmektedir.  
 

Bu arada, hava taşımacılığındaki özetlenen gelişmeler yani, taşımacı 
şirketlerdeki sayısal ve kapasite artışları sonucu pilot, ayrıca hava sahamızı kullanan 
transit trafiğe de hizmet sağlayan hava trafik kontrolörü başta olmak üzere, teknik 
eleman sıkıntısı ile karşılaşılmıştır. Bunun sonucu olarak, son günlerde, sınırlı sayıda da 
olsa yurt dışından pilot teminine gidilmiştir. 2004 yılı sonunda 200’e yaklaşan uçak 
sayısının, önümüzdeki kısa dönemde 250’ye ulaşması beklenmektedir. Bu gelişme 
beraberinde, havacılık sektöründe nitelikli personel temini sorununu daha da 
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ağırlaştıracaktır. Bu yöndeki talebin ülkemiz kaynakları ile karşılanması açısından, 
acilen kamu ve özel sektörün birlikte oluşturacağı planlama ve yatırımlar 
gerekmektedir.  
 

Yaşanan ve beklenen bu gelişmeler ışığında, ülkemizde dünya standartlarında 
güvenli, güvenilir ve ekonomik bir taşımacılık yapılabilmesi bakımından havacılık 
sektöründe aşağıda sıralanan amaç, ilke ve politikalar doğrultusunda, acilen alması 
gereken önlemler bulunmaktadır. 
 
7.4.1. Amaç, İlke ve Politikalar  
 

Amaçlar : 
 

• Havayolu taşımacılığında güvenliğin ve hizmet kalitesinin arttırılması, 
• Uzun mesafe yolcu ve özel nitelikli hafif yük taşımalarının karayolu 

ulaştırmasının üzerinden alınması, 
• Turizmin desteklenmesi, 
• Atatürk Havalimanı’nın ve/veya Esenboğa Havalimanı’nın Amerika, Avrupa 

ile Asya arasındaki uçuşlar için transfer merkezi ve bir ana havalimanı 
olarak gelişmesinin sağlanması, 

• Uluslararası ilişkilerimizin güçlendirilmesine katkı sağlanması, 
• AB müktesebatına uyum için gerekli çalışmaların yapılması. 

 
İlkeler :  

 
• Havaalanı yatırımlarının planlı geliştirilmesi, 
• Sivil havacılığı uluslararası kurallar uyarınca yönetip denetleyecek nitelikte 

özerk ve güçlü bir yeni Sivil Havacılık Otoritesi oluşumunun 
gerçekleştirilmesi, 

• Hava seyrüsefer yönetiminin ayrı bir kuruluş olarak yapılandırılması, 
• Havaalanı-kent arasındaki bağlantıların tercihen raylı sistemler ile 

güçlendirilmesi.  
 

Politikalar :  
 

• Sivil Havacılık Otoritesi ve hava seyrüsefer yönetimi ile ilgili yasal 
düzenlemelerin sonuçlandırılması, 

• Havacılık için yeterli sayıda ve nitelikte personelin yetiştirilmesi için mevcut 
kurumların desteklenmesi, gerekli görülürse yeni kurumların açılması,  

• Bölgesel taşımacılığın geliştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması.  
• Yeni havaalanı yapmak yerine, mevcut havaalanlarının ICAO, 

EUROCONTROL, JAA, ECAC vb. uluslararası kuruluşlar tarafından 
üretilen Ek’lerde (dökümanlarda) yer alan kriterlere göre standartlarının 
yükseltilmesi. 

• Havaalanlarının kent merkezleri ile, ayrıca İstanbul’da olduğu gibi birden 
fazla havaalanı varsa birbirleri ile de raylı sistemlerle bağlanması. 

 
Sıralanan amaçlar, ilkeler ve politikalar doğrultusunda olmak üzere, havayolu 

taşımacılığı için değişik alanlarda değerlendirmeler yapılarak öneriler sunulmaktadır.  
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7.4.2. Altyapı 
 
Ülkemizde hava ulaştırmasına yönelik altyapının diğer ulaştırma türlerine 

kıyasla daha iyi durumda olduğu söylenebilir. Şu anda, tüm ülkeye yayılmış vaziyette 
sivil havacılığın kullanımına açık, ya da yolculuk talebi yeterli görüldüğüne açılabilecek 
şekilde 65 havaalanı bulunmaktadır. Bu arada etüd-proje aşamasında da 15 havaalanı 
mevcuttur (I. Ara Rapor Tablo 4.4.1.1 ve Harita 4.4.1.1). 

 
Bu havaalanlarından halen 34’ü DHMİ tarafından işletmeye açık tutulmaktadır. 

Bunlardan Atatürk/İstanbul, Esenboğa/Ankara, Adnan Menderes/İzmir, Antalya, 
Dalaman/Muğla, Milas-Bodrum, Adana, Trabzon ve Kapadokya/Nevşehir olmak üzere 
dokuz havalimanı ve havaalanı; iç hatlar yanında, uluslararası tarifeli ve tarifesiz trafiğe 
açık bulunmaktadır. Kapadokya havalanı dışında kalan sekiz alan, uçak ve yolcu 
trafiğinin %95’ini karşılamaktadır.  
 

İç hat ile tarifesiz dış hat trafiğine açık havaalanları; Süleyman Demirel/Isparta, 
Yenişehir/Bursa, Çardak/Denizli, Çorlu/Tekirdağ, Erzurum, Gaziantep, Kars, Kayseri, 
Konya, Çarşamba/Samsun ve Ferit Melen/Van olmak üzere 11 adettir. Adıyaman, Ağrı, 
Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Körfez/Edremit, Malatya, 
Mardin, Muş, Siirt, Sivas ve Şanlıurfa olmak üzere 14 havaalanı da sadece iç hat 
seferlerine açık tutulmaktadır.  
  

Balıkesir, Sinop, Uşak ve Çaycuma/Zonguldak havaalanları yeterli yolcu talebi 
olmadığı için DHMİ tarafından işletmeye kapatılmıştır. Samsun havaalanı özel idareye 
devredilirken, Çıldır/Aydın havaalanı ve Cengiz Topel/Kocaeli havaalanları askeri 
kullanıma devredilmek üzeredir.  
 

Bir kısım havaalanının yeterli yolculuk talebi olmadığı için atıl durumda 
bekletilmesi, bir kısmının da kapasitelerinin çok altında hizmet vermeleri önemli bir 
sorun olarak çözüm beklemektedir. Bu alanların çoğu, son 20 yılda “her ile bir 
havaalanı” politikası ile, talep analizleri yapılmadan inşa edilmiş, STOL türü alanlardır.  

 
Bu yönde olmak üzere; bundan böyle, yeni havaalanı yapmak yerine, mevcut 

havaalanlarının ICAO, EUROCONTROL, JAA ve ECAC gibi uluslararası kuruluşlar 
tarafından üretilen Ek’ler (dökümanlarda) belirtilen ölçütlere göre standartlarının 
yükseltilmesi uygun görülmektedir.  
 
Atıl havaalanları 
 
- Yolcu talebi olmadığı için işletme dışı bırakılmış havaalanlarının ekonomiye 

kazandırılmaları için çalışmalar yapılmalıdır. Ekim 2003 tarihinde başlatılan ve 
düşük fiyatla taşıma için devletçe sağlanan vergi indirimi vb. desteğin sürdürülmesi, 
yakın kentlerden karayolu taşımaları ile besleyici taşımalar yapılması yolculuk 
talebinin oluşmasında yararlı olabilir.  

 
- Bölgesel havacılığın geliştirilmesi yönünde olmak üzere, çoğu atıl durumdaki STOL 

havaalanlarına uygun küçük kapasiteli uçak tiplerinin THY ve özel havayolu 
şirketlerinin filolarına katılması yönünde teşvikler getirilmelidir.  
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- Bu arada, bundan sonra yolculuk talebinin çok küçük olduğu/olacağı tahmin edilen 
yerlere havaalanı yapılmamalı, mevcut veya yapımına başlanmış ve belli bir 
aşamaya gelmiş GAP ve Gökçeada havaalanları gibi olanlar dışındakilere, devletçe 
yeni bir yatırıma gidilmemelidir. 

 
Sabiha Gökçen Havalimanı 
 

Önemli bir yatırımla gerçekleştirilen ve İleri Teknoloji Endüstri Parkı’nın bir 
parçası olarak planlanan bu havalimanından şimdiye kadar kapasitesinin çok altında 
yararlanılmıştır. Atatürk Havalimanı için önemli bir alternatif olan bu limanın, gerek 
yolcu taşıması ve gerekse hazır olan kargo altyapısından daha verimli şekilde şekilde 
yararlanılabilmesi bakımından, taşımacılık şirketlerin bu havaalanını kullanmalarını 
teşvik yönünde çalışmalar yapılmalı, varsa mevzuat ve işletme düzenlemelerine 
gidilmelidir. Bu havalimanı, yurtiçi taşımalar ve hac seferleri yanında, Rusya ve Orta 
Asya ülkeleri bağlantılı tarifesiz uçuşlar için elverişli bulunmaktadır.  

 
Bu arada THY A.O.’nun burada, Havacılık Bakım Onarım Modifikasyon 

Merkezi (HABOM) kurma projesi yerindedir ve desteklenmelidir. 
  
Bu havalimanının, İstanbul raylı sistem ağına entegrasyonu, böylece Atatürk 

Havalimanı’na yine raylı sistem ile bağlanması kent ile bütünleşmesi, ayrıca iki liman 
arasında aktarma kolaylığı getirmesi bakımından önemli görülmektedir. Kısa süre önce 
temeli atılan Kadıköy-Kartal LRT raylı sisteminin uzatılarak, Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na bağlanması ve inşasına başlanan MARMARAY Projesi’nin (Boğaz 
Demiryolu Tüp Geçişi) tamamlanması ile bu mümkün olabilecektir.  
  
Yatırımlarda özel sektör desteği 

 
Havaalanı yatırımları çok pahalı olup, devlet bütçesinden karşılanmasında 

zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu durum, gelişmiş zengin ülkelerde de geçerli olup çare 
olarak özelleştirmelere gidilmektedir. Bu kapsamda olmak üzere,  
 
- Talep artışı sonucu havaalalanlarının bir kısmında ortaya çıkacak olan kapasite 

artırımı, işletme vb. hususlarda, Atatürk ve Antalya havalimanlarındaki uygulamaya 
benzer olarak, özellikle kara tarafı tesisleri için Yap-İşlet-Devret yöntemine benzer 
finansman yöntemleri ile özel sektör yatırımları teşvik edilmeli, bu yönde devletçe 
yapılacak harcamalar mümkün olduğunca azaltılmalıdır. 

 
- Bu arada, özelleştirme kapsamında olmak üzere, güvenliğe zaafiyet getirmemesi ve 

gerektiğinde askeri amaçlı kullanıma imkan vermesi, ayrıca sahipliğinin devlette 
kalması koşulu ile havaalanının uzun dönem için kiralanması, hatta havaalanının 
bütünü ile satılması gibi hususlar gündeme getirilip değerlendirilmelidir. 

 
7.4.3. Altyapıya Yönelik Öneriler 
 

1. Bölgesel havacılığın geliştirilerek, işletmeye kapatılmış bazı 
havaalanlarının ekonomiye kazandırılmaları, ayrıca bir kısım 
havaaalanlarının daha verimli hale getirilebilmesi açısından;  
- Özel taşıma şirketlerine sağlanan vergi kolaylıkları sürdürülmelidir. 
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- STOL havaalanlarına uygun, küçük kapasiteli uçaklarn THY ve özel 
şirketlerin filolarına katılımı yönünde teşvikler getirilmelidir. 

- Yapımı ilerlemiş havaalanları dışında, yeni havaalanı yapımına 
gidilmemelidir. 

2. Kargo taşımacılığına yönelik altyapı iyileştirilmelidir. Bu doğrultuda 
olmak üzere başta Atatürk Havalimanı olmak üzere, bazı havaalanlarında 
kapasiteler artırılmalıdır. 

3. Turizm sektöründeki hızlı gelişmelere hazırlıklı olunmalıdır. Bu 
doğrultuda olmak üzere Antalya ve Muğla bölgelerindeki havaalanları için 
gelişme planları şimdiden hazırlanmalıdır. Çorlu Havaalanı, İstanbul 
Bölgesi için üçüncü havaalanı olarak değelendirilmelidir.  

4. Sabiha Gökçen Havalimanı’nından, yolcu ve kargo taşımacılığında daha 
etkin şekilde yararlanılmalıdır. Yapımı başlayan Kadıköy-Kartal LRT hattı 
ve MARMARAY projesi ile bu limanın İstanbul ve Atatürk Havalimanı’na 
raylı sistem ile bağlantısının sağlanması büyük bir avantaj olarak 
görülmektedir.  

5. Yatırımlarda özel sektörün desteği arttırılmalıdır. Bu amaçla; özellikle 
havaalanlarının kara tarafındaki yatırımlarda, önceki uygulamalarda 
başarılı sonuçlar alınan Yap-İşlet-Devret modeli ve buna benzer 
finansman modelleri tercih edilmelidir.  

 
7.4.4. Taşımalar 
 

Ülkemizin coğrafi büyüklüğü, havayolu yolcu taşımacılığına elverişli 
bulunmaktadır. Doğu bölgelerimizden, başlıca çekim merkezi olan İstanbul’a otobüs ile 
20 saatin üzerinde bir sürede ulaşılabilmektedir. Merkezi konumdaki Ankara’ya ise, 
doğu ve batı bölgemiz şehirlerinden yine otobüs ile ulaşım süresi 8-10 saati 
bulunmaktadır. Buna karşılık havayolu yolcu taşımacılığın toplam taşımadaki payı 
%2’nin altındadır. Bu arada, ülkemizde iç hatlarda kişi başına düşen yıllık ortalama 
yolculuk sayısı son günlerdeki çabalarla 0,20’ye yaklaşabilmiştir. Buna karşılık, bu sayı 
gelişmiş ülkelerde 1,0’in üzerinde, örneğin Kanada’da 1,40’dır. Bu rakamlar, halkımızın 
bu taşıma türüne ne kadar uzak olduğunu açık şekilde göstermektedir.  
 

Bilindiği gibi, dünyada genelde kabul gören bir görüşe göre, havayolu 
taşımacılığı 500 km’yi aşan mesafeler için daha etkin ve yolcularca tercih edilir 
olmaktadır. Şu an için, ülkemizde bu mesafelerdeki yolculuklarda ulaşım süresini 
kısaltacak şekilde hizmet verecek demiryolu taşıması yoktur. Yakın gelecekte oluşması 
da zordur. Bu durum karşısında, koşulların oluşması halinde, otobüs yolcularının 
havayoluna kayması ile havayolu taşımasının payının arttırılması mümkün 
görülmektedir. Bu koşullardan başta geleni, bilet ücretleridir. Son uygulamalar bunu 
fazlası ile ortaya koymuştur. Trabzon, Diyarbakır, Van gibi doğu illerimizin bir 
kısmında, İstanbul’a kaldırılan otobüs sayılarında yarıyı aşan azalmalar görülmüştür. 
Bilet ücretleri yanında, havaalalarına ulaşımı kolaylaştıracak koşulların yaratılması, 
kısaca bir havaalanı etrafındaki yerleşim yerlerinden karayolu ile besleyici taşımanın iyi 
şekilde organize edilmesinin de (havayolu/karayolu kombine taşıması), talebi arttırıcı 
yönde olumlu katkısı olacağı düşünülmektedir.  
 

Diğer yandan, dünyada olduğu gibi ülkemizde de kargo taşımacılığında hızlı bir 
gelişme yaşanmıştır ve bunun artarak süreceği beklenmektedir. Buna karşılık başta 
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Atatürk Havalimanı olmak üzere bu yönde kapasite sıkıntısı, ayrıca kombine 
taşımacılığı zorlaştıran mevzuat sorunları bulunmaktadır. Nihayet, ülkemizin turizm 
sektöründe, beklentilerin üzerinde gelişme olmuş, turistik bölgelerimize gelen yabancı 
sayısı tahminleri aşmıştır. Bu yöndeki gelişmelere de hazırlıklı olunması gerekmektedir  

 
Özel taşıma şirketlerine destek  
 
- Özel havayolu şirketlerine sağlanmış olan ucuz akaryakıt temini ve bazı vergilerin 

alınmaması şeklindeki desteğin sürdürülerek, rasyonel planlama ve “düşük maliyetli 
taşımacılık” anlayışı ile bölgesel taşımacılık geliştirilmelidir. Ülkemiz insanının 
havayolu ile ulaşıma alıştırılması (talep artışı) bakımından bir süre için devlet 
desteği sürdürülmelidir Kaldı ki; bölgesel taşımacılığın gelişmesi ve otobüs ile 
yapılan yolculukların uçağa yönelmesi, karayolu ağının daha az kullanımına, bu 
arada ülkemiz için önemli bir sorun olan karayolu trafik güvenliğine olumlu yönde 
katkı sağlayacaktır. Kısa süre önce getirilen kolaylıklarla mümkün olan düşük fiyat 
uygulaması, doğu bölgemizdeki şehirlerimizden İstanbul’a olan otobüs 
yolculuklarında %40’ları aşan azalmalar olduğunu göstermiştir.  

 
Bu hususta gözlenen bir durum, özel şirketlerin daha çok THY’nin etkin 

olduğu Antalya, Trabzon, İzmir, Bodrum gibi hatları tercih etmeleri, ayrıca izin 
verilen uçuş saatlerinden olan şikayetlerdir. İyi bir işletme düzenlemesi ve teşvik 
politikası ile, özel şirketlerin şu an için cazip görünmeyen kentlere de hizmet 
götürmeleri, buralardaki atıl potansiyeli harekete geçirmeleri mümkün 
görülmektedir. Bu konuda hükümet kadar, özel şirketlerin de kar yönünden 
beklentilerinde fedakarlık göstermeleri önemli bulunmaktadır.  

 
- Bu arada 1980’li yıllarda yaşanan ve 10 yıl içinde kurulan 29 havayolu şirketinin 

24’nün iflas etmesi ile sonuçlanan gelişmelerin tekrarlanmaması için, sayıları her 
geçen gün artan özel taşıma şirketlerinin sektöre girmelerine izin verilirken, her 
şeyden önce bu alanda gerçek ihtiyacın ne olduğu hakkında bir değerlendirme ve 
planlama yapılması gerekir. Aksi takdirde, karayolu taşımacılığındakine benzer 
olarak kısa süre sonra, talebe göre çok büyük bir kapasite ile karşı karşıya 
kalınabilir.  

 
Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus; taşıma 

piyasasına girmek isteyen şirketlerin bu alandaki deneyimleri, mesleki saygınlıkları, 
mali yeterlilikleri, ayrıca istihdam edecekleri pilot ve diğer personelin nitelikleri, 
uçakların teknik durumu ve bakımı, işletmeye başladıktan sonra verdikleri hizmetin 
güvenliği ve kalitesi gibi hususlarda gereken özenin gösterilmesi, duruma göre 
gerekiyorsa işletme izinlerinin gecikilmeksizin iptal edilmesidir. 

 
- THY ve özel havayolu şirketlerine yurtiçi taşımalarda olduğu gibi yurtdışı 

taşımalarda da mümkün olduğunca destek sağlanarak, 2003 yılında taşımadaki 
%51,7 olan paylarının artırılması döviz geliri ve turizm açısından önemli 
görülmektedir. 
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Bölgesel taşımacılık 
 

Havayolunda son dönemin en önemli gelişmelerinden biri bölgesel 
taşımacılıktır. Düşük maliyetli taşımacılık ile birlikte, bölgesel taşımacılar, büyük 
havayolu taşımacılarını gölgede bırakan bir gelişme göstermektedirler. 

 
60 veya daha az koltuklu uçaklardan oluşan filolarla gerçekleştirilen bölgesel 

taşımacılık açısından, ülkemizde bir yetersizlik söz konusudur. Buna karşılık, atıl STOL 
havaalanları bölgesel taşımacılığa uygun ve yararlı hale getirilebilir ve düşük taşıma 
maliyetini sağlamaya destek olabilir. 

 
Ülkemiz havayolunun, bölgesel taşımacılığa önem vermemesi büyük yanlışlık 

olur. Yapılması gereken, gerekli küçük ve uygun kapasiteli uçak filosunu oluştrmak ve 
atıl STOL havaalanlarını, bu taşımacılığa uygun hale getirecek düzenlemeleri 
yapmaktır. Bu konuda, devletin yönlendirici desteğine gereksinim bulunmaktadır. 
Herşeyden önce de, bölgesel taşımacılık kavramını doğru algılamak ve önemsemek 
gerekmektedir. 
 
Kargo taşımacılığı  
 

Dünya ticaretindeki hızlı gelişme yanında, yoğun rekabet ortamı içinde malların 
kısa sürede ve zamanında ulaştırılmasının önemi çok büyüktür ve her geçen gün 
artmaktadır. Bu bakımdan önümüzdeki yıllarda kargo taşımacılığında, yolcu 
taşımacılığından daha fazla büyüme ve rekabet olacağı beklenmektedir. Ülkemizin bu 
yöndeki gelişmelere ayak uydurabilmesi için; 
 
- Yeterli uçak filosu oluşturması yanında, Atatürk Havalimanı başta olmak üzere bazı 

havaalanlarının kargo terminallerindeki fiziki yetersizlikler giderilmelidir. İstanbul 
için Atatürk Havalimanı yanında, kullanıma hazır kapasitesi olan Sabiha Gökçen 
Havalimanı, bu hususta daha etkin şekilde devreye sokulmalı, Çorlu Havalimanı 
ilerideki gelişmelere hazırlanmalıdır. 

 
- Havayolu/karayolu/demiryolu ve varsa deniz taşımaları arasındaki intermodal 

taşımacılıkta (entegrasyon) işlemlerin çabuklaştırılması bakımından mevzuat 
değişikliği, gümrük mevzuatının sadeleştirilmesi, otomasyon, nitelikli personel 
çalıştırılması, 24 saat sürekli hizmet verilebilmesi gibi hususlarda iyileştirmeler 
yapılmalıdır. 

 
Kargo taşımacılığı için yapılması gereken fiziki iyileştirmeler ve mevzuat 

iyileştirmeleri, şu an iç kargo trafiğinin %50’ye, dış kargo trafiğinin ise %95’e yakınını 
karşılayan ve ileride lojistik ve transit merkezi olması düşünülen Atatürk Havalimanı 
için son derecede önemli görülmektedir.  
 
Turizm sektöründe beklenen gelişmelere hazırlıklı olunması  
 

Son dönemde ülkemiz turizm sektöründe bir patlama olmuştur. Dünya Turizm 
Örgütü (WTO)’nun, Türk turizminin 2020 yılına kadar yıllık ortalama %5,5 oranında 
büyüyeceği, 2010 yılında 17,1 milyon, 2020 yılında ise 27,0 milyon turist çekeceği 
öngörüsüne karşılık 2010 yılı için yapılan bu öngörüye neredeyse 2004 yılında 
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erişilmiştir. Gelişmeler bu rakamların çok üzerinde turist geleceğini göstermektedir. 
Nitekim, daha önce de belirtildiği üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öngörüleri 
2010 yılı için 30 milyon turist, 30 milyar USD gelir, 2023 yılı için ise 62 milyon turist, 
66,8 milyar USD gelirdir.  
 

Diğer yandan, istatistiklere göre, ülkemize gelen yabancıların, yıllara göre 
değişmek üzere, %70 ~ 75’i havayolunu kullanmaktadır. Bu bakımlardan; 
 
- Turistlerin çok büyük kısmının tercih ettikleri Antalya ile Muğla yörelerindeki 

havaalanları başta olmak üzere, turizme duyarlı havaalanlarının uluslararası 
standartlarda olmak üzere gelişim projelerinin gerçekleştirilmesinde gecikme 
olmaması için şimdiden önlemler alınmalıdır. Ayrıntılı olarak hazırlanmış olan ve 
II. Ara Rapor Bölüm 5.4.11’de değinilen “Hava Ulaştırması Genel Etüdü”nde, 
Antalya, Dalaman ve Milas-Bodrum havaalanları için yapılan ileriye yönelik 
yolculuk tahminleri, kapasite artışlarınının gerekliliğini göstermekte olup şimdiye 
kadarki gelişmeler de bunu doğrulamaktadır. 

 
- Mevcut filo kapasitesinden daha verimli yararlanabilmek, bir başka deyişle taşımada 

mevsimsel dalgalanmaları en azda tutabilmek bakımından, ülkemizde kongre, inanç, 
doğa, termal ve kış turizmi gibi alternatif turizm türlerinin de gelişmelerini 
sağlayacak yatırımlar desteklenmeli ve dünya genelinde etkin tanıtım girişimlerinde 
bulunulmalıdır Termal turizmde önem kazanan Afyon-Kütahya ekseninde, Afyon 
askeri havaalanının sivil uluslararası trafiğe de hizmet verecek şekilde geliştirilmesi 
değerlendirilmelidir. Kış turizmi için Erzurum-Sarıkamış bölgesi önemli bir 
potansiyel olup, bu açıdan Erzurum Havaalanı önem taşımaktadır. Bu yönde olmak 
üzere, daha ucuz yakıt temini, konma-konaklama ve servis ücretlerinin azaltılması 
gibi teşviklerle yurtdışından yapılacak taşımalarda ücret indirimleri sağlanabilir.  

 
7.4.5. Taşımalara Yönelik Öneriler 
 

1. Özel taşıma şirketlerine destek sürdürülmelidir. Ancak bu sırada taşıma 
piyasasına girecek şirketlerin bu konudaki deneyimleri, mali olanakları, 
istihdam edecekleri pilot ve diğer teknik personel, uçaklarının teknik 
durumları vb. konularda çok ciddi değerlendirmeler yapılmalı, taşıma 
yapan şirketler güvenlik ve sundukları hizmet kalitesi hususunda sürekli 
takip edilerek gerektiğinde işletme izinleri hemen iptal edilmelidir. 

2. THY ve özel Türk şirketlerinin yurtdışı taşımalarda da etkinliklerini 
arttırabilmeleri açısından gereken destekler verilmelidir. Bu husus 
özellikle turizm açısından önemlidir.  

3. Havayolu/karayolu/demiryolu ve varsa denizyolu taşımaları arasında 
intermodal taşımacılığının geliştirilmesi açısından, altyapı iyileştirmeleri 
yanında otomasyon, nitelikli eleman çalıştırılması, 24 saat sürekli hizmet 
verilmesi gibi hususlarda gereken iyileştirmeler ve mevzuat düzenlemeleri 
yapılmalıdır.  

4. Taşıma şirketlerinin daha verimli çalışabilmeleri, bir başka deyişle filo 
kapasitelerinden yıl boyunca yararlanabilmeleri açısından, yazın görülen 
deniz/güneş turizmi yanında, doğa, kış, kongre ve termal turimin 
geliştirilmesi açısından yatırımlara ve daha etkin tanıtımlara gidilmelidir. 
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5. Bölgesel taşımacılığın geliştirilmesi için gerekli uçak filosunun temini 
sağlanmalı, STOL havaalanları bu hizmete uygun hale getirilmeli ve 
devlet bu konuda gereken desteği sağlamalıdır. 

 
7.4.6. Güvenlik 
 

Ülkemizdeki havaalanlarının fiziki durumları, ayrıca trafik kontrol ve 
enformasyon ile seyrüsefer yardımcı cihaz ve kolaylıkları, I. Ara Rapor’da tablolar 
halinde verilmiştir. Uçuş güvenliği konusu da II. Ara Rapor Bölüm 5.4.5’de ele alınıp 
incelenmiştir.  

 
II. Ara Rapor’un ilgili bölümünde açıklandığı üzere, bu konuda havalimanı ve 

havaalanlarını kullananlar ile buralarının işletilmesinden sorumlu DHMİ’nin görüşleri 
arasında bazı hususlarda farklılıklar bulunmaktadır. Bu konuda, tarafımızca bir 
değerlendirme olanağı bulunmadığından, II. Ara Rapor’da havaalanlarının her biri için, 
alanı kullanan THY A.O. ve Pilotlar Derneği olan TALPA’nın görüşleri ile DHMİ’nin 
açıklamalarının ayrı ayrı verilmesi uygun bulunmuştur.  

 
Özetle, THY A.O. ve TALPA; bazı havaalanlarında mania haritası, ILS, SID, 

STAR, ATIS noksanlıkları, frekans tahsisi, pist kısalığı ve genişliği, kayganlık, 
ışıklandırma gibi uçuş güvenliği ile doğrudan ilişkili olan hususlarda noksanlıklar 
bulunduğunu ifade ederlerken, DHMİ; bu eksikliklerin çoğunun giderildiğini, bir 
kısmının alanın bulunduğu yerin topoğrafik özelliği sebebi ile tesisinde zorluklar 
olduğunu bildirmektedir. 

 
Diğer yandan, son yıllarda görülen terör olayları, eskisi kadar olmasa da zaman 

zaman ortaya çıkan uçak kaçırmaları, gümrüklerdeki kaçakçılık olayları havayolu 
ulaştırmasında önemli sorunlar olarak her zaman gündemdedir. Bu kapsamda yani uçuş 
ve alan güvenliği yönünde olmak üzere alınması gereken önlemler bulunmaktadır.  
 
Uçuş güvenliği  
 
- DHMİ tarafindan havaalanlarında yapılacak bir değerlendirme ile haklı ve mümkün 

görülen fiziki iyileştirilmeler, ICAO Ek-14’e uygun olarak bir an önce 
gerçekleştirilmelidir. Bu husus, son yıllarda kullanımları artan, buna karşılık 
meteorolojik koşullardan fazla etkilenen doğu bölgemizdeki havaalanları için hizmet 
sürekliliği bakımından son derecede önemli bulunmaktadır.  

 
- Uçuş güvenliğine yönelik haberleşme ve seyrüsefer sistemleri, yeni teknoloji ürünü 

cihazlarla güçlendirilerek, EUROCONTROL standartlarına getirilmelidir. Bu 
kapsamda olmak üzere, başlatılmış olan SMART (Systematic Modernization of 
ATM-Air Traffic Management-Resources) projesi öngörülen 2008 yılına kadar 
tamamlanmalıdır. 

 
- Türk hava sahası içinde, uçuş güvenliğinin sağlanması ve sürekliliği için çok 

sayıdaki radyo ve televizyon yayınları kontrol altına alınmalı, kısaca frekans kirliliği 
giderilmelidir.  
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- Uçuş güvenliği, ayrıca çevre kirlenmesi açısından havaalanlarının çevresindeki 
yapılaşmalar kontrol altına alınmalıdır. Bu bağlamda olmak üzere, çevredeki 
yapılaşmada, yapı müsaadesi verilmeden önce, Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel 
Müdürlüğü’nden, ICAO Ek-14 ve ilgili diğer dokümanlara göre düzenlenen mania 
planlarına uygunluğu hususunda yapı izinlerinin alınması sağlanmalıdır.  

 
- Uçakların periyodik bakımlarının zamanında ve layıkıyla yapılabilmesi bakımından, 

özellikle nitelikli teknisyen istihdamı ve eğitiminde gereken duyarlılık gösterilip 
bakımların, yurtdışına gerek duyulmadan yurtçinde yapılması sağlanarak güvenlik 
artışı yanında döviz kaybı da önlenmelidir.  

 
- Uçak teknolojisinde hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. A 380 gibi 500’ün üzerinde 

yolcu kapasiteli büyük gövdeli ve kanat açıklıkları 65 m’yi aşan uçakların hizmete 
sokulmaları gündemdedir ve çok sayıda ülke bu uçaklar için alım siparişleri 
vermişlerdir. Bu bakımdan, uluslararası trafiğe açık havaalanlarımız için uçak 
teknolojisindeki gelişmelere hazırlanmak üzere bir planlama yapılmasında yarar 
görülmektedir. 

 
Havaalanları güvenliği  

 
- Yolcu ve bagaj kontrollerinde son teknolojik gelişmelere sahip cihazlardan 

yararlanılmalı, terminal içinde kapalı devre TV, kartlı geçiş sistemleri kurulup 
yaygınlaştırılmalıdır. Havaalanları arınmış bölgelerine giriş çıkışlar elektronik 
sistemler ile kontrol edilerek güvenliğin salt insan faktörüne bağlılığı ortadan 
kaldırılmalıdır.  

 
- Havaalanlarında çalıştırılacak güvenlik elemanları, yapacakları işin özelliğinin 

gerektirdiği uluslararası standartta eğitim almış olmalıdırlar. Ayrıca, güvenliğin tam 
olarak sağlanması yönünde eleman tasarrufuna gidilmemeli, yeterli sayıda eleman 
çalıştırılmalıdır.  

 
- Havaalanlarında daha etkin bir güvenlik denetimi için, buralarda görev yapan polis, 

jandarma, DHMİ görevlisi ve işletmeci kuruluş personeli gibi değişik kurum ve 
kuruluşlara mensup güvenlik personeli arasındaki koordinasyonun daha iyi şekilde 
sağlanması bakımından yeni bir yapılanmaya gidilmelidir. 

 
7.4.7. Güvenliğe Yönelik Öneriler  
 

1. DHMİ tarafından işletilmekte olan havalimanlarında/alanlarında 
mümkün görülen fiziki iyileştirmeler, ICAO Ek-14’e uygun olarak 
yapılmalıdır. Bu husus meteorolojik olaylardan fazla etkilenen, doğu 
bölgemizdeki havaalanlarımız için önemli bulunmaktadır.  

2. Başlatılmış olan SMART projesi, öngörüldüğü gibi 2008 yılında 
tamamlanmalıdır. 

3. Havaalanları çevresindeki yapılaşmalar kontrol altına alınmalıdır. 
Gerekiyorsa bu hususta mevzuat değişikliği yapılmalıdır.  

4. Uçak bakımlarının zamanında, layıkıyla yapılması yönünde gereken 
duyarlılık gösterilmelidir.  
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5. Uçak teknolojisindeki gelişmelere ,bu arada yakında çok sayıda ülkede 
işletmeye girmesi beklenen A 380 gibi büyük kapasiteli uçaklar için 
Atatürk ve Antalya gibi bazı havalimanlarımızda hazırlıklar yapılmalıdır.  

6. Terör olaylarına karşı, alanlarda son teknolojik gelişmelere sahip 
cihazlardan yararlanılarak insana bağlı kontrol mümkün olduğunca 
azaltılmalıdır.  

7. Havaalanlarında çalıştırılan güvenlik elemanlarının nitelikli ve 
uluslararası düzeyde eğitilmiş olmalarına özen gösterilmelidir. 

8. Havaalanlarında daha etkin bir denetim için, burada görevli ve çeşitli 
kuruluşlara bağlı personel arasındaki koordinasyon iyi şekilde 
sağlanmalıdır.  

    
7.4.8. Personel ve Eğitim  
 

Havacılık sektöründe son yıllarda yaşanan ve beklenen gelişmeler, THY’nin 
kapasite arttırımı, yani çok sayıda yeni uçak alımı yönündeki girişimi, özel havayolu 
taşıma şirketlerinin devletçe sağlanan destek ve kolaylıklar sonucu taşıma pazarına girip 
etkinliklerini artırmaları, aynı etkinliği dış hatlarda da sürdürmek istemeleri, 
önümüzdeki yıllarda bu sektörde çalışacak pilot, teknisyen ve hava kontrolörü gibi 
teknik elemanlara olan talebin hızla artacağını göstermektedir. Buna karşılık, şu anda 
bile bu elemanlar yönünden sayısal olarak yetersizlikler bulunmaktadır. Son yıllarda 
özel taşıma şirketlerinde yabancı uyruklu pilotların çalıştırılması, pilotların emeklilik 
yaş sınırının bir miktar yükseltilmesi zorunda kalınması, ayrıca uluslararası kurallarla 
belirlenmiş olan çalışma saatlerinde, uygulamada zorlamalara gidilmesi bu yöndeki 
sıkıntının, yani pilot sayısının yetersizliğinin göstergeleridir.  
 

Pilotlar Derneği TALPA, 2005 yılında 200 uçağa erişmesi beklenen filo için, 
2.000 pilota ihtiyaç olduğunu, buna karşılık derneğe kayıtlı ve kayıtsız 1.800 kadar aktif 
pilot bulunduğunu bildirmektedir.  
 

Teknik elemanlar yönünden mevcut olan bu sayısal yetersizliklere karşılık, son 
yıllara kadar pilot temininde başlıca kaynak olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nden istifa 
veya emeklilik yolu ile gelenlerin sayısı, yılda 10-15 kadar olabilmektedir. Şu an için 
başlıca sivil kaynak durumundaki Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksek 
Okulu, yılda 12-15 pilot yetiştirebilmektedir. Türk Hava Kurumu gibi bazı özel 
kurumlarda yetişenlenler ise nitelikleri bir yana sayısal olarak çok azdır. Benzer durum 
hava trafik kontrolörleri için de geçerli olup, Anadolu Üniversitesi Havacılık 
M.Y.O.’dan sektöre yılda ancak 10-15 kontrolör girebilmektedir.  
 

Diğer yandan, hava taşımacılığında ileri teknoloji ürünü araçların ve 
donanımların kullanılması, özelliği olan haberleşme ve altyapı hizmetlerinin bulunması, 
hizmetlerde uluslararası kurallara çok sıkı şekilde uyulma mecburiyeti, hizmet verilen 
yolcuların nitelikleri gibi hususlar, sektörde çalışacakların büyük çoğunun lisans sahibi, 
nitelikli eleman olmasını gerektirmektedir. Bu doğrultuda olmak üzere, yeterli sayıda 
nitelikli eleman yetiştirilmesi ve bunların istihdamı, ayrıca çalışma koşulları ile ilgili 
sorunlar bir an önce giderilmelidir.  
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Bunun için;  
 
- Başta pilot, kontrolör ve teknisyen olmak üzere lisansiye personelin, hızla gelişen 

sektörün ihtiyacını karşılacak sayıda ve nitelikte yetiştirilmelerine yönelik olarak 
yeni bir politika belirlenmeli, bu yöndeki güçler birleştirilmeli, eğitim veren sivil 
kurumlar kapasite arttırımı için gerekli altyapı ve eğitici eleman istihdamı 
bakımlarından devletçe desteklenmelidir. Bu konuda gerekli kaynağın temininde, 
tüm sivil havacılık işletmelerinin katkıları da sağlanmalıdır. 

 
- Sivil Havacılık bünyesinde, tüm personelin belli bir program çerçevesinde alacağı 

eğitimleri (yurtiçi-yurtdışı eğitimler ile hizmet içi yenileme eğitimler) planlayarak 
uygulamaya konmasını sağlayacak ve takibini yapacak bir eğitim şubesi 
oluşturulmalıdır. 

 
- Hava trafik kontrolörü, bakım ve denetim personeli gibi özellik taşıyan kritik 

personelin alımları, yetiştirilmeleri, çalışma standartları, ayrıca sağlanacak maddi 
olanaklar bakımından kolaylık sağlayacak bir yasal düzenleme getirilmelidir. Bu 
personelin seçimlerinde gösterilecek özen yanında, ilk eğitimleri, ayrıca 
teknolojideki gelişmeler paralelinde yenileme eğitimlerinin EUROCONTROL ve 
ICAO kurallarına uygun olarak zamanında ve mümkün olduğunca yurt içinde 
gereğince yaptırılması bakımından yeterli altyapı oluşturulmalıdır. Bu konuda 
mevcut olanakların desteklenmesi ve etkin biçimde değerlendirilmesi öncelikle 
düşünülmesi gereken önlem olmalı, yurtdışına göndermeler zorunlu durumlarda 
yapılmalıdır. Teknik personelin özlük hakları ve çalışma koşulları uluslararası 
standartlara uygun olarak iyileştirilmelidir.  

 
- Yetişmiş personelin elde tutulabilmesi için yasal ve mali düzenlemelere 

gidilmelidir. Nitelikli eleman temini, yetiştirilmesi ve elde tutulması yönünde 
tasarrufa gidilmesi düşünülecek en son husus olmalıdır. 

 
7.4.9. Personel ve Eğitime Yönelik Öneriler 
 

Yeterli sayıda nitelikli eleman yetiştirilmesi ve bunların istihdamı, ayrıca 
çalışma koşulları ile ilgili sorunlar bir an önce giderilmelidir. Bunun için;  

- Başta pilot ve hava trafik kontrolörü yetiştirilmesi için kamu ve özel 
sektör güçlerini birleştirilmelidir. Bu konuda devletçe yeterli destek 
verilmelidir.  

- SHGM bünyesinde, eğitimi planlayıp denetleyecek bir eğitim şubesi 
kurulmalıdır. 

- Hava trafik kontrolörü, bakım ve denetim personeli gibi özellik taşıyan 
kritik personelin özlük haklarını ve çalışma koşullarını, uluslararası 
standartlara uygun olarak iyileştirecek düzenlemeler yapılmalıdır.  
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7.4.10. AB’ye Uyum 
 

II. Ara Rapor Bölüm 5.4.2’de geniş şekilde açıklandığı üzere, Avrupa Birliği iç 
pazarı geliştirmek, işletmeyi iyileştirmek, ayrıca uçuş güvenliğini arttırmak amacı ile bir 
dizi çalışmalar yapmıştır. Birlik düzeyinde ortak teknik kurallar ve yönetsel usuller 
belirleyerek Havacılık Otoriteleri Birliği (JAA) kanalı ile bu kural ve usullere uyulması 
yönünde çeşitli direktifler hazırlayarak uygulamaya koymuştur. Örnek olmak üzere, 
3922/91 numaralı ve 16 Aralık 1991 tarihli direktif; sivil havacılık güvenliği alanında 
ve özellikle yapım, işletme ve hava taşıtlarının bakımı ile, bu işlerde görevli kişi ve 
organizasyonlara uygulanabilir teknik kurallar ve yönetsel usuller ile ilgili 
bulunmaktadır.  
 

AB’de bir başka önemli gelişme “Tek Avrupa Hava Sahası” projesidir. Bu proje 
kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından EUROCONTROL Teşkilatı’na hava 
sahasının esnek kullanımı, hava sahası dizaynı, fonksiyonel hava sahası blokları ve 
ücretlendirme planlaması konularına ilişkin çalışmalar yapılması talebinde 
bulunulmuştur. Bu gereklerin belirlenmesinde temel amaç, Tek Avrupa Hava Sahası 
uygulamasına yönelik kuralların kısa zamanda geliştirilmesi ve hayata geçirilmesidir. 
Bu maksatla, Avrupa Komisyonu ve Tek Avrupa Hava Sahası Komitesi tarafından 
kabul edilen bir süreç belirlenmiştir. Bu süreç; 2004 yılı sonuna kadar hava sahası ve 
ücretlendirme planı üzerindeki çalışmaların tamamlanmasını, fonksiyonel hava sahası 
blokları konusundaki çalışmaların ise 2005 yılında bitirilmesini öngörmektedir.  
 

Halen ECAC ve EUROCONTROL teşkilatları üyesi olup, AB üyeliğine aday 
olan ülkemiz, bulunduğu coğrafi konum ve kontrol ettiği hava sahasının genişliği 
itibariyle hava seyrüsefer hizmetleri açısından bölgesinde güçlü bir potansiyele ve 
öneme sahiptir. Bu nedenle, tüm Avrupa hava sahasını kapsayan projelerde milli 
çıkarlarımız doğrultusunda görüşlerimizin bildirilmesi ve kuralların belirlenmesi 
aşamasında, potansiyel gücümüze uygun oranda söz sahibi olmamız gerekir. 
Dolayısıyla, önümüzdeki 20 yıla damgasını vuracak söz konusu zorunluluklar, Tek 
Avrupa Hava Sahası uygulamasına yönelik olarak ulusal planlarımızın ve bundan 
sonraki hareket tarzımızın belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.  
 

Tek Avrupa Hava Sahası ile ilgili zorunluluklar, AB üyesi ülkeler için 
bağlayıcıdır. Çalışmalar tamamlandığında tüm EUROCONTROL üyesi ülkeler için de 
bağlayıcı olması muhtemeldir. Bu nedenle, karar aşamasına katılım ile ülke 
çıkarlarımızın korunması bakımından, Tek Avrupa Hava Sahası gelişmelerinin 
yakından takip edilmesi, koordineli bir çalışma ile, çıkarlarımızı etkileyebilecek 
hususlarda, karar aşamasında müdahele edilmesi son derecede önemli bulunmaktadır.  
 

Son yıllarda havacılık sektöründe yaşanan bir diğer gelişme serbestleşme 
(deregülasyon) olmuştur. Önce ABD’de başlayan ve 1980’li yılların sonlarında 
Avrupa’da başlayan serbestleşme ile sektörde rekabet artmış, daha verimli bir işletme ve 
maliyet azaltılmasına zemin hazırlanmıştır. Bu arada, AB, üye ülkelerdeki özel 
havayolu taşımacılığı mevzuat ve uygulama usullerinde birtakım çalışma normları 
ortaya koymuş ve bunları titizlikle uygulamaktadır. Özel taşımacılıkta gözlenen son 
gelişmeler karşısında ülkemizde de bu hususta aynı duyarlılığın gösterilmesi 
gerekmektedir. Açıklanan bu hususlara göre, AB’ye uyum çerçevesinde olmak üzere 
aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapılması zorunlu bulunmaktadır.  
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Tek Avrupa Hava Sahası  
 

Sivil ve askeri kullanıcıları birlikte düşünerek, hızla artan havayolu trafiğini 
optimize etmek, uçuş güvenliğini ve kapasiteyi artırmak, kısaca hava sahasını güvenli, 
esnek ve etkin biçimde kullanabilmek için Avrupa’da tek bir hava sahasına gidilmesi 
yönünde çalışmalar başlatılmış ve ilerlemiştir. AB’ye katılmaya aday ve 
EUROCONTROL’a üye olan ülkemizin coğrafi konumu ve kontrol ettiği hava 
sahasının genişliği itibariyle bölgesinde güçlü bir potansiyele sahip olması gerçeği 
karşısında, bu çalışmalara etkin şekilde katılınması ve milli çıkarlarımızı (sivil ve 
askeri) gözeterek, gecikilmeden gereken girişimlerde bulunulması büyük önem 
taşımaktadır.  
 
Deregülasyon ve AB’ye uyum çalışmaları  
 

Daha önceleri değinildiği gibi, 1970 yıllarda ABD’de başlayıp 1980’li yılların 
sonuna doğru Avrupa’da yaygınlaşan deregülasyon (serbestleştirme), havayolu 
taşımacılığın gelişmesinde başta gelen itici güçlerden biri olmuştur. Ülkemizin bu 
hareketin dışında kalması düşünülemez. Bu yönde ve AB müktesebatına uyum 
çalışmaları kapsamında olmak üzere mevzuat ve uygulama çalışmaları hızlandırılmalı, 
özel taşımacılık teşvik edilirken hizmette güven ve kalitede gerekenler yapılmamalıdır.  
  
7.4.11. AB’ye Uyuma Yönelik Öneriler 
 

1. Tek Avrupa Hava Sahası çalışmalarına etkin şekilde katılınmalıdır. 
2. Deregülasyon ve AB’ye uyumla ilgili mevzuat çalışmaları 

hızlandırılmalıdır. 
 
7.4.12. Yönetim ve Yeniden Yapılanma  
 

Havayolu ulaştırması, en ileri teknolojileri kullanarak uluslararası kurallarla 
hizmet sunmaktadır. Taşımacılığın her yönden disiplin altına alınması çok önemli olup 
bu sebepledir ki; ICAO, EUROCONTROL ve JAA gibi kuruluşların koyduğu 
standartlar ve kurallara uyulmasında zorunluluk bulunmaktadır. 
 

Altyapının oluşturulması, işletme ve denetim açılarından bu standartlar ve 
kuralların uygulanabilmesini sağlamak yanında, bunların takibi ve denetimi için etkin 
ve yetkin bir yönetim gerektiği açıktır.  

 
Ülkemizde bu görev, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 

yürütülmektedir. Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bu Genel 
Müdürlüğün çok çeşitli ve önemli görevleri olup bunlar, II. Ara Rapor Bölüm 5.4.10’da 
sıralanıp açıklanmıştır. Bu kurumun kendisinden beklenen görevleri layıkıyla yerine 
getirebilmesi bakımından öncelikle yeni bir statü ile reorganizasyonu gerekmektedir.  

 
Diğer yandan, milli havayolu şirketlerinin özelleştirilmesi veya özerkleştirilmesi 

yanında, havayolu şirketleri ile uçak sayılarındaki artışlar, Avrupa’da sivil havacılık 
yönetimi, hava seyrüsefer hizmetleri ve meydan işletme hizmetlerinin yeniden 
yapılandırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu yeniden yapılanmada temel amaç; hava 
seyrüsefer hizmet sağlayıcısı kuruluşun, politika belirleyici kurum ile diğer 
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kuruluşlardan bağımsız olarak, asli görevinde hizmet vermesini sağlayarak hizmette 
etkinlik, karlılık ve hızlı karar alma mekanizmasının oluşturulmasıdır.  

 
İstisnai durumlar dışında, Avrupa’nın tamamında hava seyrüsefer 

hizmetlerinden sorumlu organizasyon, Sivil Havacılık Otoritesi ve Meydan İşletme 
Kuruluşlarından ayrı olarak yapılanmıştır. Katma bütçeli veya tamamının devlet elinde 
olmasına bakılmaksızın, hava trafik hizmetlerini sağlayan kuruluşlar kendi yapısını ve 
teşkilatını kurmuş, asli görevinin gerektirdiği alanlarda hızlı kararlar alıp uygulayabilen, 
maliyet ve hizmet kalitesini ön planda tutan, dünya ile rekabete hazır, esnek, kendi 
bütçesini ve yatırımlarını planlayan ve yürüten kuruluşlar halinde dönüşmüşlerdir. AB 
ve EUROCONTROL üyesi ülkelerin çok büyük bölümü (Almanya, Avusturya, Belçika, 
Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Hollanda, İsviçre, İngiltere, İtalya, Makedonya, 
Macaristan, Malta, Moldova, Portekiz, Romanya, Slovakya) ile Ukrayna, Azerbaycan, 
Gürcistan ve Kazakistan bu yapılanmayı gerçekleştirmişlerdir. Çek Cumhuriyeti, 
gerçekleştirdiği ve aşağıda gösterilen şekildeki yeni organizasyon ile ödül kazanmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu yapılanma biçimi, AB, ECAC ve EUROCONTROL tarafından yürütülmekte 
olan “Tek Avrupa Hava Sahası” ve “ATM 2000 + Strategy” planlarına son derecede 
uygun düşmektedir. Zira, Tek Avrupa Hava Sahası kavramı, AB üyesi veya aday 
statüsündeki ülkeler ile bunlara komşu ülkelerin tamamında, aynı asgari standartlara 
sahip hava sahası, sistem altyapısı ve prosedürleri ile havalimanı işletmelerini 
öngörmektedir. Bu büyük planın hayata geçirilmesi ise, Avrupa Ulaştırma Bakanları’nın 
ortak çalışmaları ile hazırlanan ve EUROCONTROL tarafından yürütülen “ATM 2000 
+ Strategy” uygulaması ile sağlanacaktır. Gate-to-gate (kapıdan-kapıya) hizmet amacı 
ile hava sahası kullanıcıları, havalimanı/meydanı işleticileri ve hava seyrüsefer hizmet 
sağlayıcılarının oluşturacağı bir ağ ile hizmet etkinliğinin en üst düzeye çıkarılması 
hedeflenmektedir. 11 Eylül sonrasında, hava güvenlik kavramı ile birlikte hava 
seyrüsefer hizmetlerinin sivil/asker işbirliği boyutu da önem kazanmış bulunmaktadır.  
 

Açıklanan yapılanmanın desteklenmesini gerektiren bir başka husus ise, hava 
trafik hizmetleri için gerekli teknik altyapı yatırımları ile personel ve hava trafik amaçlı 
diğer harcamaların büyük bir bölümünün, milli maliyetlere yansıtılarak, hava sahamızı 
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kullanan havayolu şirketlerinden, EUROCONTROL aracılığıyla geri dönüşümün 
sağlanması imkanıdır. Mevcut yapılanma nedeniyle karşılaşılan sorunlar, ülkemizin 
EUROCONTROL kaynaklarından hakettiği oranda faydalanmasını engellemektedir.  
 

Mevcut yapılanmada, havaliman ve meydanlarımızda çalışan hava seyrüsefer 
personelinin, mesleki eğitimleri, derece yenileme sınavları, mesleki kusurlarının 
incelenmesi ve buna bağlı varsa cezai işlemlerin uygulanması, ICAO ve 
EUROCONTROL standartları çerçevesinde, Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı’nca 
yürütülürken, söz konusu personel, liman/meydan amirlerine bağlı olarak hizmet 
vermektedirler. Hava seyrüsefer hizmetlerinin daha etkin ve emniyetli şekilde 
verilebilmesi için tüm hava seyrüsefer personelinin doğrudan Seyrüsefer Dairesi 
Başkanlığı’na bağlı olması gerekmektedir. Mevcut organizasyon şeması ve işleyişi, 
uluslararası standartlara ve uygulamalara uygun değildir.  
 

Diğer yandan, havalimanı/meydanı işletmeleri ticari amaçlı olup öncelikle kar 
amacı güderken, hava seyrüsefer hizmetlerinde öncelik hava trafiğinin güvenliğidir. Bu 
ve daha önce açıklanan nedenlerle, havalimanı/meydanı işletmeleri ile hava seyrüsefer 
hizmetlerinin, kamu yararına kural koyan düzenleyici bir otorite (Sivil Havacılık 
Otoritesi) tarafından denetlenmesi koşulu ile, Avrupa ve Dünya örneklerine uygun ayrı 
kuruluşlar olarak yapılandırılmaları uygun görülmektedir. Bu yapılanma şekli, daha 
önce de belirtildiği üzere AB, EUROCONTROL ve son dönemde ICAO tarafından 
desteklenmektedir.  
 

Türkiye için böyle bir yapılanmanın gerçekleşmesi halinde;  
 
- Türk Hava Sahası’nın daha etkin biçimde düzenlenmesi ve yönetimi, 
- Sivil/asker koordinasyonu ile etkin hava trafik kontrol hizmeti önündeki hiyerarşik 

yapılanmadan kaynaklanan mevcut aksaklıkların giderilmesi, 
- Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen geleceğe yönelik 

projelerin daha etkin şekilde takibi ve uygulanmasının sağlanması, 
- Teknik ve teorik donanıma sahip personel tarafından hava trafik hizmetlerinde 

geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesi ve hızla karar verme mekanizmasının 
yapılandırılarak etkinliğinin artırılması,  

- Coğrafi konumu itibariyle, ana hava trafik akışlarının kavşak bölgesi olan ülkemiz 
hava sahasına olan talebin arttırılması ve uzman personel tarafından geliştirilecek 
plan/projelerle havacılık sektöründe bölgesel bir güç haline gelmemizin sağlanması,  

- Hava trafik hizmetleri için gerekli teknik altyapı yatırımları ile personel ve hava 
trafik amaçlı diğer harcamaların büyük bir bölümünün milli bütçeye yansıtılarak, 
hava sahamızı kullanan havayolu şirketlerinden, EUROCONTROL vasıtasıyla geri 
dönüşümünün sağlanması konularında önemli kazanımlar sağlanabilecektir.  

 
Yukarıda açıklanan hususlar karşısında, sivil havacılıkta örgütsel yönden 

aşağıdaki öneriler uygun görülmektedir.  
 
Sivil Havacılığın yeniden yapılandırılması  

 
- Taraf olduğumuz Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), Avrupa Sivil 

Havacılık Teşkilatı (EUROCONTROL), Sivil Havacılık Otoriteleri Birliği (JAA) 
gibi uluslararası kuruluşlarca oluşturulmuş dokümanların gerektirdiği standartlarda 
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olmak üzere, tüm havacılık hizmetlerini bünyesinde toplayan, idari, teknik ve 
ekonomik uygulamalarda yaptırım gücü olan, özel statülü (özerk) bir havacılık 
yönetimi (Sivil Havacılık Otoritesi) için bir an önce yeniden yapılanmaya gidilmesi, 
bunu sağlayacak yasanın bir an önce çıkarılması Türk Sivil Havacılığının başta 
gelen sorunudur. 

 
- Hava seyrüsefer hizmetlerinin, düzenleyici kuruluş olan Sivil Havacılık 

Otoritesi’nin denetiminde olmak üzere, ayrı bir kamu organizasyonu olarak yeniden 
yapılandırılacak bir kuruluş tarafından yerine getirilmesi uygun görülmektedir. 
Bunun gereği ve yararları yukarıda açıklanmıştır.  

 
- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)’nin değişik alanlarda olmak üzere çok 

sayıda önemli görevleri bulunmaktadır. Bakan adına iş yapan bu kurumun tüzel 
kişiliği yoktur. Yüklendiği görevlerini sağlıklı şekilde yerine getirmesi için, gereken 
sayıda ve nitelikte eleman istihdamı, harcama ve başka konularda bugünkü yapısı ile 
büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. SHGM’nin 110 dolayındaki personeli ile 
kendisinden beklenen görevleri layıkıyla yerine getirmesini istemek haksızlık olur. 
Bu bakımdan, başta teknik olmak üzere, yeterli sayıda personelin istihdamı ve 
bunların özlük haklarının iyileştirilerek özel sektöre geçişlerinin önlenmesi 
sağlanmalıdır. Ülkemiz havacılık sektörünün hızla gelişmesi bunun önemini 
artırmaktadır.  

 
- Havayolu şirketlerinin neredeyse tamamının genel müdürlükleri ve teknik birimleri 

İstanbul’dadır. Ülkemizdeki havaalanlarını kullanan yabancı şirketlerin 
temsilcilikleri de İstanbul’dadır. Yabancı havayollarının uçaklarını da denetleme 
yetkisi olan SHGM’nin tam donanımlı ve karar verebilecek nitelikli elemanlarından 
oluşan bir temsilcilik ofisinin İstanbul’da bulundurulmasında, denetim etkinliği 
bakımından yarar görülmektedir. Bu husus SHGM’ce değerlendirilmelidir.  

 
Hava İş Yasası  
 

Temel İş Yasası (25.8.1971 tarih ve 1475 sayılı önceki yasanın 5. maddesi ve 
22.05.2003 tarih 4857 sayılı yeni yasanın 4. maddesi), “Hava taşıma işlerinde 
çalışanlara bu kanun hükümleri uygulanmaz” hükmüne amirdir. Bu hizmetlerle ilgili 
uçuş personeline, İş Kanunu uygulanmamaktadır. Uçuş personelinin Toplu İş 
Sözleşmesi yoksa, hizmet akitlerine ilişkin düzenlemeler Borçlar Kanunu hükümlerine 
göre yapılmaktadır.  
 

Söz konusu yasal boşluğun giderilmesine yönelik olarak, hava taşıma işlerinde 
uçucu personel çalıştıran işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan uçucu 
personelin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarınının 
düzenlemesi amacı ile hazırlanan Hava İş Yasa Tasarısı’nın bir önce yasalaştırılmasında 
yarar görülmektedir.  
 
Türkiye Pilotlar Birliği ve Pilot Odaları Yasası  
 

Gelişen Türk Sivil Havacılığı ve bu sektörde görev alan uçucu personel (pilot, 
uçuş mühendisi, kabin memuru) sayılarındaki hızlı artış da nazara alındığında, pilotların 
mesleki gelişimlerini, bilgi düzeylerini arttırmak ve standardizasyonu sağlamak 
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amacıyla hazırlanmış olan Türkiye Pilotlar Birliği ve Pilot Odaları Yasa Tasarısı’nın da 
kanunlaşması önemli görülmektedir.  
 
7.4.13. Yönetim ve Yeniden Yapılanmaya Yönelik Öneriler  
 

1. Sivil Havacılık Teşkilatı yeniden yapılandırılmalıdır. Bu sırada, tüm 
havacılık hizmetlerini bünyesinde toplayan, idari, teknik ve ekonomik 
uygulamalarda yaptırım gücü olan, özel statülü (özerk) bir havacılık 
yönetimi esas alınmalıdır.  

2. Hava Seyrüsefer Hizmetleri yönetimi, Sivil Havacılık Otoritesi’nin 
denetiminde olmak üzere ayrı bir kamu organizasyonu olarak yeniden 
yapılandırılmalıdır.  

3. SHGM, yeniden yapılandırma kapsamında yeterli sayıda nitelikli personel 
ile takviye edilmelidir. 

4. Hava İş Yasası çıkarılmalıdır. 
5. Türkiye Pilotlar Birliği ve Pilot Odaları Yasası çıkarılmalıdır. 



7.5.  BORU HATLARI 
 
Giriş 
 

Türkiye coğrafi ve jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda yer almaktadır. Ülkemiz 
dünyanın en büyük ham petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu Ortadoğu ve Orta Asya 
ülkeleri ile Avrupa’nın ham petrol ve doğal gaz ithal eden ülkeleri arasında köprü 
konumundadır. Türkiye’nin bölge ülkeleri ile iyi ilişkileri ve Orta Asya ülkeleri ile tarihi ve 
kültürel bağları, bölgedeki önemini artırmıştır. Ülkemiz Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı çerçevesinde Karadeniz civarındaki ülkelerle de yakın ilişkiler içindedir. Dünya 
petrol rezervlerinin %65’i Ortadoğu ülkelerinde bulunmaktadır. Ortadoğu petrol rezervlerinin 
yaklaşık %36’sı Suudi Arabistan’ın elindedir. Bu bölgede Irak %15’lik payla ikinci sırada yer 
almaktadır. Ülkemiz yukarıda özetlenen jeopolitik konumu nedeniyle çok çeşitli ham petrol 
ikmal kaynaklarına sahiptir. Bu konumuyla Doğu’nun enerji kaynaklarının Batı’ya 
aktarılmasında köprü görevi yapmaktadır. Ülkemizin petrol ürünleri ihtiyacı en büyük sanayi 
kuruluşumuz olan TÜPRAŞ tarafından sağlanmaktadır. Türkiye’nin petrol ürünleri ihtiyacını 
karşılamak için gerekli ham petrolü tedarik etmek, rafine etmek, gerektiğinde petrol ürünleri 
ithal ve ihraç etmek amacıyla yurtiçinde ve yurt dışında petrol rafinerileri ve yeni üniteler 
kurmak, satın almak ve işletmek TÜPRAŞ’ın başlıca faaliyet alanlarıdır.             

 
Dünya’da enerjinin kullanımı arz ve talep merkezlerinin çeşitli taşıma türleri ile 

birbirine bağlanmalarını zorunlu kılmaktadır. Kara ve Denizyolu taşımacılıklarına kıyasla 
yatırım maliyeti daha yüksek olan boru hattı taşımacılığının; diğer taşıma türlerinden hızlı, 
güvenli, çevreci olması ve atmosfer koşullarından etkilenmemesi yanında yatırımı daha kısa 
sürede geri ödemesi gibi üstünlükleri vardır. Bu nedenle petrol ve doğal gaz, üretim 
merkezlerinden tüketim bölgelerine en ekonomik şekilde boru hatları ile taşınması ön plana 
çıkmaktadır. Ham petrol genellikle boru hatları ile uygun limanlara, buradan da tankerlerle 
rafinerilere veya direk boru hatlarıyla rafinerilere ulaştırılmaktadır. Doğal gaz ise üretim 
bölgelerinden tüketim yerlerine hem boru hattı ile hem de sıvılaştırılarak tankerler vasıtasıyla 
ulaştırılmaktadır.  

 
Boru hatlarının yaygın olarak kullanıldığı bir diğer alan doğal gaz taşımacılığıdır. 

Ülkemizde 1987 yılında Rusya’dan ithalatla birlikte büyük ölçüde tüketilmeye başlanan doğal 
gaz, halen elektrik üretilmesinde, sanayide ve konutlarda artarak kullanılmaktadır. Yerli 
üretim az olduğundan doğal gaz talebi büyük ölçüde ithalat yolu ile karşılanmaktadır. TPAO 
tarafından üretilen doğal gaz genelde Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) ana 
iletim hattına verilerek Rusya’dan ithal edilen doğal gaz ile birlikte kullanıma arz edilmekte, 
kısmen de TPAO tarafından kurumun doğrudan satış yaptığı sanayi müşterilerine 
verilmektedir. 

 
Son yıllarda ülkemizde çeşitli boru hatları projeleri yürütülmektedir, bu projelerden 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) Projesi ile, başta Azeri petrolü olmak 
üzere, Hazar Bölgesi’nde üretilecek petrolün emniyetli, ekonomik ve çevresel açıdan uygun 
bir boru hattı sistemi aracılığıyla Ceyhan’a taşınması ve buradan da tankerlerle dünya 
pazarlarına ulaştırılması amaçlanmaktadır. Transkafkas ve Orta Asya Bağımsız Devletleri 
arasında Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan petrol ve doğal gaz kaynakları zengin 
ülkelerdir. Bölgenin uluslararası pazarlara direkt çıkış yolları olmadığından boru hatları ile 
dünya pazarlarına ulaşma olanakları yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda Transkafkas ve 
Hazar Denizi havzası petrol sahalarının önemli bir bölümü 1992 yılından beri uluslararası 
büyük petrol şirketleri arasında pay edilmiştir. Türkiye, bu bölgeden çıkarılacak ham petrolün 
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uluslararası pazarlara ulaştırılması konusunda ilgili ülkeler ve petrol şirketleriyle birlikte 
çalışma gruplarına katılmıştır. Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol projesinde TPAO %6.53 payla 
yer almaktadır. BOTAŞ ise Türkiye kesimini yapmakla sorumlu olan ana müteahhit 
durumunda olup, işi yapımcı alt müteahhitlere yaptırmaktadır. BTC Projesi ile Türkiye, 
Güney Kafkasya ve Orta Asya’yı Türkiye ve Akdeniz’e bağlaması planlanan ve “Doğu-Batı 
Enerji Koridoru” olarak adlandırılan sağlam bir güvenlik koridoru oluşturmayı ve bu sayede 
Batı’nın çok önem verdiği bir mesele olan “enerji arz güvenliği” açısından sağlam bir temel 
atılmasını garantilemiş olmaktadır. Türkiye BTC ile jeopolitik gücünü sağlamlaştıracak, Türk 
Boğazları’ndaki aşırı trafik yükünden kaynaklanan geçiş risklerinin en aza indirilmesi 
açısından da önemli bir avantaj sağlayacaktır. Yatırım maliyeti toplamı tüm boru hattı sistemi 
için 2.9 Milyar $ civarında hesaplanan bu önemli proje, maksimum kapasitesi 50 Milyon 
ton/yıl (1 Milyon varil/gün) ve 1070 km’si Türkiye kesimi olmak üzere, toplam 1760 km 
uzunluğundaki bir boru hattı sisteminin inşasını kapsamaktadır. %90 oranında tamamlanan 
proje 2005’in ikinci yarısında devreye alınacaktır. 

 
Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattına paralel olarak Türkmenistan-Azerbaycan-

Türkiye Doğal Gaz Boru Hattının yapımına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Azerbaycan 
gazının Türkiye’ye nakli projesi sadece Türkiye’ye gaz nakli açısından değil ayrıca Doğu-Batı 
Enerji Koridorunun bir parçası olarak da önümüzdeki dönemde Avrupa pazarına Türkiye 
üzerinden gaz nakledilmesinin önünü açması yönünden de büyük önem taşımaktadır. Bu proje 
Şah Deniz, SCP Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı ve Gürcistan sınırı-Erzurum Doğal 
Gaz projeleri olmak üzere üç bölümde gerçekleştirilecektir. Bakü-Tiflis-Erzurum güzergahı 
üzerinden geçen hattın 970 km uzunlukta olması planlanmaktadır. Gürcistan sınırından 
Türkiye boru hattı 225 km uzunluğunda ve 48” çapında olacak ve Doğu Anadolu Doğal Gaz 
Boru Hattı (İran DGBH) ile Horasan’da (Erzurum) birleşecektir. Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu’nca 15.05.2003 tarihinde BOTAŞ’a Azerbaycan’dan 10 yıl süre ile doğal gaz ithalat 
lisansı verilmiştir. Doğal Gaz Alım Satım Anlaşması kapsamında, BOTAŞ’ın ihtiyaç fazlası 
gazı üçüncü ülkelere ihraç etme hakkı bulunmaktadır.  

 
Bu Projelere ilave olarak Avrupa doğal gaz arz açığını karşılamaya yönelik Nabucco 

projesi olarak adlandırılan “Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya Doğal Gaz 
Hattı Projesi” ve “Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Hattı Projesi” de vardır.  
 
7.5.1.  Amaç, İlke ve Politikalar 
 
Amaçlar 
 
• Ham petrol ve doğal gaz boru hatlarını yaygınlaştırarak ülkemizin sosyo-ekonomik 

refahına katkıda bulunmak, 
• Ulusal ve uluslararası girişimlerle Türkiye’nin enerji koridoru haline getirilmesini 

sağlamak, 
• Ülkemizin coğrafi ve jeopolitik konumunun sağladığı avantajlarıyla Doğu’nun enerji 

kaynaklarının Batı’ya aktarılması yönünde geliştirilen projeleri tamamlamak, 
• Boru hatlarının yaygınlaştırılmasıyla Türk Boğazları’ndaki aşırı deniz trafiği yükünü 

azaltmak, 
• Doğal gaz kullanımını ülke sathında yaygınlaştırmak, 
• Yeniden yapılandırılan doğal gaz piyasasında serbest rekabet ortamında fırsatları en iyi 

şekilde değerlendirilip makro hedefler doğrultusunda ülkemiz ekonomisine azami katkıyı 
sağlayabilmek. 
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İlkeler 
 
• Boru hatları ile taşımacılığın hız, güvenlik, çevreci ve ekonomik olma bakımından 

üstünlüklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, 
• Değişen ekonomik, teknolojik ve siyasi koşullar karşısında, değişim ve gelişime açık 

olmak, 
• Uzmanlardan oluşan bir ekiple çalışmaları şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütmek, 
• Çevreye ve insana saygılı bir görüşle çalışmalara yön vermek, 
• Askeri amaçlı boru hatlarının atıl kapasitesinin sivil amaçlı kullanılmasını etkin hale 

getirmek. 
 
Politikalar 
 
• Ulusal ve uluslararası girişimlerle Türkiye’nin enerji koridoru haline getirilmesini 

sağlamak hedefi doğrultusunda, uluslararası kalite standartlarını yakalayarak; verimlilik, 
bilgi birikimi ve kurumsallaşmış bir yapı ile çalışmaları sürdürmek, 

• Hazar Bölgesi ve Orta Doğu’daki enerji kaynaklarını Avrupa talebi ile birleştirerek değer 
yaratmak, 

• Doğal gaz arz kaynaklarının farklı ülkelerden ülkemize girişini sağlamak, 
• Stratejik işbirlikleri oluşturmak, 
• Ülkemize dünya maliyetinde enerji sunmak, 
• Avrupa arz açığını karşılayacak projelere destek vermek ve bazılarının içerisinde yer 

almak. 
 
7.5.2.   Boru Hatları için KZFT Analizi 
           (Kuvvetli ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) 
 
Kuvvetli Yönler 
 
1 - Türkiye’nin, dünyanın en zengin ham petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu  
 Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri ile Avrupa’nın ham petrol ve doğal gaz ithal eden  
 ülkeleri arasında köprü konumunda olması nedeniyle coğrafi ve jeopolitik durumunun  
 sağladığı avantajlar, 
2 - Diğer taşıma türlerine göre daha hızlı, güvenli, çevreci olması ve atmosfer koşullarından  
 etkilenmemesi, 
3 - Yatırımı daha kısa sürede geri ödemesi, 
4 - Ülkemizin enerji kaynağı ülkelerle olan tarihi ve kültürel bağlarının kuvvetli olması, 
5 - Boru hattı taşımacılığının Türk Boğazları’nda trafik yükünü azaltması, 
6 - Ülkemizdeki boru hatlarının ulaşacağı uygun limanlardan denizyolu bağlantılı dışa  
 açılımın sağlanması, 
7 - Ülkemizde bölge ülkelerinde olmayan politik ve ekonomik istikrarın olması, 
8 - Şehirlerde çevre kirliliği konusunda etkin olmak için, doğal gaz dağıtım hatlarını  
 yaygınlaştırma isteği. 
 
Zayıf Yönler 
 
1 - Yerli ham petrol kaynak ve üretiminin azlığı, 
2 - Yerli doğal gaz kaynak ve üretiminin azlığı, 
3 - İlk yatırım maliyetinin yüksek olması, 
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4 - Büyük petrol şirketleri etrafında odaklanan, tüketici ülkelerin sermaye gruplarının  
 istekleri doğrultusunda projelerin belirlenmesi, 
5 - Mevzuat eksiklikleri. 
 
Fırsatlar 
 
1 - Doğu-Batı enerji koridorunun bir parçası olarak Avrupa Pazarına Türkiye üzerinden gaz  
 nakledilme yolunun açılması, 
2 - Doğu ve Ortadoğu’nun ham petrol kaynaklarının Türk limanlarından denizyolu ile  
 Batı’ya aktarılması, 
3 - Türkiye’nin bölgenin yegane güvenilir ve demokratik ülkesi olması, 
4 - Üretici ülkelerin pazarlama işinde Türkiye’nin transit fırsatları değerlendirmesi. 
 
Tehditler 
 
1 - Bölge ülkelerinde deprem, savaş vb. olaylar nedeniyle ekonomik ve siyasi istikrarsızlık, 
2 - Boru hatlarına yönelik sabotaj ve hırsızlık olayları, 
3 - Bölge ülkelerinin kaynaklarını pazarlama açısından alternatif boru hattı olanakları. 
 
7.5.3. Fiziki Altyapı 
 

Ülkemizde 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında verilen belgelerle tesis edilmiş olan 
hatlara bakılacak olursa bunları aşağıdaki gibi bir sınıflandırma yapmak mümkündür. 
 
Ham Petrol Hatları 
 
1 - Yerli ham petrol üretimini taşıyan hatlar. 
 a)  Üretici şirkete ait ham petrolü taşıyan ve o şirkete ait hatlar, 
 b)  Birkaç üretici şirketin ham petrolünü taşıyan ve bir şirket tarafından işletilen hatlar. 
2 - Rafinerilere ham petrol taşıyan hatlar. 
3 - Yurt dışından ülkemizdeki bir kıyı terminal tesislerine ham petrol taşıyan uluslararası  
 anlaşmalarla tesis edilen (transit) hatlar. 
4 - Yurt dışında üretilen ham petrolün, ülkemizdeki iki kıyı terminal tesisi arasında  
 kurulması düşünülen ham petrol (transit) hatları. 
 
Doğal Gaz Boru Hatları 
 
1 - Yerli doğal gaz üretimini taşıyan hatlar. 
 a)  Üretici şirkete doğal gazı taşıyan ve o şirkete ait hatlar, 
 b)  Birkaç üretici şirketin doğal gazını taşıyan ve bir şirket tarafından işletilen hatlar. 
2 - Yurtdışından gelen doğal gazı yurt içinde tüketim bölgelerine bağlayan hatlar. 
3 - Yurtdışından ülkemize doğal gaz taşıyan hatlar. 
 
Ürün Boru Hatları 
 
 Ürün boru hatları genelde ülke çapında boru hattı taşımacılığı sayılamayacak kısa 
mesafeli taşımalardır. Rafineriler ile POAŞ, BP, Total, Turcas, Petline, Opet ve benzeri petrol 
dağıtım şirketlerinin depolarıyla olan bağlantılarıdır. Benzer şekilde LPG tesisleri de LPG 
boru hattı ile bağlıdır. 
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Askeri Boru Hatları 
 
 MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı tarafından 
işletilmekte olan NATO Boru Hattı sistemidir. TÜPRAŞ’tan yakıt temin ediliyor. Henüz 
yeterli ölçüde kullanılmasa da atıl kapasitenin ticari amaçlı olarak sivil sektöre açılmasını 
NATO ve MSB destekliyor. Askeri yakıtlarla sivil yakıtlar arasındaki özellik farklarından 
kaynaklanan kullanım zorlukları giderilmektedir. 
 
 Boru hatları ile ilgili hatların özellikleri, yıllara göre taşıma miktarları, değerlendirmeleri 
birinci ve ikinci ara raporun boru hatları bölümünde ayrıntıları ile verilmiştir. 
 
Dağıtım Faaliyetleri 
 
 Yurdumuzda rafinerilerde üretilen ve ithal edilen petrol ürünlerinin dağıtımı , akaryakıt 
dağıtım şirketlerine bağlı bayilik teşkilatı ile yürütülmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren 18 
akaryakıt dağıtım şirketi, ürün stoklama alanlarından bayileri yardımıyla dağıtım 
yapmaktadır. Benzer şekilde LPG dağıtım ve pazarlaması 54 şirket ve bayileri tarafından 
yapılmaktadır. 
 
İzmit Haramidere Akaryakıt Boru Hattı Sistemi 
 
 TÜPRAŞ’ın İzmit Rafinerisinden alınan motorin, benzin ve jet yakıtı gibi beyaz 
ürünlerin İstanbul’un ihtiyacını karşılamak için Haramidere’deki depolara taşınması amacıyla 
DLH tarafından geliştirilen bu proje İslam Kalkınma Bankası’ndan sağlanan bir krediyle 
başlamıştır. Boğaz geçişi yapılamadığı için tamamlanamamış, uzun süredir yarım bırakılmış 
bir yatırım olarak işlerliğini kaybetmektedir. Aradan geçen seneler süresinde hattın geçtiği 
bölge üzerinde yapılaşmalar olmuştur. Döşenen boru hattının durumu hakkında kesin bir bilgi 
yoktur. Boru hattının sağlam olduğu konusunda kimse güvence verememektedir. Kredinin 
%63’ü kullanılmış fakat anlaşmada proje tamamlandıktan sonra geri ödemenin başlayacağı 
şartı nedeniyle geri ödemede yapılmıyor. 
 
 Ocak 2004’de yapılan TBMM KİT Komisyonu toplantısında projenin biran önce 
ekonomiye kazandırılması için gerekirse ücretsiz İSKİ’ye devredilmesinin YPK’dan talep 
edilmesi için temenni kararı alınmıştır. İSKİ’nin bedelsiz devir halinde 
değerlendirilebileceğini bildirmesi sonucunda 22.04.2004 tarihinde YPK kararı çıkmış olup, 
konu ile ilgili çalışmalar sürmektedir. 
 
7.5.3.1.  Altyapı İle İlgili Öneriler 
 
1 - Adeta toprağa gömülmüş bir proje durumunda olan İzmit-Haramidere projesinin  
 durumunun belirlenmesi için bir çalışma yapılması gerekir. İSKİ’nin amaçlarına  
 uygun olup olmadığı veya başka bir amaca yönelik kullanılamıyorsa hattın iptal  
 edildiğini kabullenip, değerlendirilerek elden çıkarılması gerekir. 
 
2 - Ülkemiz ham petrol ihtiyacının %91’ini ithalatla karşılamaktadır. Sürdürülebilir  
 kalkınmamızı kesintisiz sağlamak için gerekli enerji kaynakları içerisinde en  
 yüksek paya sahip ham petrol ve doğal gazı yurt dışından ithal ederek çok  
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 miktarda döviz ödemektedir. Bu nedenle yeterli olmayan bir hızla devam eden  
 petrol arama ve üretim faaliyetlerini artırıcı çalışmalar desteklenmeli, karşılaşılan  
 güçlüklerin giderilmesinde tanıtım, strateji ve kuruluşların motive olmasına  
 yönelik cesaretlendirici çalışmalar geliştirilmelidir. 
 
3 - Askeri amaçlı boru hatlarının sivil amaçlı kullanımı daha etkin hale getirilmelidir. 
 
4 - Doğu’nun enerji kaynaklarının Batı’ya aktarılması yönünde geliştirilen projelerin  
 içerisinde yer alarak ve yapım aşamasında deneyim kazanmak. 
 
5 - Türkiye üzerinden Avrupa pazarına boru hatları ile gaz nakledilmesini sağlamak. 
 
6 - Boğazları by-pass eden ham petrol boru hattı projelerinin limanlarımız yolu ile dışa  
 açılımını sağlayarak Türk Boğazları’ndaki tehlikeli yük trafiğini azaltmak. 
 
7 - Temiz enerji kullanımı açısından boru hatlarıyla yapılan doğal gaz kullanımını ve  
 dağıtımını yaygınlaştırmak. 
 
8 - Doğal gaz ve ham petrol arz kaynağı olarak farklı ülkeleri seçmek. 
 
 
7.5.4.  Taşımalar 
 
 Ham petrol taşımaları 1.Ara Rapor Tablo 4.5.1.4’de, ürün boru hatları taşımaları Tablo 
4.5.2.2’de, Askeri boru hatlarıyla yapılan sivil taşımalar ise 4.5.2.3.A ve B’de verilmiştir. 
Doğal gaz alım satımı ile ilgili tablolar ise Tablo 5.5.3.1. ve Tablo 5.5.3.2’de verilmiştir. 
Ülkemizin ham petrol ihtiyacını karşılayan Tüpraş alımlarını değişik ülkelerden sağlıyor. 
Tüpraş’ın ham petrolü işlediği İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerileri ve yıllık 
kapasiteleri Harita 7.5.4.1.’de ve rafinerilerde işlenecek ham petrol ikmal kaynakları Harita 
7.5.4.2.’de, değişik ülkelerden alınacak yıllık ham petrol miktarları ise Tablo 7.5.4.1.’de 
gösterilmiştir. Ülkemiz zaman zaman bu tabloda belirtilen ülkeler dışında Kazakistan, 
Cezayir, Tunus, Mısır, İtalya, Azerbaycan vb. ülkelerden de ham petrol ithal etmektedir. 
Ancak bu alımlar önemli miktarlarda değildir. Örneğin 2003 yılında bu ülkelerden alınan ham 
petrolün toplamı tüm ithalatın %5’i mertebesindedir. 
 
 
                                   Tablo 7.5.4.1.  Tüpraş’ın ham petrol aldığı başlıca  
                                                           ülkeler ve yıllık alım miktarları 

 
Ham petrol alınan ülke 

 

Yıllık alım 
miktarları 

Milyon Ton/yıl 
İran 6,0 – 6,5 
Libya 4,5 – 5,0 
Suudi Arabistan 3,5 – 4,0 
Suriye 0,5 
Irak 1,0 – 5,0 
Rusya 4,5 – 5,5 
Yurtiçi 2,0 – 2,5 
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 İran, Libya ve Suudi Arabistan kaynaklı 14 milyon ton ham petrol Akdeniz’den gelip 
rafine ediliyor. Karadeniz’den gelen 5 milyon ton ham petrol var. Türkiye’nin yılda azami 4 
milyon ton LPG tüketimi var. Tüpraş’ın 800 000 ton yıllık üretimi düşüldüğünde 3,2 milyon 
ton dışardan LPG alımı Akdeniz ve Atlas Okyanusu yolu ile gelmektedir. 
 
  Türk Boğazlarından daha fazla tanker geçişinin zorlanamayacağının anlaşılması 
üzerine, boğaz geçişlerini kullanmayan ham petrol taşımalarına yönelik seçenekler gittikçe 
önem kazanmaya başladı. Ülkemiz topraklarından geçirilmesi düşünülen ham petrol boru 
hatlarıyla  ilgili olarak altı şirketin farklı güzergahlardan geçen talepleriyle ilgili bilgiler   
Tablo 7.5.4.2’de gösterilmiştir. Tabloda belirtilen geçişlerden kamulaştırma, çevre ve 
güvenlik yönünden ülkemiz için Samsun-Ceyhan hattı daha uygun gözükmektedir. 
 
7.5.4.1.  Taşımalar İçin Öneriler 
 
 Boru hatları hem alt yapı hem de taşıma aracı olduğundan alt yapı için sıralanan 
öneriler taşıma içinde aynen geçerlidir. 
 
 
7.5.5.  Güvenlik 
 
 Gerek doğal gaz, gerekse ham petrol ve petrol ürünleri tehlikeli madde olduklarından 
boru hatları ile taşınmasında ciddi güvenlik önlemlerinin alınması zorunlu olmaktadır. 
 
7.5.5.1.  Güvenlik İçin Öneriler 
 
1 - Tehlikeli madde kapsamında olan petrol ve doğal gazın gerek boru hatları ile  
 taşınmasında, gerekse depolama ve dağıtım firmalarına verilmesinde uluslararası  
 standartlarda çevre, işletme ve tesis yönünden güvenlik önlemleri alınması  
 zorunludur. 
 
2 - Terör ve doğal afetler karşısında eylem planı hazırlanarak riskler azaltılmalıdır. 
 
3 - Çevre, insan sağlığı ve iş güvenliği konularında mevcut yasa, tüzük ve yönetmelikler  
 uygulanarak Avrupa Birliği standartlarında faaliyet yapılmalıdır. 
 
4 - Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde yetkili bir bağımsız otorite kurularak ciddi  
 kontrollerle güvenli taşımacılık sistemi oluşturulmalıdır. Bayiler ve dağıtım firmaları  
 güvenli taşıma yaptıklarını belgelemelidir. 
 
5 - Çevre, insan sağlığı ve güvenlik her zaman için diğer ticari kaygıların önünde  
 tutulmalıdır. 
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7.5.6.  Personel ve Eğitim 
 
 Boru hatları ile taşımacılığa yönelik gerek orta öğretim gerekse yükseköğretim 
kurumlarında az da olsa ilgili birimler olmasına karşın bunlar temel amaçlı genel bilgilere 
yöneliktir. Aslında belirli düzeydeki insanları bu amaca yönelik meslek içi eğitimle 
yetiştirmek gerekli. 
 
7.5.6.1.  Personel ve Eğitim İçin Öneriler 
 
1 - Petrol ve doğal gaz tesislerinin yapım, bakım ve onarımında çalışan her düzeydeki  
 personelin eğitilmesi ve eğitimlerinin belirli sürelerde tekrarlanarak bilgili ve  
 deneyimli kadroları oluşturmak gerekir. 
 
2 - Bu tesislerde çalışacak kişilerin başlangıçta oryantasyon, ileriki yıllarda da meslek içi  
 eğitimlerini sürdürerek bilgilerinin güncelleşmesi sağlanmalıdır. 
 
 
7.5.7.  Planlanan ve Gerçekleşen Yatırımlar  
 
 Büyük finans kaynağı gerektiren ham petrol ve doğal gaz yatırımlarında, enerji 
kaynaklarının paylaşımı bağlamında çok uluslu petrol şirketleri ile endüstrileşmiş tüketici 
ülkeler söz sahibidir. Bu nedenle bu yatırımlar uluslararası şirketlerin ortaklığı ile 
gerçekleşmektedir. 
 
7.5.7.1.  Planlanan ve Yapımı Süren Yatırımların Durumu 
 
1 - TÜPRAŞ AB standartlarında ürün üretebilmek ve ünitelerinin modernizasyonu  
 amacıyla hazırlamış olduğu 1989-2006 yıllarını kapsayan yatırım planı çerçevesinde  
 2 milyar dolar tutarındaki yatırımlarının 1,3 milyar dolarlık kısmını tamamlamış  
 olup, 420 milyon dolarlık bölümünün yapım çalışmaları devam etmektedir. Kalan  
 bölüm ise ihale aşamasındadır. Üretiminin bir kısmı, ürün boru hatları ile dağıtım  
 şirketlerinin depolarına ulaştırılmaktadır. 
 
2 - Boru hatları ile taşımacılık kapsamında BTC ham petrol boru hattı 2005 yılı  
 sonbaharında bitecektir. BTE doğal gaz hattı yapımı ise devam etmektedir  
 
3 - Boğazları by-pass edecek boru hattı projesi uluslararası seviyede müzakere  
 safhasında olup, güzergah belirleme aşamasındadır. 
 
 
7.5.8.  Avrupa Birliği’ne Uyum ve Uluslararası Bağlantılar 
 
 Ham petrol ve doğal gazın boru hatları ile taşınmasına yönelik BTC ve BTE projeleri 
uluslararası nitelikli projeler olması nedeniyle, uluslararası ve AB standartlarına uygun olarak 
yapılmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin gaz üretimi azaldığından, halen AB’nin %42 
seviyesinde olan ithal gaza bağımlılık oranı 2020 yılında %67 seviyesine yükselecektir. Bu 
nedenle Türkiye üzerinden Avrupa’ya artan miktarlarda Hazar ve Orta Doğu doğal gazı 
taşınacaktır. Bu amaç doğrultusunda çeşitli projeler geliştirilmiş olup, ülkemiz bunlara destek 
vermekte ve bazılarının içerisinde yer almaktadır. Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Hattı 
Projesi bunların ilkidir. Yunanistan projesi sonrası muhtemel güzergah, Adriyatik Denizi 
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geçişli İtalya hattıdır. Bu güzergah Avrupa pazarına güneyden açılan kapımız olacaktır. 
Avrupa’ya gaz taşıma stratejisi kapsamında birden fazla açılım üzerinde durulmasını 
gerektirmektedir. Bu doğrultuda geliştirilen Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-
Avusturya Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (Nabucco Projesi) üzerinde çalışmalar 
sürdürülmektedir. Türkiye ve Avrupa pazarına Hazar gazının nakli Harita 7.5.8.1’de 
verilmektedir. 
 
7.5.8.1.  Avrupa Birliği’ne Uyum ve Uluslararası Bağlantılar İçin Öneriler 
 
1 - Türkiye üzerinden Avrupa’ya doğal gaz ve ham petrolün boru hatlarıyla geçişini  
 sağlamak için etkin politika ve çalışmalar sürdürmeliyiz. 
 
2 - Ham petrol ve doğal gaz konusunda uluslararası bağlantılı hatlar yeni alternatif  
 hatlarla çağaltılmalıdır. 
 
 
7.5.9.  Hukuki ve Örgütsel Yapı 
 
Ham petrol ve doğal gazla ilgili kanunlar 
 
1- 6326 sayılı Petrol Kanunu 
 Yürürlük Tarihi: 16.03.1954 
  

Aşağıda sözü edilen üç kanun yürürlüğe girmeden önce petrol (doğal gaz ve ham 
petrol) boru hatları Petrol Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. 
 
2- 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun 
  Yürürlük Tarihi: 29.06.2000 
  

Bu kanun ülkemiz ile diğer ülke ve/veya ülkeler arasında imzalanmış milletlerarası 
anlaşmaya istinaden ülkemizde tesis edilecek petrol boru hatları ile ilgili hususları 
kapsamaktadır. Kanunda bu hatlar için Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) tarafından 
Belge verileceği de belirtilmiştir (8/ı). 
 
 Milletlerarası anlaşmaya dayanmayan ancak kaynağı ülkemiz dışında olan petrolün 
ülkemiz içerisindeki rafineri ve limanlara veya uluslararası pazara ulaştırılmak üzere tesis 
edilecek terminallere taşınması amacıyla projelendirilen boru hatları bu kanun kapsamı 
dışında kalmaktadır. 
 
3- 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu 

Yürürlül Tarihi: 02.05.2001 
 
 Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile, üretime mahsus toplama hatları dışında kalan doğal 
gaz hatları bu kanun kapsamına alınmış ve 6326 sayılı Petrol Kanununun bu Kanuna aykırı 
hükümlerinin uygulanmayacağı (13/b) belirtilmiştir. 
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4- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu 
Yürürlük Tarihi: 20.12.2003 

 
 Bu kanun ile ham petrol üreticilerinin rafineriye veya iletim hattına ulaşan boru hatları 
ile tesislerin bünyesinde yer alan boru hatları hariç, petrolün taşınması işlemi lisans 
kapsamına alınmış olup, verilecek lisanslara uygulanacak değerlendirme kriterleri ve lisansın 
verilmesini gerektirecek teknik ve mali şartlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 
tarafından belirlenecektir. EPDK tarafından hazırlanan Lisans Yönetmeliğinde iletim ve 
taşıma faaliyetleri ayrı ayrı lisans kapsamına alınmıştır. 
 
Boru hatları konusunda (iletim faaliyetleri) mevzuat nedeniyle yaşanan ve yaşanacak 
olan sorunlar: 
 

• Üretim sahalarındaki doğal gaz ayrıştırma istasyonlarının çıkışlarından itibaren doğal 
gazla ilgili işlemler 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile Petrol Kanunu dışına 
alınmıştır. Bu konuda PİGM’in yetkisi kalmamaktadır. Yetkili olan kuruluş EPDK’dır. 

• Ancak 26.12.2002 tarihli protokol gereği devam etmekte olan belgeyle ilgili projeler 
kapsamındaki, bu faaliyetlerle ilgili malzeme, personel, teçhizat vs. gibi her türlü 
ihtiyaca ait işlemler 6326 sayılı Kanun yürürlükte olduğu sürece bu Kanun 
kapsamında yürütülecektir. Petrol Kanunu Tasarısında da (Geçici Madde-2) bu 
projelerin yapım işleri tamamlanıncaya kadar ithalat, ihracat, kamulaştırma haklarının 
devam edeceği belirtilmiştir. 

• Ham petrol üretim hatlarının rafinerilere ve iletim hatlarına kadar olan kısımları 6326 
sayılı Petrol Kanunu kapsamında kalmalarına rağmen, Belge konusu 
olamayacaklardır. Petrol Kanunu Tasarısında (Madde-19) bu hatların işletme 
ruhsatnamesine ekleneceği belirtilmiştir. Bunlar dışındaki ham petrol hatlarının 
tümünde, geçiş süresi sonunda EPDK yetkili olacaktır. 

• Transit boru hatları ise, Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanuna 
göre belge konusu iken, piyasa kanunlarıyla iletim hattı tanımına alınmaları ve Petrol 
Kanunundan belge ile hususların çıkarılmış olması nedeniyle Petrol Kanunu 
kapsamından çıkarılmış olmaktadır. Bu nedenle 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları 
ile Transit Geçişine Dair Kanunda değişiklik yapılması gerekecektir. 

• Son olarak TBMM görüşülmekte olan Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası 
kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Doğal Gaz Piyasası Kanunundaki iletim şirketlerinin faaliyete geçmeden önce 
Bakanlıktan izin almaları, bu izni alanlara EPDK tarafından lisans verileceğini, Petrol 
Piyasası Kanununda tanımlanan iletim tanımının da önerilen değişiklikle üreticilere ait 
istisnalara ilaveten, ham petrol boru hatları da Petrol Piyasası Kanunu dışına 
alınmıştır. 

 
Bu durumda; Mevcut Kanunlar ile tasarı halindeki kanunların da yasallaşması sonucunda; 

 
-  Ham petrol boru hatları kanunların kapsamlarından çıkarılmış olmaktadır. 
-  Transit hatlarda ise doğal gazla ilgili olanlar bir sisteme bağlanmış olmakta, ham petrolle  
    ilgili olanlar için ise benzer bir sistem kurulmamış olmaktadır. 
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7.5.9.1.  Hukuki ve Örgütsel Yapı İçin Öneriler 
 
Çözüm için iki alternatif sunulmaktadır: 
 
1 - (Yerli doğal gaz ve ham petrolü üreten tek bir üretim şirketine ait olan ve  
 rafinericilere, toptan tüketicilere, ana iletim hattına veya limanına ulaşan hatlar ile  
 dağıtım tanımı kapsamındaki hatlar hariç olmak üzere) Tüm doğal gaz, ham petrol ve  
 ürün hatları transit niteliktekilerde dahil olmak üzere tek bir kanunda (Boru Hatları  
 Kanunu) toplanarak, düzenlenmelidir. 

 
2 - 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanunda değişiklik  
 yapılarak transit özellikteki doğal gaz, ham petrol hatların uluslararası anlaşma olsun  
 veya olmasın Bakanlığın iznine tabi olduğu, lisansların EPDK tarafından  
 verilebileceği, yerli doğal gaz ve ham petrolü üreten tek bir üretim şirketine ait olan ve  
 rafinericilere, toptan tüketicilere, ana iletim hattına veya limanına ulaşan hatlar ile  
 dağıtım tanımı kapsamındaki hatlar hariç olmak üzere tüm iletim hatlarının piyasa  
 kanunlarına tabi olacakları ilgili kanunlarda yapılacak değişikliklerle  
 düzenlenmelidir 
 
 
7.5.10.  Finansman 
 
 Büyük yatırım isteyen boru hatları genelde petrol şirketleri, arz kaynağı ve geçiş 
bölgesindeki ülkelerin iştirakiyle yapılmaktadır. Dış kaynaklı kredi esasına göre yapılan 
yatırımlarla ilgili finansman modelleri genel finansman bölümünde belirtilmiştir. 
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7.6. LOJİSTİK  
 
Genel 
 

Lojistik, müşteri gereksinmeleri doğrultusunda,  üretim noktası ve tüketim 
noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile 
depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolunu 
kapsayan tedarik zinciri süreci aşamasıdır. Lojistik; ağ tasarımı, bilgi akışı, stok ve depo 
yönetimi, gümrük, sigorta, vb. taşımacılığı kontrol altında bulunduran ve kuşatan bir 
çok faaliyetin birlikte planlanmasını ve koordinasyonunu gerektirir. Lojistikte ürünlerin 
sevkıyat noktası/noktaları ile teslim nokta/noktaları arasındaki malzeme, bilgi ve 
hizmetlerin iki yönlü akışı planlanır, gerçekleştirilir ve kontrol edilir.  
 

Dünya üzerinde küreselleşme ve rekabet hızla artmakta, bu durum tüm tedarik 
ve dağıtım süreçleri boyunca hız, maliyet, güvenilirlik, kalite ve esneklik kavramlarını 
ön plana çıkarmakta, söz konusu kavramlar lojistik sektörünün önemini ortaya 
koymakta, etkin ve verimli bir lojistik sektörü için doğru alt yapı yatırımlarını 
gerektirmektedir.  
 

Lojistiğin gelişmesi, ülkelerin lojistik olanak ve yeteneklerine bağlıdır. Ülke 
bazında lojistik değerlendirme önemlidir, çünkü dünyanın bazı bölgeleri, başarılarında 
önemli paya sahip mükemmel lojistik olanaklara sahip iken. diğer bölgeler, bu 
özelliklerden yoksundur. Lojistikte bölge değerlendirmesi, coğrafya, fiziksel ve 
kurumsal altyapıya göre yapılır.  
 

Coğrafya; bir bölgedeki bazı coğrafi özellikler lojistiğe olumlu katkılar 
yaparken, bazıları olumsuz olarak etki ederler. Türkiye coğrafyasının lojistik bakış 
açısıyla önemli üstünlükleri vardır. Ülkemiz jeo-stratejik açıdan Asya ve Avrupa ile 
Karadeniz ve Akdeniz arasında köprü konumunda olup üç kıtanın kesişim 
noktasındadır. Son yıllarda TEN (Trans European Transport Network), TRACECA 
(Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) projesi, Pan Avrupa Ulaştırma Koridorları 
(4, 8 ve 10 nolu) gibi yapılması planlanan kıtalararası ulaştırma koridorlarının üzerinde, 
Trans Avrupa ulaştırma sisteminin içinde ve Akdeniz ve Karadeniz arasındaki 
taşımacılık rotası üzerindedir. Avrupa bu projelerle gelişmiş bir ulaştırma alt yapısı ağı 
oluşturmağı planlamaktadır. Bu çerçevede ulaştırma altyapıları iyileştirilmekte ve 
ülkelerin ulaştırma ağları arası entegrasyon sağlanmağa çalışılmaktadır. Böylece 
bölgeler arası ekonomik ilişkiler ve ticaret canlandırılacak, gerekli yasal düzenlemeler 
gerçekleştirilecek, transit ve kombine taşımacılık miktarı artacak, standardizasyona 
dayalı bir entegrasyon sağlanmağa çalışılacaktır. Türkiye’nin Batı ile Ortadoğu, 
Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Asya arasında transit taşıma potansiyeli 
bulunmaktadır. Bir lojistik merkez olmak için üçüncü ülkeler arasında yapılacak transit 
taşımaların ülkemize yönlendirilmesi önemli bir aşama olacaktır. Bu bakış açısıyla 
Türkiye; Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Hazar, Orta Asya, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika ülkeleri için bir dağıtım ve toplama(aktarma) merkezi olabilecek özelliği 
ile uluslararası lojistik açısından çok uygun bir konumdadır. 

 
Fiziksel altyapı; Bir ülkede lojistik bakış açısından çağdaş kara ve demiryolları, 

deniz limanları, hava alanları ve lojistik merkezleri (hub) ile iletişim ve bilişim 
teknolojisi gibi altyapılar yoksa, iyi coğrafi özelliklere sahip olmanın hiçbir yararı 
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yoktur. Kamusal altyapı bir şirketin işletmecilik yeteneğine çok büyük ölçüde etki eder. 
Her işletme, iyi ya da kötü, yerleştiği veya faaliyetlerini gerçekleştirildiği yerlerin 
özelliklerinden az veya çok etkilenir. Ulusal altyapı hem ulusal hem de uluslararası 
taşımacılığı etkiler, çünkü bütün taşımacılık kara, hava, deniz ve demiryollarını 
kullanmak zorundadır. Alt yapı kurmak yıllar ve hatta onlarca yıl gerektirir. Ancak uzun 
yıllar hizmet verirler. Altyapı sürekli bakım ve iyileştirme gerektirir. 
 

Kurumsal ve Yasal altyapı; Etkin ve verimli lojistik için coğrafik ve fiziksel 
altyapının yanı sıra kurumsal ve yasal bir altyapıya da gereksinim vardır. Çağdaş 
işletmecilik yapısı, ticaret, gümrük işlemleri ve şirketler arası sözleşmelere yönelik 
yasal düzenlemeler gerektirir. Ayrıca finansman temini için bankalara, sigorta 
gereksinimleri için sigorta şirketlerine  ihtiyaç vardır.  Ticaret ve lojistik, devlet 
tarafından sağlanacak başka hizmetlere de ihtiyaç duyar. Bu hizmetler olmadan 
coğrafya, fiziksel ve yasal altyapı ne kadar iyi olursa olsun, işletmecilik karlı 
olmayabilmektedir. Ekonomik olarak gelişmiş ülkeler daha düzenli hukuk sistemine ve 
etkin lojistik hizmet olanaklarına sahiptir.  

 
Aşağıda lojistik sektörünün etkin ve verimli bir şekilde gelişmesi için gerekli 

Amaç, İlke, Politika ve Stratejiler ile Çözüm Önerileri yer almaktadır.   
 
 
7.6.1. Amaç, İlke ve Politikalar 
 
Amaç 
 

Küreselleşme sürecinde Türkiye’nin dünya lojistik ağı ve Pazarında etkin bir 
konuma sahip olmasıdır. 
 
İlkeler 
 

• Entegrasyon: Dünya, Avrupa Birliği ve ülke genelinde lojistik entegrasyonlar 
sağlamak, global lojistik ağlarına dahil olmaktır. 

• Planlama: Planlı çalışma düzeni oluşturmak ve uygulamaktır. 
• Standardizasyon: Lojistikte çağdaş standardizasyon ve sertifikasyonlar 

oluşturmaktır. 
• Etkinlik ve Verimlilik: Sektörel verimlilik ve etkinliği artıracak şekilde 

yapılanmak ve yatırımlar yapmaktır. 
• Eşgüdüm: Kamu ve özel sektör kurumları arasında eşgüdümü sağlamaktır. 
• Eğitim: Sektördeki insan kaynaklarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini 

arttırmaktır. 
• Teknoloji: Çağdaş ve ekonomik donanım, bilişim, iletişim teknolojilerinden 

yararlanmaktır. 
• Esneklik: Farklı lojistik sistem seçenekleri oluşturmaktır. 

 
Politikalar 
 

• Türkiye’nin kıtalararası köprü olma özelliğinin ön plana çıkarmak ve bu 
özellikten iyi faydalanabilmektir. 
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• Kamunun, lojistik sektörünü, iş etiği, kurumsallaşma, güvenlik, eğitim, çevre 
koruma ve sürdürülebilir lojistik, serbest ticaret, kamu menfaati, altyapı vb 
açılardan düzenlemesini ve özel sektörün bu düzenlemeler ışığında etkin ve 
verimli lojistik hizmet vermesini sağlamaktır. 

• Komşu ülkeler ile lojistik kapsamdaki ticari ilişkileri geliştirmektir. 
• Gümrük işlemlerini basitleştirmek ve hızlandırmak, kısa iş süreçleri 

oluşturmaktır. 
• Uluslararası lojistik karar süreçlerinde katılımcı ve etkin olmaktır. 
• Dünya ve Avrupa Birliği lojistik standartları ile mevzuatına uyum sağlamaktır. 
• Lojistik Bilgi Teknolojisinden etkin bir şekilde yararlanmaktır. 
• Hava ve deniz limanları ile demiryolu aktarma terminallerini lojistik şirketlerin 

yer aldığı lojistik parklar (konsolidasyon, çapraz sevkiyat, erteleme-
postponement, paketleme, kalite kontrol, bakım-onarım vb. katma değerli 
işlemleri gerçekleştirebilen) haline getirmektir. 

• Kombine ve Transit taşımacılığı ülkemize çekmek 
• Sektöre yönelik eğitim, yayın, araştırma ve proje çalışmalarını desteklemektir. 
• Sektöre yönelik bankacılık ve sigortacılık hizmetlerini geliştirmektir. 
• Sektörler arası işbirliğine dayalı planlama yapmaktır. 
• Üniversitelerin, bilimsel kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin sektöre 

katkılarını desteklemektir. 
• Lojistik hizmetleri yurt geneline yaymaktır. 
• Sektörün dünya çapında tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmektir. 
• Yabancı sermayenin kontrollü bir şekilde Türk Lojistik sektörüne girmesini 

sağlamaktır. 
 
 
7.6.2. Lojistik Faaliyetler ve Altyapı 

 
7.6.2.1. Ulaştırma 
 

Lojistik performans önemli ölçüde ulaştırma sektörünün etkinlik ve verimliliğine 
dayanır. Lojistik maliyetlerin büyük bir kısmı taşımacılık giderleridir. Lojistik 
yönetiminin kritik başarı faktörleri olan maliyet, hız, güvenlik ve esneklik, büyük 
ölçüde ulaştırma alt yapısı seçeneklerine bağlıdır.  Ulaştırmanın sektörünün gelişmesi 
lojistik sektörüne önemli katkılar ve hizmet çeşitliliği sağlayacaktır. Bu çerçevede 
lojistik açıdan ulaştırmaya yönelik strateji ve çözüm önerileri aşağıda belirtilmiştir: 

 
• Uygun bölgelerde şirketlerin ulusal demiryolu ulaşım ağı ile bağlanması (iltisak), 

istasyon işletimi  ve demiryollarının kullanılması teşvik edilmeli ve 
kolaylaştırılmalıdır. 

• Belirlenen havayolu, denizyolu limanları ile demiryolu aktarma istasyonları büyük 
kapasiteli taşıtlara, yüksek hızla, güvenli ve en verimli bir şekilde hizmet veren ve 
özel lojistik şirketlerin içinde çalışabileceği şekilde lojistik alanlar (lojistik 
park/köy) düzenlenmeli ve plan kararlarına bağlanmalıdır. 

• Ana ulaştırma koridorları üzerinde uygun kapasite ve hizmet çeşitliliğinde organize 
lojistik bölgeler oluşturulmalı, gümrükleme, depolama, taşımacılık vb lojistik 
hizmetlerin tek merkezden alınması sağlanmalıdır. 
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• Kalkınmada öncelikli bölgelerin ulaştırma alt yapısı lojistik bakış açısıyla 
planlanmalıdır. 

• Karayolu taşıtlarına yönelik olarak, Yatırım Teşvik Mevzuatı çerçevesinde  filo 
yenileme girişimleri teşvik edilmeğe devam edilmelidir.  

 
7.6.2.2. Kombine ve transit taşımacılık 
 

 Kombine taşımacılık maliyet, hız, güvenlik ve esneklik etmenlerinin çoğunun eş 
zamanlı eniyilemesine yönelik bir taşımacılık türü olup, lojistik açısından çok uygun 
taşımacılık seçenekleri oluşturabilmektedir. Ülkemizin uzun dönemde bölgesinin 
lojistik merkezi olması transit taşımacılığın önemini ortaya koymaktadır. 
 
• Lojistik sektöründe özellikle maliyet, hız, güvenlik ve esneklik etmenleri açısından, 

coğrafik özellikler de dikkate alınarak, tüm taşımacılık türü seçenekleri, uygun  
entegrasyon ve kombinasyonlar dahilinde kullanıma sunulmalı, kombine ve transit 
taşımacılık olanakları artırılmalıdır.   

• Ülkemizin en uygun kombine ve transit taşımacılık hatları belirlenmelidir. 
 
7.6.2.3. Bilişim ve iletişim 
 

 Lojistikte yük akışının yanı sıra bilginin akışı çok önemlidir. Önümüzdeki 
yıllarda dağıtımın bayi ve mağazalar yerine son kullanıcıya teslime dönüşeceği, 
dolayısıyla teslimatlarda palet ölçüsü yerine paket ölçüsüne inileceği öngörülmektedir. 
Ayrıca tek modlu taşımacılıktan intermodal taşımacılığa geçiş hızlanacaktır. Bu nedenle 
bilgi akışında maliyetlerin düşürülmesi, hız ve güvenliğin artırılması gerekmektedir. 
 
• İnternet altyapısı sürekli geliştirilmelidir. 
• E-devlet, e-belge uygulamaları hızla yaygınlaştırılmalı ve desteklenmelidir (e-vergi, 

e-tescil, e-sözleşme, e-imza, e-beyanname vb.) 
• Elektronik ticaret desteklenmelidir. 
• Gümrük otomasyonu çalışmaları devam etmeli, taşımacılık ve lojistik şirketler ile de 

entegrasyonu sağlanmalıdır (Bilge yazılımı, vb.). 
• Lojistik bilişim ve iletişim standartları oluşturulmalıdır. 
• Araç, yük, taşıma kabı ve doküman izlenebilirliği (uydu haberleşmesi, akıllı 

ulaştırma sistemleri,  vb.) artırılmalıdır. 
• ULAŞ-NET sistemi geliştirilerek yetki belgesi, taşıt kartı vb. belgelerin elektronik 

ortamda verilmesi sağlanmalıdır. 
 
7.6.2.4. Hizmet verilen noktalar 
 

 Lojistik sektörü iç ve dış ticaretin artması ile orantılı olarak gelişir. Dolayısıyla 
ticaret yapanlara uygun altyapı olanakları sunmak, gerek maliyetlerin düşürülmesini, 
gerekse lojistik sektörünün gelişimini sağlayacaktır. 
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Hizmet standartları 
 

Sektörler bazında lojistik hizmet(taşıma, depolama, paketleme, bilişim, vb.) 
standartları oluşturulmalı ve uygulanması sağlanmalıdır. Açık kamyon ile sebze-meyve 
taşımacılığı yapılmaması, soğuk zincir taşımacılığında data logger kullanımı gibi. 
 
Sanayi bölgeleri ve siteleri 
 

Yüksek Planlama Kurulu’nun 30.9.2003 tarih ve 2003/44 sayılı Kararı ile 
onaylanan “Türkiye Sanayi Politikası Dokümanı” nda yer alan genel politikalardan biri  
“Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve sanayi bölgelerinde sürdürülebilir 
gelişmenin sağlanması” dır. Sanayinin  mekansal  dağılımı  Organize  Sanayi  Bölgeleri  
ve  Küçük  Sanayi Siteleri ile yönlendirilmektedir. 
 
• Her organize sanayi bölgesinde ve küçük sanayi sitelerinde ana taşıma yollarına 

kolay bağlanan, büyük hacimli ve organize taşıma, depolama ve katma değerli 
hizmetler veren lojistik merkezler için yer ayrılmalı ve özel lojistik şirketler 
tarafından işletilmelidir.   

• Organize Sanayi Bölgeleri Lojistik Merkezleri arasında iletişim, planlama ve 
koordinasyonun  sağlanmasına yönelik bir yapılanma gerçekleştirilmelidir (4. parti 
lojistik yaklaşımı). 

 
KOBİ’ler 
 

Sanayi yapısı içerisinde KOBİ’ler önemli bir paya sahiptir. Tüm işletmelerin 
%99’unu oluşturan KOBİ’ler rekabetin ve gelişmenin temel unsurlarından biridir. 
KOBİ’lerin lojistik sorunlarına ortak çözümler sağlanması KOBİ’lerin gelişimine 
destek verecektir. 
 
• KOBİ’lere konsolide taşımacılık, ortak depolama, stok yönetimi, palet bankası, 

koruyucu ambalajlama vb operasyonel destek konularda Lojistik Danışmanlık 
Hizmetleri, KOSGEB, Teknopark, Sanayi ve Ticaret Odaları vb. merkezler 
üzerinden verilmelidir. 

• KOBİ yüklerinin konsolidasyonunun sağlanarak maliyetlerinin düşürülmesi, lojistik 
anlamda pazara tepki hızlarının artırılması için, iletişim ve bilişim altyapı 
gereksinmelerine yönelik ortak çözümler oluşturulmalıdır (portal, ortak yazılım 
kullanımı, vb.) 

• Lojistik sektöründe yer alan ve KOBİ tanımına giren şirketler, Ulusal ve Avrupa 
Birliği’nin KOBİ kapsamındaki teşviklerinden yararlanmalıdır. 

 
Serbest bölgeler ve gümrük kapıları 
 

Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber 
gümrük bölgesi dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin 
hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari 
faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer 
kısımlarından ayrılan, üretim, üretim, alım-satım, montaj-demontaj, bakım-onarım, 
bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama, depo işletmeciliği, işyeri kiralama ve diğer 
faaliyetlerin gerçekleştirildiği yerlerdir. Türkiye’de ihracat için yatırım ve üretimi 
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artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak ile ekonominin girdi 
ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek amaçlarına yönelik olarak kurulan 
serbest bölgeler, lojistik faaliyetlerin yoğun yaşandığı bölgeler olup, bu konudaki 
strateji ve çözüm önerileri aşağıda belirtilmiştir: 
 
• Serbest bölgeler mevzuatına lojistik şirketler dahil edilmelidir.  Mevcut mevzuat 

depolama şirketlerinin çalışmasına izin vermektedir. 
• Mevcut gümrük ve serbest bölge mevzuatının gerek AB müktesebatı, gerekse 

lojistik bakış açısıyla uyumlaştırılması gerekmektedir (Gümrüklü-Gümrüksüz mal 
ayırımı, birden fazla transit eşyayı aynı araca koyamama vb. sorunlar lojistik 
faaliyetleri olumsuz etkilemektedir). 

• Gümrüklemede basitleştirilmiş hızlı iş süreçleri oluşturulmalı, gümrük kapılarında 
beklemeler en aza indirilmelidir. 

• Serbest bölgeler uygun ulaştırma ve iletişim teknolojisi alt yapısına sahip yerlerde 
kurulmalı (büyük limanlara, uluslararası havaalanlarına, karayolu ve demiryolu 
ağlarına yakın),  bölge lojistik alt yapısı etkin bir şekilde planlanmalı ve bölgeler 
lojistik bakış açısıyla düzenlenmelidir. 

• Resmi doküman akışı basitleştirilmeli ve hızlandırılmalı, gümrük ve serbest bölge 
yönetimleri arası koordinasyon düzeyi artırılmalıdır.  

• Serbest bölgelerin bilgisayar ağı, vinç, vb ekipmanlar açısından yetersizlikleri 
önlenmelidir.  

• Komşu ülkeler ile ortak ve uygun sınır noktalarında ortak serbest bölgeler kurulması 
teşvik edilmelidir.  

 
İç ve dış ticaret 
 

Türkiye’deki sanayi işletmelerinin bölgesel dağılımı dengeli olmayıp, daha çok 
sanayi katma değerinin %51,8’ini oluşturan Marmara bölgesinde yoğunlaşmaktadır. 
Ancak, geleneksel sanayi merkezleri olan İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara gibi illerin 
sanayideki ağırlığında azalma eğilimi görülmektedir. Bu illerde  finans,  bankacılık, 
pazarlama, ticaret ve turizm gibi hizmetler yoğunlaşmakta; sanayi faaliyetleri ise civar 
illere yayılmaktadır. Bunun sonucunda, İçel, Kırklareli, Sakarya ve Tekirdağ gibi yeni 
sanayi merkezleri oluşmuştur. Yerel  girişimciliğin gelişmesi sonucunda Denizli ve 
Gaziantep de yeni sanayi merkezleri konumuna gelmiştir. Az  gelişmiş  bölgelerde  
sanayinin  gelişimi  farklılaştırılmış  teşvik  sistemi  ile desteklenmektedir.  Ayrıca  
Güneydoğu  Anadolu  Projesi  (GAP),  Doğu  Anadolu Kalkınma Projeleri (DAP) ve  
Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Projeleri (DOKAP) gibi bölgesel kalkınma 
projelerinin uygulanmasıyla yeni bir ivme kazanılmıştır. 
 

Ülkemizde son 10 yıllık gelişmeler göz önüne alındığında ihracatta önemli 
gelişmeler kat edilmiştir. Bunun yanında ithalatta bu oranda büyümüş ve ticaret açığının 
büyümesine neden olmuştur. İhracatın büyümesinde temel etken endüstri ürünlerine 
dayalı sektörlerde komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve Gümrük Birliği 
kapsamında Avrupa Ülkelerinin taleplerinin gümrüksüz karşılanabilmesidir. Gümrük 
birliği aynı nedenle ithalatında büyümesine neden olmuştur. Bu açıdan ülkemizin son 
10 yılda artan bir hızla dış ticaret lojistiğine ihtiyacı olmuş ve bunu gerek yerel şirketler 
gerekse uluslar arası şirketler ile gidermeye çalışmıştır. Ancak dış ticaret açığın 
büyümesi bu ihtiyaç artışının dışarıdan içeriye yani ithalat gerçekleştiren lojistik 
kanallarının ihtiyacını daha fazla ortaya çıkarmıştır. Bunun en önemli nedeni ithalatın 
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ihracattan fazla olması yanında üretim olanakları için de yurtiçindeki talebin artması 
yönündedir Bu açıdan 1997–2003 döneminde endüstri ürünleri lojistiği önemli 
dalgalanma yaşarken endüstri ürünleri olmayan yada daha az uzmanlaşma gerektiren 
ürünlerde dolayısıyla bunların lojistiğinde bu dalgalanma daha az yaşanmıştır. Endüstri 
kaynaklarının ülkenin belirli bölümlerinde yoğunlaştığı göz önünde bulundurulursa bu 
bölgelerde artan dış ticaret açığı lojistiğe de yansıyarak lojistik talebinin ihracat 
yönünde azalmasına yada ithalat yönünde artmasına neden olmuştur. Öte yandan diğer 
bölgelerde artan ihracat ile dış ticaret dengesi sağlanmaya çalışılmış ve lojistik dengesi 
ihracat yönünde artmıştır. Bunun en önemli göstergesi ise son yıllarda lojistik  
çalışmalarının yürütüldüğü bölgelerde (liman, havalimanı veya gümrük kapıları) 
gözlemlenen elleçleme ve depolama faaliyetleridir. Bu kapsamda strateji ve çözüm 
önerileri aşağıda belirtilmiştir: 
 
• Transit ticaret geliştirilmelidir. 
• Taşıma güzergahı ve taşıma türü bazında dış ticaret dengelenmeye çalışılmalı, boş 

araç dönüşü ve boş kap nakli en aza indirilmeğe çalışılmalıdır. 
• Ülke içi üretim tüketim dengesi sağlanarak lojistikte verimlilik artırılmalıdır.  
• Komşu ülkelerle olan ticaret canlandırılmalı, bu ülkelerin serbestleştirme ve alt yapı 

çalışmalarına destek olunmalı, ortak şirketler kurulmalı ve lojistik entegrasyonlar 
sağlanmalıdır. 

• Lojistik faaliyetlerin Anadolu’ya yayılması teşvik edilmelidir.  
• Vergi reformu gerçekleştirilmelidir. 
• Kamu kurum ve kuruluşlarının lojistik faaliyetlerinde dış kaynak 

kullanımı(outsourcing) teşvik edilmelidir. 
• Dış ülkelerde ihracatçı birlikleri yoluyla depolama tesisleri kurularak bu ülkelerde 

sürekli ürün bulundurma konusunda bir avantaj oluşturulmalıdır. 
 
7.6.2.5. Kurumsallaşma 
 

Lojistik sektörünün sağlıklı gelişimi önemli ölçüde hizmet verenler ve hizmet 
alanlar arasında güven ortamının oluşturulmasına, güven ortamının oluşumu da büyük 
ölçüde taşımacılık şirketlerinin kurumsallaşarak büyümesine bağlıdır. Sektörde görülen 
küçük ölçekli ve verimsiz çalışma önlenmeli ve hizmet standartizasyonu sağlanmalıdır. 
 
• Birleşmeler ve yatırımlar yoluyla ölçek büyütme desteklenmelidir. 
• Sektörde Profesyonelleşmeye yönelik uygulamalar teşvik edilmelidir. 
• Lojistik sektörünün gelişimi için büyük önem arzeden dış kaynak kullanımının 

artması için güven ortamı sağlanmalıdır. Bu çerçevede lojistik şirketlerin 
kurumsallaşması, sektörde iş yapmanın sıkı kurallara bağlanmasına yönelik 
düzenlemelere gidilmelidir.  Özellikle askeri amaçlı gizlilik dereceli lojistiğe olanak 
sağlayacak lojistik şirket akreditasyonlarının verilmesine yönelik düzenlemeler 
yapılmalı, bu şekilde güvenilir şirketler ile çalışılarak savunma lojistiğinde 
tasarruflar sağlanmalıdır. 

 
7.6.2.6. Bankacılık-Sigortacılık hizmetlerine yönelik stratejiler 
 

Her sektörde olduğu gibi lojistik sektöründe de amaca uygun finans ve 
sigortacılık hizmetlerine ve gerekli yasal düzenlemelere gereksinim vardır. 
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• Sigorta kapsama alanı genişletilmeli, yurtiçi yük taşımalarında sigorta zorunlu 
olmalıdır. 

• Demiryolu ve denizyolu lojistiği yapacak şirketlere bankalarca orta ve uzun vadeli 
kredi desteği sağlanmalıdır. 

• Riskli bölgelerdeki lojistik ve taşımacılık faaliyetlerinde devlet gerekli önlemleri 
almalı ve destek sağlanmalıdır. 

• Leasing anlaşmaları sırasında küçük taşımacılar için asgari sınırlamalar ve koşullar 
oluşturulmalıdır.  

 
7.6.2.7. Depo ve dağıtım merkezleri 
 

Lojistiğin taşımacılık faaliyetinin yanı sıra önem arz eden diğer bir faaliyeti 
depolamadır. Çağdaş depolama ve dağıtım hizmetleri lojistikte etkinliği ve verimliliği 
arttıracaktır. 
 
• Ana taşımacılık eksenleri üzerinde uygun yerlerde dağıtım merkezleri için yer 

ayrılmalı, bu merkezlerin oluşturulması ve işletilmesi teşvik edilmelidir. 
• Depolar ve dağıtım merkezlerinin işletmeye alınmasında belirli standartlar 

aranmalıdır.  
 
7.6.2.8. Kentsel lojistik 
 

Ürünlerin dağıtım kanalları tüketicilere ulaşabilmek için kent içi taşımacılık ve 
depolama olanakları kullanmaktadır. Bu nedenle kentsel lojistikte etkinlik ve verimliliği 
de artırmak gerekmektedir. 
 
• Kentsel yük lojistiğinde demiryolu ve denizyolu kullanımı olanakları yaratılmalıdır. 
• Kentlerde depo kirliliğini ve verimsizliğini önlemek amacıyla, kent sınırları veya 

uygun yerlerinde büyük ölçekli ve çağdaş terminal depoların (çok sayıda şirket 
tarafından kullanılabilen) kurulması için yer ayrılmalı ve teşvik edilmelidir  

• Kent planlaması yapılırken Toptancı Halleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve Siteleri, 
Liman, Demiryolu İstasyonu ve Güzergahları, Çevre Yolları,Yanıcı, Parlayıcı ve 
Patlayıcı Madde Depoları, Gümrük, Nakliyat Ambarları için ayrılacak yerler hız, 
maliyet, esneklik, çevresel ve toplumsal duyarlılık vb lojistik performans ölçütleri 
dikkate alınarak bir bütün olarak öngörülmelidir. 

 
 
7.6.3. Personel ve Eğitim 
 

Lojistik konusunda yetkin insan kaynakları gereksinimi bilinen bir gerçektir. Bu 
alana yönelik eğitim konusunda önemli eksiklikler vardır. Sektörün ihtiyaç duyduğu ve 
duyacağı insan kaynakları profilinin oluşturularak, meslek standartlarının belirlenerek 
gerekli eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. 
 
• Lojistik eğitimi yüksek öğrenim düzeyinde verilmeli, depolama, taşımacılık, vb. 

lojistiğin temel faaliyet alanlarına yönelik eğitim orta ve yüksek öğretim 
düzeylerinde verilmelidir. 

• Lojistik meslek standartları (görev tanımları, görevli nitelikleri, vb.) 
oluşturulmalıdır. 
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• Lojistik meslek içi eğitim ve öğretimi teşvik edilmelidir. 
• Lojistik alanındaki tezler, proje, araştırma, yayın, kongre ve konferanslar 

desteklenmelidir. 
• Uluslararası eğitim projelerine katılınmalıdır. 
• Lojistik eğitim kurumları bazında standartizasyon ve sertifikasyon sağlanmalıdır. 
 
 
7.6.4. Uluslararası Durum 
 

Yabancı sermaye, dış ticaret, global ticaret yolları lojistiğin uluslararası 
boyuttaki  önemini ortaya koymaktadır. Uluslar arası ticarete dayalı lojistiğin gelişimi 
uluslararası ilişkilere ve dünya klasında kurumsal ve fiziksel altyapıya bağlı olacaktır.  
 
• Global lojistik gelişmeler yakından izlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. 
• Lojistikte uluslararası koordinasyon ve işbirliği artırılmalı, ikili ve uluslararası ticari 

görüşmelerde lojistik konulara gerekli önem verilmelidir. 
• Ülkemizin ulaştırma ve lojistiğe yönelik üstünlüklerinin uluslararası düzeyde 

tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yapılmalı ve teşvik edilmelidir. 
• Türk Lojistik Şirketlerinin yurtdışı yatırımları EXIMBANK kredileri yoluyla 

desteklenmelidir. 
 
 
7.6.5. Hukuki ve Yapısal Durum 
 
7.6.5.1. Serbestleştirme 
 

Lojistik faaliyetler ulusal güvenlik koşullarına dikkat edilerek tümüyle özel 
sektöre bırakılmalı, devlet planlama ve denetleme rolünü sürdürmelidir. 
 
• Demiryolu, havayolu ve denizyolu işletmeciliğinde tam rekabet koşullarına yönelik 

serbestleştirme bir plan dahilinde gerçekleştirilmelidir. 
• Bölgesel özel havayolu yük taşımacılığı teşvik edilmelidir. 
• Lojistik sektörüne girdi oluşturan bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, taşıt üretimi, 

vb sektörlerde tam rekabet ortamı sağlanmalıdır. 
• Tüm sektörde serbest rekabet-sürekli denetim esas olmalıdır. 
 
7.6.5.2. Yabancı sermaye 
 

Doğrudan yabancı yatırımlar, ülke sanayinin gelişiminde önemli bir yer 
tutmaktadır. Ülkemizde  yabancı  yatırımcılar  yerli   yatırımcılarla  aynı  hak  ve  
sorumluluklara sahiptir. Lojistik sektöründe yabancı sermaye gelişinin teşvik edilmesi, 
hem know-how açısından, hem de faaliyet hacmi açısından katkılar sağlayacaktır. 
 
• Dış ülkelere yönelik lojistik faaliyetlere  katkıda bulunabilecek uluslararası şirket 

birleşmeleri ve işbirlikleri desteklenmeli ve kolaylaştırılmalıdır. 
• Büyük ulaştırma ve lojistik yatırımlarına katkıda bulunabilecek yabancı sermayeye 

daha fazla kolaylıklar sağlanmalıdır. 
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• Demiryolu ve denizyolu kullanımına yönelik yabancı sermaye yapacağı yatırımlarla 
orantılı olarak desteklenmelidir. 

 
 
7.6.5.3. Ulusal koordinasyon 
 

Lojistik ulaştırma, telekomünikasyon, dış ticaret, vb faaliyetleri kapsamaktadır. 
Bu nedenle ulusal bazda ilgili tüm faaliyetlerin eşgüdümlü planlanmasını ve denetimini 
sağlayacak yönetsel bir yapıya gereksinim vardır. Ayrıca söz konusu faaliyet 
alanlarında verilerin tek bir merkezden toplanması ve raporlanması sektörün gelişimine 
olumlu katkılar sağlayacaktır. 
 
• Ulaştırma, dış ticaret, gümrükleme, depolama, bilgi ve iletişim teknolojileri vb bir 

çok alanı ilgilendiren lojistik planlama, koordinasyon ve denetimler, yasa ile 
düzenlenecek bir üst kurul tarafından gerçekleştirilmelidir. 

• Üst kurul öncelikle lojistik faaliyetler ile ilgili kamu kurum ve kuruluş 
yetkililerinden, sivil toplum kuruluş temsilcilerinden ve akademisyenlerden 
oluşmalıdır. 

• Üst kurul öncelikler ve sorumlular bazında bir yol haritası oluşturmalı ve takibinden 
sorumlu olmalıdır.  

• Lojistik sektörüne yönelik ulusal bazda veri toplama, değerlendirme ve raporlama 
çalışmaları yapılmalıdır. 

 
7.6.5.4. Tersine (Geri Dönüş) ve Yeşil lojistik, Ambalajlama, Afet Lojistiği 
 

Ulusal kalkınmamızda sürdürülebilirlik temel bir ilkemizdir. Dolayısıyla bu ilke 
çerçevesinde sektörün yönlendirilmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. Lojistikte 
hurdalar, iadeler, boş kapların(konteyner, demir kasa, palet vb.) oluşturduğu 
Tersine(geri dönüş) Lojistik ile lojistik faaliyetlerde çevresel duyarlılığı ön plana 
çıkartan Yeşil Lojistik kavramları Avrupa Birliği çalışmaları doğrultusunda önem 
kazanmaktadır. Afetlerde kamu ve özel sektörün gereken özveri göstermektedir. Afet 
lojistiği konusunda kamu ve özel sektörün planlı, koordineli ve dengeli şekilde harekete 
geçmesi etkinlik ve verimliliği artıracaktır. 
 
• Tersine (Geri Dönüş) ve Yeşil lojistiğe önem verilmeli, Avrupa Birliği ülkelerinde 

uygulanan yasaların Türkiye'de de özellikle ilaç, otomotiv, beyaz eşya vbg 
sektörlerde geçerlilik kazanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmelidir.  

• Gürültü kirliliğine karşı önlemler alınmalıdır. 
• Hava kirliliğine karşı önlemler alınmalıdır.  
• Araçlarda aşırı yükleme önlenmeli, sürücü ve denetleme elemanı eğitimlerinin yanı 

sıra, araç yaş ve kalite denetimlerine  verilmelidir. 
• Araç muayene istasyonları çalışma düzeni etkinleştirilmelidir.  
• Avrupa Birliği normları çerçevesinde ambalaj malzemelerinin yeniden kullanımı ve 

geri kazanımı yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Ambalaj standardizasyonu  
yapılmalı ve kodlanmalıdır. 

• Afet lojistik planlaması yapılmalıdır. 
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7.6.6. Lojistik Üst Kurulu 
 

Lojistik üst kurulu oluşturulmasının amacı, ülkemizdeki dış ve iç ticaret, sanayi, 
ticaret, bilişim ve iletişim, ulaştırma ve enerji sektörlerini etkileyen ve bu sektörlerden 
etkilenen lojistik faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini arttırmak için stratejiler 
oluşturmak, ulaştırma ve lojistik ana planını izlemek, alınacak önlemleri belirlemek ve 
koordine etmektir. Kurulun kuruluş amacı; lojistik faaliyetlerin yeterli, kaliteli, sürekli, 
düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde kullanıcıların kullanımına sunulması 
için, rekabet ortamında faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir 
lojistik sektörünün oluşması ve bu sektörde bağımsız bir koordinasyon ve denetimin 
sağlanmasıdır. 
 
7.6.6.1. Kurul üyesi kurum ve kuruluşları 
 

Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaretten sorumlu Devlet 
Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı, Denizcilik 
Müsteşarlığı ile Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşur. 
 
7.6.6.2. Kurulun çalışma esasları  
 

a) Kurumun merkezi Ankara'dadır. 
b) Üst Kurul Ulaştırma Bakanı’nın çağrısı toplanır. 
c) Üst Kurula Ulaştırma Bakanı başkanlık eder. 
d) Üst Kurula Ulaştırma Bakanı’nın bulunmadığı hal ve zamanlarda Dış Ticaretten 

sorumlu Devlet Bakanı başkanlık eder. 
e) Üst Kurulun sekreterya hizmetleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından yerine 

getirilir, ayrı  bir teşkilat oluşturulmaz. 
f) Üst kurulun daimi üyeleri tarafından ihtiyaç duyulduğu hallerde, diğer bakanlar 

ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de üst kurul toplantılarına 
katılabilir. 

g) Üst Kurulun toplantı yeter sayısı daima üyelerin üçte ikisidir. Kararlar, 
toplantıya katılan daimi üyelerin oy çokluğu ile alınır. Toplantılara katılmaları 
uygun görülen diğer kişilerin oy hakkı yoktur. 

h) Üst Kurul, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere, yılda iki defa olağan olarak 
toplanır. Üst Kurulun gündemi, Ulaştırma Bakanı tarafından belirlenir. 

i) Ulaştırma Bakanı, daimi üyelerden birisinin talebi üzerine, Üst Kurulu 
olağanüstü toplantıya çağırabilir.  

 
7.6.6.3. Kurulun görevleri 
 

a) Dünya’nın çeşitli üretim merkezlerinden gelen ürünleri bu ülkelere, bu 
ülkelerden gelen ürünleri de uluslararası pazarlara hızlı, düşük maliyetli, yüksek 
kaliteli, güvenli ve gerekli esneklikleri içerecek şekilde aktarılması kapsamında 
Türkiye’nin, etkin lojistik çözümler oluşturması ve önemli bir lojistik merkez 
olmasına yönelik olarak, yasal düzenlemeler çerçevesinde fiziksel ve kurumsal 
alt yapının oluşturulması, ulaştırma, gümrük, bankacılık-sigortacılık-ekspertiz, 
sanayi bölgeleri ve siteleri, kalkınmada öncelikli bölgeler, serbest bölgeler, 
depo, antrepo ve dağıtım merkezleri hizmetlerinin çağdaş ve ölçek ekonomisine 
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uygun bir düzeye getirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojisi  uygulamaları ile 
lojistik faaliyetler arasında gerekli eşgüdümün sağlanması için politikalar ve 
önlemler belirlemek ve önermek. 

b) Lojistik sektörünün geliştirilmesine ilişkin konularda idari ve yasal 
düzenlemelere ilişkin önerilerde bulunmak. 

c) Yürürlükteki mevzuatın ve yasa tasarılarının temel ilkeler, uluslararası belgeler 
ve mekanizmalarla uyumlu hale getirilmeleri için uygun gördüğü önerileri 
yapmak. 

d) Başbakanlık ve bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına lojistik 
konusunda tavsiye kararları vermek. 

e) Avrupa Birliği ve Türkiye’nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmelerde 
öngörüldüğü şekilde, lojistik faaliyetlerin çağdaş ve evrensel ölçülere uygun 
olarak gerçekleştirmek amacıyla yapılacak çalışmalar için önerilerde bulunmak. 

f) Lojistik alanında kaydedilen gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılması 
amacıyla yapılacak çalışmalar için önerilerde bulunmak. 

g) Uluslararası ilgili komitelerde görev alacak temsilcileri seçmek, bu komite 
çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve yönlendirmek. 

h) Lojistik altyapısı açısından ulusal ve uluslar arası etkinlik ve verimliliği 
artırmak, koordinasyonu ve kontrolu sağlamak amacıyla uygun konularda 
komisyonlar ve çalışma grupları oluşturmak bu grupların çalışmalarını 
yönlendirmek ve izlemek. 

i) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin lojistikte etkin kullanımının teşvik etmek için 
önerilerde bulunmak. 

j) Lojistik faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirilebilmesi için Lojistik faaliyetler 
bazında sektörel veri bankalarının oluşturulmasını sağlamaya yönelik önerilerde 
bulunmak. 

k) Türkiye’nin lojistik bir merkez haline gelmesi için gerekli tanıtımların 
yapılmasını sağlamak. 

l) Lojistik bilgi ve beceri eksikliğini, öğretim ve eğitimindeki ve yayın konusunda 
yetersizlikleri ortadan kaldıracak şekilde lojistik öğretim ve eğitim kurumlarının 
oluşturulması ve bunlar arasında eşgüdümü sağlanması için gerekli ilke ve 
politikaları oluşturmak. 

m) Kentiçi lojistik alanında verimliliği arttırılması için çalışmalar yapılmasını 
sağlamak. 

n) Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı çalışmalarının koordinasyonunu ve kontrolunu 
sağlamak. 

o) Lojistik Üst Kurulu’na yönelik talep edilen konuları değerlendirmek, Türkiye’de 
Lojistik konusunda izlenecek politikaların tayini, tespiti ve uygulamasıyla ilgili 
kararları almak ve Ulaştırma Bakanlığı’nı bu konuda bilgilendirmek. 

p) Lojistiğe ilişkin kararlar doğrultusunda yapılan uygulamaları incelemek, 
değerlendirmek ve yönlendirmek. 

r) Lojistiğe ilişkin mevzuat değişikliği tekliflerini değerlendirmek. 
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7.7. ULUSAL GÜVENLİK 
 
 
Genel 

 
Ulaştırma ana planı stratejisi kapsamında ülke güvenliğine katkı sağlayacağı 

değerlendirilen konular aşağıda açıklanmıştır : 
 

Dünyada güçlü olarak tanımlanan orduların güçleri sadece sahip oldukları 
asker sayısı ve son sistem silah teknolojilerinden kaynaklanmamaktadır. Bu orduların 
mensubu oldukları ülkelerin sahip oldukları ekonomik güç askeri güçlerine güç 
katmaktadır. 

 
Bir ülke güçlü ve modern bir askeri güce sahip olsa da; ülke silahlı kuvvetlerinin 

ikmal desteğini, uzun sürecek bir kriz ya da sefer döneminde, kesintisiz ve sürekli 
olarak sağlayabilecek ve gerektiğinde birlikleri gerek yurt içi ve gerekse dışında 
kullanılacağı kriz bölgelerine süratle intikal ettirebilecek ekonomik güce sahip değil 
ise askeri gücün varlığından söz etmek fazla anlam taşımayabilir. 

 
Ayrıca, güçlü bir ekonomiye ve askeri güce sahip olmak da yeterli değildir. Bu 

iki gücün dengeli ve rasyonel ölçüler içerisinde geliştirilmesi ve işbirliği içerisinde 
olmaları ülkeyi bir güç merkezi haline getirmede hayati derecede önem taşımaktadır. 
 
 
7.7.1. Dünyada,   NATO'da   ve   Türkiye'de   Ulaştırma   ve   Ulaştırma   Bilgi    
 Teknolojilerindeki Gelişmelerin Türkiye'nin Güvenliğine Etkileri 
 
7.7.1.1. Dünyadaki Gelişmeler 
 

Doğu blokunun dağılması ile birlikte dünyada geleneksel tehdit 
değerlendirmesi yaklaşımları sona ermiştir. Bunun yerini belirsizlik, istikrarsızlık, çok 
yönlü tehdit ve riskler almıştır. Böylece, bölgesel kriz ve çatışmaların teşkil ettiği 
asimetrik riskler önem kazanmaya başlamıştır. 

 
Tehdit algılamasına bağlı olarak tüm dünyada büyük ve hantal kuvvetler 

yerine, hareket kabiliyeti yüksek, çevik kuvvetlerin birlik bütünlüğü bozulmadan 
süratle kriz bölgesine, intikal ettirilmesi önem kazanmış ve stratejik ulaştırma / intikal 
yeteneği bir kuvvet çarpanı haline gelmiştir. 

 
Tehdit ve risklerdeki bu değişimin askeri ulaştırma faaliyetlerine bakışı 

etkilemesinin yanı sıra; 
 

Bu plan stratejisinin başındaki bölümlerde de belirtildiği gibi, 1970'li 
yılların başından itibaren küreselleşmenin etkisi ile dünya ticaret hacmi ve akışında 
muazzam bir artış meydana gelmiş ve bu durum sivil ulaştırma sektörünü olumlu 
yönde etkileyerek; ulaştırmanın yönetim ve araç, altyapı, tesis ve teknolojilerinde 
büyük gelişim ve değişimleri tetiklemiştir. 

 
Bu çerçevede, ticari ulaştırma sektörüne yönelik tam rekabeti kısıtlayıcı 

devlet müdahaleleri azaltılmış (deregülasyon) ve özel şirketler, ulaştırma maliyetlerinin 
en aza indirilebilmesi için, asıl üretim alanlarının dışındaki ulaştırma dahil tüm diğer 
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hizmet faaliyetlerini taşeron (third-party) firmalara yönlendirmeye başlamışlardır. 
 
Bu yeni bakış açısı ve savunma harcamalarını azaltma çabaları; silahlı 

kuvvetlerin lojistik problemlere yaklaşımını da etkilemeye başlamıştır. Bunun sonucu 
olarak yeni lojistik konseptler geliştirilmiş ve yeni yapılanmalara gidilmiştir. 
 
 
7.7.1.2. NATO'daki Gelişmeler 

 
Dünyada meydana gelen gelişmeler sonucunda; kolektif savunmadan ziyade, 

dünyanın herhangi bir bölgesinde meydana gelebilecek bir krize süratle müdahale etme 
kapsamındaki operasyonlar önem kazanmış ve bu durum NATO ülkelerinin, krizlere 
süratle müdahale için stratejik intikal ve stratejik intikali takip eden kriz bölgesindeki 
liman, havaalanı ve istasyonlarda kabul, toparlanma ve ileri intikal (RSOM-
Reception, Staging and Onward Movement) imkan ve kabiliyetlerine sahip olmalarını 
gerekli kılmıştır. 

 
1990'lı yılların ilk yarısında gerçekleştirilen krize müdahale operasyonlarından 

(Somali, Bosna-Hersek, Kosova) elde edilen dersler ışığında, NATO; daha etkin, 
ekonomik ve süratli bir ulaştırmanın icrası için, ulaştırmanın ülkelerce adem-i merkezi 
olarak planlanması ve icra edilmesi faaliyetlerinin, merkezi olarak koordinasyonu ile 
icra faaliyetlerinin merkezi / adem-i merkezi olarak izlenmesi ihtiyacını görerek, 
NATO Müttefik Ulaştırma Koordinasyon Merkezini  (AMCC-Allied Movement 
Coordination Center) kurmuş; Milli Ulaştırma Koordinasyon Merkezleri ile harekat 
alanı seviyesinde Birleşik/Müşterek Ulaştırma Koordinasyon Hücrelerinin kurulmasını 
kendi ulaştırma konseptine dahil etmiş ve intikal planlamasını bilgisayar ortamında 
yapabilmek için Müttefik Ulaştırma ve İntikal Planlama Sistemini (ADAMS-Allied 
Deployment and Movement System) geliştirmiştir. 

 
11 Eylül terör eylemlerini müteakip; dünyada, terörü önleme kapsamında 

NATO dışı geçici ittifakların (koalisyon) kurulması yönünde eğilimler oluşmakla 
birlikte; NATO içerisinde de, doğabilecek krizlere kısa sürede müdahale etmek 
amacıyla müşterek ve birleşik yapıda, yüksek hazırlık seviyesinde (5-30) gün ve kendi 
mevcut lojistik imkanlarıyla 30 gün boyunca harekat icra edebilme kabiliyetine 
sahip olacak olan NATO Mukabele Kuvvetini (NATO Response Force-NRF) 15 Ekim 
2003 tarihinde aktif hale getirmiştir. NRF konseptinde, kuvvet gönderen ülkelerin 
intikal / geri intikal ve lojistik desteği ülkelerin kendi sorumluluğunda olup, intikal / 
geri intikal ve lojistik desteğinin etkinlikle yapılmasını sağlamak için NATO ve 
TSK'nın stratejik hava ulaştırma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

 
NATO ülkeleri; 1999 yılı Washington ve 2002 yılı Prag Zirvelerinde, milli ve 

NATO birliklerinin süratle görev yerlerinde bulundurulmasını temin etmek için; milli 
(askeri/sivil) ulaştırma imkanlarının, NATO/üye ülkeler arasında ortak kullanılması 
ve stratejik ticari ulaştırma araçlarının çok uluslu olarak temini çalışmalarının 
başlatılmasını kararlaştırmıştır. Ayrıca, NATO'da milli bir sorumluluk olan ulaştırma 
ve intikal faaliyetlerinde, kolektif sorumluluk ön plana çıkmış olup, Stratejik Deniz ve 
Hava Ulaştırması Çalışma Grupları oluşturulmuştur. Gnkur.Bşk.lığı tarafından takip 
edilen her iki projeye Türkiye dahil olmuştur. NATO ve TSK tarafından Stratejik 
Hava Ulaştırması projesi kapsamında 2005-2012 yılları arasında kiralama (leasing) 
yöntemiyle AN 124-100 Antonov uçakları kullanılacaktır. 
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7.7.1.3. Türkiye ve TSK'daki Gelişmeler 
 
Türkiye'de 1990'lardan itibaren hız kazanan gelişmeler kapsamında ; 

 
Türkiye'de TSK'yı ulaştırma açısından etkileyen ve önümüzdeki dönemde 

daha yoğunlukla hissedileceği değerlendirilen en önemli hususlardan biri 
özelleştirmelerdir. Devletin hiyerarşik yapısı içinde yer almaları nedeniyle, milli yasal 
mevzuat çerçevesinde süratle TSK hizmetine alınabilen kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait stratejik ulaştırma araç, tesis ve altyapıları, özelleştirmeler kapsamında, özel 
sektör envanterine geçmeye başlamıştır. 

 
Ancak, özellikle gerçek şahıs ya da firmaların TSK tarafından acil durumlarda 

ihtiyaç duyulan ulaştırma yeteneklerinin, ihtiyaç duyulan yer ve zamanda hizmet 
kiralaması şeklinde süratle temini ve bunun garantisi riske girmeye başlamıştır. Bu 
garanti fiilen sağlanmadan "ihtiyaç duyulduğunda ulaştırma araçları bulunabilecektir" 
varsayımı veya umuduna dayalı olarak yapılacak hazırlıklar kamu ulaştırma 
envanterinin tamamen özel sektöre devredilmesi aşamasında ciddi güvenlik sorunlarını 
da beraberinde getirecektir. 

 
Her ülkede olduğu gibi, ülkemizde de, demiryolları TSK'nin ulaştırma 

ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda özellikle 
TCDD'nin özelleştirilmesi süreci ile TSK'nin ihtiyaçlarını karşılamada diğer sivil 
milli imkanların kullanılmasına ilişkin bazı garantilerin sağlanması projelerinin eş 
zamanlı olarak hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

 
Özelleştirmeler sonucunda kaybedilen kamu ulaştırma yeteneğinin yerini 

alabilecek bazı yasal imkanlar bulunmakla birlikte; bunlar TSK'nin özellikle acil 
ulaştırma ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersiz kalmaktadır. Bu çerçevede, 3634 sayılı 
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 07 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe giren 1 
ve 6 ncı madde değişiklikleri ile askeri ihtiyaçların karşılanmasında, alelade 
yöntemlerle temin edilemeyen özel gerçek / tüzel kişiliklere ait ulaştırma 
yeteneklerinin gerginlik ve kriz durumlarında da kullanılması mümkün hale 
getirilmiştir. Esasen, bu imkanın krizin / savaşın "ilerleyen aşamalarında" ulaştırma 
desteğinin sağlanması amacıyla kullanılmasına TSK planlarında yer verilmektedir. 
Ancak, ulaştırma yeteneklerinin çok kısa bir süre içerisinde TSK hizmetine alınması 
ihtiyacı olan durumlarda anılan yeteneklerin ticari taahhütleri dolayısıyla uzak 
mesafeli görevde bulunmaları halinde bu imkanın kullanılması fiilen söz konusu 
olamayabilmektedir. 

 
Bu nedenle, barış dönemlerinde icra edilen yurt dışı çok uluslu barış, kriz 

yönetim harekatında bu sınırlamanın yarattığı sakıncanın kamu araçlarının tamamen 
envanterden çıkmasından önceki dönemde alternatif çözüm tarzları ile ortadan 
kaldırılması maksadıyla, MSB.lığı ve TSK'nce bir çok proje yürütülmektedir. MSB. 
İlgınca yürütülen projeler şunlardır : 

1. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait imkanlarla temin edilmeyen araç, mal ve 
hizmetler için 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 5 ve 7 nci 
maddelerinde; gerçek kişiler ile özel kurum ve kuruluşlara ait imkanlardan 
Bakanlar Kurulu kararıyla sözleşme esaslarına uygun olarak, ücreti mukabili 
yararlanılabilmesi hususunda MSB'nce hazırlanan değişiklik teklifidir. Teklif 
Başbakanlığa ve Başbakanlık tarafından da TBMM Bşk.lığına gönderilmiştir. 

2. 3634 Sayılı Kanunda Milli Müdafaa Mükellefiyeti uygulanacak motorlu 
binek, nakil ve cer vasıtalarında ordunun ihtiyaç duyduğu şartlan haiz araçların; 
günlük kira bedellerinin o yılın bütçesinde gösterilen değerler üzerinden ödenmesi, 
satın alma durumunda kalınacak araçların ise o yılın bütçesinde gösterilen hiç 
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kullanılmamış bir motorlu vasıtanın değer pahasına göre satın alınması hususunda 
hazırlanan kanun tasarı taslağı Başbakanlığa, Başbakanlık tarafından da TBMM 
Bşk.lığına gönderilmiştir. 

 
Mevcut mevzuatta "satın alma" hükmü bulunan araçların satın alınması 

yerine kiralanmasını öngören söz konusu teklifin yasalaşması ile seferberliğin veya 
harekatın kısa sürede sona ermesini müteakip barışta ihtiyaç duyulmayacak birçok 
aracın TSK envanterinde kalması ve araçların hiç kullanılmadan veya kısa sürede 
kullanıldıktan sonra satın alınması halinde TSK açısından önemli ölçüde maddi zarara 
neden olması önlenecektir. 

 
TSK tarafından yürütülen diğer projeler "TSK'ndeki Gelişmeler" başlığı 

altında aşağıda açıklanmıştır. 
 
Ayrıca, 199O'lı yıllardan itibaren Türkiye'nin komşuları ve Türki 

Cumhuriyetlerle olan ikili askeri ilişkilerinde önemli artışlar gerçekleşmiştir. 
Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesinin aktif olarak gerçekleştirilmesi 
kapsamında barış döneminde dahi Balkanlara, Kafkaslara ve Orta Asya'ya yapılan hibe 
malzeme sevkıyatında zaman zaman istekli firma bulunmasında güçlükler 
yaşanmıştır. Bu durum Türk ulaştırma özel sektörünün barış, kriz ve sefer dönemi 
askeri amaçlı taşımaları konusunda teşvik edilmesinin önemini göstermektedir. 
 
 
Türkiye'nin Sivil Stratejik Ulaştırma Koordinasyon (TSSUK) Çalışma Grubu 

1. TSSUK ÇG; NATO'da 1999 Washington Zirvesinden sonra özellikle 
sivil (ticari) ulaştırma araçlarının askeri amaçlı kullanılması yönündeki çalışmalar ve 
bu konuda NATO'ya yapılan taahhütler milli sivil ve askeri imkanların bir bütün 
olarak kullanılmasını gerektirdiğinden, milli çalışmaların daha verimli olarak 
yürütülebilmesi maksadıyla bir bilgi paylaşım ve koordinasyon platformu olarak, 
2003 yılında Gnkur.Bşk.lığının girişimiyle kurulmuştur. 

2. Grup;  TSK, Dışişleri Bakanlığı, MSB.lığı,  Ulaştırma Bakanlığı,  
Denizcilik Müsteşarlığı, gerektiğinde çağrılmak üzere Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı, Ulaştırma Özel Sektörünün (Deniz Ticaret Odası vb.) yarı resmi kurum ve 
kuruluşlarından oluşmaktadır. 
 
 
TSK'daki Gelişmeler 

Ulaştırma bilgi sistemleri alanında : 
1. Müşterek (TSK dahilinde) ulaştırma faaliyetlerinin koordinasyonu ve 

sivil / çok ulusluteşekküllerle off-line bir arayüz oluşturma kapsamında 1994 yılında 
TSK Ulaştırma Koordinasyon Sistemi(UKS) ve TSK Ulaştırma Koordinasyon 
Merkezi (UKM) kurulmuş; TSK havayolu kurye seferlerinin 
planlanması otomasyona alınmıştır. 

2. Milli sivil ulaştırma sistemleri ile bilgi alışverişinin sağlanması 
amacıyla ilk olarak, 1995yılında THY TROYA Rezervasyon Sistemi, TSK Ulaştırma 
Koordinasyon Merkezinde hizmete alınmıştır. 

3. NATO Müttefik Ulaştırma ve İntikal Planlama Sistemleri UKM'ye 
kurulmuştur. 
4. UKS'nin milli/NATO ulaştırma sistemleri ile uyumlu ve/veya karşılıklı 

çalışabilir şekilde geliştirilmesi planlanmış ve projelendirilmiştir. 
5. Ulaştırma planlarının icra esnasında süratle güncelleştirilebilmesi ve 

maliyet-etkinlik sağlanması amacıyla gerçekleştirilen UKS Araç/Malzeme İz Takip ve 
Planlama Sisteminin (ARİTPAS) ilk sürümünün denemesi başarıyla tamamlanmıştır. 
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Sivil (kamu / özel sektör) ulaştırma araçlarının askeri amaçlı kullanılmasına 
yönelik olarak gerçekleştirilen, yeni ve bir dönüşümün habercisi olan uygulamalar 
şunlardır : 

1. 1999 yılından itibaren başlatılan personel servis ve alarm, nöbet, 
toplantı, eğitim vb. Toplu taşıma hizmetlerinin yürütülmesinde askeri otobüsler ile 
birlikte hizmet kiralaması şeklinde temin edilen ticari otobüslerin kullanılmasını 
yönelik SERVİS-2000 projesi ile; TSK'da ticari ulaştırma araçlarından, büyük 
ölçüde hizmet kiralaması şeklinde yararlanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmaların 
diğer ulaştırma alanlarına da yaygınlaştırılması düşünülmektedir. 

2. 1990'h yıllardan itibaren NATO/Koalisyonlar dahilinde çok uluslu 
harekata katılan Türk Birliklerinin intikalleri ve geri intikalleri kapsamında, personel 
taşımasında yurt içi piyasadan THY A.O.lığı yolcu uçakları ve yurt içi piyasada büyük 
boyutlu yük taşıma kapasitesi bulunmaması nedeniyle uluslararası piyasadan büyük 
gövdeli ulaştırma uçakları kiralanmıştır. 

3. 2002 yılındaki NATO Prag Zirvesini takiben Prag Yetenekler Taahhüdü 
(PCC-Prag Capabilities Commitment) kapsamında stratejik hava ve deniz ulaştırma 
araçlarının çok uluslu kiralanması yönündeki çalışmalara iştirak edilmiştir. Konuya 
ilişkin çalışmalar Türkiye'nin Sivil Stratejik Ulaştırma Koordinasyon Çalışma 
Grubu bünyesinde milli (kamu / özel sektör) ulaştırma araç, altyapı ve tesislere 
yönelik envanterinin ve planlı sefer bilgilerinin merkezi bir veritabanında 
tutulmasına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. 

4. TSK'nin özellikle barış dönemi ulaştırma ihtiyaçları ile yurt dışında 
görevli birliklerinin ikmaline yönelik olarak; 

• OHAL   Bölgesinin   desteklenmesinde   TSK   personelinin   THY   
A.O.lığı   Gn.Md.lüğü imkanlarından indirimli olarak yararlanması 
temin edilmiş, 

• Balkanlarda   devam   etmekte   olan   barış   gücü   operasyonlarına   
katılmış   olan   Türk Birliklerinin desteklenmesinde mevcut askeri 
kurye seferlerine ilave olarak; aylık THY kurye seferleri 
düzenlenmiştir. 

• Kurye/ ring planlı ulaştırma seferlerinin ulaştırma faaliyetlerinin 
maliyet-etkin olarak sürdürülmesinde asgari maliyetle azami verimi 
sağlayacak çözüm tarzı olduğu tespitinden hareketle,   1990Tı  yılların   
ikinci  yarısından   itibaren  tüm  Kuvvet  Komutanlıklarınca 
Karayolu TIR Ringi seferleri de düzenlenmeye ve bu amaçla 
özellikle K.K.K.lığı ve J.Gn.K.lığınca özel sektör ulaştırma 
imkanlarından yararlanılmaya başlanmıştır. Ayrıca bu amaçla 
konteynerler de TSK envanterine alınmaya başlanmıştır. 

• Dz.K.K.lığınca yurt içi ile Balkanlar ve Kıbrıs'taki lojistik faaliyetleri 
desteklemek üzere lojistik deniz nakliyat seferleri düzenlenmiştir. 

5. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki barış gücü operasyonlarına etkinlikle 
katılan TSK unsurları; stratejik intikallerini tamamladıkları varış limanı, havaalanı 
ve istasyonlarındaki indirme / boşaltma ve toparlanma faaliyetleri ile bu ulaştırma 
altyapı tesislerinden görev bölgelerine intikallerini klasik yöntemler kullanarak icra 
etmiştir. 

6. 2001 yılında Trakya'da icra edilen bir NATO tatbikatı kapsamında ilk 
kez TSK Ulaştırma Koordinasyon  Merkezi   ile  koordineli  olarak  çalışan  Milli  
Ulaştırma  Koordinasyon  Hücresi  tatbikat bölgesinde teşkil edilmiştir. Bu tatbikattan 
elde edilen dersler ışığında 2003 yılında Barış Kalkanı Harekatı kapsamında,   ABD  
Birliklerinin  Türkiye  topraklarında  yapması  muhtemel   intikallerin  koordinasyonu 
amacıyla ihtiyaç duyulan teşkilat yapısı (İncirlik Birleşik / Müşterek Ulaştırma 
Koordinasyon Merkezi) sivil kamu karayolu, demiryolu ulaştırma (trafik, gümrük 
dahil) kuruluş temsilcileri ile de takviyeli olarak oluşturulmuş  ve  liman,  
havaalanı,   istasyonlar,  karayolları  gibi  noktalarda ulaştırma  irtibat  subayları 
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görevlendirilmiş ve ulaştırma alanında sivil-asker işbirliği konusunda büyük tecrübe 
kazanılmıştır. 

7. Afganistan UGYK II (İSAF II) Harekatı kapsamında, Hv.K.K.lığınca 
Kabil havaalanı yer hizmetlerinin yürütülmesinde harekata katılan tüm ülkelere 
hizmet veren lider ülke fonksiyonu başarı ile yerine getirilmiştir. Bu tip hizmetlerin 
bedeli mukabili yürütülmesinde, yurt içi piyasadan özel sektör yeteneklerinin de 
devreye sokulmasına ilişkin altyapının oluşturulması çalışmalarına devam 
edilmektedir. 
 

TSK'nin acil ulaştırma ihtiyaçlarının karşılanmasında bugüne kadar 
uygulanmakta olan ulaştırma yeteneklerinin satın alma suretiyle tedarik yöntemi 
uygulanmıştır. Bu yöntem, ne zaman çıkacağı ve hatta çıkıp, çıkmayacağı belli 
olmayan bir krize yönelik olarak en yüksek hazırlık düzeyinde bulunulmasını temin 
etmek amacı ile envanterde çok yüksek seviyede bir atıl kapasitenin bulundurulması 
anlamına gelmektedir. Bu atıl kapasite; işletme, idame, bakım, personel eğitimi, 
amortisman, kaza riski, yenileme ihtiyacı vb. çok yüksek maliyetleri de beraberinde 
getirmektedir. 

 
Atıl kapasiteye ödenen bu yüksek bedelin, TSK'nin modernizasyonuna 

ayrılması ve askeri ulaştırma talebine yönelik yurt içi pazarın genişletilmesi, yeni 
istihdam alanı açılması, vergi geliri yaratılması suretiyle milli ekonomiye geri 
dönüştürülmesi çerçevesinde, TSK gelişmiş batı ordularında halen uygulanan ve 
sigorta sözleşmelerine benzer bir sözleşme tipi olan uyuyan sözleşme (dormant 
contract) ve garanti edilmiş faydalanma hakkı sözleşmesi (assured access contract) 
ile ticari ihtiyat filoları gibi çözüm yöntemlerinin Türkiye'ye kazandırılması yönünde 
yıllara sari ve yoğun çalışmalara devam edilmektedir. 

 
Uyuyan sözleşme; TSK birliklerinin (Milli / NATO) ani müdahalesini 

gerektiren durumlarda kullanılmak üzere, hangi birliklerin, ne zaman ve nereden-
nereye taşınacağının belli olmadığı ve TSK/Kamu ulaştırma araçları envanterinin de 
nitelik ve nicelik olarak yeterli olmadığı hallerde, ticari ulaştırma araçlarının 
durumun gerektirdiği süratle TSK hizmetine girmesine yönelik firma garantisinin 
alındığı özel bir sözleşme şeklidir. Bu sözleşmede yüklenici, ulaştırma yeteneğini 
temin etmemekte; bu yeteneğin istenilen yer ve zamanda TSK hizmetine girmesini 
garanti edecek bir taahhüt altına girmektedir. Sigortaya benzer bu garanti hizmeti için 
bir bedel talep edilebilmektedir. İhtiyaç halinde ulaştırma yeteneğinin fiilen alınması 
ve kullanılması durumunda kullanım hizmetinin bedeli ayrıca ödenmektedir. Türk İhale 
Mevzuatı için yeni olan bu tip sözleşmelerin yapılabilirliği Başbakanlık Kamu İhale 
Kurulu tarafından Mayıs 2004 tarihinde kabul edilmiştir. 

 
Sivil ulaştırma kapasitelerinin yeni alternatif tedarik yöntemleri kullanılarak 

TSK'ne kazandırılması amacıyla; harekat, lojistik, mali, teşkilat yapısı oluşturulması, 
TSK'nin bu kapsamdaki ihtiyaçlarının belirlenmesi, örnek şartnameler hazırlanması ve 
sivil-asker işbirliğine yönelik çalışmaların 2007 yılı sonuna kadar tamamlanması ve 
Gnkur.Bşk.lığı tarafından hazırlanacak olan şartname kapsamında MSB.lığı 
kanalıyla bir uyuyan sözleşme pilot uygulamasının 2005 yılı içerisinde yapılması 
planlanmaktadır. 
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7.7.2. Türkiye'de Ulaştırma Alanındaki Mevcut Kapasitenin 
 TSK İhtiyaçları Bakımından Türkiye'nin Güvenliğine Olan Etkileri 

 
7.7.2.1. Genel 

 
TSK tarafından yurt savunmasına yönelik olarak yapılan, operatif ve taktik 

seviyeli birlik intikallerinin ve intikali müteakip ulaştırma desteğinin sağlanmasında 
çoğunlukla karayolu ve demiryolu ulaştırma modeli kullanılmaktadır. Ancak özellikle 
operatif seviyede; birlik silah, araç, gereç ve ana malzemelerinin taşınmasında 
denizyolu ve personelin taşınmasında havayolunun kullanılması imkanları da gözden 
geçirilmektedir. 

 
TSK tarafından çok uluslu bir gücün parçası olarak iştirak edilen 

operasyonlarda stratejik (kıtalararası, denizaşırı, ülke aşırı vb.), operatif ve taktik 
seviyeli intikaller yapılmaktadır. Stratejik intikaller ve stratejik ulaştırma desteği deniz 
ve havayolu kullanılarak icra edilirken; gidilen kriz bölgesinde icra edilen operatif ve 
taktik seviyeli ulaştırma faaliyetlerinde Türkiye'den getirilen askeri/sivil karayolu 
ulaştırma yetenekleri ve/veya mahallinden temin edilen (kiralanan) karayolu, demiryolu 
yetenekleri kullanılmaktadır. 

 
Sayılan bu yetenekler kapsamında, liman işletme, havaalanı yer hizmetleri ve 

tüm ulaştırma modellerine ilişkin elleçleme (handling) yetenekleri yer almaktadır. 
 
 
7.7.2.2. Karayolu Ulaştırmasının TSK ihtiyaçlarına da Cevap Verebilmesi  
 İçi Göz   Önüne Alınmasında Yarar Görülen Düşünceler 
 
Fiziki Altyapının İyileştirilmesi 

 
TSK, birlik intikallerinde, envanterindeki her türlü karayolu ulaştırma aracı 

ile köy yollan dahil olmak üzere tüm karayollarını kullanmaktadır. Bu kapsamda en 
kritik taşımaları, tank taşıyıcı araçlarla yapılan Tank, Kundağı Motorlu (K/M) 
Top/Obüs, Zırhlı Personel Taşıyıcı, Dozer, Kreyn taşımaları almaktadır. 

 
Karayolları fiziki altyapılarında yapılacak iyileştirmelerde ve yeni inşalarda 

aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması halinde TSK'nin karayolu intikal 
faaliyetleri de büyük ölçüde kolaylaştırılmış olacaktır. 

1. Özellikle tali yollarda tank taşıyıcı araçların bazı virajlarda dönüş 
yapamadığı, tehlikeli ileri geri hareketler yapmak zorunda kaldığı; bu durumun 
intikalleri geciktirebildiği/durdurabildiği, kaza riskini artırdığı, konvoyun ve taşınan 
birliğin harekat açısından çok riskli bölgelerde açık hedef teşkil edecek şekilde 
kalabildiği tespit edilmiştir. TSK envanterinde bulunan tank taşıyıcı araçların ihtiyaç 
duyduğu asgari dönüş yarıçapı (dorseli) 22 metre ve en uzun tank taşıyıcı aracın 
uzunluğu 22,10 metredir. 

2. Gerek barış dönemlerinde yürütülen tatbikatlar, bakım faaliyetleri ve 
gerekse de kriz ve sefer (J-3 Görüşü) dönemlerinde tank yüklü tank taşıyıcı araçlar ile 
yurt sathındaki her bölgede her çeşit karayolu köprü ve menfezleri ile tüneller 
(şehirlerarası yollardaki alt geçit vb. dahil) geçiş için kullanılmaktadır. 

 
TSK envanterinde bulunan en ağır tankın (59.000 kg) yüklendiği tank taşıyıcı 

aracın (45,850 kg) toplam ağırlığı 104,85 tondur. Aynı aracın dingil başına ağırlığı 
(dorsede 3 ve 5 nci tekerlek altında 3 olmak üzere toplam 6 dingil) ise, 17 tondur. Bu 
çerçevede, gelecekte inşa edilecek olan köprü ve menfezler dayanıklılık sınıflarının 
belirlenmesinde bu kriterin asgari standart olarak esas alınmasına; mevcutlardaki 
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iyileştirmelerde bunun mümkün olamaması halinde köprü/menfeze yakın 
bölgelerde varyantlar oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

 
TSK envanterinde bulunan en yüksek tankın yüklendiği tank taşıyıcı aracın en 

üst noktasının yerden yüksekliği (tankın yüksekliği 3,34 m. + dorse yüksekliği 1,2 m.) 
4,54 metredir. En geniş tank taşıyıcı aracın genişliği ise 4,05 metredir. Bu çerçevede, 
gelecekte açılacak olan tüneller ile şehirlerarası yollarda karayolları üzerinden 
geçecek köprü, üst geçit vb. yapılarda, bu yükseklik ve genişliğin asgari standart olarak 
esas alınmasına; mevcutlardaki iyileştirmelerde bunun mümkün olamaması halinde 
tünel/üst geçişlere yakın bölgelerde varyantlar oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Ayrıca, gelecek yıllarda ihtiyaç durumunda açılması gereken yeni radar 
mevzileri ile ilgili yol ve köprü yapımlarında; intikallerde kullanılması gereken 
TIR'ların ebatları (En : 240 cm., Boy : 1380 cm., Yükseklik : 260 cm., Ağırlık : 40 
Ton) ile virajlarda TIR'ların dönüşü için gerekli yol dönüş kurp yarıçapları dikkate 
alınmalıdır. 

 
3. TSK birlikleri tarafından teşkil edilen karayolu konvoylarında (en az 5 

araçtan oluşan dizi) ortalama hız saatte 45 kilometre olarak kabul edilmekte ve her 2 
saatlik süre sonunda mola verilmektedir. Uygulamada karayolları kenarlarında uygun 
mola alanlarının bulunmaması nedeniyle, çoğunlukla araçlar (ki bazen konvoylardaki  
araç  sayısı   100'e  kadar çıkabilmektedir) yol  üzerinde  sağa yanaştırılarak park 
edilmekte ve bu durum trafiğin genel akışında yavaşlamaya, yoğun trafıkli bir 
yolda tıkanıklıklara yol açabilmektedir. Barış döneminde büyük sorun teşkil etmeyen 
bu durum; karayolları üzerinde ticari trafik de devam ederken, çok sayıda birlik 
intikali, cepheden uzaklaşan insanların oluşturduğu düzensiz konvoylar, mülteci 
akımları, yardım malzemeleri akışı, dost ve müttefik ülkelerin birliklerinin intikali 
gibi trafiğin olağanüstü derecede yoğunlaşması ve karayolu altyapısına yönelik 
düşman saldırıları ya da doğal afet hasarlarının bu yoğunluğu artırması sonucunda 
zamanın en kritik faktör haline dönüştüğü kriz ve sefer dönemlerinde telafi edilmesi 
güç büyük sorunlara yol açması muhtemeldir. 

 
Bu sakıncanın barış döneminden itibaren önüne geçilebilmesi amacıyla, 

yerleşim alanları dışında karayolları kenarlarına 100 kilometrelik aralıklarla yaklaşık 
250 metre uzunlukta ve 15 - 20 metre genişlikte mola alanları oluşturulması ve 
gerekirse bu alanların askeri konvoyların öncelikli kullanımına ve/veya karayolu 
üzerindeki diğer toplu hareketlerin askeri konvoyların geçişini engellemeyecek 
şekilde geçici olarak yol dışına alınması amacına yönelik ön koşullarla karayolu 
dinlenme tesisleri yapılmak üzere özel sektöre kiralanmasının uygun olacağı 
değerlendirilmektedir. Esasen ihtiyaç tespit edilen bölgelerde bu tesisler mevcut ise, 
kriz ve sefer dönemlerinde buraların ücreti mukabili kullanılmasına yönelik protokol ve 
uyuyan sözleşmeler barış döneminden itibaren ilgili Bakanlıklarca yapılabilir. 
 
 
Kriz ve Sefer Dönemlerinde Trafik ve Karayolu Güvenliği 

 
Yukarıda açıklanan nedenlerle, kriz ve sefer döneminde artan trafik hacminin 

birlik intikallerinin olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçilmesi amacıyla, İçişleri 
Bakanlığı unsurlarınca aciliyeti bulunmayan karayolu üzerindeki hareketlerin ana 
intikal ve ikmal yolları dışındaki tali güzergahlara yönlendirilmesi 
gereklidir. Bu amaçla, hazırlanacak yurt içi trafik kontrol planları TSK ve ilgili 
diğer kamu, kurum ve kuruluşları ile koordine edilmelidir. 

 
Ayrıca, olağanüstü durum ve kriz dönemlerinde zarar gören vatandaşların 

kriz bölgesini terk ederken, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarının kriz 
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bölgelerine intikallerinin engellenmemesi için Jandarma Trafik Timleri trafiğin akışını 
sağlamak maksadıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Timleri ile işbirliği yapması 
hususu göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
 
Karayolu Taşımacılığı 

TSK envanterinde yer alan tank taşıyıcı araçlar, sivil piyasada kullanılan 
platform yarı-römorklu çekici araçlara göre daha yüksek çekiş ve taşıma kabiliyetine 
sahip ve arazide de kullanılabilen, tedarik ve müteakiben işletme-idame maliyetleri de 
yüksek olan pahalı araçlardır. 

 
Önümüzdeki dönemde TSK'nce bu araçların (ve ihtiyaç duyulacak diğer 

personel, yük taşıyıcı, soğutmalı kasası bulunan vb. özel maksatlı araçların), harekat 
planlarında ilk aşamada intikali planlanan birliklerin taşınmasına yetecek asgari 
seviyede TSK envanterinde bulunması ve müteakip ihtiyacın karşılanmasında özel 
sektör ile uyuyan sözleşmeler yapılması gibi projeler gündeme gelecektir. Bu durum 
geleceğe yönelik olarak karayolu sektörüne uyuyan sözleşmelere istinaden kaynak 
aktarımı ve kriz ve sefer (J-3 Görüşü) dönemlerinde bugüne kadar olandan daha 
yüksek bir askeri taşıma talebi olarak geri dönecektir. Bu talebin boyutları, TSK 
Ulaştırma Koordinasyon Sisteminin (UKS) hayata geçeceği 2006 yılı ikinci yarısından 
itibaren net olarak ortaya çıkacaktır. 

 
Türkiye'nin karayolu taşımacılığına yönelik çok yüksek bir kapasitesi olması 

nedeniyle, TSK'nin 2007'den itibaren ilave bir talep olarak piyasaya girmesi, atıl 
kapasitenin nisbi olarak azalmasına neden olabilecektir. Ancak, ticari sektörde pek 
rastlanmayan özellikle tank taşıyıcı araçlara yönelik talebin, ihtiyaç duyulduğunda 
uyuyan sözleşmeler aracılığı ile karşılanarak, savunma harcamalarında tasarruf 
sağlanabilmesi için özel sektörün tank da taşıyabilme kabiliyetine sahip araç alımını 
ve işletmesini teşvik edecek vergi indirimi, sübvansiyon vb. yöntemlerin ve mevzuatın 
süratle hayata geçirilmesi önem kazanmaktadır. 
 
 
7.7.2.3. Demiryolu   Ulaştırmasının   TSK ihtiyaçlarına da cevap verebilmesi    

içi   göz   önüne alınmasında yarar görülen düşünceler 
 
Türkiye'de demiryollarının gerek barış döneminde ve gerekse de kriz ve 

sefer (J-3 Görüşü) durumlarında en büyük müşterilerinden birisi TSK'dir. Ancak, TSK 
ulaştırma ihtiyaçlarının karşılanmasında demiryollarına yönelik bu yüksek oranlı 
kullanımı azaltılarak, alternatif kapasitelere (örneğin denizyolu) yönlendirilmesine 
ilişkin çalışmalar sürdürülmekle birlikte, TSK ve TCDD yakın ilişkisinin uzunca bir 
süre daha devam edeceği değerlendirilmektedir. Bu durum demiryollarını TSK 
ihtiyaçları açısından diğer ulaştırma çeşitlerine göre, nicelik olarak daha önemli 
kılmaktadır. 
 
 
Fiziki Altyapı ve Taşıt Parkı 
 

TSK'nin tank, kundağı motorlu top, kreyn, dozer, bazı römorklu sahra 
mutfakları, D7 model dozer silah, teçhizat ve iş makinelerinin demiryolları ile 
taşınmasında ağırlık ve gabari açısından karayollarındaki benzer fiziki altyapı 
sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu sayılan silah, araç ve teçhizatın demiryolları ile 
taşınmasında, tünel, hat kapasiteleri, kurplardaki sınırlılıklar vb. nedeniyle, trenler çok 
yavaş hareket etmek zorunda kalmaktadır. Bu çerçevede, gelecekte inşa edilecek olan 
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demiryolu fiziki altyapısı dayanıklılık sınıflarının belirlenmesinde bu tip araçların 
taşınmasında süratin artırılmasına yönelik standartların dikkate alınmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. Ayrıca, ağır tonajlı askeri malzeme taşımaları ile birlikte özellikle 
mühimmat taşımalarında hız limitlerinin TCDD tarafından titizlikle belirlenmesi ve 
tren mürettebatının askeri taşımalarda hız ve emniyete ilişkin dikkat edilmesi gereken 
hususlar konusunda eğitilmesi amacıyla TSK ve TCDD arasında işbirliği 
oluşturulmalıdır. 

 
TSK birlik intikal ihtiyaçları; bayram tatillerinde karayollarında olduğu gibi 

kısa süre içerisinde ortaya çıkan ve kısa bir zaman diliminde altyapı, araç ve tesislerin 
azami kapasite ile kullanılması suretiyle karşılanması gereken hayati önemi haiz bir 
ihtiyaçtır. Bu nedenle, TSK birliklerinin yükleme ve boşaltmalarının yapıldığı çıkış 
ve varış istasyon ve garlarının tren kabul kapasitelerinin, yan ve (özellikle) baş rampa 
sayısının artırılması ve askeri silah, araç ve gereçlerin park edebileceği ve 
depolanabileceği alanların yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

 
Ayrıca, demiryollarının ana sorunlarından birisinin altyapının eskiliği olduğu 

bilinmekle birlikte, gelecekte birlik intikallerinin daha süratli ve kesintisiz 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla demiryolu altyapısının geliştirilmesi kapsamında hat 
taşıma ile tren (sayısı) kapasitelerinin artırılması, kurpların dünya standartları ölçüsüne 
çıkarılması, demiryolu - denizyolu aktarma limanlarının / ağının geliştirilmesi / 
genişletilmesi ve özellikle eski doğu bloku ülkelerine transit geçişlerde süratle 
geniş raya aktarımı sağlayacak teknik imkanların artırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

 
Taşıt parkına ilişkin olarak, özellikle tankların taşınmasında kullanılan 

platform vagonlarının sayısındaki artışlar, tank taşıyıcı araç ihtiyacının azalmasını ve 
tasarrufu beraberinde getirecektir. 
 
 
Yeniden Yapılanma 
 

TCDD Gn.Md.lüğünün kombine taşımacılık ve konteyner taşımacılığı 
konusunda yapacağı gelişmeler TSK'nin intikal kabiliyetini de önemli ölçüde 
artıracaktır. Bu kapsamda çıkış ve varış gar ve istasyonlarında konteyner elleçlemesi 
imkan ve kabiliyetinin oluşturulması ve/veya ihtiyaç duyulan yer ve zamanda geçici 
olarak oluşturulması önem kazanmaktadır. 

 
Yeniden yapılanma kapsamında, ister sadece üstyapının ve isterse de üst ve 

altyapı birlikte olmak üzere TCDD Gn.Md.lüğünün özelleştirilmesine karar verilmesi 
halinde; bu özelleştirme sürecinin, yurt savunması kapsamındaki intikallerinin büyük 
çoğunluğunu demiryolu ile gerçekleştiren TSK'nin alternatif ulaştırma kapasitelerinin 
ihtiyaç duyulan yer ve zamanda kullanımını garanti altına alma projelerini hayata 
geçirme süreci ile eşzamanlı olarak yürütülmesi hayati önemi haizdir. 

 
 

7.7.2.4. Denizyolu   ulaştırmasının TSK ihtiyaçlarına da cevap verebilmesi içi   
göz önüne alınmasında yarar görülen düşünceler 
 
Kabotaj Hakkı : 

Roma Antlaşmasının 75 nci maddesi gereğince, AB'ye üye devletler, birliğe ait 
herhangi bir ülkede serbestçe taşıma işiyle uğraşabilecektir. Türkiye'nin Avrupa 
Birliğine girmesi durumuna bağlı olarak Türkiye'nin karasularında yapılacak kıyı 
taşımacılığı, halihazır imkan ve kabiliyetlerimiz göz önüne alındığında yabancı 
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sermayenin kontrolüne altına girebilecektir. 
 
Dünyada en fazla tercih edilen ulaşım şekli olan deniz taşımacılığına; 

Türkiye'deki kabotaj hakkı, AB ve TSK açısından baktığımızda; AB ülkelerine karşı 
halihazırda mevcut olan "deniz kabotajı"nın, Türkiye'deki kabotaj taşımacılığının 
yeterli düzeyde olmaması ve taşımaları denize çekebilecek yeterli filoların 
kurulamaması nedenleriyle kendiliğinden sona ereceği değerlendirilmektedir. 

 
Türkiye'nin AB'ne üye olması ile başlayacak süreçte, yukarıda belirtilen 

gerekçeler nedeniyle, TSK'nin barış ve kriz dönemlerine gereksinim duyduğu 
karasuları dahilinde yapılacak deniz yolu ulaştırma ihtiyacının menfi yönde 
etkilenebileceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda önümüzdeki 10-15 yıllık AB'ne 
girme süreci içerisinde, özellikle kıyı ulaştırmasına yönelik alt yapı çalışmalarına 
ağırlık verilmesinin ve yabancı şirketlerle rekabet edebilecek yeterlilikte ve sayıda 
filoların kurulmasına ilişkin gerekli düzenlemelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi 
önem arz etmektedir. 

 
NATO içinde geliştirilen yetenek paketleri çerçevesinde "deniz ulaştırmasının 

(Sea Lift) önem kazanacağı değerlendirilmektedir. Bu proje içinde Türk Ticaret 
gemilerinin artan ve etkin bir şekilde yer alması hedeflenmeli ve bu çerçevede 
intermodal ulaştırma yetenekleri geliştirilerek; demiryolu / denizyolu / karayolu 
geçişlerini süratlendirecek şekilde liman yetenekleri artırılmalıdır. 
 
Güvenlik Açısından Limanlar ve Hizmet Alımları 
 

Güvenlik ortamının değişmesine bağlı olarak deniz kuvvetlerinin Türkiye'yi 
çevreleyen denizlerde harekat yapma olasılığı artmaktadır. Bu bağlamda özellikle 
Samsun doğusu ile Antalya-Mersin arasında kalan bölgede harekat ihtiyacı olarak 
uygun nitelikte liman ve onarım tesisine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 
Diğer taraftan mevcut limanlarda veya yeni yapılacak uygun limanlarda Türk 

Deniz Kuvvetleri gemilerinin istifade etmesi maksadıyla iskele/rıhtımlarda 10 metre su 
çekiminin esas alınması 80-90 metre uzunluğunda aborda olma yerinin bulunması, 
milli güç unsurlarının karşılıklı kullanımı açısından uygun olacaktır. 

 
Onarım tesisleri / tersaneler açısından ise özel sektörün süratle değişen 

yapısının takibi için imkan/kabiliyetlerin elektronik ortamda güncel olarak tutulması, 
Türk Deniz Kuvvetlerinin özel sektörden faydalanma imkanını artıracaktır. 

 
Diğer taraftan limanlar gibi önemli tesislerin özelleştirilmesi çağın gereği 

olarak memnuniyet ile müşahade edilmektedir. Ancak bu limanlardan faydalanan Türk 
ve yabancı harp gemileri açısından sorun hizmetler karşılığı alınan ücretin çok yüksek 
olmasıdır. Belirli kar marjı ile çalışan ticaret gemilerine uygulanan ve hizmetin bedeli 
olmaktan çok kar payı içeren ücretlerin harp gemilerine uygulanması, vergi 
yükümlülerinin haklarının değişik şirketlere uygun olmayan biçimde dağıtımına neden 
olmaktadır. Diğer taraftan ücretlerin yüksek olması nedeniyle yabancı harp 
gemilerinin Türk limanlarına gelmekten imtina etmeleri milli gelire yapılan katkıyı 
azaltmaktadır. Bu nedenlerle harp gemilerine hizmetin karşılığı olan bedeli ve kabul 
edilebilir kar içeren özel bir tarife uygulanması faydalı olacaktır. 

 
Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu göz önüne alınırsa; değişik 

ülkelerden gelmesi muhtemel mühimmatın en kısa sürede ve en ekonomik olacak 
şekilde taşınması için Stratejik Deniz Kıyı Noktalarında, limanların mühimmat nakli 
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yapılabilecek şekilde yapılandırılması, yeterli güvenliğe getirilmesi ve anılan 
limanlarla demiryolu bağlantısının kurulması yönünde tedbirler alınmasının uygun 
olacağı değerlendirilmektedir. 

 
TSK'nin stratejik (denizaşırı) ulaştırma ve intikal faaliyetlerinin 

karşılanmasında, Türk Deniz Ticaret Filosu imkanlarından daha etkinlikle 
yararlanabilmek kapsamında, uyuyan sözleşmelerin hayata geçirilmesi çalışmaları 
2007 yılında tamamlanmış olacaktır. Bu çerçevede, Türk Deniz Ticaret Filosunun 
genç, yetersiz liman bölgelerinde kendiliğinden yükleme boşaltma yapabilme 
yeteneğine sahip ve askeri amaçlı kullanılabilirliği yüksek RO-RO ve 
Konteyner/RO-RO tipi gemilerinin kullanılmasına yönelik barıştan itibaren bedeli 
mukabili garanti edilmiş bir kriz dönemi TSK talebi oluşması beklenmektedir. 

Yine bu çerçevede, TSK.lerinin stratejik (denizaşırı) ulaştırma ihtiyaçları için, 
Türkiye'de RO-RO envanterinin/planlı sefer bilgilerinin çıkarılması ve bu envanterde 
bulunan şirketler ile uyuyan sözleşme yapılması, planlamalara yardımcı olacaktır. 
 
 
7.7.2.5. Havayolu ulaştırmasının   TSK  ihtiyaçlarına   da cevap verebilmesi    
 içi göz önüne alınmasında yarar görülen düşünceler 
 

TSK'nin stratejik (denizaşırı) ulaştırma ve intikal faaliyetlerinin 
karşılanmasında, Türk Sivil Havacılık Filosu imkanlarından daha etkinlikle 
yararlanabilmek kapsamında, uyuyan sözleşmelerin hayata geçirilmesine 2007 yılından 
itibaren başlanacaktır. Bu çerçevede, yetersiz havaalanlarında kendiliğinden yükleme 
boşaltma yapabilme yeteneğine sahip ve askeri amaçlı kullanılabilirliği yüksek 
(özellikle büyük gövdeli malzeme, araç, silah ve konteyner yüklemelerine uygun) 
kargo uçaklarının, milli sektörden (Türk Sivil Havacılık Filosu) teminine yönelik 
barıştan itibaren bedeli mukabili garanti edilmiş bir kriz dönemi TSK talebi oluşması 
beklenmektedir. Bu nedenle; Türk Sivil Havacılık Filosunun TSK'nin malzemesinin 
taşınmasına yönelik yeterli özellik ve yeterli sayıda kargo uçaklarının bulunup 
bulunmadığının tespit edilmesinin uygun olacağı kıymetlendirilmektedir. 

 
Ayrıca, Afganistan Kabil Havaalanında olduğu gibi havaalanı yer hizmetlerinin 

bulunmadığı kriz bölgesi havaalanlarında yer hizmetlerini yürütebilecek milli 
firmalarla uyuyan sözleşme türü sözleşmeler yapılması gündeme gelebilecektir. 

 
Önümüzdeki dönemde Türkiye havaalanlarında yapılacak iyileştirmelerde ve 

yeni havaalanı inşasında LCN (Load Classifıcation Number) değerlerinin ve park 
alanlarının Türk Hv.K.K.lığı uçaklarının ve çok uluslu NATO stratejik hava 
taşımacılığı anlaşmaları kapsamında TSK tarafından kullanılacak olan ANTONOV 124 
uçaklarının iniş / kalkışına ve yer hizmetlerine uygun olması konusunun TSK ile 
koordine edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
 
 
7.7.2.6. Boru hatları ulaştırmasının TSK ihtiyaçlarına da cevap  
 verebilirliğine ilişkin düşünceler 
 
 TSK rafine edilmiş petrol ürünlerinin taşımalarında Türkiye'de inşa edilmiş 
olan NATO boru hatlarını kullanmaktadır. Ham petrol boru hatlarından yapılan 
taşımalar doğrudan kullanıma hizmet etmediği için TSK'nin ihtiyaçlarını doğrudan 
etkilememekle birlikte, kriz ve sefer dönemlerinde doğal gaz boru hatlarından yapılan 
taşımalarda TSK ihtiyaçlarına öncelik verilmelidir. Kriz ve sefer durumlarında tüm 
boru hatlarının pompa istasyonları depoları ve giriş noktalarının korunması büyük 
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önem arz etmektedir. Bu koruma için gerektiğinde TSK'nin desteği sağlanması hususu 
ilgili kuruluşlar tarafından TSK ile koordine edilebilir. 
 

Doğalgaz boru hatlarının yüksek basınç ölçümü 75 Atü, akaryakıt boru 
hatlarının yüksek basıncı ise 90 Atü olup bu farktan dolayı kullanım güçlüğü 
olabilecektir. Ayrıca doğalgaz boru hattı ile mevcut akaryakıt boru hatlarının 
bağlantıları için bir hazırlık yoktur. Bu bağlantıların nasıl yapılacağı ve işletilmesi ile 
diğer bütün hususlarda TSK'nin MSB ANT. Bşk.lığı ile koordinesi uygun olacaktır. 
 
 
7.7.2.7. Türkiye lojistik faaliyetler sektörü yeteneklerinin TSK 

 ihtiyaçlarına da cevap verebilirliğine ilişkin Düşünceler 
 
Halen TSK tarafından milli lojistik sektörümüz barış döneminde ve oldukça 

sınırlı olarak küçük parça malzeme, paket taşımacılığında kullanılmaktadır. Ancak 
2007 yılını müteakip özellikle yurt dışında (örneğin Bosna-Hersek, Kosova, 
Afganistan vb.) çok uluslu operasyonlar kapsamında konuşlanmış olan TSK 
birliklerinin sistematik ulaştırma desteğinin sağlanmasında lojistik firmaların bir 
bütün olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

 
 

7.7.3.      Sonuç ve Teklifler 
 
7.7.3.1. Sonuç 

 
TSK ulaştırma planlan mevcut milli (askeri/sivil) ulaştırma altyapısı ve 

envanterini esas alarak yapılmaktadır. 
 
TSK bugüne kadar, ulaştırma planları kapsamında ihtiyaç duyduğu sivil 

yetenekleri milli sivil sektörden temin edememesi durumunda harbe hazırlık 
düzeyini en üst seviyede tutabilmek amacıyla, ulaştırma envanterini kuvvetli 
bulundurmuştur. Ancak, bugün TSK mili sivil yeteneklerdeki artışlar ve alternatif 
tedarik yöntemlerinin geliştirilmesi sonucunda envanterde herhangi bir kriz 
durumunda kullanılmak üzere çok yüksek işletme-idame ve bakım maliyeti ile 
büyük miktarda atıl kapasitenin bekletilmesi anlayışından vazgeçmektedir. 

 
Ulaştırma üst yapısına ilişkin bu gelişmeler ile birlikte mevcut altyapıda da 

meydana gelebilecek gelişmeler, planların da gelişmesini ve TSK'nin halen yüksek 
seviyede bulunan caydırıcılığını daha da 
artıracaktır. 
 
 
7.7.3.2. Teklifler 
 
Genel 

Ulaştırma alanında bugüne kadar üst düzeyde sürdürülmüş bulunan sivil / asker 
işbirliğinin daha da geliştirilmesinin, ulaştırma projelerinin hayata geçirilmesinde 
TSK görüşünün de alınmasının, TSK ihtiyaçlarına ilişkin talebe ve bu ihtiyaçları 
karşılayabilecek olan arza ilişkin bilgilere süratle ve eşzamanlı olarak ulaşılabilmesi 
amacıyla milli (kamu/özel sektör) ulaştırma envanterine, planlı seferlerine ve altyapı 
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kapasitelerine ilişkin bilgilerin TSK Ulaştırma Koordinasyon Sisteminin (UKS) imkan 
ve kabiliyetleri de kullanılarak off-line paylaşılmasının, özel sektörün askeri amaçlı 
kullanılabilir envanter temin etmesini teşvik edecek tedbirlerin hükümetler 
tarafından alınmasının, yurt dışı çok uluslu operasyonlarda, kriz bölgesinde lojistik 
ihtiyaçların yerinden temin edilebilmesi için nakit kaynak kullanımına imkan 
sağlayacak bir bütçe yapısı oluşturulmasının, Türkiye ekonomisine ve milli askeri 
gücün artırılmasına yüksek katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 
 
 
Mevzuata İlişkin Hususlar 

3634 sayılı Mİ11İ Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasına gerek 
kal 

madan, milli hudutlarla sınırlı kalmayacak şekilde, merkezi planlama 
esaslarına göre, gerginlik ve kriz dönemlerinde de, kamu kurum ve kuruluşlarında 
mevcut olmayan imkanlara sahip belirli gerçek kişi ile özel kurum ve kuruluşların 
imkanlarından, yapılacak sözleşmeler dahilinde, ücreti mukabili faydalanılabilmesi 
ve özelleştirmenin yarattığı sakıncaların asgari seviyeye indirilebilmesine ve MMM 
uygulanacak araçların günlük kira bedellerinin ödenmesine veya yeni araç bedelinden 
satın alınmasına yönelik MSB.lığı kanun değişiklik teklifinin en kısa sürede 
yasalaştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

 
Bu çerçevede, ayrıca kamu ihale mevzuatında sadece gizlilik dereceli 

hususlara ilişkin olarak (3b istisna maddesi) değil, her durumda uyuyan sözleşme 
benzeri sözleşmelerin kolaylıkla yapılabilmesine yönelik değişiklikler yapılmasının 
askeri ulaştırma harcamalarında maliyeti düşüreceği ve Türkiye'nin savunma 
harcamalarının daha etkili kalemlere yönlendirilebilmesini sağlayacağı 
değerlendirilmektedir. 

 
Günümüzde belediyelerin imkan ve kabiliyetleri özellikle istihkam 

gücü/ulaştırma imkanları gelişmiştir. TSK, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olduğu 
gibi belediyelere de gerginlik ve kriz dönemleri ile seferberlik ve savaş hallerinde 
ihtiyaç duyulabilecektir. Bu nedenle TSK'nin ihtiyaçlarına uygun ulaştırma 
imkanlarını da bünyesinde bulundurulan belediye başkanlıklarının ilgili birimleri de 
Silahlı Kuvvetlerin talebi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile TSK'nin harekat 
kontrolüne verilmesi ile ilgili hususun Başbakanlık Seferberlik ve Savaş Hali 
Hazırlıkları Direktifine ithal edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
 
 
Bilgi / Teknoloji Paylaşımına İlişkin Hususlar 

 
Mevcut uygulamada; Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu, Tüzüğü ve MD 

82-3A TSK.nce Seferberlik ve Savaş Hallerinde Özel Nakliyat ve İnşaat Firmalarının 
Kullanılması Direktifi gereğince ülkemizdeki sivil nakliyat firmalarının (kara, deniz ve 
hava yolu) kaynak bilgileri ilgili makamlar tarafından MSB.lığına gönderilmekte ve 
MSB.lığınca da söz konusu firmaların TSK.nin ihtiyaç bildiren birliklerine tahsisi 
sağlanmaktadır. Bu durum dikkate alınarak, seferberlik ve savaş hallerinde TSK.ne 
tahsisi planlanan ulaştırma imkan ve kabiliyetlerinin mükerrer şekilde başka resmi 
görevlere de planlanmasını önleyecek milli ulaştırma koordinasyon yapısı da 
oluşturulmalıdır. 

 
Özel Nakliyat Firmalarından, 90/500 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali 

Tüzüğünün 61 nci maddesi ve TSK'lerince Seferberlik ve Savaş Hallerinde Özel 
Nakliyat ve İnşaat Firmalarının Kullanılması Direktifi (MD 82-3A) esaslarına göre 



 7.7-15

yararlanılmaktadır. Söz konusu Direktife göre TSK'nin ulaştırma hizmetlerinin 
karşılanması kapsamında MSB'ye kaynak göndermekten sorumlu makam Ulaştırma 
Bakanlığı'dır. Ulaştırma Bakanlığınca kaynaklar anılan Direktifte belirtilen teknik 
özellikleri de içerecek şekilde MSB'ye bildirilmesi halinde; TSK'nin TSK Ulaştırma 
Koordinasyon Sistemini kullanarak ulaştırma ve intikal planlaması yapan birimlerine 
yardımcı olacaktır. 

 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen POL-NET 

projesi ile Trafik Tescil Şube/Bürolarının birbirine data hattı ile bağlanarak tescil 
işlemlerinin hızlandırılması ve bir merkezde (Emniyet Genel Müdürlüğünde) 
toplanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda MSB ile Emniyet Gn.Md.lüğü arasında 
kurulmuş olan data hattı sayesinde seferi yükümlülük verilecek araçların tebligat 
oranlarının artırılması maksadıyla geliştirilen anında tebligat projesinin hayata 
geçirilmesi için söz konusu Trafik Tescil Şube/Bürolarının data hattı çalışmalarının 
tamamlanması önem arz etmektedir. (Emniyet Gn.Md.lüğünden alınan bilgilere göre 
505 trafik tescil şube/bürosundan 211 inin bağlantı çalışması tamamlanmıştır. 
 
 
Diğer Hususlar  : 
 

Uykuda sözleşmeler/hizmet sözleşmeler kapsamında özel nakliyat firmalarına 
ulaştırma yeteneklerinin istenilen yer ve zamanda TSK hizmetlerine ilişkin firma 
garantilerine yönelik sözleşme yükümlülüklerinin firmalar tarafından yerine getirip 
getirilmediğinin ve ulaştırma yeteneğinin sözleşmelerde belirtilen sürelerde istenilen 
yerde bulunup bulundurulmadığının kontrol edilmesi amacıyla, uykuda 
sözleşme/hizmet sözleşmesi hazırlayan firma ve komutanlık seviyesinde ve belirsiz 
zamanlarda uyum tatbikatları veya seferberlik tatbikatları yapılmalıdır. 
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8. KENTSEL ULAŞTIRMA 
 

Genel  
 

1950’li yıllarda başlayan kentleşmenin giderek hızlanması sonucu bugün, 
nüfusumuzun üçte ikisinden fazlası kentlerde yaşamaktadır. Hızı bir miktar düşmüş de 
olsa, bu demografik değişim devam etmektedir.  

 
Diğer yandan, 1970’li yıllarda başlayan motorlu taşıt sahipliği artışı ise giderek 

hızlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki oranlara bakıldığında, henüz düşük olan otomobil 
sahipliğinin, sosyo-ekonomik, ayrıca otomotiv sanayiindeki gelişmeler ve otomobil 
edinimini kolaylaştıran satış yöntemleri ile normal koşullar altında önümüzdeki yıllarda 
artışını sürdüreceği beklenmelidir.  

 
Gerek nüfus ve gerekse motorlu taşıt sayısında yaşanan hızlı artışlara karşılık 

kentlerimizde ulaşım altyapısı aynı gelişmeyi gösterememiştir. Bunun sebeplerinin 
başında plansız büyüme ile uzun süre ulaşım ve trafik sorununun önemsenmeyip kısa 
vadeli yüzeysel çözümlerle giderilmeye çalışılmış olması gelmektedir. Son yıllarda 
tehlikenin önemi kavranmış ise de bu defa finansal, ayrıca imar planlarında gereken 
duyarlılıkta göz önüne alınmamış olması sebebiyle, mekansal kısıtlarla karşılaşılmıştır. 
Bunun sonucu olarak da pek çok kentimizde ölçeğine (ulaşım talebine) bakılmaksızın 
raylı sistem tesisi tek çözüm yolu olarak görülerek bu yönde girişimler başlatılmıştır. 
Ancak gecikmelerden dolayı, sorunu yakalayıp çözümlemek zorlaşmıştır.  

 
Kısaca açıklanan gelişmelerin sonucu olarak, kentlerde ulaşım zorluğu ve trafik 

tıkanıklıkları yaşam kalitesini düşürmüş, büyük kentlerde yaşayanlarca, çözülmesi 
istenen sorunlar listesinde başa geçmiştir. Bunun yanında büyük kentlerde yaşanan aşırı 
trafik tıkanıklıklarının yarattığı ekonomik kayıplar ile dışsal maliyetler, yani çevre 
üzerindeki olumsuzluklar da giderek artmaktadır.  

 
 
8.1. AMAÇ, İLKE ve POLİTİKALAR 
 

Kentiçi ulaşımda amaç; kullanıcıya, işleticiye ve ülkeye maliyeti en az, 
ekonomik ve sosyal gelişmeye katkısı yüksek, kentiçi gelişimi olumlu etkileyecek, daha 
iyi bir kent yaşamını yaratacak çağdaş bir sistemin kurulup uygulanması olmalıdır.  

 
Bu amaçlara erişmeye olanak verecek ilkeler ve politikalar ise, özetle;  

 
• Taşıtlara değil insana öncelik veren, taşıt erişimini değil insan erişimini 

(ulaşımını) öne çıkaran, 
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• Katılımcı bir plan/karar/uygulama anlayışını benimseyen, 
• Yatırım ve işletmecilikte kaynakların verimli ve etkin kullanımını sağlayan, 
• Mevcut ulaşım altyapısının kapasitesini en üst düzeyde kullanan,  
• Çevresel, kentsel, insani ve tarihi değerleri bozmayan, koruyan ve 

destekleyen, sürdürülebilirliği olan,  
• Toplumun farklı kesimleri arasındaki eşitliği sağlamada katkısı bulunan, 
• Yapım, bakım ve işletme yönlerinden ülkemizin teknolojik düzeyine de 

uygun düşen modern teknolojileri, ayrıca altyapı tesisi, araç ve donanımda 
mümkün olduğunca yerli üretimi destekleyen  

 
ulaşım türlerinin kullanılması olarak sıralanabilir.  
 
 
8.2. ÜLKEMİZDE YAŞANAN GELİŞMELER  
 
8.2.1. Hızlı Kentleşme  
 

Ülkemizde 1950’li yıllarda başlayan kentleşme giderek hızlanmış ve bu gün her 
üç kişiden ikisi, ilçe ve illerde yaşar duruma gelmiştir (Tablo 8.1).  
 
Tablo 8.1. Türkiye’de kentleşmenin gelişimi 
 

Kentli nüfus Kentli nüfus 

Yıllar (10.000+Yerler) % Yıllar İl ve İlçe Özekleri % 

1927 2.236.085 16,4 1927 3.305.879 24,2 

1935 2.684.197 16,4 1935 3.802.642 23,5 

1940 3.214.471 18,0 1940 4.346.249 24,4 

1945 3.441.895 18,3 1945 4.687.102 24,9 

1950 4.883.865 18,5 1950 5.244.337 25,0 

1955 5.328.846 22,1 1955 6.927.343 28,9 

1960 6.967.024 25,1 1960 8.859.731 31,9 

1965 9.343.006 29,8 1965 10.805.817 34,4 

1970 11.845.423 33,3 1970 13.691.101 38,5 

1975 16.713.696 41,4 1975 16.869.068 41,8 

1980 20.330.265 45,4 1980 19.645.007 43,9 

1985 35.789.000 50,9 1985 26.855.757 53,0 

1990 31.468.877 55,4 1990 33.656.375 58,4 

1997 38.249.085 62,6 1997 40.882.357 64,6 

2000 41.709.313 61,4 2000 44.109.336 65,0 
Kaynak: R. Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, 2002 
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1960-2000 yılları arasındaki 40 yıllık dönemde, nüfusu 10.000’den fazla olan 
yerlerde yaşayanların sayısı 6,9 milyondan, 41,7 milyona çıkarak 6 misli bir artış 
göstermiştir. Bu arada, son 40 yıldaki nüfus artışlarının ortalama beşte dördü kentlerde 
meydana gelmiştir. Bu dönem içinde kırsal nüfus yılda ortalama % 1 dolayında 
artarken, kentsel nüfus artışı ortalama % 6 olmuştur. Son yıllarda genel nüfus artış 
oranında azalma görülmekle birlikte kırsal bölgelerden kentlere göçün bir süre daha 
devam etmesi beklenmektedir. Tahminlere göre, 2005 yılında kentsel alanlarda yaşayan 
nüfusun 55 milyona ulaşması beklenmektedir.  
 

Diğer yandan kentsel nufusun yoğunlaştığı yerleşim yerlerinin sayıları da, 
özellikle 1960’dan sonra giderek artmıştır (Tablo 8.2).  
 
Tablo 8.2. Büyük nüfuslu kent sayıları 
 

Yıl Nüfusu 50-100 bin olan kent sayısı Nüfusu 100 binden büyük kent sayısı 

1927 3 2 

1940 6 3 

1950 6 5 

1960 18 9 

1970 20 20 

1980 32 29 

1990 58 43 

2000 71 56 
Kaynak: R. Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, 2002 
 

Nüfus yoğunlaşmasında gözlenen bir başka gelişme, başta İstanbul, Ankara ve 
İzmir olmak üzere bazı büyük kentlermizde Türkiye ortalamasının çok üzerinde nüfus 
artışları meydana gelmiş olmasıdır. Nitekim, 1990-2000 yılları arasında Türkiye 
genelindeki nüfus artışı % 0,22 iken aynı dönemde İstanbul’daki nüfus artışı oranı % 
0,40 dolayında olmuştur. Bu arada, Bursa ve Kocaeli gibi kentlerde sanayi, Antalya ve 
benzeri kentlerde ise turizm yatırımları nüfus yoğunlaşmalarının başta gelen nedeni 
olmuştur. 
  
 
8.2.2. Plansız Büyüme  
 
 Ülkemizde bu hızlı kentleşme yaşanırken , 
 
- Kentlerin büyümesi çoğunlukla bir plana dayanmadığından, ayrıca sık sık çıkarılan 

imar afları ile özellikle büyük kentlerin çeperlerinde düzensiz, gecekondu tarzında 
yapılaşmalar oluşmuştur. Bunun sonucu olarak bu gün bu bölgelerde toplu taşıma 
araçlarının rahatlıkla çalıştırılabileceği bir güzergah bulmak sorun olmuştur.  

- Yapılan planlamalarda, arazi kullanımı-ulaşım etkileşimi nazara alınmadığından, 
konut bölgeleri ile sanayi ve ticaret bölgeleri iç içe girmiş, böylece uzun mesafeli 
araç kullanımı gereksiz yere artmıştır.  
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- Yapılaşmış bölgelerde, imar kararlarının değiştirilmesi ile yoğunluklar artmış, 
ayrıca buralarda ulaşım altyapısına göre uygun olmadığı halde çok trafik 
yaratan/çeken iş ve alışveriş merkezleri oluşmuştur.  

- Hızlı nüfus yoğunlaşması ve fiziksel büyümeye karşılık ulaşım altyapısına yönelik 
uygulamalarda fiziki planlamalarla uyuma önem verilmemiş, ayrıca son yıllara 
kadar maliyet yüksekliği öne sürülerek köklü çözüm getirecek projeler yerine kısa 
vadeli çözüm getirecek ucuz, yüzeysel çözümler tercih edilmiştir.  

- Farklı ulaşım türleri ile ilgili altyapılar oluşturulurken bütüncül bir plana bağlı 
olarak bunların birbirleri ile entegrasyonu iyi şekilde kurulmamış, genelde noktasal 
çözümlere gidildiğinden ulaşım altyapısından beklenen verim tam olarak 
alınamamıştır.  

- Fiziki planlamalar yapılırken ve ulaşım altyapısı oluşturulurken çok zaman taşıt 
öğesi, yani taşıt trafiğinin rahatlatılması öne çıkarılmış, insan öncelikli uygulamalar 
pek görülmemiştir.  

 
 
8.2.3. Motorlu Taşıt Artışı  
 

Kentleşme ve nüfus yağunlaşmalarında özetlenen durum yaşanırken, sosyo-
ekonomik gelişmeye paralel olarak, ülke düzeyinde özellikle 1970’li yıllardan sonra 
olmak üzere hızlı sayılabilecek motorlu taşıt artışı olmuştur. Motorlu taşıt artışları, alım 
gücü yüksek olan büyük kentlerimizde daha belirgindir. Otomobil sahipliğindeki 
değişmeler bu durumu açık olarak ortaya koymaktadır (Tablo 8.3).  
 
Tablo 8.3. Otomobil sahipliğinin gelişimi (1950-2000) 
 

 Türkiye İstanbul 

Yıl Toplam Sayı 
(x1000) 

1000 Kişiye 
Düşen 

Toplam Sayı 
(x1000) 

1000 Kişiye 
Düşen 

1950 13,4 1 3,9 4 

1960 45,7 2 21,3 13 

1970 137,7 4 55,4 18 

1980 710,9 16 201,4 42 

1990 1.649,8 29 559,8 63 

2000 4.422,2 65 1.629,3 156 
Kaynak: Karayolu Ulaşım İstatistikleri (2001), KGM ,Trafik İstatistik Yıllıkları, EGM 
  
 
8.2.4. Trafik Tıkanıklıkları ve Çevre Kirlenmesi  
 

Ülke düzeyinde yaşanan hızlı ve plansız kentleşme, bazı kentlerdeki nüfus 
patlamaları ve hızlı taşıt sayısı artışı beraberinde önemli sosyal ve yönetsel sorunlar 
getirmiştir. Bunlardan en önemlileri zaman kaybı, gereğinden fazla yakıt tüketimi, çevre 
kirlenmesi ve kazalar ile toplumsal maliyeti yüksek olan trafik tıkanıklıkları ve ulaşım 
zorluğudur. Bu gelişmelerin sonucu olarak da ulaşım ve trafik 1963-67 dönemini 
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kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dahil bütün plan kararlarında yer alan 
önemli konulardan biri olmuştur. Bu beş yıllık planlarda öne çıkan hedefler; 
 
- Kentlerimizde rahat, hızlı, ekonomik ve güvenli ulaştırma olanakları yaratmak, 
- Mevcut altyapının verimli şekilde kullanılması, 
- Başta raylı sistemler olmak üzere, toplu taşımacılığa öncelik verilip geliştirilmesi, 
- Kentlerin fiziki planları ile ulaşım planlarının bütünleştirilmesi, 
- Planlama, uygulama, işletme ve denetimde koordinasyonun sağlanması, 
- Çevre ile uyumlu ve kirleticiliği az bir ulaşım hizmetinin sağlanması 
 
olmuştur. Bu arada, uygulama olanağı bulamayan 1983-93 Ulaştırma Ana Planı’nın 
hazırlanması sırasında, geçmişte yaşanan gelişmelerin ışığında, kentiçi ulaşım ile ilgili 
olarak yukarıda sıralanan ilke ve politikalar benimsenmiştir. 
 
 
8.3. DÜNYADAKİ GELİŞMELER  
 

İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda hızlanan otomobil sayısı artışının 
getirdiği ulaşım ve trafik sorunları karşısında önceleri taşıtların hareketlerini 
kolaylaştırıcı yaklaşımlar benimsenmiş ve trafik tıkanıklıklarına bu bakış açısı altında 
çareler aranmıştır: Yeni yolların açılması, mevcut yolların genişletilmesi, katlı kavşaklar 
yapılması gibi. 

 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülen bu yaklaşımın istenen sonucu 

vermediği hemen farkedilmiştir. Yeni açılan veya kapasitesi artırılan yollarda trafiğin 
hızı bir süre artmış da olsa, arazi kullanımındaki değişmeler ve kısa süreli iyileşmenin 
otomobil trafiğini daha kolay çekmesi sonucu buralarda trafik yaratan yeni merkezlerin 
ortaya çıkması ve yerleşim yoğunluğunun artması ile tıkanmalar tekrar başlamıştır. Bir 
başka deyişle, alınan önlemlerle yaratılan ek kapasiteler trafikte artışlara yol açarak kısır 
döngü devam etmiştir.  

 
Özetlenen gelişmeler yanında, 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi, ayrıca 

insanların motorlu taşıt trafiğinin yol açtığı çevre kirlenmelerine daha duyarlı 
davranmalarının da etkisi ile kentiçi ulaşım planlamasında yaklaşım değişmiş, 
geçmişteki eğilimlerin devam edeceğini esas alarak yapılan talep tahminlerine cevap 
verecek ulaşım altyapılarının tesisi yaklaşımı yerine, yolculuk taleplerini belirli ilkeler 
çerçevesinde yönlendiren bir planlama yöntemi benimsenmiştir. Bir başka deyişle, 
“yolculuk talep yönetimi” yaklaşımı öne çıkmıştır.  

 
Bu kapsamda olmak üzere, arazi kullanım kararlarında araçlı ulaşımı en aza 

indirecek kentsel gelişme stratejileri benimsenmiş, toplu taşıma araçlarının kullanımını 
özendirici, bisiklet ve yaya yolculuklarını kolaylaştırıcı uygulamalar yaygınlaştırılırken 
altyapının daha verimli kullanılması için bizdeki dolmuş türü ara toplu taşıma 
araçlarının kullanımının artması için yüksek doluluk oranlı taşıtlara özel şeritler tahsis 
edilmiştir.  

 
Diğer yandan trafiğin yoğun olduğu kent merkez bölgelerine otomobil ile girişi 

azaltmak amacı ile bu bölgelere girişlerin ücretlendirilmesi pek çok kentte (Singapur, 
Hong Kong, Oslo, Bergen, Londra) uygulama bulurken, merkez bölgelerde otopark 
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kapasitesi kısıtlı veya pahalı tutulmuş, bu bölgelerin çevrelerinde parket-bin (park and 
ride) uygulamasını teşvik edici park alanları yaratılmak suretiyle otomobil-toplu taşıma 
ulaşımının bütünleşmesine çalışılmıştır.  

 
Bu arada, iletişim teknolojisinin getirdiği kolaylıklardan ulaşımda daha fazla 

yararlanılması amacıyla yapılan çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Bu yöndeki 
uygulamaların başlıcaları, araçlı yolculukları azaltmak bakımından internet aracılığı ile 
yapılan iş, alışveriş ve eğitimin teşvik edilmeleri ile, akıllı ulaşım sistemlerinden 
(Intelligent Transport Systems) kentiçi trafiğin yönetimi ve denetimi, ayrıca yolcuların 
toplu taşıma araçlarını daha fazla kullanmalarını özendirmek/kolaylaştırmak üzere 
önceden bilgilendirilmelerinde yararlanılmasıdır.  
 
 
8.4. KENTİÇİ ULAŞIMDA MEVCUT DURUM VE SORUNLAR  
 
1. Planlamaya gereken önem verilmiyor  

 
Kentlerimizin hemen hepsinde fiziki planlama (nazım plan) ile uyumlu ulaşım 

planları olmadığı için ulaşım altyapıları bir plana bağlı olmaksızın, birbirinden kopuk 
olarak yani parçacı bir yaklaşım ile oluşturulmuştur. Aynı durumun devam ettiği 
söylenebilir. Ayrıca arazi kullanımı-ulaşım ilişkisi kurulmadan yatırım kararları 
alınmaktadır. Doğru olanı, arazi kullanımındaki bir değişikliğin ulaşım sistemini nasıl 
etkileyeceğinin modeller yardımı ile belirlenip kararların buna göre alınmasıdır. Bu 
arada birkaç büyük kentimizde hazırlatılan ulaşım ana planları belirli aralıklarla 
güncelleştirilmedikleri için değerlerini yitirmektedirler. 
 
2. Yetki ve sorumluluk paylaşımında dağınıklık var 

 
Kentiçi ulaşıma yönelik yatırımların planlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi 

ve denetimlerinde özellikle metropoliten ölçekli kentlerde pek çok kamu kurumu ve 
sivil kuruluş söz sahibidir.  

 
Yerel yönetimler, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 3030 Sayılı Büyükşehir 

Belediyeleri’nin Yönetimi Hakkındaki Kanun ile 2918 Sayılı Karayolu Trafik 
Kanunu’ndan aldıkları görev ve yetkilerle bu kurumların başında gelmektedir. Ulaşıma 
yönelik altyapının herşeyi ile oluşturulması ve altyapı üzerindeki araçların işletilmesi 
esas olarak yerel yönetimlere, yani belediyelere ait bulunmaktadır.  

 
Merkezi yönetimden Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ile Hazine Müsteşarlığı; 

yerel yönetimlerin dış kredi kullanarak gerçekleştirmek istedikleri projelerde söz 
sahibidirler ve uygun gördükleri dış krediler için garantör olmaktadırlar. DLH 
(Ulaştırma Bakanlığı); raylı sistemler ile ilgili standartların belirlenmesinde, KGM 
(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı); kent geçişlerinin projelendirilmesi, yapımı ve 
bakımında, EGM (İçişleri Bakanlığı); trafiğin tanzimi ve denetiminde, Çevre Bakanlığı; 
hava kirliliği ve gürültüye yönelik değerlendirmelerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
ise ilgili birimleri ile imar planlarının hazırlanması, dolayısıyla alt yapının 
oluşturulmasında etkili olan diğer merkezi kurumlardır. Bu arada bazı büyük kentlerde 
banliyö trenlerinin işletilmesi ile ilgili olarak TCDD, deniz taşımasında Şehir Hatları 
İşletmesi söz sahibidirler.  
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Diğer yandan, büyük kentlerde yolcu taşımacılığı yapan özel otobüs, minibüs, 

taksi ve servis araçları ile ilgili dernek niteliğindeki kuruluşlar bulunmaktadır. Örnek 
olmak üzere, İstanbul’da ulaşıma yönelik kararlarda değişik ağırlıklarda olmak üzere 
söz sahibi olan resmi ve sivil 17 adet kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Diğer büyük 
kentlerimizde de bu sayıda olmasa da, çok sayıda resmi ve sivil kurum işin içindedir. 
Bu kurum ve kuruluşlar konuya kendi yararları açısından baktıkları için verilecek 
kararlarda aralarında uyum sağlamak zor olmaktadır. Bu durumda da planlama, 
uygulama, işletme ve denetimlerde hatalar ve gecikmeler kaçınılmaz olmaktadır. Bu 
yetki ve sorumluluk dağınıklığını gidermek üzere bir “Ulaşım Otoritesi”nin 
oluşturulması yönünde çalışmalar başlatılmışsa da henüz sonuçlandırılamamıştır.  
 
3. Yolcu taşımasında karayolu taşıması hakim olup, ayrıca sunulan hizmet 

kalitesi düşüktür 
 

Kentiçi ulaşımda, hemen tüm kentlerde toplu taşıma araçları, bunlar içinde de 
otobüs ve minibüs türü taşıtlar belirgin şekilde öndedir. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya 
ve Eskişehir’e ait Tablo 8.4, Tablo 8.5, Tablo 8.6, Tablo 8.7 ve Tablo 8.8 bu durumu 
açık olarak ortaya koymaktadır. 

 
Otomobil ile ulaşımın gelişmiş ülke kentlerindekine göre daha az olmasının 

başlıca sebebi otomobil sahipliğinin henüz düşük düzeyde olmasıdır. Buna karşılık 
sosyo-ekonomik gelişme yanında otomobil üretiminin hızlanması, ithali ile ilgili 
sınırlamaların kalkması, otomobil edinmeyi kolaylaştırıcı kredi v.b. uygulamalar sonucu 
kentlerde yaşanacak hızlı otomobil artışı yol ağının verimsiz şekilde kullanılmasına yol 
açacak, etkin bir toplu taşımacılık sağlanamadığı takdirde trafik tıkanıklıklarını daha da 
artıracaktır.  

 
Raylı taşımanın tüm kentlerimizde çok düşük oranda olmasının sebebi ise bu 

taşıma türünün yararının çok geç anlaşılmış olmasıdır. Bugün için nüfusu 12 milyonu 
aşan İstanbul’da, şehirlerarası trafiğe de hizmet veren banliyö hatları dışında metro, 
LRT ve tramvay olarak ancak 37,3 km’lik raylı sistem ağı bulunması, nüfusu 3 milyonu 
aşmış olan Ankara’da metro olarak 14,6 km, LRT olarak da (Ankaray) 8,5 km olmak 
üzere 23,1 km, İzmir’de ise banliyö hattı hariç 11,6 km’lık hafif raylı sistemin 2000 
yılında işletmeye girmiş olması bu durumu, yani büyük kentlerimizin raylı sistemler 
açısından fakirliğini açık olarak ortaya koymaktadır. Sıralanan raylı sistemler de son 15 
sene içine gerçekleştirilmişlerdir. Buna karşılık Paris’te 237,0 km, Londra’da 413,7 km, 
Roma’da 187,8, Kahire’de 88,0 km, Mexico City’de 140,7 km, Moskova’da 475,7 
km’lik raylı sistem ağı bulunmaktadır.  

 
Diğer yandan, bütün kentlerimiz için yolcu ulaşımında ana türler olan otobüs ve 

minibüs taşımacılığında henüz tam bir kurumsallaşma yoktur. Rekabetin fazla olduğu 
bireysel taşımacılık hakimdir. Bu durum, trafik tıkanıklığını artıran ve trafik güvenliğini 
azaltan bir rekabet ortamı oluşturmaktadır.  

 
Son onbeş yıl içinde İstanbul, Ankara ve İzmir ile başka başka birkaç büyük 

kentimizde raylı taşımaya yönelik projeler gerçekleştirilip işletmeye açılmışlarsa da, 
henüz yaygın bir ağ oluşturamadıkları için toplam taşımadaki payları düşüktür. Raylı 
sistem konusunda yaşanan bir olumsuz gelişme ise, bazı orta büyüklükteki 
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kentlerimizde, yolculuk talebine göre otobüsle kolaylıkla çözüm getirilebileceği halde 
daha pahalı yatırımlar gerektiren raylı sistemlere geçilmek istenmesi olmuştur.  

 
 

 
Tablo 8.4. İstanbul kentiçi ulaşımında araçlı yolculukların türel dağılımı-2002 
 

 Taşıma Türü Araç 
Sayısı 

Günlük Ortalama 
Taşıma 

Toplam Taşımada 
Payı (%) 

İETT 2.587 1.500.000 14,8 

ÖHO 1.229 800.000 7,9 

Otomobil 1.628.367 3.100.000 30,7 

Minibüs 5.860 2.000.000 19,8 

Dolmuş 590 70.000 0,7 

Taksi 17.416 750.000 7,4 

Karayolu 
Taşıması % 91,8 

Servis Araçları 32.000 1.050.000 10,5 

 1.688.049 9.270.000 91,8 

Banliyö 101 124.104 1,2 

Metro 32 130.000 1,2 

Hafif Metro 
(LRT) 60 158.000 1,7 

Tramvay 45 144.000 1,5 

Nostaljik 
Tramvay 3 5.000 0,0 

Raylı Taşıma  
% 5,7 

Tünel 
(Finiküler) 2 13.000 0,1 

 243 574.000 5,7 

TDİ 59 160.000 1,7 

İDO 25 19.000 0,1 Deniz Taşıması 
% 2,5 

Deniz 
Motorları 391 72.000 0,7 

 475 251.000 2,5 

Toplam 1.688.767 10.095.000 100,0 
Kaynak: İstanbul 1. Kentiçi Ulaşım Surası Raporu, 14-16 Mart 2002 
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Tablo 8.5. Ankara kentiçi ulaşımında araçlı yolculukların türel dağılımı-2000 
 

 Taşıma Türü Günde Taşınan 
Yolcu Sayısı 

Toplam Taşımada 
Payı (%) 

Özel Otomobil 750.000 17 

Taksi 260.000 6 

Otobüs 1.315.000 30 

Minibüs 990.000 22 

Karayolu Taşıması  
 % 90 

Servis Araçları 685.000 15 

Banliyö Treni 100.000  2 

Metro 175.000  4 
Raylı Taşıma  
 % 10 

Ankaray 175.000  4 

 Toplam 4.350.000 100 
Kaynak: M. Çubuk, M. Türkmen, M. Erdem, “Ankara’da Yapılan Ulaşım Planlaması Çalışmalarının 

Raylı Sistemler Bazında Değerlendirilmesi”, Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü 
 
 
 
 
Tablo 8.6. İzmir kentiçi ulaşımında, otomobil dışında, araçlı yolculukların türel 
dağılımı-2003* 
 
 Taşıma Türü Toplam Taşımada Payı (%) 

Otobüs 53 

Minibüs 26 

Taksi 3 

 Karayolu Taşıması 
 % 89 
 

Servis Araçları 7 

Hafif Metro (LRT) 7 
 Raylı Taşıma % 8 

Banliyö 1 

 Deniz Taşıması % 3  Deniz Araçları 3 

Toplam 100 
* Tablodaki değerler İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden sorularak alınmıştır 
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Tablo 8.7. Konya kentiçi ulaşımında araçlı yolculukların türel dağılımı-2000 
 
 Taşıma Türü Toplam Taşımada Payı (%)

Otomobil 27,7 

Taksi 0,3 

Otobüs 25,5 

Servis Araçları 13,4 

Minibüs 10,7 

Bisiklet 5,2 

Motosiklet 2,3 

 Karayolu Taşıması 
 % 86,2 

Diğer 1,1 

 Raylı Taşıma % 13,8 Tramvay 13,8 

Toplam 100,0 
Kaynak: Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.-Ulaşım-Art Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Konya Büyükşehir Alanı 

Kentiçi ve Yakın Çevre Ulaşım Master Planı Çalışması, Final Rapor: Bölüm-2 Mevcut Ulaşım 
Yapısı ve Sorunlarının Değerlendirilmesi 

 
 
Tablo 8.8. Eskişehir kentiçi ulaşımında araçlı yolculukların türel dağılımı-2003* 
 
 Taşıma Türü Toplam Taşımada Payı (%) 

 Otomobil 21,1 

Otobüs (Özel + Kamu) 39,7 

Taksi 0,4 

Servis Araçları 25,9 

Minibüs 11,2 

 Karayolu Taşıması  
 % 100  

Diğer 1,7 

Toplam 100,0 
Kaynak: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Ana Planı, Mevcut Durum Değerlendirme Raporu, 

İTÜ, Mart 2003 
* : Eskişehir’de 2004 yılı sonuna doğru raylı taşıma başlatılmıştır.  

 
 
Deniz kıyısında bulunan, küçük ve orta büyüklükteki, kentlerde denizyolu ile 

kayda değer bir yolcu taşıması olmadığı ifade edilebilir. İstanbul ve İzmir gibi büyük 
kentlerimizde özel şirketlerce ve kamu kurumlarınca yolcu taşıması yapılmakla birlikte, 
bu taşımaların toplam taşımadaki payları bu kentlere ait taşımalarda türel dağılımlara 
bakıldığında % 3 mertebelerinde kalmaktadır. Dolayısıyla maliyeti en düşük olan bu 
taşımacılıkta da etkinlik bulunmamaktadır.  

 
Toplu taşımada gözlenen bir diğer olumsuzluk sunulan hizmet kalitesinin hız, 

konfor, güvenirlik ve güvenlik açılarından düşük olmasıdır. Taşıtlar, özellikle pik 
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saatlerde kapasitelerinin çok üzerinde yolcu taşımaları yanında, zaman tarifelerine uyum 
genelde zayıf, minibüs türü taşıtlarda trafik güvenliği düşüktür. İstanbul’da merkez 
bölgelerde ulaşım hızı 10-12 km/sa’e kadar düşmektedir.   
 
4. Toplu taşıma işletmeciliğinde entegrasyon zayıftır  
 

Kentlerimizde farklı taşıma türleri arasında işletme yönünden hat-zaman-ücret 
entegrasyonu tam olarak sağlanamadığı için toplu taşımada aktarmalı yolculuklarda 
zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu durum, toplu taşıma araçlarının tercihini azaltması 
yanında, ulaşım süresini uzatmakta, ayrıca pik saatler dışında araçların doluluk 
oranlarını düşürmektedir. Bu arada, bazı kentlerimizde “akıllı bilet” kullanımı gibi 
uygulamalar başlatılmış olup yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır.  
 
5. Ulaşım altyapısı verimli kullanılmamaktadır 
 

Büyük kentlerimizde ulaşıma yönelik altyapı (yol, kavşak tesisleri, aktarma 
tesisleri, otopark alanları gibi) yetersizdir. Karayolu ağı geometrik standartları 
bakımından genelde otobüs yolu/şeridi gibi uygulamalara elverişli değildir. Yolların 
kenarında otobüs ve minibüs türü taşıtların yolcu indirebileceği/alabileceği yanaşma 
cepleri oluşturulamamaktadır. Pek çok yolda tek veya çift yanlı yoliçi parklanmalar 
trafik akımında sürekliliği bozmaktadır. Kavşakların geometrileri kötüdür. Aydınlatma 
ve yüzey suyu drenajı çok zayıftır. Kaplamalarda bozukluklar, çizgi yetersizlikleri 
bulunmaktadır. İşaretleme eksiktir. Sıralanan fiziki yetersizliklere sürücü ve yayaların 
trafik kurallarına riayetsizlikleri de eklenince, yol ağının kapasitesi, yani araç 
geçirebilme yeteneği iyice düşmektedir.  
 
6. Trafik güvenliği düşük ve çevreyi kirletici taşıma yapılmaktadır 
 

İlgili bölümde ayrıntıları verildiği üzere (I. Ara Rapor, Bölüm 4.1.2.5), 
ülkemizdeki karayolu trafik güvenliği gelişmiş ülkelere kıyasla 5-6 misli daha 
güvensizdir. Bu durum, kentiçi trafik için de geçerlidir. 2002 yılı itibariyle kentiçi yollar 
esas alınarak, İstanbul’da 136.516 kazada 190 kişi ölmüş, 7.806 kişi de yaralanmıştır. 
Bu rakamlar Ankara için 65.859 kaza, 114 ölü, 8.024 yaralı, İzmir’de ise 31.214 kaza 45 
ölü ve 4.898 yaralıdır. Kentiçi yollarda kazaların çokluğunda sürücü ve yayaların trafik 
kurallarına riayetsizliğinin rolü büyük olmakla birlikte, karayolu altyapısının işaretleme, 
aydınlatma, yaya tesisleri v.b. yönlerden zayıflığının da önemli katkısı bulunmaktadır.  

 
Diğer yandan daha önce de belirtildiği gibi kentlerimizde yolcu taşımacılığı esas 

olarak petrole dayalı ve küçük kapasiteli karayolu araçları ile yapıldığından, trafiği 
yoğun olan yollar boyunca insan sağlığını tehdit eden düzeylerde hava kirlenmesi ve 
gürültülü bir ortam oluşmaktadır. Araçların periyodik fenni muayenelerinin ve 
denetiminin ciddi şekilde yapılmaması bu kirlenmeyi artırmaktadır.  
 
7. İnsana öncelik veren yatırımlar azdır 

 
Kentiçi ulaşımı kolaylaştırmak için çoğu zaman araçların kolay ve hızlı hareket 

edebilmeleri amaçlanmış, bu yönde yatırımlar tercih edilmiş, yaya ulaşımını teşvik 
eden, güvenliğini arttıran, araçlardan arındırılmış bölgelerin yaygınlaştırılması, alt ve 
üstgeçitler, yaya kaldırımları, durak-aktarma merkezleri-iskele-istasyon gibi yaya 
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trafiğinin yoğun olduğu yerlerin fiziki olarak ve görsel yönden iyileştirilmeleri ihmal 
edilmiştir. Bu arada, çocuk, yaşlı ve özürlüler yani korumasız kişiler için yaya tesisleri, 
bunların yolculuklarını kolaylaştırıcı araçların hizmete konması gereken ilgiyi 
görmemiştir.  
 
8. Kentlerin otopark politikaları yoktur 

 
Otopark sıkıntısı, ayrıca yoliçi parklanmalarının akan trafiğe etkileri küçük 

kentlerde bile önemli sorun haline gelmiştir. Yerel yönetimlerde belirli bir otopark 
politikası bulunmamaktadır. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezlerinde 
otopark kapasitesini arttırmak için, buralarda park alanlarının yaratılması, pek çok yerel 
yönetimin önde gelen uygulamalarıdır. Bu otopark kapasitesi artırımı tarihi doku v.b. 
sebeplerle yol ağının zayıf ve iyileştirilmesinin çok zor olduğu bu bölgelere otomobil ile 
ulaşımı davet ederek kısır döngüyü devam ettirmektedir.  

 
Bunun yanında, yine merkez bölgeler için süreli park uygulaması 

bulunmadığından park yeri devir sayısı son derecede düşüktür. Merkez bölgelerde ticari 
aktiviteler yoğun olup buralardaki işyeri sahipleri araçlarını işyerine yakın bir sokak 
veya caddeye bırakarak kentin en değerli yerini sabahtan akşama kadar bir bakıma 
bedava işgal etmektedirler.  

 
Bu arada, binaların otopark gereksinimlerini kendi imar adaları içinde çözmeleri, 

konutlarda daire başına, işyerlerinde metrekare başına istenen asgari otopark sayısı gibi 
hususlarda yürürlükteki otopark yönetmeliği yetersiz kalmaktadır.  

 
9. Ulaştırmaya yönelik projeler katılımcı bir anlayış ile hazırlanmamaktadır 
 

Ulaştırma altyapılarının yapımı ve işletilmesine yönelik kararlarlar alınırken 
kentlilerin görüşleri ve değerlendirmeleri genelde nazara alınmamaktadır. Bazı büyük 
projelerde mimar ve mühendis odaları gibi sivil toplum örgütleri kendi girişimleri ile 
konuyu medyaya taşımaya çalışmaktadırlar. Bunun sonucu olarak, projenin kentlinin 
yaşam kalitesine ve kentsel çevreye olumlu katkısı sınırlı kalmaktadır. Projeden 
beklenen verimin üst düzeyde alınabilmesi için, kentlinin projeyi benimsemesinin 
önemi büyüktür. Bu arada, bazı projelerde sürdürülebilirlik ve kamu yararı ilkeleri 
gözardı edilmekte, doğal kaynaklar ve tarihi değerler zarar görebilmektedir.  
 
10. Ulaşım altyapılarında, genelde, standart yoktur 
 

Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) tarafından son yıllarda ulaşım altyapıları için 
bazı standartlar getirilmişse de, uygulamalarda keyfilik sürmektedir. Karayolu ağı 
oluşturulurken kademelendirme yapılmamaktadır. Trafik akım değerlerine göre sinyal 
tesisi ile trafik tıkanıklığı giderilebilecek bazı kavşakların köprülü kavşağa 
dönüştürüldükleri görülmektedir. Kısaca, eşdüzey kavşaklar için ne zaman 
sinyalizasyona, ne zaman köprülü kavşağa gidileceği hakkında bir kriter 
bulunmamaktadır.  
 

İşaretlemelerde standardizasyon zayıftır. Yaya kaldırımı genişlikleri ve 
yüksekliklerinde, yaya geçitlerinde, alt ve üstgeçitlerde, orta refüj genişliklerinde, yaya 
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kullanımını kolaylaştırıp güvenliğini artıran ölçüler kullanılmadığı gibi estetik faktörü 
ihmal edilmektedir. Sokak ve kavşak aydınlatmaları çok zayıftır.  
 

Benzer durum raylı sistemler için de geçerlidir. Yolculuk talebine göre otobüs 
ile sorunun çözülebileceği ulaşım koridorları bulunan bazı orta büyüklükteki kentlerde, 
raylı sisteme geçiş için zorlamalara gidilmektedir. Kentiçi ulaşımda raylı sistemlerin 
toplu taşıma türü olarak tercihi için, başta ulaşım talebi olmak üzere bazı şartların 
oluşması gerekir. Aksi takdirde daha pahalı bir altyapı ile verimli çalıştırılamayan, 
işletme maliyeti yüksek bir sistem seçilmiş olur. Bu bakımdan raylı sisteme ne zaman 
ve hangi türü ile geçilmesinin uygun olduğunun iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir.  

 
Diğer yandan, kentlerimizde gerçekleştirilen raylı sistemlerde vagon tipi, ray 

genişliği, altyapı ve üstyapı tesisi, enerji temini gibi hususlarda farklılıklar 
bulunmaktadır. Bu farklılıklar, aynı kent içindeki raylı sistemlerde de gözlenmektedir. 
Ayrıca, bazı kentlerimizde kredi kolaylığı gibi sebeplerle eski teknolojiye dayalı 
sistemlerin tercih edildiği görülmektedir. Bu tür uygulamalar ülkeye önemli ekonomik 
maliyetler getirmektedir.  

 
Bu kapsamda olmak üzere, raylı sistemlerde mümkün olduğunca yerli 

teknolojiden yararlanılması, ülkemizde üretilmiş ray, travers, vagon gibi üstyapı 
elemanları ve araçların kullanılması tercih edilmelidir.  
 
11. Finansman sıkıntısı bulunmaktadır 
 

Ulaşım yatırımları ve işletilmesi pahalıdır. Yerel yönetimlerin ulaşım dışında 
pek çok sorumlulukları bulunmaktadır. Özellikle metropol kentlerde ulaşım ve trafik 
sorunu öne çıkmışsa da, ulaşıma ayrılan pay çok zaman yetersiz kalmaktadır. Merkezi 
yönetimce yapılabilecek mali destek de sınırlı olduğundan, değişik finansman 
modellerinin oluşturulması, bu arada gerek altyapının tesisinde ve gerekse taşımacılıkta 
özel sektörün gücünden yararlanması bir bakıma zorunlu görülmektedir.  
 
 
8.5. ÇÖZÜM GETİRİLMESİ GEREKEN KONULAR, YAPILMASI 
GEREKENLER  
 
Nüfus yoğunlaşmaları  

 
Kentlerimizde yaşanan pek çok sorunun, bu arada ulaşım ve trafik sorununun 

kökeninde hızlı ve çarpık kentleşme yatmaktadır. Son yıllarda yavaşlamalar görülse de, 
özelliklere büyük kentlere kırsal bölgelerden göç devam etmektedir. Sanayileşmenin 
ülke düzeyinde yaygınlaştırılması başta olmak üzere, çeşitli ekonomik ve yatırım 
politikaları ile kentlere doğru olan bu nüfus hareketlerinin azaltılmasının önemi 
büyüktür. Çözümü kolay olmayan bu sosyal sorun hafifletilmedikçe, büyük 
kentlerimizin başta ulaşım ve trafik olmak üzere çeşitli sorunları ile başedilmesi zor 
görülmektedir.  
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Plansız büyümeler 
 
Ulaştırmaya yönelik tercihler kentleri biçimlendiren etmenlerden biridir. Örnek 

olmak üzere, otomobil kullanımına öncelik verilen bir kentte, yayılma dışa doğru 
olacaktır ve yoğunluğu az olan bir yerleşim tercih edilecektir. Buna karşılık, toplu 
taşıma ve yaya ulaşımı, yüksek yoğunluklu bir kent için daha uygundur. Buna göre, 
doğru arazi kullanım kararları ile ulaşımdaki tercih doğrultusunda kentin büyümesini 
kontrol altına alıp biçimlendirmek mümkündür.  

 
Ülkemiz kentlerinde ulaşım yönünden yaşanan sıkıntıların başta gelen 

sebeplerinden biri de kentlerin büyüyüp biçimlenmelerinin bir plana dayalı olmayışıdır. 
Ulaşım altyapısı ile ilişkilendirilmeksizin, plansız şekilde ve hızla büyüyen kentler 
çeşitli altyapı sıkıntılarını, bu arada ulaşım zorluğu ve trafik sıkışıklıklarını da 
beraberinde getirmiştir. Bu nedenle herşeyden önce kentlerimizin kolaylıkla 
değiştirilmesini önleyecek yasal mevzuat ile desteklenmiş, taşıt yerine insan ögesini öne 
çıkaran nazım planlara sahip olmaları sağlanmalıdır. Planlar katılımcı anlayışla, kamu 
yararı ve sürdürülebilirlik, ayrıca ve öncelikle eşitlik ilkeleri esas alınarak 
hazırlanmalıdır. 

 
Planlama anlayışı  
 

Arazi kullanım yapısı (nüfus, istihdam, sanayi, ticaret, okullar ve konut 
alanlarının dağılımı) ile ulaşım talebi arasında karşılıklı etkileşim vardır. Doğru arazi 
kullanım kararları ile araçlı ulaşım talebini azaltmak mümkündür. Bu bakımdan, 
beklenen ulaşım taleplerine cevap vermeyi amaçlayan geleneksel planlama yaklaşımı 
yerine, ulaşım talebini en azda tutacak, çevreyi koruyan ve gözeten, sürdürülebilir 
gelişmeyi hedefleyen planlama anlayışı benimsenmelidir.  

 
Diğer yandan, ulaşıma yönelik her türlü planlama ve uygulamalarda sınırlı 

sayıda kişiden oluşan grupların düşünce ve kararları yerine, kentlinin görüş ve 
düşüncelerinin değerlendirildiği katılımcı bir yaklaşım benimsenmelidir. Kamu önünde 
açık şekilde tartışılarak uygulanan, bireysel veya belirli grupların çıkarları yerine 
toplumun çıkarlarını önde tutan projelerin kentliler tarafından benimsenmesi 
kolaylaşacak, böylece projedeki doğruluk ve başarı şansı artacaktır.  
 
Planlama, uygulama, işletme ve denetimde yetki ve eşgüdüm  
 

Kent taşımacılık sisteminde planlama, yatırım, işletme, yönetim ve denetim 
bakımından birbirinden bağımsız hareket edebilen çok sayıda kamu kurumu ve özel 
kuruluş bulunmaktadır. Bunlar arasındaki koordinasyon zayıftır. Ayrıca, beklentileri 
farklı olduğu için sorunlara yaklaşımları da çok zaman farklı olmaktadır. Bu durum, 
doğru ve çabuk karar alınmasını güçleştirmekte ve geciktirmektedir. 

 
Bu bakımdan, kentlerde ulaştırma ile ilgili her türlü planlama, uygulama, 

yönetim ve denetim faaliyetlerinde görev ve yetki dağınıklığı ve karmaşasını giderecek, 
yerel yönetimlerin etkisinde kalmadan karar üretebilecek yapıda, finansman gücü ve 
ayrı kuruluş kanunu olan bir “Ulaşım Otoritesi” oluşturulmalıdır. Kısaca özel statülü bir 
organizasyon ile “yönetimin bütünleşmesi” sağlanmalıdır. Bu bütünleşme ile, farklı 



 8-15

taşıma türleri arasındaki zararlı rekabet önlenecek, hat-zaman-ücret entegrasyonu ile 
verimli, dengeli ve hakkaniyetli bir paylaşıma imkan verilebilecektir.  

 
Ulaşım yatırımlarının planlara dayalı olması 

 
Ulaşım altyapıları, kentlerin fiziki planları ile bütünleşen ulaşım planlarına 

uygun olarak (ulaşım–arazi kullanımı planlaması) gerçekleştirilmelidir. Ulaşım 
altyapılarının planlanmaları sırasında, farklı türlere ait altyapıların bütünleşmeleri 
sağlanmalıdır. Bu arada, belli bir nüfusa varan (örneğin 200.000) kentler için “Ulaşım 
Ana Planı” yaptırılması ve ulaşıma yönelik uygulama ve yatırımlarda buna uyulması 
mecburiyeti getirilmelidir.  

 
Bu arada, büyük kentlerde fazla trafik çeken çok katlı iş ve alışveriş merkezleri, 

büyük otel ve hastane gibi tesislerin yapımına izin verilirken buraları için ayrıntılı 
ulaşım etüdleri istenmeli, çekecekleri/yaratacakları trafiğin ulaşım altyapına getireceği 
ek yüklere göre yapımına izin verilmeli veya verilmemelidir. Bu sırada, bu gibi 
tesislerin mümkün olduğunca kentin altyapısı zayıf sıkışık bölgelerinde yapılmamasına 
özen gösterilmelidir.  

 
Kent geçişleri  

 
Kentlerin yakınından geçen şehirlerarası karayolları, kentin biçimlenmesinde 

son derecede etkili olmaktadır. Kent, esas olarak transit trafiğe hizmet eden bu yollara 
doğru gelişmekte, bunun sonucu bir süre sonra hızlı ve yoğun trafiğin kullandığı bu yol, 
kentiçi yol hüviyetine bürünmektedir. Bu ise beraberinde başta trafik güvenliği olmak 
üzere çeşitli çevre sorunları getirmektedir. Kent-transit (geçiş) yolu ilişkisinin bağlantı 
yolları ile sağlanması, arada kalan alanlar için tercihen yeşil alan olmak üzere doğru 
arazi kullanım kararlarının alınması ve uygulanması sağlanmalıdır.  
 
Yol standartları  
 

Kent karayolu ağları, arazi kullanım planlarına göre öngörülen kent formunun ve 
ulaşım planlarının gerektirdiği şekilde oluşturulmalı, yollar için kademelenme yapılmalı 
ve farklı kademedeki yolların gerektirdiği standartlar belirlenip uygulanmalı, mevcut 
yol ağı bu anlayış ile fiziki olarak iyileştirilmelidir. Bu arada, yol ağındaki kavşaklar 
trafik değerlerine göre denetimsiz, denetimli (sinyalize) ve katlı kavşaklar olarak 
kademelendirilmeli, trafik akımını kolaylaştırıcı ve güvenliğini artırıcı TSE ve dünya 
standartlarına uygun geometrik düzenlemeler ve işaretlemeler yapılmalıdır.  
 
Toplu taşıma 
 

Kentlilere hızlı, güvenli, ekonomik, düzenli, konforlu ve çevre dostu bir ulaşım 
olanağı sunmak üzere, çözümün, araçların değil insanların ulaştırılmasında olduğu 
temel ilkesi çerçevesinde, otobüs, yolculuk talebi yeterli ise, raylı sistemler ve varsa 
deniz ulaşımı olmak üzere toplu taşımacılığa önem veren politikalar benimsenerek 
ulaşım altyapısı buna göre oluşturulmalıdır. Toplu taşıma araçlarının küçük kapasiteli 
araçlarla beslenmelerini sağlayacak bir taşıma düzeni kurulmalıdır. Bunun için iskele, 
istasyon, terminal yakınlarında tesis olunacak aktarma merkezleri, durak ve otopark 
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alanlarının aktarmayı kolaylaştıracak ve gereksiz zaman kaybını önleyecek şekilde 
çekiciliği olan canlı alanlar olarak planlanıp gerçekleştirilmeleri gerekir.  

 
Mevcut altyapının kullanılması  

 
Kentlerimizde büyük harcamalar gerektirecek altyapı yatırımlarına geçmeden 

önce mevcut ulaşım altyapısından en yüksek verimin sağlanmasına yönelik işletme 
önlemleri alınmalıdır. Farklı taşıma türleri arasındaki bütünleşmeyi de amaçlayacak bu 
uygulamanın; (i) fiziki entegrasyon, (ii) hat, güzergah, zaman entegrasyonu ve (iii) ortak 
bilet sistemi ile ücret entegrasyonu olmak üzere üç ayağı bulunmaktadır.  

 
Bu entegrasyonlar yanında, ulaşımın önemli oranını karşılayan karayolu 

altyapısının kapasitesini arttırabilmek bakımından, karayolu ve trafik mühendisliği 
kriterleri gözardı edilmeksizin yol ağı tümüyle gözden geçirilmeli, yol ve kavşak 
kapasitelerini arttıracak geometrik düzenlemeler yapılmalı, yönlendirme ve 
sinyalizasyon sistemlerinin tesisine gidilmeli, ayrıca yatay ve düşey işaretler takviye 
edilmeli, kaplama ve yüzey suyu drenaj koşulları standartlara uygun hale getirilmeli, yol 
aydınlatması iyileştirilmelidir.  

 
Raylı sistemlere geçiş ve standart seçimi 

 
Kullandığı enerji türü ve yolcu-km başına tükettiği enerji miktarı, yol 

kullanmadaki efektifliği, çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azlığı gibi nedenlerle 
raylı sistemler toplu taşımada tercih edilmesi uygun olan türlerin başında gelmektedir. 
Ancak, son yıllarda bazı orta büyüklükteki kentlerimizde, yerel yönetimlerce, koşullar 
oluşmadığı yani yolculuk talebi gerektirmediği halde zorlamalara gidildiği, bir başka 
deyişle, raylı sistem yapımı için hazırlanan projelerde (fizibilite etüdlerinde) tartışma 
götürecek trafik tahminleri ve kabuller yapıldığı görülmektedir.  
 

Bu konuda raslanan bir diğer sakıncalı uygulama ray, vagon ve elektro-mekanik 
sistemlerde değişik standartların seçilmesidir. Bu durum, ekonomik ve esnek bir 
işletmeyi, ayrıca bakım-onarımı zorlaştırması yanında, teknolojide dışa bağımlılığı 
arttırmaktadır. Bu nedenle, raylı sistemlere ne zaman geçileceği ve hangi türü ile 
geçilmesinin uygun olduğu, ayrıca yerli üretimin mümkün olduğunca fazla kullanılacağı 
malzeme, araç ve teknolojilerin seçilmesine özen gösterilmelidir.  

 
Taşıma türü seçiminde aşağıda sıralanan ve dünyada kabul görmüş yolculuk 

talebi eşikleri bulunmaktadır. 
 
 Otobüs (standart ve karma trafikte) ………………… 10.000 yolcu/sa 
 Otobüs (geniş, özel yol) …………………………….. 15.000 yolcu/sa 
 Tramvay (tek vagon,karma trafik)……………………. 10.000 yolcu/sa 
 Tramvay (tek vagon, özel yol) ……………………….. 12-15.000 yolcu/sa 
 Hafif raylı sistem-LRT (özel yol,eşdüzey kavşaklı)….. 20.000 yolcu/sa 
 Hafif raylı sistem-LRT(özel yol, kesişmesiz kavşak)… 20-25.000 yolcu/sa 

Metro (2 dakika ara ile, 8 vagon)……………………. 60-70.000 yolcu/sa 
 
Esasen, Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü bünyesinde Raylı Sistemler 

Daire Başkanlığı’nca standartlar oluşturulmuştur. Projelerin DPT ve Ulaştırma 
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Bakanlığı’ndan onay alınması aşamalarında, seçilen altyapı ve üstyapı standartları, 
yapılan fizibilite etüdlerindeki talep tahminleri ve bu sırada kullanılan parametre 
değerlerine ait kabullerde, ayrıca yapım, bakım ve işletimde öngörülen teknoloji ve 
malzemelerde değerlendirmeler yapılırken dikkatli davranılmasında yarar 
görülmektedir.  

 
Bu arada, onay almış raylı sistemlerin yapımı aşamasında çeşitli sebeplerle proje 

standartlarında, kullanılacak malzeme, elektro-mekanik sistemde değişikliklere gidildiği 
görülmektedir. Projenin fizibilite aşaması, ayrıca gerçekleştirilmesi aşamasında bu 
standartların uygulanıp uygulanmadığının sıkı şekilde denetimi yapılmalıdır. Bunun 
için, gerekiyorsa kontrol mekanizmasında yeni bir düzenlemeye gidilerek yerel 
yönetimlerin standartları sonradan haklı görülemeyecek sebeplerle değiştirmeleri 
önlenmeli, uygulama sırasında karşılaşılabilecek zorunlu değişiklikler için onay 
alınması koşulu getirilmelidir.  
 
Denizyolu taşıması 
  

Daha önce de belirtildiği üzere, kıyı kentlerimizden küçük ve orta büyüklükte 
olanlarda kayda değer yolcu taşımacılığı yapıldığı söylenemez. İstanbul ve İzmir’de 
kamu kurumları ve özel sektörde yolcu taşıması yapılmakla birlikte Tablo 8.4 ve Tablo 
8.6’ da görüldüğü üzere deniz taşımasının toplam taşımadaki payı % 3 mertebesinde 
kalmaktadır. Bu oranlar mevcut altyapıların verdiği olanaklara, ayrıca deniz taşımasının 
en ucuz maliyetli, en güvenli, ayrıca çevreci bir taşıma türü olmasına göre oldukça 
düşüktür.  
 

İstanbul’da denizyolu yolcu taşımacılığı TDİ (Türkiye Denizcilik İşletmeleri), 
İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic.A.Ş.) ile özel şirketlerce işletilen deniz 
motorları ile yapılmaktadır. TDİ’nin toplam taşımadaki payı % 63,7, İDO’nun % 7,6, 
özel işletmecilerin ise % 28,7 dir. İstanbul ve İzmir’deki denizyolu yolcu taşımacılığına 
ait ayrıntılar II. Ara Rapor’un Deniz Taşıması bölümünde verilmiştir.  
 

İzmir’de Büyükşehir Belediyesi, TDİ’ye ait gemi ve iskele kullanım haklarını 
satın almak, ayrıca bir özel taşımacı şirkete mil başına asgari ödeme güvencesi vererek 
kapasiteyi artırıp bunları bünyesinde yani yönetim ve işletimini tek elde toplayarak 
olumlu sonuçlar almış, taşınan yolcu sayısının artması yanında Körfez’i dolaşan çok 
sayıda otobüs hattı devreden çıkarılarak daha etkin bir taşıma düzeni kurulmuştur. 
İstanbul için de benzer bir uygulama ile yönetim ve işletmenin tek elde toplanması, 
iskelelerde sayısal ve fiziksel olarak iyileştirmeler yapılması, yolcu talebine uygun 
kapasitede hızı yüksek vapurlar çalıştırılması, ayrıca diğer taşıma türleri ile iyi bir 
entegrasyonun sağlanması suretiyle deniz taşımasının gerek taşımadaki payı ve gerekse 
hizmet kalitesi olarak daha iyi duruma getirilmesi mümkün görülmektedir.  
  
Toplu taşımada hizmet kalitesi  
 

Kentlilerin özel otomobil kullanımlarını azaltmak için toplu taşıma araçlarına 
erişim kolaylaştırılmalı, durak ve terminallerin standartları iyileştirilmeli, ayrıca sefer 
aralığı, hız ve yolculuk konforu bakımından hizmet kalitesi yükseltilmelidir. Bu arada 
elektronik (akıllı) bilet uygulaması ile yolcuların taşıma türleri arasında aktarma 
yapmaları ucuzlatılıp kolaylaştırılırken, hızla gelişen ve yaygınlaşan iletişim 
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sistemlerinden yararlanarak güzergah, araç geçiş zamanı ve sıklığı, aktarma yerleri, 
ücret v.b. hususlarda önceden bilgilendirilmeleri suretiyle toplu taşımacalığın daha 
cazip hale getirilmesine çalışılmalıdır. 
 
Ulaşımda araç kullanımını azaltan teknolojik gelişmelerden yararlanılması 
 

İletişim teknolojisindeki gelişmelerden yararlanarak tele-çalışma ve tele-
alışveriş gibi, gelişmiş ülkelerde hızla yaygınlaşmaya başlayan; ulaşımda araçlı 
yolculuk, dolayısıyla taşıt kullanma talebini azaltan uygulamalar teşvik edilmelidir.  
 
Yaya ve bisiklet ile ulaşımının özenlendirilmesi  
 

Araç kullanarak ulaşım yerine, yaya ve elverişli bölgelerde bisiklet ile ulaşımını 
kolaylaştırıp özendirecek altyapı, bu arada kent merkezlerinde motorlu araçlardan 
arındırılmış yaya bölgeler oluşturulmalıdır. Sanılanın aksine, yaya bölgelerinde ticari 
aktiviteler başlangıçta biraz azalsa da daha sonra artmaktadır. Bu arada, yaya 
yoğunluklu alanlarda yaya önceliğini vurgulayacak altyapı ve uygulamalar yapılmalıdır. 
 
Otopark politikası 
 

Kentler için otopark politikaları belirlenerek, otomobillerin kent merkezlerine 
girişleri zorlaştırılmalıdır. Bu amaçla, kent merkezlerinde otopark kapasiteleri sınırlı, 
kısa süreli ve pahalı tutulmalıdır. Otoparklar daha çok “park and ride-park et bin” 
uygulamasını cazipleştirmek üzere hizmet düzeyi yüksek toplu taşıma sistemleri ile 
irtibatlandırılmış merkez bölge çevrelerinde, ayrıca iskele, istasyon v.b. aktarma 
yerlerinde tesis olunmalıdır.  
 
Otobüs taşımacılığı 
 

Yolculuk talebi yüksek olan ulaşım koridorlarında, talebe uygun raylı 
sistemlerin gerçekleştirilmeleri temel amaç olmalıdır. Bununla birlikte, yolculuk 
talebine göre, raylı sisteme hemen geçilmesi uygun, yani verimli olmayacak ulaşım 
koridorlarında, yol geometrileri uygunsa, kademeli geçişe olanak verecek şekilde, tesis 
maliyeti düşük olan özel otobüs yolu/şeridi tesisi ve kavşaklarda otobüslere geçiş 
önceliği verilmesi gibi uygulamalarla ulaşım hızının arttırılarak, otomobil sahiplerince 
bu taşıma araçlarının tercih edilebilir hale getirilmelerine çalışılmalıdır. Bu uygulama, 
otobüs taşımacılığında daha verimli, daha düzenli ve daha güvenilir bir işletmeye de 
imkan verecektir.  
 
Ara toplu taşıma sistemleri 

 
Minibüs ve dolmuş gibi küçük kapasiteli, ara toplu taşıma araçları çevre 

bölgelerde ve büyük kapasiteli sistemleri besleyecek bir çalışma düzeni içinde 
desteklenmelidir. Bu arada, bireysel taşımacılığın hakim olduğu bu taşımacılıkta, 
kurumsallaşmayı teşvik edici uygulamalara geçilmelidir. 
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Korumasız yolcular 
 
Gerek raylı taşımada ve gerekse otobüs taşımasında, çocuklar, yaşlılar ve özürlü 

kişilerce kolaylıkla kullanılabilecek düşük döşemeli araçlar da kullanılarak, oturarak 
yolculuk ve biniş-iniş kolaylıkları getirilmelidir.  

 
Aynı şekilde, karayolu altyapısı çocuklar, yaşlılar ve özürlü kişilerce kolaylıkla 

kullanılabilecek şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir.  
 

Kentiçi ulaşım yatırımları için finansman 
 
Kentlerde ulaşıma yönelik projelerin uygulanmasında finansman zorluğu, başta 

gelen sorun olmaktadır. Bu sebeple, ulaşıma yönelik yatırımlarda kullanılmak üzere bir 
finansman modelinin oluşturulmasında zorunluluk görülmektedir. 
 

Ulaştırma sektörünün kendi yarattığı kaynakları kullanması, finansman için 
önemli bir kaynak olabilir. Motorlu taşıtlar vergisi, taşıt alım vergisi, taşıt üretiminden, 
satış ve devirlerinden alınan vergiler, trafik cezaları, tüketilen akaryakıttan alınan 
verginin bir kısmı bu kaynakların bazılarıdır. Büyük kentlerde önemli ulaşım aksları 
boyunca ve hızla yaygınlaşan raylı sistemlere ait istasyonların çevrelerinde oluşacak 
kentsel alan değer artışlarının vergilendirilmesi bu kapsamda düşünülebilir.  
 

Bu arada, ulaşım altyapılarının tesisi ve özellikle taşımacılıkta, özel sektörün 
finans gücünden ve işletme esnekliğinden yararlanılmalıdır. Yolcu taşımacılığının kamu 
otoritesinin denetimi altında kurumsallaşmış özel firmalara bırakılması düşünülmelidir. 
Böyle bir uygulama yerel yönetimlerin kısıtlı finansal kaynaklarını başka alanlarda 
kullanmalarına da olanak verecektir.  

 
Trafikte kısıtlamalara gidilmesi  

 
Ülkemiz kentlerinde otomobil sahipliğinin hızla artması, buna karşılık pek çok 

kent için bu taşıt artışını karşılayacak altyapının hazır olmayışı, bu arada yapılaşmada 
belli bir yoğunluğa erişmiş kent merkezlerinde yeterli altyapının oluşturulmasının çok 
zor olması gerçeği karşısında, bir yandan toplu taşımacılık geliştirilirken, diğer yandan 
kent merkezi uçlu yoluluklarda otomobil kullanımını azaltan, kişileri otomobillerini 
kullanmaktan caydırıcı önlemlerin de gündeme getirilmesi gerekir.  

 
Bu doğrultuda olmak üzere, çok sayıda gelişmiş ülke kentlerinde uygulama 

bulan kentin merkez bölgelerine otomobil ile girişin yasaklanması ya da daha uygun 
olan “kullanan öder” ve “kirleten öder” ilkelerine göre otomobil girişlerinin 
ücretlendirilmesi için planlamalar ve hazırlıklar yapılmalıdır. Bu uygulama ile sağlanan 
gelir, ulaştırma yatırımlarının finansmanında iyi bir kaynak oluşturabilir. Bazı 
kentlerimiz için yakın gelecekte bu yönde uygulamalara gidilmesi kaçınılmaz 
görünmektedir.  
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Yerel yönetimlerce yeterli sayıda nitelikli teknik eleman istihdamı  
 

Ulaştırma yatırımları pahalı, yanlış yapıldığında düzeltilmeleri zor ve başka 
amaçla kullanılmaları mümkün olmayan yatırımlardır. Ayrıca, yakın çevresinde daha 
sonra meydana gelecek gelişmeler üzerinde son derecede belirleyicidirler. Bu sebeple, 
planlamada doğru kararların alınması, uygun standartların seçilmesi, tasarlanması, 
inşası, bakımları ve işletilmelerinde teknik ağırlıklı uzman elemanların çalıştırılmasının 
önemi büyüktür.  
 

Bu bakımdan, kentin büyüklüğüne göre yeterli sayıda nitelikli teknik eleman 
çalıştırılması, ayrıca ulaştırmanın değişik konularında uzmanlaşmış ve kent hakkında 
tecrübe kazanmış elemanların istihdamlarında sürekliliğin sağlanması gerekir. Bu arada, 
yerel yönetimlerde her seçimden sonra kilit teknik elemanların değiştirilmesinin önemli 
sakıncaları bulunmaktadır ve alışkanlık haline gelen bu uygulamadan vazgeçilmelidir.  
 
Ulaşım ve trafiğe yönelik veri bankası oluşturulması 
 

Ulaşma yönelik planlama ve uygulamaların doğru ve hızlı şekilde yapılabilmesi 
için, kentteki arazı kullanım kararları, demografik değişiklikler, yolcu ve yük 
hareketleri, trafik miktarı ile taşımaların sürekli olarak izlenip bunlara ait bilgilerin bir 
yerde toplanıp doğru şekilde değerlendirilerek yorumlanmaları gerekmektedir. Bu da, 
bu yönde bir veri bankası oluşturularak, verilerin sürekli güncelleştirilmesi ile mümkün 
olabilir.  
 
 
8.6. KENTSEL ULAŞIMA YÖNELİK ÖNERİLER  

 
Yukarıdaki açıklamalara göre, kentsel ulaşım yönünden yapılabilecek başlıca 

öneriler aşağıda sıralanmıştır. 
 
1. Kentlerde nüfus yoğunlaşmaları hafifletilmelidir. 
2. Kentler bir plana bağlı olarak gelişip büyümelidir. 
3. Planlama anlayışı değişmelidir. Ulaşımda araç kullanımını en azda tutacak, 

insan odaklı, çevreyi mümkün olduğunca koruyan, sürdürülebilir gelişmeyi 
hedefleyen, kamu yararını ve katılımcı yaklaşımı ön planda tutan bir planlama 
anlaşıyı benmsenmelidir.  

4. Planlama, uygulama, işletme ve denetim tek merkezden yürütülmelidir. 
5. Ulaşım yatırımları bütüncül bir anlayışla ve planlara dayalı olarak yapılmalıdır.  
6. Kent geçişleri doğru şekilde planlanmalıdır. 
7. Yol standartları belli bir planlama anlayışına göre belirlenmelidir. 
8. Çözüm toplu taşımada aranmalıdır. 
9. Mevcut altyapıdan en yüksek verimin alınması öncelikli hedef olmalıdır.Bunun 

için; fiziki entegrasyon, hat-güzergah-zaman entegrasyonu ile, ortak bilet 
sistemi ve ücret entegrasyonu sağlanmalıdır.  

10. Raylı sistemlere geçiş ve standart seçiminde, belirlenen kriterlere uyulmalıdır.  
11. Toplu taşımada hizmet kalitesi yükseltilmelidir.  
12. Ulaşımda araç kullanımını azaltan teknolojik gelişmelerden yararlanılmalıdır. 
13. Yaya ve bisiklet ile ulaşım kolaylaştırılıp, özendirilmelidir.  
14. Otopark politikası oluşturulup uygulanmalıdır. 
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15. Otobüs taşımacılığından mümkün olduğunca yararlanılmalıdır. 
16. Mümkün olan kentlerde, deniz taşımacılığının etkinliği artırılmalıdır.  
17. Korumasız yolcuların konforu ve güvenlikleri önemsenmelidir.  
18. Ara toplu taşıma sistemlerinden uygun yerlerde ve uygun şekilde 

yararlanılmalıdır.  
19. Kentiçi ulaşım yatırımları için finansman modeli geliştirilmelidir.  
20.  Büyük kentlerde sıkışık bölgeler için kısıtlamalara gidilmesi gündeme getirilip 

bu yönde hazırlıklara başlanmalıdır.  
21. Yerel yönetimlerce yeterli sayıda nitelikli teknik eleman istihdam edilmelidir.  
22. Ulaşıma yönelik her yürlü verinin toplanıp, güncelleştirildiği bir veri bankası 

oluşturulmalıdır.  
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9. ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN TAŞIMA MALİYETİ 
ANALİZİ ve ÇEVRESEL ETKİLERİ 

 
9.1. MALİYET ANALİZ YÖNTEMİ 
 

Optimal ulaştırma sisteminin belirlenmesinde en önemli amaçlardan birisi 
ekonomikliktir. Ulaştırmada birim yük/yolcu ve birim hat uzunluğu başına maliyet (spesifik 
maliyet) ise ekonomikliğin ölçütü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle ulaştırma türleri 
(karayolu, demiryolu ve denizyolu) için teknik, ekonomik ve işletme parametreleri ile 
birlikte dışsal maliyet etkenlerini (kaza, emisyon ve gürültü maliyetleri) ve taşıma 
sisteminin ömrü boyunca olası fiyat eskalasyonlarını dikkate alan spesifik maliyet hesap 
yöntemine gereksinim duyulmaktadır. Bu amaca en uygun taşıma maliyet analizi yöntemi 
“Bir Değere Getirilmiş Maliyet (Levelised Cost)” yöntemidir. Tüm ulaştırma türleri için 
genelleştirilmiş ve kolaylıkla uygulanabilecek bir değere getirilmiş birim yük başına 
yatırım (Uc), işletme-bakım (Um), yakıt (Uf) ve dışsal maliyetler (Uex) tekno-ekonomik ve 
işletme parametrelerine bağlı olarak sırasıyla aşağıdaki gibi ifade edilmiştir: 
 

Birim yük başına yatırım maliyeti: 
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Birim yük başına işletme-bakım maliyeti: 
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Birim yük başına yakıt ve yağlama yağı maliyeti: 
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Birim yük başına dışsal maliyet: 
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 Birim yük veya birim yolcu başına taşıma maliyeti UT = Uc + Um + Uf + Uex ($/Ton 
veya $/Yolcu) ve spesifik maliyet ise UL = UT / L ($/Ton.km veya $/Yolcu.km) olmaktadır.  
 

 Yukarıdaki ifadelerde Ic, taşıtın işletmeye başlama tarihindeki yatırım bedeli 
(karayolu ve demiryolunda aracın altyapı kullanım süresini dikkate alarak belirlenecek araç 
başına düşen yol/hat yatırım maliyetleri dahil); i, kredi faiz oranı; r, iskonto oranı; n, taşıtın 
ekonomik ömrü; Pf ve P0, yakıt ve yağlama yağı fiyatları; Bf ve B0, birim yol/hat uzunluğu 
başına yakıt ve yağlama yağı sarfiyatları; ef, yıllık yakıt fiyat eskalasyonu; Cmo, işletmeye 
başlama tarihindeki yıllık işletme-bakım masrafları (karayolu ve demiryolunda araç başına 
düşen yol/hat bakım-onarım maliyetleri dahil); em, işletme-bakım masraflarındaki yıllık 
eskalasyon oranı; s, sigorta yüzdesi (taşıt bedelinin yüzdesi olarak); es, sigorta 
masraflarındaki yıllık eskalasyon oranı; L, yol/hat uzunluğu; Vs, taşıt hızı; Zsa, sefer arası 
bekleme süresi; Zbt, yıllık bakım-tutum süresi; Zbk, yıllık işletme dışı kalma süresi; Yk, 
yük/yolcu kapasitesi; Yd, yıllık ortalama doluluk oranı; Ak, araç kapasitesi (feribot için); 
Ad, yıllık ortalama araç doluluk oranı (feribot için); α, yolcu-araç eşdeğerlik katsayısı 
(feribot için); cac, cp ve cn sırasıyla kaza, emisyon kaynaklı çevre kirliliği ve gürültü kirliliği 
için spesifik maliyetler; Yd

*, spesifik dışsal maliyet hesabında kullanılan referans doluluk 
oranı; ex ise dışsal maliyetlerdeki yıllık eskalasyon oranı olarak tanımlanmıştır. 
 
 Karayolu ve demiryolu taşımacılığında araç başına düşen yol/hat yatırım 
maliyetlerinin araç türlerine göre paylaşımı, 
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şeklinde formüle edilir. Burada ICL, birim yol/hat uzunluğu için eşdeğer yatırım maliyeti 
olarak aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. 
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Yukarıdaki denklemlerde i, yol/hat türünü (otoyol, devlet yolu ve il yolları); N, tür 

sayısını; Ii, ilgili yol/hat türü için birim uzunluk başına yatırım maliyetini; Li, ilgili yol/hat 
türünün uzunluğunu; j, araç türünü; M, araç türü sayısını; Nj, ilgili türdeki araç sayısını; gj, 

ilgili araç türünün eşdeğerlik faktörünü göstermektedir. ∑
=
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ifade eder.  
 
Yıllık yol/hat bakım-onarım maliyetinin araç türlerine göre paylaşımı ise aşağıdaki 

şekilde ifade edilmiştir. 
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 Burada CBT, yıllık bakım-onarım giderlerini; λj ilgili araç türünün üst yapıyı bozma 
faktörünü veya bakım-onarım giderlerini paylaşma yüzdesini göstermektedir. 
 
 Karayolu ulaştırması için araç türüne göre araç sayısı ve eşdeğerlik faktörü Tablo 
9.1.1’de verilmiştir. 
 
Tablo 9.1.1. Karayolu Ulaştırması İçin Araç Türüne Göre Araç Sayısı, Eşdeğerlik Faktörü 

ve Üst Yapı Bozulma Faktörü 
Otomobil (j=1) N1=4.784.140 g1=0,15 λ1=0,00086 
Minibüs (j=2) N2=249.041 g2=0,25 λ2=0,071 
Otobüs (j=3) N3=126.587 g3=0,50 λ3=0,143 
Kamyonet (j=4) N4=1.073.728 g4=0,25 λ4=0,071 
Kamyon (j=5) N5=412.881 g5=1,00 λ5=0,285 
Tır (j=6) N6=61.965 g6=2,00 λ6=0,428 
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 Farklı ulaştırma türleri ve araç tipleri için dışsal maliyet tahminleri konusunda 
ülkemizde yeterli çalışma ve veri bulunmamaktadır. Bu nedenle ana plan stratejisi çalışması 
kapsamında dışsal maliyetleri içselleştirmek amacına yönelik olarak uluslararası analiz 
sonuçları ve ülke koşulları birlikte değerlendirilerek spesifik dışsal maliyet verileri 
ulaştırma türlerine göre Tablo 9.1.2’deki gibi tahmin edilmiştir. 
 
Tablo 9.1.2. Spesifik Dışsal Maliyetler (cac, cp, cn) 

Karayolu Demiryolu Denizyolu 
Yük Yolcu Yük Yolcu Yük Yolcu 

Çevresel 
Etkiler 

$/ton.km $/yolcu.km $/ton.km $/yolcu.km $/ton.km $/yolcu.km
Kaza (cac)  3103,3 −x  3101,1 −x    3104,0 −x  3108,0 −x   5106 −x   4102,1 −x  

Emisyon (cp)  4105,4 −x   4105,1 −x   4101,1 −x   4101 −x   4108,3 −x   410x5,6 −  

Gürültü (cn)  4102,2 −x   5105,7 −x   4105,1 −x   4102 −x  ----- ----- 
 
 Her bir ulaştırma türü (karayolu, demiryolu ve denizyolu) için hesaplanacak spesifik 
toplam maliyet (UL) değerlerinden hareketle kombine taşımacılıkta birim yük/yolcu başına 
maliyet ve spesifik maliyet sırasıyla aşağıdaki gibi formüle edilebilir: 
 

Birim yük/yolcu başına kombine taşımacılık maliyeti: 

TKLTRLTDZLK LUZLUYLUXU .).(.).(.).( ++=  ($ / Ton veya $ / Yolcu) 

 

Birim yük/yolcu ve birim yol/hat uzunluğu başına kombine taşımacılık maliyeti: 

KLRLDZL
T

K
KL UZUYUX

L
U

U ).().().( ++==  ($ / Ton.km veya $ / Yolcu.km) 

 

 Yukarıdaki ifadelerde LT, toplam yol/hat uzunluğu; X, Y ve Z (Z = 1 – X – Y) 
sırasıyla toplam hat uzunluğu içinde denizyolu, demiryolu ve karayolunun paylaşım 
yüzdesi olmaktadır. Denklemlerde X = 0 için demiryolu-karayolu, Y = 0 için denizyolu-
karayolu, Z = 0 için denizyolu-demiryolu, X > 0, Y > 0 ve Z > 0 için denizyolu-demiryolu-
karayolu kombine taşımacılığının taşıma maliyeti elde edilir. Kombine taşımacılık şekline 
göre elleçleme ve stoklama maliyetleri ayrıca dikkate alınmalıdır. Birim yük başına bir 
değere getirilmiş elleçleme ve stoklama maliyetleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 
 
Birim yük başına elleçleme maliyeti: 

∑

∑

=

−

=

++

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
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+
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t
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1t

t
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)r1()e1(
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C
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Birim yük başına stoklama maliyeti: 

∑

∑

=

−

=

++

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
+

ψ
= n

1t

t
d

n

1t

t
d

d

D

)r1()e1(

r1
e1

C
U  ($/Ton) 

Yukarıdaki ifadelerde Cyb, birim yük başına elleçleme fiyatının şimdiki değeri; eyb, 
elleçleme fiyatlarındaki yıllık eskalasyon oranı; ζ kombine taşımacılığın gerektirdiği ilave 
elleçleme sayısı; Cd, birim yük başına günlük stoklama fiyatının şimdiki değeri; ed, 
stoklama fiyatındaki yıllık eskalasyon oranı; ψ ise stoklama gün sayısı olarak 
tanımlanmıştır. 



 9-6

9.2. ULAŞTIRMA TÜRLERİ İÇİN MALİYET ANALİZİ VE 
SONUÇLARI 

  
Maliyet analizi için her bir ulaştırma türünün yatırım, işletme-bakım, yakıt ve dışsal 

maliyetleri ile ilgili ekonomik verilerin güncel değerleri Bölüm 9.1’de tanıtılan modelde 
kullanılabilecek şekilde belirlenmiştir. Tüm ulaştırma türleri için faiz oranı (i) %8, iskonto 
oranı (r) %10, ileriye yönelik yıllık yakıt fiyat eskalasyonu (ef) %5, işletme-bakım, dışsal 
maliyet, elleçleme ve stoklama maliyetlerindeki yıllık eskalasyonlar (em, ex, eyb ve ed) %3 
olarak öngörülmüştür. Her bir ulaştırma türünde kullanılan aracın teknik ve işletme 
parametreleri belirlenen ekonomik parametrelerle birlikte önceki bölümde verilen modelde 
kullanılarak yapılan analiz ve elde edilen sonuçlar aşağıda özet olarak sunulmuştur. 
 
9. 2.1. Denizyolu Yük Taşımacılığı 
 
 Yurtiçi yük taşımacılığı amacına yönelik olarak düşünülen 3300 DWT’luk bir 
geminin ömür boyu bir değere getirilmiş birim yük taşıma maliyeti ($/Ton) ile bu maliyet 
içindeki yatırım (Uc), yakıt (Uf), işletme-bakım (Um) maliyetleri ve dışsal maliyet (Uex) 
payları belirli bir hat uzunluğu için Tablo 9.2.1.1 ve Şekil 9.2.1.1’de doluluk oranına göre 
verilmiştir. Şekilden görüleceği üzere denizyolu yük taşımacılığında birim yük taşıma 
maliyetinin %26’sı yatırım, %32’si yakıt (ÖTV’siz), %35’i işletme-bakım ve %7’si ise 
dışsal maliyetlerden oluşmaktadır.  
 
 
 

Tablo 9.2.1.1. Birim Yük Başına Yatırım, Yakıt, İşletme-bakım, Dışsal  
ve Toplam Maliyetler (L=1000 km) 

Yd Uc Uf Um Uex UT ($/ton) UT/L 
0.1 13.951 16.648 19.003 3.824 53.43 0.053 
0.2 6.975 8.324 9.501 1.912 26.71 0.027 
0.3 4.650 5.549 6.334 1.275 17.81 0.018 
0.4 3.488 4.162 4.751 0.956 13.36 0.013 
0.5 2.790 3.330 3.801 0.765 10.69 0.011 
0.6 2.325 2.775 3.167 0.637 8.90 0.009 
0.7 1.993 2.378 2.715 0.546 7.63 0.008 
0.8 1.744 2.081 2.375 0.478 6.68 0.007 
0.9 1.550 1.850 2.111 0.425 5.94 0.006 
1 1.395 1.665 1.900 0.382 5.34 0.005 
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Şekil 9.2.1.1. Birim Yük Başına Yatırım, Yakıt, İşletme-bakım, Dışsal 
ve Toplam Maliyetlerin Doluluk Oranı İle Değişimi (L=1000 km). 

 
 

Tablo 9.2.1.2 ve Şekil 9.2.1.2’de birim yük taşıma maliyetinin ($/Ton), Tablo 
9.2.1.3 ve Şekil 9.2.1.3’de spesifik yük taşıma maliyetinin ($/Ton.km) hat uzunluğu ve 
yıllık ortalama doluluk oranlarıyla değişimleri görülmektedir.  
 

Tablo 9.2.1.2. 3300 DWT’luk Yük Gemisinin Birim Yük Taşıma Maliyetleri 
Yd UT ($/ton) 

 
L=100 

km 
L=200 

km 
L=300 

km 
L=400 

km 
L=500 

km 
L=600 

km 
L=700 

km 
L=800 

km 
L=900 

km L=1000 km
0.10 8.01 13.06 18.11 23.15 28.20 33.24 38.29 43.33 48.38 53.43 
0.20 4.01 6.53 9.05 11.58 14.10 16.62 19.14 21.67 24.19 26.71 
0.30 2.67 4.35 6.04 7.72 9.40 11.08 12.76 14.44 16.13 17.81 
0.40 2.00 3.26 4.53 5.79 7.05 8.31 9.57 10.83 12.09 13.36 
0.50 1.60 2.61 3.62 4.63 5.64 6.65 7.66 8.67 9.68 10.69 
0.60 1.34 2.18 3.02 3.86 4.70 5.54 6.38 7.22 8.06 8.90 
0.70 1.14 1.87 2.59 3.31 4.03 4.75 5.47 6.19 6.91 7.63 
0.80 1.00 1.63 2.26 2.89 3.52 4.16 4.79 5.42 6.05 6.68 
0.90 0.89 1.45 2.01 2.57 3.13 3.69 4.25 4.81 5.38 5.94 
1.00 0.80 1.31 1.81 2.32 2.82 3.32 3.83 4.33 4.84 5.34 
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Şekil 9.2.1.2. 3300 DWT’luk Yük Gemisinin Birim Yük Taşıma Maliyetinin 

Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Değişimi 
 
 
 
 
 
 
Tablo 9.2.1.3. 3300 DWT’luk Yük Gemisinin Spesifik Taşıma Maliyetleri 

UL [$/(ton-km)] 
Yd 

L=100 km 200 km 300 km 400 km 500 km 600 km 700 km 800 km 900 km 1000 km 

0.1 0.0801 0.0653 0.0604 0.0579 0.0564 0.0554 0.0547 0.0542 0.0538 0.0534 
0.2 0.0401 0.0326 0.0302 0.0289 0.0282 0.0277 0.0273 0.0271 0.0269 0.0267 
0.3 0.0267 0.0218 0.0201 0.0193 0.0188 0.0185 0.0182 0.0181 0.0179 0.0178 
0.4 0.0200 0.0163 0.0151 0.0145 0.0141 0.0139 0.0137 0.0135 0.0134 0.0134 
0.5 0.0160 0.0131 0.0121 0.0116 0.0113 0.0111 0.0109 0.0108 0.0108 0.0107 
0.6 0.0134 0.0109 0.0101 0.0096 0.0094 0.0092 0.0091 0.0090 0.0090 0.0089 
0.7 0.0114 0.0093 0.0086 0.0083 0.0081 0.0079 0.0078 0.0077 0.0077 0.0076 
0.8 0.0100 0.0082 0.0075 0.0072 0.0070 0.0069 0.0068 0.0068 0.0067 0.0067 
0.9 0.0089 0.0073 0.0067 0.0064 0.0063 0.0062 0.0061 0.0060 0.0060 0.0059 
1.0 0.0080 0.0065 0.0060 0.0058 0.0056 0.0055 0.0055 0.0054 0.0054 0.0053 
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Şekil 9.2.1.3. 3300 DWT’luk Yük Gemisinin Spesifik Taşıma Maliyetinin 

Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Değişimi. 
 
 

Yukarıdaki tablo ve şekiller incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar şunlardır: 
 
• Doluluk oranı arttıkça taşıma maliyeti azalan bir trend ile düşmektedir. 
• Doluluk oranındaki artışın maliyeti düşürme etkisi uzun mesafelerde daha fazladır. 

Yani uzun mesafelerde doluluk oranındaki artışın sağlayacağı ekonomik avantaj 
kısa mesafelere göre daha fazladır. 

• Hat uzunluğuna göre değişebilmekle beraber %60’lık doluluk oranı denizyolu yük 
taşımacılığı için bir alt sınır olarak düşünülmelidir. Bunun için ilgili deniz ulaştırma 
hattında taşınacak yıllık yük potansiyeli gözönüne alınarak optimal gemi sayısı ve 
kapasiteleri belirlenmelidir. Verilen ekonomik model bu amaca uygundur. 

 
Belirli bir hat uzunluğu için optimal kapasite belirleme amacına yönelik olarak 

taşıma maliyetinin gemi kapasitesine göre duyarlılık analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 
9.2.1.4 ve Şekil 9.2.1.4’de özetlenmiştir. Tablo ve şekilden görüleceği üzere belirli bir 
doluluk oranı için gemi kapasitesi arttıkça taşıma maliyeti önemli ölçüde düşmektedir. 
Ancak ilgili hatta yıllık taşınacak yük potansiyeli belli olduğundan, kapasite arttıkça 
doluluk oranının düşebileceği ve bu hususun maliyeti arttırıcı etki yapacağı dikkate 
alınmalıdır. Bu nedenle ekonomik kapasitenin belirlenebilmesi için taşınacak yük 
potansiyeli, gemi kapasitesi ve doluluk oranı birlikte düşünülmelidir.  
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Tablo 9.2.1.4. Gemi Kapasitesi ve Doluluk Oranlarına Göre 
Birim Yük Taşıma Maliyetleri (L=1000 km) 

 UT ($/ton) 

Yd 
2000 
DWT 

4000 
DWT 

6000 
DWT 

8000 
DWT 

10000 
DWT 

0.1 63.49 49.87 42.04 37.87 34.97 
0.2 31.75 24.94 21.02 18.93 17.49 
0.3 21.16 16.62 14.01 12.62 11.66 
0.4 15.87 12.47 10.51 9.47 8.74 
0.5 12.70 9.97 8.41 7.57 6.99 
0.6 10.58 8.31 7.01 6.31 5.83 
0.7 9.07 7.12 6.01 5.41 5.00 
0.8 7.94 6.23 5.26 4.73 4.37 
0.9 7.05 5.54 4.67 4.21 3.89 
1 6.35 4.99 4.20 3.79 3.50 
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Şekil 9.2.1.4 Birim Yük Taşıma Maliyetinin Gemi Kapasitesine Göre Değişimi (L=1000 

km) 
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9.2.2. Karayolu Yük Taşımacılığı 
 
 Standart yük taşıma aracı olarak seçilen 20 Ton’luk yük taşıma kapasitesine sahip 

bir kamyon için ömür boyu bir değere getirilmiş birim yük taşıma maliyeti ($/Ton) ile bu 
maliyet içindeki yatırım (Uc), yakıt (Uf), işletme-bakım (Um) maliyetleri ve dışsal maliyet 
(Uex) payları belirli bir hat uzunluğu için Tablo 9.2.2.1 ve Şekil 9.2.2.1’de doluluk oranına 
göre verilmiştir.  

 
Tablo 9.2.2.1. Karayolu Taşımacılığında Birim Yük Başına Yatırım, Yakıt,  

İşletme-bakım, Dışsal ve Toplam Maliyetler (L=1000 km) 
Yd Uc Uf Um Uex UT ($/ton) UT/L 
0.1 50.108 226.361 61.861 31.133 369.46 0.369 
0.2 25.054 113.181 30.930 15.567 184.73 0.185 
0.3 16.703 75.454 20.620 10.378 123.15 0.123 
0.4 12.527 56.590 15.465 7.783 92.37 0.092 
0.5 10.022 45.272 12.372 6.227 73.89 0.074 
0.6 8.351 37.727 10.310 5.189 61.58 0.062 
0.7 7.158 32.337 8.837 4.448 52.78 0.053 
0.8 6.264 28.295 7.733 3.892 46.18 0.046 
0.9 5.568 25.151 6.873 3.459 41.05 0.041 
1 5.011 22.636 6.186 3.113 36.95 0.037 

 
Kamyon İçin Birim Yük Taşıma Maliyeti

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0.
20

0.
30

0.
40

0.
50

0.
60

0.
70

0.
80

0.
90

1.
00

Doluluk Oranı

B
iri

m
 Y

ük
 M

al
iy

et
i 

[$
/T

on
]

Uex

Um

Uc

Uf

 
Şekil 9.2.2.1. Karayolu Taşımacılığında Birim Yük Başına Yatırım, Yakıt, İşletme-bakım, 

Dışsal ve Toplam Maliyetlerin Doluluk Oranı İle Değişimi (L=1000 km). 
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Yukarıdaki tablo ve şekil incelendiğinde karayolu yük taşımacılığında toplam 
maliyetin %14’ü yatırım, %60’ı yakıt, %17’si işletme-bakım ve %9’u dışsal maliyetlerdir. 
Bir değere getirilmiş birim yük taşıma maliyeti ($/Ton) hat uzunluğu ve yıllık ortalama 
doluluk oranı ile değişimi Tablo 9.2.2.2 ve Şekil 9.2.2.2’da ve spesifik taşıma maliyetinin 
($/Ton.km) hat uzunluğu ve yıllık ortalama doluluk oranlarıyla değişimi Tablo 9.2.2.3 ve 
Şekil 9.2.2.3’de verilmiştir. 

 
Tablo 9.2.2.2. Karayolu Yük Taşımacılığında  

Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Birim Yük Taşıma Maliyetleri 
UT ($/ton) 

Yd 
L=100 

km 
L=200 

km 
L=300 

km 
L=400 

km 
L=500 

km 
L=600 

km 
L=700 

km 
L=800 

km 
L=900 

km L=1000 km
0.1 50.09 85.58 121.06 156.55 192.03 227.52 263.01 298.49 333.98 369.46 
0.2 25.05 42.79 60.53 78.27 96.02 113.76 131.50 149.25 166.99 184.73 
0.3 16.70 28.53 40.35 52.18 64.01 75.84 87.67 99.50 111.33 123.15 
0.4 12.52 21.39 30.27 39.14 48.01 56.88 65.75 74.62 83.49 92.37 
0.5 10.02 17.12 24.21 31.31 38.41 45.50 52.60 59.70 66.80 73.89 
0.6 8.35 14.26 20.18 26.09 32.01 37.92 43.83 49.75 55.66 61.58 
0.7 7.16 12.23 17.29 22.36 27.43 32.50 37.57 42.64 47.71 52.78 
0.8 6.26 10.70 15.13 19.57 24.00 28.44 32.88 37.31 41.75 46.18 
0.9 5.57 9.51 13.45 17.39 21.34 25.28 29.22 33.17 37.11 41.05 
1.0 5.01 8.56 12.11 15.65 19.20 22.75 26.30 29.85 33.40 36.95 
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Şekil 9.2.2.2. Karayolu Yük Taşımacılığında Birim Yük Taşıma Maliyetinin 

Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Değişimi 
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Tablo 9.2.2.3. Karayolu Yük Taşımacılığında  
Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Spesifik Taşıma Maliyetleri 

UL [$/(ton-km)] 
Yd 

L=100 km 200 km 300 km 400 km 500 km 600 km 700 km 800 km 900 km 1000 km 

Yd=0.1 0.50 0.43 0.40 0.39 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 0.37 
0.2 0.25 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 
0.3 0.17 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 
0.4 0.13 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
0.5 0.10 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 
0.6 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
0.7 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
0.8 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
0.9 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
1.0 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
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Şekil 9.2.2.3. Karayolu Yük Taşımacılığında Spesifik Maliyetin 

Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Değişimi 
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 Karayolu yük taşımacılığı maliyet analiz sonuçları değerlendirildiğinde şu hususlar 
öne çıkmaktadır: 
 

• Denizyolu yük taşımacılığında taşıma maliyetinin taşıma mesafesi ve doluluk oranı 
ile etkileşimi konusunda tespit edilen hususlar, karayolu yük taşımacılığı için de 
geçerlidir. Ancak taşıma maliyeti yıllık ortalama doluluk oranı ve hat uzunluğundan 
denizyolu yük taşımacılığına göre daha fazla etkilenmektedir. Bu durum 
denizyolunda ve karayolunda yük taşıma maliyetinin yıllık ortalama doluluk 
oranlarına ve hat uzunluklarına göre göreceli mukayesesinin verildiği Şekil 9.2.2.4 
ve Şekil 9.2.2.5’de daha açık olarak görülmektedir. 

• Karayolu yük taşımacılığında ortalama doluluk oranı için alt sınırın %80 olarak 
seçilmesi ve bunu sağlamak için ilgili karayolu hattındaki yük arzına göre kamyon 
sayısının belirlenmesi taşıma maliyetinde önemli bir düşüş sağlayacaktır. (Şekil 
9.2.2.4) 

• Karayolu yük taşıma maliyetinin denizyolu yük taşıma maliyetinin yaklaşık 7 katı 
olduğu görülmekte ve bu oran taşıma mesafesi ile çok az değişim göstermektedir. 

• Karayolu taşımacılığının mümkün olan en kısa mesafelerde yapılması, bu 
taşımacılığın ekonomik dezavantajını ortadan kaldırmamakla birlikte azaltacaktır. 
Kombine taşımacılıkta bu husus dikkate alınmalıdır.  

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Doluluk Oranı

U
T/

U
tm

ax
 (%

)

Yük Gemisi
Kamyon

 
Şekil 9.2.2.4. Denizyolu ve Karayolu Ulaştırmasında Doluluk Oranına Göre Yük Taşıma 

Maliyetinin Göreceli Mukayesesi 
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Şekil 9.2.2.5. Denizyolu ve Karayolu Ulaştırmasında Hat Uzunluğuna Göre Yük Taşıma 

Maliyetinin Göreceli Mukayesesi 
 

9.2.3. Denizyolu Yolcu Taşımacılığı 
 

Yolcu ve araç taşıma amaçlı 800 yolcu ve 135 oto kapasiteli bir feribotun ömür 
boyu bir değere getirilmiş birim yolcu taşıma maliyeti ($/yolcu) ile bu maliyet içindeki 
yatırım (Uc), yakıt (Uf), işletme-bakım (Um) maliyetleri ve dışsal maliyet (Uex) payları 
Tablo 9.2.3.1 ve Şekil 9.2.3.1’de görülmektedir. Tablo ve şekilden görüldüğü gibi birim 
yolcu başına taşıma maliyetinin %21’si yatırım, %61’u yakıt (ÖTV’siz), %16’sı işletme-
bakım ve %2’si ise dışsal maliyetlerden oluşmaktadır. Bu sonuç hızlı yolcu taşımacılığında 
en önemli maliyet unsurunun yakıt maliyeti olduğunu göstermektedir. 
 

Tablo 9.2.3.1. Denizyolu Yolcu Taşımacılığında Birim Yolcu Başına Yatırım, Yakıt,  
İşletme-bakım, Dışsal ve Toplam Maliyetler (L=1000 km)  
Yd Uc Uf Um Uex UT ($/yolcu) UT/L 
0.1 93.780 273.444 71.344 6.648 445.22 0.445 
0.2 46.890 136.722 35.672 3.324 222.61 0.223 
0.3 31.260 91.148 23.781 2.216 148.41 0.148 
0.4 23.445 68.361 17.836 1.662 111.30 0.111 
0.5 18.756 54.689 14.269 1.330 89.04 0.089 
0.6 15.630 45.574 11.891 1.108 74.20 0.074 
0.7 13.397 39.063 10.192 0.950 63.60 0.064 
0.8 11.723 34.181 8.918 0.831 55.65 0.056 
0.9 10.420 30.383 7.927 0.739 49.47 0.049 
1 9.378 27.344 7.134 0.665 44.52 0.045 
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Şekil 9.2.3.1. Denizyolu Yolcu Taşımacılığında Birim Yolcu Başına Yatırım, Yakıt, 

İşletme-Bakım, Dışsal ve Toplam Maliyetlerin Doluluk Oranı İle Değişimi (L=1000 km). 
 
Hat uzunluğu ve yıllık ortalama doluluk oranının birim yolcu taşıma maliyeti 

($/yolcu) üzerindeki etkisi Tablo 9.2.3.2 ve Şekil 9.2.3.2’de, spesifik toplam maliyet 
($/yolcu.km) üzerindeki etkisi ise Tablo 9.2.3.3 ve Şekil 9.2.3.3’de görülmektedir. 
 

Tablo 9.2.3.2. Denizyolu Yolcu Taşımacılığında 
Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Birim Yolcu Taşıma Maliyetler 

Yd UT ($/yolcu) 

  
L=100 

km 
L=200 

km 
L=300 

km 
L=400 

km 
L=500 

km 
L=600 

km 
L=700 

km 
L=800 

km 
L=900 

km L=1000 km
0.10 67.74 109.69 151.63 193.57 235.51 277.45 319.39 361.33 403.27 445.22 
0.20 33.87 54.84 75.81 96.78 117.75 138.73 159.70 180.67 201.64 222.61 
0.30 22.58 36.56 50.54 64.52 78.50 92.48 106.46 120.44 134.42 148.41 
0.40 16.94 27.42 37.91 48.39 58.88 69.36 79.85 90.33 100.82 111.30 
0.50 13.55 21.94 30.33 38.71 47.10 55.49 63.88 72.27 80.65 89.04 
0.60 11.29 18.28 25.27 32.26 39.25 46.24 53.23 60.22 67.21 74.20 
0.70 9.68 15.67 21.66 27.65 33.64 39.64 45.63 51.62 57.61 63.60 
0.80 8.47 13.71 18.95 24.20 29.44 34.68 39.92 45.17 50.41 55.65 
0.90 7.53 12.19 16.85 21.51 26.17 30.83 35.49 40.15 44.81 49.47 
1.00 6.77 10.97 15.16 19.36 23.55 27.75 31.94 36.13 40.33 44.52 
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Şekil 9.2.3.2. Denizyolu Yolcu Taşımacılığında Birim Yolcu Taşıma Maliyetinin 

Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Değişimi 
 

Yukarıdaki tablo ve şekillerden görüleceği üzere belirli bir hat uzunluğu için yolcu 
taşıma maliyeti doluluk oranındaki artış ile hızlı bir düşüş göstermektedir. Ancak düşüş hızı 
yüksek doluluk oranlarında daha azdır. Feribot için %80 doluluk oranı alt sınır olarak 
düşünülmesi önemli bir ekonomik avantaj sağlayacaktır. Bu amaçla yıllık yolcu ve araç 
taşıma potansiyeli gözönüne alınarak doluluk oranı öngörülen sınırın altına düşmeyecek 
şekilde kapasite belirlenmelidir. Toplam spesifik maliyet ise doluluk oranı ve taşıma 
mesafesi arttıkça düşmektedir. Düşüş hızı düşük doluluk oranı ve taşıma mesafelerinde 
daha fazladır.  
 

Tablo 9.2.3.3. Denizyolu Yolcu Taşımacılığında  
Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Spesifik Taşıma Maliyetleri 

UL [$/(Yolcu-km)] 
Yd 

100 km 200 km 300 km 400 km 500 km 600 km 700 km 800 km 900 km 1000 km

0.1 0.6774 0.5484 0.5054 0.4839 0.4710 0.4624 0.4563 0.4517 0.4481 0.4452 
0.2 0.3387 0.2742 0.2527 0.2420 0.2355 0.2312 0.2281 0.2258 0.2240 0.2226 
0.3 0.2258 0.1828 0.1685 0.1613 0.1570 0.1541 0.1521 0.1506 0.1494 0.1484 
0.4 0.1694 0.1371 0.1264 0.1210 0.1178 0.1156 0.1141 0.1129 0.1120 0.1113 
0.5 0.1355 0.1097 0.1011 0.0968 0.0942 0.0925 0.0913 0.0903 0.0896 0.0890 
0.6 0.1129 0.0914 0.0842 0.0807 0.0785 0.0771 0.0760 0.0753 0.0747 0.0742 
0.7 0.0968 0.0783 0.0722 0.0691 0.0673 0.0661 0.0652 0.0645 0.0640 0.0636 
0.8 0.0847 0.0686 0.0632 0.0605 0.0589 0.0578 0.0570 0.0565 0.0560 0.0557 
0.9 0.0753 0.0609 0.0562 0.0538 0.0523 0.0514 0.0507 0.0502 0.0498 0.0495 
1.0 0.0677 0.0548 0.0505 0.0484 0.0471 0.0462 0.0456 0.0452 0.0448 0.0445 
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Şekil 9.2.3.3. Denizyolu Yolcu Taşımacılığında Spesifik Maliyetin 

Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Değişimi 
 

9.2.4. Karayolu Yolcu Taşımacılığı 
 

Standart yolcu taşıma aracı olarak seçilen 45 yolcu kapasiteli bir otobüs için bir 
değere getirilmiş birim yolcu taşıma maliyeti ($/yolcu) ile bu maliyet içindeki yatırım (Uc), 
yakıt (Uf), işletme-bakım (Um) maliyetleri ve dışsal maliyet (Uex) payları Tablo 9.2.4.1 ve 
Şekil 9.2.4.1’de görülmektedir. Tablo ve şekilden görüleceği üzere birim yolcu başına 
taşıma maliyetinin %18’si yatırım, %60’ı yakıt, %17’si işletme-bakım ve %5’i ise dışsal 
maliyetlerden oluşmaktadır. Bu maliyet dağılımları denizyolu hızlı yolcu taşımacılığı ile 
aynıdır. 
 

Tablo 9.2.4.1. Karayolu Yolcu Taşımacılığında Birim Yolcu Başına Yatırım, Yakıt,  
İşletme-bakım, Dışsal ve Toplam Maliyetler (L=1000 km) 

Yd Uc Uf Um Uex UT ($/yolcu) UT/L 
0.1 37.483 126.642 35.600 10.391 210.12 0.210 
0.2 18.742 63.321 17.800 5.195 105.06 0.105 
0.3 12.494 42.214 11.867 3.464 70.04 0.070 
0.4 9.371 31.660 8.900 2.598 52.53 0.053 
0.5 7.497 25.328 7.120 2.078 42.02 0.042 
0.6 6.247 21.107 5.933 1.732 35.02 0.035 
0.7 5.355 18.092 5.086 1.484 30.02 0.030 
0.8 4.685 15.830 4.450 1.299 26.26 0.026 
0.9 4.165 14.071 3.956 1.155 23.35 0.023 
1 3.748 12.664 3.560 1.039 21.01 0.021 
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Şekil 9.2.4.1. Karayolu Yolcu Taşımacılığında Birim Yolcu Başına Yatırım, Yakıt, İşletme-

bakım, Dışsal ve Toplam Maliyetlerin Doluluk Oranı İle Değişimi (L=1000 km). 
 

Yolcu taşıma maliyetlerinin hat uzunluğu ve doluluk oranına göre duyarlılık analizi 
sonuçları birim yolcu başına maliyet için Tablo 9.2.4.2, Şekil 9.2.4.2’de spesifik maliyet 
için ise Tablo 9.2.4.3 ve Şekil 9.2.4.3’de görülmektedir. Tablo ve şekiller incelendiğinde 
taşıma mesafesi ve doluluk oranının maliyet üzerindeki etkisi ile ilgili hususlar denizyolu 
yolcu taşımacılığında tespit edilen hususlarla benzer olduğu görülmektedir. Ancak karayolu 
yolcu taşımacılığındaki maliyetler doluluk oranı ve hat uzunluğundan denizyolu yolcu 
taşımacılığına göre daha az etkilenmektedir. (Şekil 9.2.4.4 ve Şekil 9.2.4.5)  

 
Tablo 9.2.4.2. Karayolu Yolcu Taşımacılığında  

Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Birim Yolcu Taşıma Maliyetler 
UT ($/yolcu) 

Yd 
L=100 

km 
L=200 

km 
L=300 

km 
L=400 

km 
L=500 

km 
L=600 

km 
L=700 

km 
L=800 

km 
L=900 

km 
L=1000 

km 
0.10 38.06 57.18 76.30 95.42 114.53 133.65 152.77 171.88 191.00 210.12 
0.20 19.03 28.59 38.15 47.71 57.27 66.82 76.38 85.94 95.50 105.06 
0.30 12.69 19.06 25.43 31.81 38.18 44.55 50.92 57.29 63.67 70.04 
0.40 9.52 14.30 19.07 23.85 28.63 33.41 38.19 42.97 47.75 52.53 
0.50 7.61 11.44 15.26 19.08 22.91 26.73 30.55 34.38 38.20 42.02 
0.60 6.34 9.53 12.72 15.90 19.09 22.27 25.46 28.65 31.83 35.02 
0.70 5.44 8.17 10.90 13.63 16.36 19.09 21.82 24.55 27.29 30.02 
0.80 4.76 7.15 9.54 11.93 14.32 16.71 19.10 21.49 23.87 26.26 
0.90 4.23 6.35 8.48 10.60 12.73 14.85 16.97 19.10 21.22 23.35 
1.00 3.81 5.72 7.63 9.54 11.45 13.36 15.28 17.19 19.10 21.01 
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Şekil 9.2.4.2. Karayolu Yolcu Taşımacılığında Birim Yolcu Taşıma Maliyetinin 

Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Değişimi 
 

Tablo 9.2.4.3. Karayolu Yolcu Taşımacılığında  
Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Spesifik Taşıma Maliyetleri 

UL [$/(yolcu-km)] 
Yd 

100 km 200 km 300 km 400 km 500 km 600 km 700 km 800 km 900 km 1000 km 

0.1 0.38 0.29 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 
0.2 0.19 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
0.3 0.13 0.10 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
0.4 0.10 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 
0.5 0.08 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
0.6 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
0.7 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
0.8 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
0.9 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
1.0 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
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Şekil 9.2.4.3. Karayolu Yolcu Taşımacılığında Spesifik Maliyetin 

Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Değişimi 
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Şekil 9.2.4.4. Denizyolu ve Karayolu ulaştırmasında doluluk oranına göre yolcu taşıma 

maliyetinin göreceli mukayesesi (L=1000 km). 
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Şekil 9.2.4.5. Denizyolu ve karayolu ulaştırmasında hat uzunluğuna göre yolcu taşıma 

maliyetinin göreceli mukayesesi 
 

Denizyolu ve karayolu yolcu taşıma maliyetlerinin doluluk oranı ve hat uzunluğuna 
göre göreceli mukayesesi Şekil 9.2.4.4 ve Şekil 9.2.4.5’de verilmiştir. Şekillerden 
görüleceği üzere denizyolu hızlı yolcu taşıma maliyeti aynı hat uzunluğu ve doluluk oranı 
için karayolu yolcu taşıma maliyetinin yaklaşık iki katıdır. Yolcu taşımacılığında 
denizyolunun avantajlı olabilmesi için taşıma mesafesinin karayoluna göre en az %50 
azaltılması koşulu sağlanmalıdır.  
 
9.2.5. Demiryolu Yük Taşımacılığı 
 

Standart yük taşıma aracı olarak seçilen 700 Ton yük taşıma kapasitesine sahip 
dizelli bir yük katarı (1 Lokomotif + 20 Vagon) için birim yük başına bir değere getirilmiş 
taşıma maliyeti ($/Ton) ile bu maliyet içindeki yatırım (Uc), yakıt (Uf), işletme-bakım (Um) 
ve dışsal maliyet (Uex) payları belirli bir hat uzunluğu için doluluk oranlarına göre Tablo 
9.2.5.1 ve Şekil 9.2.5.1’deki gibi elde edilmiştir. Görüleceği üzere demiryolu yük 
taşımacılığında birim yük başına taşıma maliyetinin %22’si yatırım, %46’sı yakıt, %30’u 
işletme-bakım ve %2’sini ise dışsal maliyetler teşkil etmektedir. 

 
Tablo 9.2.5.2 ve Şekil 9.2.5.2’de birim yük taşıma maliyetinin ($/Ton), Tablo 

9.2.5.3 ve Şekil 9.2.5.3’de ise spesifik taşıma maliyetinin ($/Ton.km) hat uzunluğu ve yıllık 
ortalama doluluk oranı ile ilişkisi verilmiştir. Bu tablo ve şekillerden taşıma maliyeti 
üzerinde doluluk oranındaki değişimin etkisinin uzun mesafelerde daha fazla olduğu 
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görülür. Bu sonuç, işletmede maliyet düşürme amacına yönelik olarak doluluk oranını 
artırıcı tedbirler önceliğinin uzun mesafe taşımacılığına verilmesi gerektiğini 
göstermektedir. 
 

Tablo 9.2.5.1. Birim Yük Başına Yatırım, Yakıt, 
İşletme-bakım, Dışsal ve Toplam Maliyetler (L=1000 km) 
Yd Uc Uf Um Uex UT ($/ton) UT/L 
0.1 64.464 137.612 89.966 5.671 297.71 0.298 
0.2 32.232 68.806 44.983 2.836 148.86 0.149 
0.3 21.488 45.871 29.989 1.890 99.24 0.099 
0.4 16.116 34.403 22.492 1.418 74.43 0.074 
0.5 12.893 27.522 17.993 1.134 59.54 0.060 
0.6 10.744 22.935 14.994 0.945 49.62 0.050 
0.7 9.209 19.659 12.852 0.810 42.53 0.043 
0.8 8.058 17.202 11.246 0.709 37.21 0.037 
0.9 7.163 15.290 9.996 0.630 33.08 0.033 
1 6.446 13.761 8.997 0.567 29.77 0.030 
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Şekil 9.2.5.1. Birim Yük Başına Yatırım, Yakıt, İşletme-bakım, Dışsal ve Toplam 

Maliyetlerin Doluluk Oranıyla Değişimi (L=1000 km) 
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Tablo 9.2.5.2. Demiryolu Yük Taşımacılığında  
Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Birim Yük Taşıma Maliyetleri 

Yd UT ($/ton) 

  
L=100 

km 
L=200 

km 
L=300 

km 
L=400 

km 
L=500 

km 
L=600 

km 
L=700 

km 
L=800 

km 
L=900 

km L=1000 km
0.10 77.62 102.07 126.53 150.98 175.44 199.89 224.35 248.80 273.26 297.71 
0.20 38.81 51.04 63.26 75.49 87.72 99.95 112.17 124.40 136.63 148.86 
0.30 25.87 34.02 42.18 50.33 58.48 66.63 74.78 82.93 91.09 99.24 
0.40 19.40 25.52 31.63 37.75 43.86 49.97 56.09 62.20 68.31 74.43 
0.50 15.52 20.41 25.31 30.20 35.09 39.98 44.87 49.76 54.65 59.54 
0.60 12.94 17.01 21.09 25.16 29.24 33.32 37.39 41.47 45.54 49.62 
0.70 11.09 14.58 18.08 21.57 25.06 28.56 32.05 35.54 39.04 42.53 
0.80 9.70 12.76 15.82 18.87 21.93 24.99 28.04 31.10 34.16 37.21 
0.90 8.62 11.34 14.06 16.78 19.49 22.21 24.93 27.64 30.36 33.08 
1.00 7.76 10.21 12.65 15.10 17.54 19.99 22.43 24.88 27.33 29.77 
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Şekil 9.2.5.2. Demiryolu Yük Taşımacılığında Birim Yük Taşıma Maliyetinin 

Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Değişimi 
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Tablo 9.2.5.3. Demiryolu Yük Taşımacılığında 
Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Spesifik Taşıma Maliyetleri 

UL [$/(ton-km)] 
Yd L=100 

km 
L=200 

km 
L=300 

km 
L=400 

km 
L=500 

km 
L=600 

km 
L=700 

km 
L=800 

km 
L=900 

km 
L=1000 

km 
0.10 0.7762 0.5104 0.4218 0.3775 0.3509 0.3332 0.3205 0.3110 0.3036 0.2977 
0.20 0.3881 0.2552 0.2109 0.1887 0.1754 0.1666 0.1602 0.1555 0.1518 0.1489 
0.30 0.2587 0.1701 0.1406 0.1258 0.1170 0.1111 0.1068 0.1037 0.1012 0.0992 
0.40 0.1940 0.1276 0.1054 0.0944 0.0877 0.0833 0.0801 0.0778 0.0759 0.0744 
0.50 0.1552 0.1021 0.0844 0.0755 0.0702 0.0666 0.0641 0.0622 0.0607 0.0595 
0.60 0.1294 0.0851 0.0703 0.0629 0.0585 0.0555 0.0534 0.0518 0.0506 0.0496 
0.70 0.1109 0.0729 0.0603 0.0539 0.0501 0.0476 0.0458 0.0444 0.0434 0.0425 
0.80 0.0970 0.0638 0.0527 0.0472 0.0439 0.0416 0.0401 0.0389 0.0380 0.0372 
0.90 0.0862 0.0567 0.0469 0.0419 0.0390 0.0370 0.0356 0.0346 0.0337 0.0331 
1.00 0.0776 0.0510 0.0422 0.0377 0.0351 0.0333 0.0320 0.0311 0.0304 0.0298 
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Şekil 9.2.5.3. Demiryolu Yük Taşımacılığında Spesifik Maliyetin 

Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Değişimi 
 

Şekil 9.2.5.4 ve Şekil 9.2.5.5’de demiryolu yük taşıma maliyeti ile karayolu ve 
denizyolu yük taşıma maliyetlerinin doluluk oranı ve hat uzunluğuna göre göreceli 
mukayesesi verilmiştir. Şekil 9.2.5.5’den görüleceği üzere demiryolunun karayoluna göre 
ekonomik olduğu hat uzunluğu L>350 km olmaktadır. L>350 km için hat uzunluğu arttıkça 
demiryolu yük taşımacılığının karayolu yük taşımacılığına göre ekonomik avantajı 
artmaktadır. 350≤L≤1000 km hat uzunluğu aralığında demiryolunun ekonomik avantajı %0 
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ile %20 arasında değişmektedir. Bu avantaj doluluk oranı ile değişmemektedir (Şekil 
9.2.5.4). Demiryolu yük taşıma maliyetinin karayolu yük taşıma maliyetine göre sözkonusu 
hat uzunluğu aralığında sağladığı ekonomik avantaj gelişmiş ülkelere göre oldukça 
düşüktür. Bunun nedeni ise mevcut işletmede tek hat işletmeciliği yapılması, hattın önemli 
bir bölümünün oldukça eski olması gibi nedenlerden dolayı toplam taşıma maliyeti içinde 
işletme-bakım ve yakıt masraflarının payının yüksek olmasıdır. İşletmecilik kalitesinin 
yükseltilmesi (hızlı, güvenli ve modern işletmeciliğe geçilmesi), araçlarda ve altyapıda 
yapılacak teknik iyileştirmeler sonucu demiryolu taşıma maliyeti %20 kadar aşağıya 
çekilebilir. Bu durumda demiryolu yük taşımacılığı için ekonomik hat uzunluğunun alt 
sınırı 350 km’den daha küçük olabilecektir. 
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Şekil 9.2.5.4. Denizyolu, Karayolu ve Demiryolu ulaştırmasında doluluk oranına göre yük 

taşıma maliyetinin göreceli mukayesesi (L=1000 km). 
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Şekil 9.2.5.5. Denizyolu, Karayolu ve Demiryolu ulaştırmasında hat uzunluğuna göre yük 

taşıma maliyetinin göreceli mukayesesi 
 
 

9.2.6. Demiryolu Yolcu Taşımacılığı 
 

Yolcu taşıma amaçlı 400 yolcu kapasiteli ve dizel tahrikli bir yolcu treni (1 
Lokomotif + 6 Vagon) için birim yolcu başına bir değere getirilmiş taşıma maliyeti 
($/Yolcu) ve toplam maliyet içinde yatırım (Uc), yakıt (Uf), işletme-bakım (Um) ve dışsal 
maliyet (Uex) payları belirli bir hat uzunluğu için Tablo 9.2.6.1 ve Şekil 9.2.6.1’de 
özetlenmiştir. Sonuçlar, demiryolu yolcu taşımacılığında birim yolcu taşıma maliyetinin 
%14’ünün yatırım, %56’sının yakıt, %28’inin işletme-bakım ve %2’sinin dışsal maliyet 
unsurlarından oluştuğunu göstermektedir. Birim yolcu taşıma maliyeti ($/Yolcu) ve 
spesifik taşıma maliyetlerinin ($/Yolcu.km) yıllık ortalama doluluk oranı ve hat uzunluğuna 
göre duyarlılık analizi sonuçları Tablo 9.2.6.2 ve Şekil 9.2.6.2 ile Tablo 9.2.6.3 ve Şekil 
9.2.6.3’de verilmiştir. Bu sonuçların dikkate alınması ve farklı yük potansiyeli ve farklı 
uzunluklara sahip hatlarda ekonomik işletmecilik açısından önemlidir.  
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Tablo 9.2.6.1. Birim Yolcu Başına Yatırım, Yakıt, 
İşletme-bakım, Dışsal ve Toplam Maliyetler (L=1000 km) 

Yd Uc Uf Um Uex UT ($/yolcu) UT/L 
0.1 60.961 244.197 120.324 9.452 434.93 0.435 
0.2 30.481 122.099 60.162 4.726 217.47 0.217 
0.3 20.320 81.399 40.108 3.151 144.98 0.145 
0.4 15.240 61.049 30.081 2.363 108.73 0.109 
0.5 12.192 48.839 24.065 1.890 86.99 0.087 
0.6 10.160 40.700 20.054 1.575 72.49 0.072 
0.7 8.709 34.885 17.189 1.350 62.13 0.062 
0.8 7.620 30.525 15.040 1.181 54.37 0.054 
0.9 6.773 27.133 13.369 1.050 48.33 0.048 
1 6.096 24.420 12.032 0.945 43.49 0.043 
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Şekil 9.2.6.1. Birim Yolcu Başına Yatırım, Yakıt, İşletme-bakım, Dışsal ve Toplam 

Maliyetlerin Doluluk Oranıyla Değişimi (L=1000 km) 
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Tablo 9.2.6.2. Demiryolu Yolcu Taşımacılığında  
Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Birim Yolcu Taşıma Maliyetleri 

Yd UT ($/yolcu) 

  
L=100 

km 
L=200 

km 
L=300 

km 
L=400 

km 
L=500 

km 
L=600 

km 
L=700 

km 
L=800 

km 
L=900 

km L=1000 km
0.10 111.79 147.70 183.60 219.51 255.41 291.32 327.22 363.12 399.03 434.93 
0.20 55.90 73.85 91.80 109.75 127.71 145.66 163.61 181.56 199.51 217.47 
0.30 37.26 49.23 61.20 73.17 85.14 97.11 109.07 121.04 133.01 144.98 
0.40 27.95 36.92 45.90 54.88 63.85 72.83 81.80 90.78 99.76 108.73 
0.50 22.36 29.54 36.72 43.90 51.08 58.26 65.44 72.62 79.81 86.99 
0.60 18.63 24.62 30.60 36.58 42.57 48.55 54.54 60.52 66.50 72.49 
0.70 15.97 21.10 26.23 31.36 36.49 41.62 46.75 51.87 57.00 62.13 
0.80 13.97 18.46 22.95 27.44 31.93 36.41 40.90 45.39 49.88 54.37 
0.90 12.42 16.41 20.40 24.39 28.38 32.37 36.36 40.35 44.34 48.33 
1.00 11.18 14.77 18.36 21.95 25.54 29.13 32.72 36.31 39.90 43.49 
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Şekil 9.2.6.2. Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Birim Yolcu Taşıma Maliyetinin 

Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Değişimi 
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Tablo 9.2.6.3. Demiryolu Yolcu Taşımacılığında 
Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Spesifik Taşıma Maliyetleri 

UL [$/(yolcu-km)] 
Yd L=100 

km 
L=200 

km 
L=300 

km 
L=400 

km 
L=500 

km 
L=600 

km 
L=700 

km 
L=800 

km 
L=900 

km 
L=1000 

km 
0.1 1.1179 0.7385 0.6120 0.5488 0.5108 0.4855 0.4675 0.4539 0.4434 0.4349 
0.2 0.5590 0.3692 0.3060 0.2744 0.2554 0.2428 0.2337 0.2270 0.2217 0.2175 
0.3 0.3726 0.2462 0.2040 0.1829 0.1703 0.1618 0.1558 0.1513 0.1478 0.1450 
0.4 0.2795 0.1846 0.1530 0.1372 0.1277 0.1214 0.1169 0.1135 0.1108 0.1087 
0.5 0.2236 0.1477 0.1224 0.1098 0.1022 0.0971 0.0935 0.0908 0.0887 0.0870 
0.6 0.1863 0.1231 0.1020 0.0915 0.0851 0.0809 0.0779 0.0757 0.0739 0.0725 
0.7 0.1597 0.1055 0.0874 0.0784 0.0730 0.0694 0.0668 0.0648 0.0633 0.0621 
0.8 0.1397 0.0923 0.0765 0.0686 0.0639 0.0607 0.0584 0.0567 0.0554 0.0544 
0.9 0.1242 0.0821 0.0680 0.0610 0.0568 0.0539 0.0519 0.0504 0.0493 0.0483 
1.0 0.1118 0.0738 0.0612 0.0549 0.0511 0.0486 0.0467 0.0454 0.0443 0.0435 

 
 

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
L [Km]

U
L 

$/
[y

ol
cu

-K
m

]

Yd=0.3

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

 
Şekil 9.2.6.3. Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Spesifik Maliyetin 

Hat Uzunluğu ve Doluluk Oranına Göre Değişimi 
 
 
 

Şekil 9.2.6.4 ve Şekil 9.2.6.5’de demiryolu yolcu taşıma maliyeti ile karayolu ve 
denizyolu yolcu taşıma maliyetlerinin yıllık ortalama doluluk oranı ve hat uzunluğuna göre 
göreceli mukayesesi görülmektedir. Şekillerden görüleceği üzere demiryolu yolcu taşıma 
maliyeti, aynı hat uzunluğu ve doluluk oranı için karayolu yolcu taşıma maliyetine göre 
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oldukça yüksek ve denizyolu hızlı yolcu taşıma maliyeti ile rekabet edebilecek düzeydedir. 
Yapılan incelemeler işletme kalitesinin yükseltilmesi, araç ve altyapıdaki teknik 
iyileştirmelerle mevcut işletme şartlarında oldukça yüksek olan işletme-bakım ve yakıt 
giderlerinin azaltılarak demiryolu yolcu taşıma maliyetinin %30 azaltılabilme imkanlarının 
mevcut olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 9.2.6.4. Denizyolu, Karayolu ve Demiryolu ulaştırmasında doluluk oranına göre 

yolcu taşıma maliyetinin göreceli mukayesesi (L=1000 km). 
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Şekil 9.2.6.5. Denizyolu, Karayolu ve Demiryolu ulaştırmasında hat uzunluğuna göre yolcu 

taşıma maliyetinin göreceli mukayesesi 
 
9.2.7. Kombine Yük Taşımacılığı 
 

Kombine taşımacılık tekli ulaştırma sistemlerinin (denizyolu, demiryolu ve 
karayolu) her birinin belirli şartlardaki teknik ve ekonomik avantajlarını ülkenin coğrafi, 
tekno-ekonomik, sosyal kısıtları ve imkanları ile taşınacak yük potansiyeli çerçevesinde 
birleştiren ve optimal çözüme imkan veren bir ulaştırma türüdür. Bölüm 9.1’de kombine 
taşımacılık için verilen ekonomik model çerçevesinde kombine taşımacılık şekline göre 
(denizyolu-karayolu, denizyolu-demiryolu, demiryolu-karayolu ve denizyolu-demiryolu-
karayolu) elleçleme ve stoklama maliyetini de gözönüne alan ekonomik analiz sonuçları 
aşağıda sunulmuştur. 
 
9.2.7.1 Denizyolu-Karayolu Kombine Yük Taşımacılığı 
 

Denizyolu-karayolu kombine taşımacılık türünde birim yük başına bir değere 
getirilmiş taşıma maliyetinin ($/Ton) toplam hat uzunluğu (L) ve toplam hat uzunluğu 
içinde denizyolu taşıma mesafesinin payına (X) göre değişimi Şekil 9.2.7.1 ve Şekil 
9.2.7.2’de görülmektedir. Şekillerde X=0 durumu tekli karayolu taşımacılığını, X=1 
durumu tekli denizyolu taşımacılığını ve 0<X<1 durumu ise denizyolu-karayolu kombine 
taşımacılığını göstermektedir. Toplam hat uzunluğu içinde denizyolu taşıma mesafesinin 
payı arttıkça taşıma maliyeti düşmekte ve X=1 (tekli denizyolu taşımacılığı durumu) için 
minimum olmaktadır. Ancak coğrafi kısıtlar nedeniyle göz önüne alınacak hatta tekli 
denizyolu taşımacılığı mümkün olmayabilir. Bu durumda söz konusu hatta denizyolu-
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karayolu kombine taşımacılığı seçeneği tekli karayolu taşımacılığı seçeneği ile ekonomik 
yönden karşılaştırıldığında X ve L parametreleri bakımından denizyolu-karayolu kombine 
taşımacılığının tekli karayolu taşımacılığına göre ekonomik avantaj bölgesinin X=0 
eğrisinin altındaki bölge olduğu Şekil 9.2.7.1’den açıkça görülmektedir. Şekil 9.2.7.1 
incelendiğinde, denizyolu-karayolu kombine taşımacılığının tekli karayolu taşımacılığına 
göre ekonomik olabilmesi için, göz önüne alınan hatta denizyolu taşıma mesafesinin (LDZ = 
X . L) 280 km’den büyük olması gerektiği sonucuna varılır. 
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Şekil 9.2.7.1 Denizyolu-Karayolu Kombine Yük Taşımacılığında Taşıma Maliyetinin 

Toplam Hat Uzunluğuna Göre Değişimi (Ydkara=0.9, Yddeniz=0.7) 
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Şekil 9.2.7.2 Denizyolu-Karayolu Kombine Yük Taşımacılığında Taşıma Maliyetinin 

Toplam Hat Uzunluğu İçindeki Denizyolu Hat uzunluğunun Payına Göre Değişimi  
(Ydkara=0.9, Yddeniz=0.7) 

 
 
 
9.2.7.2 Denizyolu-Demiryolu Kombine Yük Taşımacılığı 
 

Bu kombine taşımacılık türünün ekonomik analiz sonuçları Şekil 9.2.7.3 ve Şekil 
9.2.7.4’de özetlenmiştir. Bu şekillerden denizyolu-demiryolu kombine (0<X<1) yük taşıma 
maliyeti ile tekli denizyolu (X=1) ve tekli demiryolu (X=0) seçeneklerinin yük taşıma 
maliyetleri karşılaştırılmalı olarak görülmektedir. Şekil 9.2.7.3’den taşıma maliyetinin en 
düşük olduğu tekli denizyolu taşıma imkanlarının olmadığı hatlarda X=0 eğrisinin altındaki 
X ve L şartlarında denizyolu-demiryolu kombine taşımacılığı, X=0 eğrisinin üstündeki X 
ve L şartlarında ise tekli demiryolu taşımacılığının daha ekonomik olduğu görülür. Ayrıca 
Şekil 9.2.7.3’de verilen sonuçlar, toplam hat uzunluğu içinde denizyolu taşıma mesafesinin 
(LDZ = X . L) 360 km’den büyük olması durumunda denizyolu-demiryolu yük 
taşımacılığının tekli demiryolu yük taşımacılığından ekonomik olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 9.2.7.3 Denizyolu-Demiryolu Kombine Yük Taşımacılığında Taşıma Maliyetinin 

Toplam Hat Uzunluğuna Göre Değişimi (Yddemir=0.9, Yddeniz=0.7) 
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 Şekil 9.2.7.4 Denizyolu-Demiryolu Kombine Yük Taşımacılığında Taşıma Maliyetinin 

Toplam Hat Uzunluğu İçindeki Denizyolu Hat uzunluğunun Payına Göre Değişimi  
(Yddemir=0.9, Yddeniz=0.7) 
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9.2.7.3 Demiryolu-Karayolu Kombine Yük Taşımacılığı 
 

Demiryolu-karayolu kombine yük taşımacılığında birim yük başına bir değere 
getirilmiş taşıma maliyetinin toplam hat uzunluğu (L) ve toplam hat uzunluğu içinde 
demiryolu taşıma mesafesinin payına (Y) göre değişimi Şekil 9.2.7.5 ve Şekil 9.2.7.6’daki 
gibi elde edilmiştir. Şekillerde Y=0 durumu tekli karayolu taşımacılığını, Y=1 durumu tekli 
demiryolu taşımacılığını ve 0<Y<1 durumu ise demiryolu-karayolu kombine taşımacılığını 
göstermektedir. Şekil 9.2.7.5 ve Şekil 9.2.7.6’da verilen sonuçlar incelendiğinde, tekli 
demiryolu yük taşımacılığının (Y=1) demiryolu-karayolu kombine yük taşımacılığına göre 
tüm hat uzunlukları için daha ekonomik olduğu görülür. Ancak söz konusu hatta tekli 
demiryolu taşıma imkanlarının olmaması durumunda demiryolu-karayolu kombine 
taşımacılığı (0<Y<1) tekli karayolu taşımacılığı (Y=0) ile ekonomik yönden mukayese 
edildiğinde Şekil 9.2.7.5’deki Y=0 eğrisinin altında kalan bölgedeki L ve Y şartlarında 
demiryolu-karayolu kombine yük taşımacılığı tekli karayolu taşımacılığına göre daha 
ekonomiktir. Kombine taşımacılık için sözkonusu ekonomiklik bölgesi değerlendirildiğinde 
demiryolu-karayolu kombine taşımacılığının tekli karayolu taşımacılığına göre ekonomik 
avantaj sağlayabilmesi için toplam hat uzunluğunun 1000 km’den ve toplam hat uzunluğu 
içinde demiryolu taşıma mesafesinin de (LR=Y . L) 700 km’den büyük olması 
gerekmektedir. Ayrıca Şekil 9.2.7.5’den toplam hat uzunluğunun 350 km’den büyük olması 
durumunda tekli demiryolu taşımacılığının tekli karayolu taşımacılığından daha ekonomik 
olduğu görülür. 
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Şekil 9.2.7.5 Demiryolu-Karayolu Kombine Yük Taşımacılığında Taşıma Maliyetinin 

Toplam Hat Uzunluğuna Göre Değişimi (Yddemir=0.9, Ydkara=0.9) 
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Şekil 9.2.7.6 Demiryolu-Karayolu Kombine Yük Taşımacılığında Taşıma Maliyetinin 
Toplam Hat Uzunluğu İçindeki Demiryolu Hat Uzunluğunun Payına Göre Değişimi  

(Yddemir=0.9, Ydkara=0.9) 
 
 
9.2.7.4 Denizyolu-Demiryolu-Karayolu Kombine Yük Taşımacılığı 
 

Denizyolu-demiryolu-karayolu üçlü kombine yük taşımacılığında taşıma maliyeti 
toplam hat uzunluğu (L) ve toplam hat uzunluğu içinde denizyolu, demiryolu ve karayolu 
taşıma mesafelerinin paylarına (X, Y, Z=1-X-Y) göre Şekil 9.2.7.7, Şekil 9.2.7.8 ve Şekil 
9.2.7.9’da verilmiştir. Bu şekiller incelendiğinde denizyolu-demiryolu-karayolu üçlü 
kombine taşımacılığının ikili kombine taşımacılığa göre ekonomik olmadığı ve zorunluluk 
olmadıkça üçlü kombine sistemin tercih edilmesinin uygun olmayacağı söylenebilir. 
Denizyolu-karayolu ve denizyolu-demiryolu ikili kombine taşımacılık sistemleri ekonomik 
yönden karşılaştırıldığında ise, her bir ikili sistemin hat uzunluğuna göre ekonomik avantaj 
şartları deniz ulaştırmasının toplam hat uzunluğu içindeki payına (X) göre değişmektedir. 
Örneğin X=0,2 için L>400 km, X=0,4 için L>600 km, X=0,6 için L>900 km şartlarında 
denizyolu-demiryolu ikili kombine taşıma sistemi denizyolu-karayolu ikili kombine 
sistemine göre daha ekonomik olmaktadır. 
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Şekil 9.2.7.7 Denizyolu-Demiryolu-Karayolu Kombine Yük Taşımacılığında Taşıma 

Maliyetinin Toplam Hat Uzunluğuna Göre Değişimi (Yddemir=0.9, Yddeniz=0.7, Ydkara=0.9) 
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Şekil 9.2.7.8 Denizyolu-Demiryolu-Karayolu Kombine Yük Taşımacılığında Taşıma 

Maliyetinin Toplam Hat Uzunluğuna Göre Değişimi (Yddemir=0.9, Yddeniz=0.7, Ydkara=0.9) 
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Şekil 9.2.7.9 Denizyolu-Demiryolu-Karayolu Kombine Yük Taşımacılığında Taşıma 

Maliyetinin Toplam Hat Uzunluğuna Göre Değişimi (Yddemir=0.9, Yddeniz=0.7, Ydkara=0.9) 
 
 
9. 3. ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ 
 

Tüm ulaştırma sistemlerinin toplum ve insan için sağladıkları faydaların yanı sıra az 
ya da çok zararlı etkilerinin bulunduğu herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Ulaştırma 
türlerinin çevreye ve insana verdikleri zararlar farklı boyutlarda ve farklı özelliklerdedir. 
Karayolu, demiryolu, hava yolu, su yolu gibi türler ekolojik sistemi, ekolojik dengeyi ve 
insan sağlığını farklı oranlarda etkilemektedir.  
 

Ulaştırma sistemlerinin yapımı sırasında doğal arazilerin tüketilmesi ve bölünmesi, 
işletimi sırasında meydana gelen kazalar, hava ve gürültü kirliliği oluşturması ve oluşan 
CO2 nedeniyle iklim değişimine katkıda bulunması ekolojik dengeyi olumsuz 
etkilemektedir. Bu etkilenmeden tüm canlılar gibi insan da zarar görmektedir. 
 
9.3.1. Gürültü Kirliliği 
 

Nüfusu çok olan alanlardaki yoğun trafikli yollarda önemli boyutlara ulaşan bir 
çevresel etkidir. Ses düzeyini ölçmek için kullanılan birim, akustik basıncın logaritmik 
fonksiyonu olup desibel (dB) olarak, akustik basıncın duyulabilir sınırı ise dB(A) olarak 
tanımlanmaktadır. Desibel, akustik basıncın logaritmik fonksiyonu olduğu için iki veya 
daha fazla sesin gürültü düzeyi, geleneksel matematikte olduğu gibi üst üste 
toplanmamaktadır. Gürültü zamana göre değiştiği için ölçüm ve tahminler, verilen bir süre 
içinde ortalama değerler veya diğer göstergeler ile tanımlanmaktadır. 
 
Karayolu: Karayolunda gürültü kirliliği önemli seviyelerdedir. Taşıtların şehir içindeki 
düşük hızda ve ivmeli hareketlerindeki motor, aktarma organları ve egzoz sistemi 
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gürültüleri en önemli gürültü kaynaklarını oluştururken, yüksek hızlı otoyollardaki trafikte 
lastik-yol etkileşiminden kaynaklanan gürültü en yüksek gürültü emisyonunu 
oluşturmaktadır. Karayolunda trafiğin devam süresinin fazla olması, araçların düzensiz 
seyretmesi, araç gürültülerinin homojen olmayışı gürültüyü ve insanda oluşturduğu 
rahatsızlık hissini olumsuz yönde etkilemektedir. Genel olarak dizel motorlu çok büyük 
kamyonlar hariç tüm taşıtlarda 100 km/saat ve üzerindeki hızlarda lastik-yol gürültüsü en 
etkin kaynaktır. Modern küçük taşıtlar için bu değer 60 km/saat seviyesine kadar 
düşmektedir. Islak zeminde ise aynı lastik gürültüsü daha düşük hızlarda oluşmaktadır  
 

Gürültünün neden olduğu rahatsızlığın değerlendirilmesi zordur. Gürültü, duyma 
zayıflığına ve geçici olarak duyma yeteneğinin azalmasına neden olmaktadır. Bilinçli 
olarak algılanmadığı zaman bile, gürültünün sağlık üzerinde kötü sonuçları olmaktadır. 
Gürültünün algılanması, geri plandaki gürültü düzeyinden de etkilenir. Sessiz bölgedeki 
yeni yol veya gece şartlarında gürültülü kamyonlar, gündüz şartlarında yoğun trafiğe sahip 
bölgedeki yüksek gürültüden daha kötü algılanmaktadır. Diğer taraftan trafik gürültüsünün 
diğer gürültü kaynakları ile birleştiği durumlarda, ölçülen gürültü düzeyleri ve sağlık 
üzerindeki potansiyel etkileri daha yüksek olmaktadır. Genel olarak gürültünün yaş, 
cinsiyet, fizyoloji, işitme duyarlılığı, davranış biçimleri açısından bireysel farklılıklara 
sahip olan insanların sağlık ve konforları üzerindeki etkisi 4 grupta incelenebilen geniş bir 
konudur. Bunlar; 

 
- Gürültünün fiziksel etkileri (işitme hasarları) 
- Gürültünün fizyolojik etkileri (vücut aktivitelerinde bozulmalar) 
- Gürültünün psikolojik etkileri (davranışların etkilenmesi ve rahatsızlıklar) 
- Gürültünün performans etkileri (ilginin dağılması, iş veriminin azalması). 
 

İlk iki grup tıp biliminin ilgi alanına girmektedir. Gürültüye ait deneysel 
araştırmalar fizyolojik etkilerin daha önemli olduğunu ortaya koymuştur. Taşıt içinde veya 
kaynakla aynı çevrede iken gürültüye maruz kalınabilir. Bu durumlarda ortaya çıkan 
olumsuz etkiler; karşılıklı konuşmanın engellenmesi, dinlemede güçlük, dikkat dağınıklığı, 
uykunun bozulmasıdır. 

 
Ulaştırma gürültüsüne toplumun tepkisi sosyal anket çalışmaları ile geniş bir 

biçimde incelenmektedir. Gürültünün şiddet ve frekans içeriği, süresi, devamlılığı ya da 
kesikliliği, ani gürültülerin artış değeri, tekrarlanma sayıları gibi fiziksel parametrelerin de 
dikkate alınması gerekir. 
 
Trafik gürültüsünün kaynakları şunlardır: 
 
- Motor, egzos, süspansiyondan kaynaklanan taşıt gürültüsü, eğim çıkarken dalgalı 

arazide fren yapıldığında ve kesintili trafik akışında artmaktadır. Bakımsız ve eski 
taşıtlar da gürültü artışına neden olmaktadır. 

- Tekerlek ve yol yüzeyi arasındaki sürtünme gürültüye neden olmaktadır. Bu 
gürültünün seviyesi tekerlek ve yol yüzeyi koşullarına bağlıdır. Gürültü, yüksek hızda 
ve hızlı frenleme yapıldığında artar. 
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- Sürücü davranışlarının ve özellikle korna kullanımının gürültü üzerine arttırıcı etkisi 
olmaktadır. 

 
Gürültü Kontrolü ile İlgili Düzenleme ve Önlemler: Pahalı bir işlem olan gürültü testleri 
taşıt üreticileri için zorunlu kılınmıştır. Bu testler yeni taşıtların tasarım ve üretimdeki 
yeterliliklerinin belgelendirildiği tip onayı almaları safhasında yapılmaktadır. Burada 
başarılı olamayan taşıt tiplerinin satışlarına, ithal edilmelerine, dolayısı ile karayoluna 
çıkışlarına izin verilmemektedir. Bu nedenle ilk taşıt dış gürültüsü ölçüm standartı (ISO R 
362), 1960’lı yıllarda hazırlanmıştır. Standart belirlenirken, sosyal durum, ekonomik 
gelişme, arazi kullanımında stratejik ve politik kararlar gibi değişik açılardan uygulanabilir 
olması gerekmektedir. Ölçüm yöntemine göre genelde 50 km/saat hız ile giden bir taşıtın 
tam ivmelenme yaparken iki yanından 7.5 m mesafedeki ses basınç seviyesi ölçülmektedir. 
Bu standart bugünkü yönetmeliklerde kullanılan ölçüm yönteminin temelini 
oluşturmaktadır. Avrupa’da yürürlükte olan iki yönetmelik vardır: 
 
- Avrupa Topluluğu direktifi 70/157/EC 
- Avrupa Ekonomik Komisyonu regülasyonu ECE R-51 
 

Ülkemizde taşıt gürültü emisyonları Avrupa Uyum Programı kapsamında ele 
alınmış ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde çalışmalar tamamlanmıştır. Bu çalışmalar 
sonucunda uyulacak yönetmelikler hazırlanmış ve Resmi Gazetede yayımlanarak 
uygulamaya geçilmiştir. Bu yönetmelikler şunlardır: 
 
- Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve Egzos Sistemleri ile İlgili Tip Onayı 

Yönetmeliği (70/157/AT) (1999/101/EC seviyesi) 
 
- Resmi Gazete: 30 Kasım 2000- Sayı 24246 (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı). Bu 

Yönetmelik ölçme standartını, ölçüm laboratuarlarını, devreye giriş tarihlerini (1 
Temmuz 2001) ve uyulması gereken sınır değerleri vermektedir. 

 
- Motorlu Taşıtlarda Gürültü Emisyonunun Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-51) 

İlişkin Tebliğ (Sanayi Genel Müdürlüğü-2000/27) 
 
- Resmi Gazete: 9 Kasım 2000-Sayı 23988 (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) 
 
- Trafiğe İlk Defa Çıkacak Motorlu Araçlar İçin Müsaade Edilebilir Azami Dış Gürültü 

Seviyeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (SGM-2000/76) 
 
- Resmi Gazete: 12 Aralık 2000-Sayı 24258 (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) 
 

Son tebliğ, daha önce çıkarılan her iki ölçme standartına da atıf yapmakta ve 
otomobil (M1 sınıfı) hariç diğer sınıfların gürültü sınır değerlerinde değişiklik yapmaktadır. 
M1 sınıfı için sınır değerler Avrupa’nın güncel değerleri ile aynı kalırken, otomobil 
haricindeki taşıtlarda- ülkemizdeki dizel yakıtı Avrupa Standartına uygun hale getirilene 
kadar- bir seviye eski olan yönetmelikteki (70/157/EEC-84/424/EEC veya R51.01) 
değerlere uyulacaktır. Otomobil harici taşıtların Avrupa uyumunda bir adım geride 
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kalmasının kabul edilmesindeki neden, ülkemizde üretilen dizel yakıtının Avrupa Standartı 
özelliklerine sahip olmaması, dolayısıyla motor yeni nesil olsa da egzos gazları ve gürültü 
emisyonları sınır değerlerine uyulmasındaki güçlüktür1. 

 
Taşıtların uymaları gereken dış gürültü değerleri Tablo 9.3.1.1’de koyu rakamlarla 

verilmiştir. Parantez içinde verilen değerler ülkemizde uygulanmamaktadır. Taşıt gürültü 
standartları ve sınır değerler zaman içinde değişikliğe uğramaktadır. Türkiye küresel 
anlaşmalar gereği, uluslararası değişikliklere hızla uyum sağlamak zorundadır. Bunun için 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı standartta ve sınır değerlerde olan değişiklikleri ve bunlara 
uyum şartlarını yeni tebliğlerle yayımlayacaktır. 
 

Tablo 9.3.1.1 Türkiye’de Taşıtların Uyması Zorunlu Olan Dış Gürültü Seviyeleri 
Taşıt Sınıfları  Sınır değer dB(A) 

84/424/EEC 
ECE R51.01 

Sınır değer dB(A) 
1999/101/EC 
ECE R51.02 

M1  (77) 74 
M2/N1 GVW<2t 78 (76) 

 2t<GVW<3.5t 79 (77) 
M2/M3 N<150 kW 80 (78) 

 N>150 kW 83 (80) 
N2/N3 N<75 kW 81 (77) 

 75kW<N<150kW 83 (78) 
 N>150 kW 84 (80) 

GVW: Azami Taşıt Ağırlığı 
N: Azami Motor Gücü 
Kaynak : TÜBİTAK, TTGV, 2002 

 
 

Taşıt gürültüsü hakkında Çevre Bakanlığının 1986 yılında yayınladığı Gürültü 
Kontrol Yönetmeliği mevcuttur. Ancak bu yönetmelikte yer alan maddeler Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı Tebliğleri’nin çok gerisinde kalmıştır. Bu yönetmeliğin Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Tebliğleri’ne uyumu sağlanmalıdır. Yeni taşıtların trafikteki gürültüsü 
yönetmelik değerleri ile kontrol edilebilmektedir. Ancak trafikte bulunan eski taşıtların 
gürültüsü hem bakım ve ayardan doğan problemlerden hem de tasarımları daha yüksek sınır 
değerlere uygun olduğundan trafik gürültüsünü arttırıcı yöndedir. Karayolu ulaştırma 
gürültüsünü azaltmak için tek tek taşıtların gürültü kontrolünün dışında ulaştırma yollarının 
düzenlenmesi ve işletme şartlarını etkileyen trafik akışıyla ilgili planlamaların da yapılması 
gereklidir.  
 
Gürültü Önlemleri: Ulaştırma gürültüsünü azaltmak için yol, taşıt ve çevre üzerinde 
birçok önlem alınabilmektedir. Bunlar: 
 
- Yol kaplaması cinsi taşıtların sebep olduğu dış gürültüde çok etkilidir. Hem zemine 

yeterli tutunma sağlayan hem de az gürültüye neden olan gözenekli asfalt gibi yol 
kaplamaları özellikle yüksek hız yapılan yollarda kullanılabilir. 

                                                 
1 TÜBİTAK, TTGV, Ulaştırma Sektörü Raporu, 2002. 
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- Yol eğimlerinin düşük tutulması gürültüyü azaltır. Büyük eğimlerde taşıtlar yeterince 

çekim kuvveti sağlayabilmek için düşük vites kademeleri ve yüksek motor devirlerinde 
kullanılır. Bu da taşıtların daha gürültülü çalışmalarına neden olur. 

 
- Yol geçkileri uygun seçilerek ulaştırma gürültüsünden etkilenecek bölgeler kontrol 

edilebilir. Örneğin, gece trafiği yoğun olan yüksek akış hızlı yol geçkileri konut 
bölgelerinden uzak tutulabilir. 

 
- Ulaştırma hacminin ve bu ulaştırmadaki ağır taşıt oranının ve zamanlamasının 

belirlenmesi gerekir. Ticari taşıtların geçkileri ayrıca planlanmalıdır. 
 
- Gürültünün taşıt hızıyla orantılı olarak artması nedeniyle, trafiğin ortalama akış hızının 

belirlenmesi çok önemlidir. 
 
- İyi bir sinyalizasyon ile taşıtların durup kalkmaları, ivmelenmeleri uygun hale 

getirilebilir. 
 
- Yol kenarlarına gürültü perdeleri veya sedleri yapılarak, iyi bir bitkilendirme 

uygulanarak trafik gürültülerinin yol çevresine yayılması önlenebilir. 
 
- Trafiğin ve gürültünün yüksek olduğu, buna karşın gürültü seviyesinin düşük tutulması 

gereken yerlerde yolun kısmen veya tamamen sarılması pahalı fakat etkili bir önlemdir. 
 
- Düşük gürültülü taşıtları, vergi avantajı, ve özel zamanlarda özel bölgelerden geçiş 

hakkı gibi teşviklerle özendirmek gerekir.  
 
- Binalarda ve pencerelerde izolasyon uygulanması da bir önlemdir2. 
 
Demiryolu: Demiryolu gürültüsü kesikli gürültü tipine girip, zamana bağlı gürültü 
diyagramında sivri uçlar oluşturur. Bu tip gürültünün devamlılığı düşüktür, uykuda duyulan 
rahatsızlık azdır, haberleşme ve konuşma zorluğu fazladır. Tren seyirleri arasında daha 
uzun bir aralık ve sessizlik vardır, bu nedenle uzun seyir aralıkları demiryolunda bir miktar 
dinlenme olanağı sağlar. Karayolunda gürültü yayılması benzer tipteki taşıtlarda ve eşit 
hızlarda bile motorun dönme sayısına bağlı olarak değişirken, demiryolunda benzer tip 
taşıtlar ve yakın hızlarda gürültü hemen hemen aynıdır. Karayolunda özel araçlar düzensiz 
seyreder, seyirleri önceden tahmin edilemez. Buna karşın demiryolunda seyir planına 
uygun ve düzenli bir seyir şekli vardır. Yapılan araştırmalar bu tür gürültünün uykuyu 
bölmediğini ve böyle bir gürültü bölgesinde yerleşimlerin olabildiğini göstermiştir. 
 

Demiryolu gürültüsünün de karayolunda olduğu gibi önemli kısmı sürtünmeyle 
meydana gelir. Tekerlek ve rayın temas bölgesinde üst yüzey pürüzlülüğü, kaymaların 
oluşması ve burulma titremesi nedenleriyle sürtünme gürültüsü meydana gelmektedir. 
Meydana gelen sesin yayılması ise raylar, tekerlek bandajı, tekerlek diski ve işletim 
                                                 
2 YTMK, Karayolları ve Çevre, 1995 
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sistemiyle olmaktadır. Bir kısım titreşim taşıtın gövdesel sesini oluşturan vagon kasası ve 
diğer titreşimleri etkiler. Ayrıca hava hareketleri, çarpmalar ve aşınmalar yolu ile de gürültü 
oluşur, frenleme sisteminin gürültü üzerinde rolü söz konusudur. Taşıt içi gürültü üst 
seviyeleri Tablo 9.3.1.2’de verilmektedir. 
 
Gürültü Önlemleri: Gürültü üzerinde taşıt özellikleri kadar yol özelliklerinin de etkisi 
vardır. Yolun yarmada ya da dolguda olması, sanat yapıları, üst yapının türü etkili 
olmaktadır. Balastlı üst yapıda balast tabakası arasında bulunan boşluklar nedeniyle ses 
enerjisini absorbe etmekte ve yansıtıcı yüzey oluşturmayarak gürültü seviyesinin 
azalmasına neden olmaktadır. 
  

Balastsız üst yapıda ise önlem alarak gürültü ve titreşimi azaltmak gerekir. Örneğin 
İstanbul metrosunda, hem rayın hem traversin altına özel yastıklar konularak gürültünün 
asıl kaynağını oluşturan 30-250 Hz aralığındaki frekansa sahip titreşimlerin yüksek oranda 
filtrasyonu gerçekleştirilmiştir. Beton travers blokları altına hava kabarcıklı elastomer 
yastıklar yerleştirilerek düşük frekanslı titreşimler emilir. Ray ile travers arasına da yüksek 
frekanslı titreşimleri azaltan elastik kauçuk kılıf içinde mikro hücresel yastık 
yerleştirilmiştir. Bu ve buna benzer elemanlar gürültü ve titreşim azaltımında oldukça 
etkilidir. Köprü, viyadük, tünel gibi sanat yapılarında rijitliği, dolayısıyla titreşim ve 
gürültüyü azaltıcı esnek malzemeler kullanılmaktadır. Ayrıca kaynaklı uzun rayların ve 
elastik bağlantı elemanlarının kullanımı, uygun tutulan dönemeç yarıçapları ve gürültü 
önlemi alınmış taşıtların ve üstyapı elemanlarının kullanımı ile de gürültü 
azaltılabilmektedir3. 
 
Tablo 9.3.1.2.Gürültü Kontrol Yönetmeliğine göre Taşıtlarda Gürültü Üst Seviyesi 

Taşıt Türü  Gürültü Üst Seviyesi dB(A) 
Otomobil 75 
Otobüs (kentiçi) 85 
Otobüs (kentdışı) 80 
Ağır araç kabininde ve 80 km/saat hızda 85 
Lokomotifte dizelli ve 80km/saat hızda 85 
Elektrikli lokomotifte 80 
Vagonlarda 70 

 Kaynak : Gürültü Kontrol Yönetmeliği, 1986 
 

 
Karayolu için belirtilen yol kenarı ve çevrede kullanılan önlemler demiryolu için de 

uygulanabilir. 
 
Havayolu: Havayolunun çevreye etkilerini özellikle hava alanı üzerinde yoğunlaşarak 
incelemek gerekir. Hava alanlarının çevreye en önemli etkileri gürültü kirliliği, hava 
kirliliği ve iklim değişimidir. Gürültü, havaalanı personeli için olduğu kadar, havaalanının 
çevresinde yaşayan insanlar için de ciddi sorun yaratmaktadır. Çalışmakta olan bir uçakta 

                                                 
3 Öztürk, Z. Trafik Gürültüsünü Azaltma Önlemlerinin Ekonomik Analizi, ACE, 6. Uluslararası Konferans, 2004 
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aerodinamik yapıdan ve motor sisteminin çalışmasından kaynaklanan gürültü farklılıkları 
oluşur. Aerodinamik gürültü, uçak yüzeyinin havayla sürtünmesinden, yüzeylerdeki 
boşluklara giren havanın değişik etkilerinden, kanat, burun ve kuyruk bölgelerine çarpan 
havadan, iniş sistemleri içine sızan hava hareketlerinden oluşmaktadır. 
  

Motor gürültüsü, egzos sesinden oluşan gürültü, motorun tam güç çalışması 
sırasındaki ana gürültü ve titreşim gürültülerinden oluşur. Ayrıca pervaneli uçaklarda 
pervane gürültüsü de etkilidir. Hava taşıtlarından kaynaklanan gürültünün etkileri, sesin 
boyutu, süresi, uçakların iniş ve kalkışta izledikleri rotalar, yapılan işlemlerin sayısı ve 
tipleri, pistin kullanımı, günlük veya mevsimlik değişimler ve meteorolojik koşullar gibi 
pek çok faktöre bağlıdır. Yolcu uçakları için iniş ve kalkış sırasında belirlenmiş tipik 
gürültü düzeyleri dB(A) olarak Tablo 9.3.1.3’de yer almaktadır. Verilen değerler uçuş 
yolunun altında, iniş ve kalkış noktalarından 5’er km uzakta ölçülmüştür. 
 

Tablo 9.3.1.3 İniş ve Kalkış Noktalarında Tipik Uçak Gürültü Düzeyleri 
       

Uçak Tipi 
                          İniş 
Yükseklik (m)     Gürültü dB(A) 

                         Kalkış 
  Yükseklik (m)     Gürültü dB(A) 

Douglas     
DC8 450 99 260 101 
DC9 500 94 260 88 
DC10 450 92 260 86 
Boeıng     

707 450 101 260 96 
747 280 102 260 90 

747 SP 380 97 260 85 
727 450 99 260 88 
737 500 93 260 84 
767 600 85 260 84 

Kaynak : Aknesil, Havayolu Gürültüsü, YTÜ, 1992 
 
Gürültü Önlemleri: Değişik tür uçakların iniş–kalkışta oluşturacağı gürültüler, uçağın 
türüne, yük durumuna göre değişiklik göstermektedir. Bu değerler üretici firmalar 
tarafından verilmektedir. Uluslararası standartlarda yaşanabilecek çevre için gürültü üst 
sınır değerinin 65 dB den yüksek olmaması belirtilmiştir. Havaalanının bulunduğu bölge A-
B-C olmak üzere 3 kısımda incelenmektedir.  
 
- A Bölgesi (75 dB ve üzeri) yalnızca hava limanı faaliyetine bağlı inşaatlara izin 

verilmeli, fakat bina içindeki gürültünün 42 dB’i geçmemesi için uygun yalıtım 
yapılmalıdır. 

 
- B Bölgesi (70-75 dB) inşaatlar sınırlandırılmalıdır, tarımla ilgili konut ve üretim 

binalarına izin verilmeli, bina içi gürültüsünü uygun seviyeye indirecek şekilde yalıtım 
yapılmalıdır. 
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- C Bölgesi (65 -70 dB) bu bölgede toplu konut, eğitim yapıları, sağlık yapıları, 
dinlenme tesisleri ve huzurevi gibi yapılara izin verilmemelidir. İnşaat yapılması 
halinde yalıtım yapılması zorunlu tutulmalıdır. 

 
- Bu planlamaların yanı sıra çok rahatsız edici olan ve birçok Avrupa ülkesinde 

yasaklanmış olan gece uçuşlarının (2200-700 arası) en aza indirilmesi için uçuş 
planlamaları yapılmalıdır.  

- Havaalanlarından kaynaklanan gürültünün en aza indirilmesi amacıyla daha kaynakta 
önlem almak, yani daha az gürültü üreten uçakların kullanımı gerekmektedir. 

- Ayrıca uçağın yer hareketlerinin düzenlenmesi de gürültünün azaltılmasına yardımcı 
olacaktır. Pistlerin yerleri ve konumlarının belirlenmesinde rüzgar, diğer meteorolojik 
koşullar, çevredeki yerleşim gibi faktörler de dikkate alınarak çevrenin gürültüden 
etkilenmesi en aza indirilmelidir. 

 
Denizyolu: Deniz ulaştırması, kişilerin dikkatli ve hassas davranmaları ile çevresel etkileri 
aza inebilecek bir ulaştırma türüdür. Modern tekne ve gemiler kullanılarak ve gereken özen 
gösterilerek gürültü kirliliği tamamen uygun seviyelere indirilebilmektedir. 
 
Sınır Değerler ve Gürültü Kontrolü: 11.12.1986’da 19308 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin amacı, “kişilerin huzur ve sükununu, beden ve 
ruh sağlığını gürültü ile bozmayacak bir çevrenin geliştirilmesini sağlamaktır” şeklinde 
tanımlanmıştır. Bu yönetmelikte tanımlanmış olan bölgeler ve aşılmaması gereken sınır 
değerler Tablo 9.3.1.4’de verilmektedir. 

 
Tablo. 9.3.1.4. Türkiye için Sınır Değerler 

    Bölge Bölge Tanımı Leq: 35-45 dB(A) 
1. Bölge Şehir dışı konut alanı (trafikten uzak) 0 

Şehir kenarı konutları +5 
Şehir konut alanı(trafik akımına 100 m uzakta) +10 

2. Bölge 

Şehir konut alanı, anayollar, işyerleri (trafik akımına 60 m 
uzakta) 

+15 

3. Bölge Şehir merkezi konut alanı, anayollar, işyerleri (trafik akımına 
20 m uzakta) 

+20 

4. Bölge Endüstri bölgesi veya ağır vasıta ve otobüslerin geçtiği 
anayollar 

+25 

 Kaynak : Gürültü Kontrol Yönetmeliği, Resmi Gazete, 1986 
 
 

Günün Zaman Dilimi          dB(A) 
Gündüz (06:00-19:00) 0 
Akşam (19:00-22:00) -5 
Gece    (22:00-06:00) -10 
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9.3.2. Hava Kirliliği 
 

Hava kirliliği, havaya yabancı madde ve bileşiklerin karışması ya da mevcut doğal 
elementlerin konsantrasyonlarında değişiklik meydana gelmesi olarak tanımlanabilir. 
Ulaştırma nedeniyle buharlaşıp gaz haline gelebilen organik bileşikler (VOC), 
karbonmonoksit (CO) ve nitrojen oksitler (NOx) havaya karışırlar. VOC aynı zamanda 
reaktif organik gaz (ROG) olarak da bilinir. VOC, ROG, HC, metansız organik gaz 
(NMOG) ve metansız hidro karbon (NMHC) arasındaki farklar çok küçük olduğundan göz 
ardı edilebilir. Özellikle dizel yakıt kullanan araçlar sülfür oksit (SOx), sülfür dioksit (SO2) 
yayarlar. Bu gaz tahriş edicidir ve asit yağmurlarının oluşmasında rol oynar. 
 
Karayolu: En önemli hava kirliliğini karayolu ulaştırması meydana getirmektedir. 
İstatistiklere göre yılda en çok yol yapan araçlar otomobiller, en çok yolcu taşıyan araçlar 
ise otobüslerdir. Bu yüzden otomobillerde yolcu-km’ye düşen yakıt tüketimi ve meydana 
gelen hava kirliliği diğer karayolu araçlarından daha fazladır. Taşıtların yakıt tüketiminin 
azaltılması için üzerinde çalışılan teknolojik alanlar; taşıt boyutunun ve kütlesinin 
azaltılması, motor performansının iyileştirilmesi, lastik performansının iyileştirilmesi, 
aerodinamik form, transmisyon-motor uyumudur.  
 

Karayolunda yaygın şekilde benzin, düşük oranda da dizel yakıt kullanılmaktadır. 
Egzos emisyonu bileşimi dizel ve benzin motorlarında farklıdır. Herhangi bir önlem 
alınmamış dizel motoru benzin motorunda oluşan CO, HC (VOC) gibi zararlı gazları daha 
az içerdiği için, daha az çevre kirliliği yaratmaktadır. Gerekli önlemler alındığında, çevre 
kirliliği benzin motorlarında daha etkili bir şekilde azaltılabilmektedir. Bu nedenle 
taşıtlardaki çevre kirliliği önleme çalışmaları, daha çok benzin motorlu araçlarda 
yoğunlaştırılmıştır. Tablo 9.3.2.1’de karayolu taşıtlarının 1 km seyir sırasında oluşturduğu 
kirleticiler gram cinsinden verilmektedir. 

 
Tablo 9.3.2.1. Karayolu Araçlarında Kirletici Emisyonlar (g/km) 

 Yakıt tük. 
lt/100km 

 
NOx 

 
VOC 

 
CO2 

 
SO2 

 
CO 

Parçacık 
(PM) 

Otomobil 9.0 1.8 2.0 208 0.03 13 0 
Kat.lü oto 9.0     0.4 0.3 208 0.03 2.8 0 
Dizel taşıt 7.5 0.7 0.1 195 0.2 0.7 0.10 
Motobis. 4.0 0.2 3.5 92 0.02 17 0 
Yük taşıtı 21.1 6.1 1.28 540 0.56 4.56 0.46 
Otobüs 35.0 13.0 2.0 908 1.1 3.5 1.00 
Kaynak : UIC, Externe Effekte des Verkehrs, 1995 
 

Taşıtların hareketi sırasında meydana gelen kirleticilerin yanı sıra yakıtın 
yanabilmesi için tüketilen oksijen miktarı da dikkate alınmalıdır. Çünkü bir litre yakıtın 
yanması sırasında 10 kişinin birer günlük oksijen gereksinimine denk oksijen 
tüketilmektedir. 
 
Demiryolu: Karayoluna göre daha az kirlilik oluşturmaktadır. Elektrikli işletim sırasında 
hemen hemen hiç kirletici emisyon oluşmaz, yalnızca santralde elektrik elde edilmesi 



 9-48

sırasında oluşan kirlilik söz konusudur. Santral türünün ve yerinin seçimindeki esneklik ise 
büyük rahatlık sağlamaktadır. 
 

Trenin statik direnimi onun ağırlığı ile ilgili olup, azaltılması için çalışmalar 
sürmektedir. Seyir halindeki trenlerde yuvarlanma direnimi tekerleğin ray üzerinde 
dönmesi ve dingil ile yatak arasındaki sürtünme ile ilişkili olup, her ikisi de ağırlıkla, tren 
hızı ve aks sayısı ile orantılıdır. Hız azaltılması uygun olmayıp, son yıllarda aks 
azaltılmasına ilişkin çalışmalar vardır. Aerodinamik direnim tren hızı, dizaynı ve boyutları 
ile ilgili olup, modern trenler en az direnim oluşturacak şekilde düzenlenmektedir. Bu 
direnimlerden birini bile azaltmak enerji tüketimini ve emisyonları azaltmaktadır. Tren 
ağırlığını azaltmak için tren yapımında, daha az ve düşük yoğunluklu malzemeler 
kullanılmalıdır. Son gelişmeler, tren gövdesinde yüksek dayanımlı çelik kullanarak tren 
ağırlığının %15 azaltılabileceğini göstermiştir. Özellikle alüminyum kullanılması ile 
lokomotifin çekebileceği katar uzunluğu yani kapasite de artacaktır. Ayrıca hatların 
elektriklendirilmesinin yaygınlaştırılması emisyonların azaltılmasında etkili olmaktadır. 
Elektrikli ve dizelli trenlerde kWh’a düşen gram cinsinden emisyonlar Tablo 9.3.2.2’de 
verilmektedir. 
 

Tablo 9.3.2.2. Demiryolunda Elektrikli Çekim ve Dizel Yakıt Emisyonları (g/kWh) 
Emisyon Elektrikli Çekim Dizelli Çekim 

SO2 2.7 1.0 
NOx 1.2 12 
HC 1.1 1.0 
CO 0.08 4.0 
PM 0.14 0.25 

 Kaynak : Meet Methodology for Calculating Transport Emissions and Energy Consumption, 1999 
 
Havayolu: Havayı kirletici maddelerin üretimi, hava aracı motor tipinin ve aracın işleme 
tarzının bir fonksiyonudur. Uçağın apronda beklerken, pistte ilerlerken, motor gücünün 
arttırıldığı zamanlarda, inişlerde, kalkışlarda, vb. atmosfere bırakılan kirleticiler detaylı 
olarak araştırılmaktadır. Atmosfere verilen emisyonların içinde özellikle su buharı ve CO2 
büyük ölçüde yakıt tüketimi ile orantılıdır. Azot oksitler, karbon monoksit, yanmamış 
hidrokarbonlar ve partikül uçağın motor tipine, uçuş yüksekliğine, harcanan güce ve hıza 
bağlıdır. Sülfür dioksit miktarı yakıt kalitesi ile ilişkilidir. Tablo 9.3.2.3. uçuş sırasında 
kalkış-varış arasındaki tur başına ve birim iş başına düşen uçaklardan kaynaklanan kirletici 
emisyonları göstermektedir. 
 

Tablo 9.3.2.3. Hava Trafiğindeki Emisyonlar 
Emisyon 
faktörleri 

Mesafe Birim CO2 NOx VOC SO2 

emisyon/tur kısa 
uzun 

kg/tur  9.82 
9.82 

1.7 
1.7 

0.84 
0.84 

emisyon/yol-km kısa 
uzun 

g/yol-km 250 
165 

1.232 
0.813 

0.126 
0.083 

0.03 
0.02 

emisyon/ton-km kısa 
uzun 

g/ton-km 1314 
867 

6.486 
4.281 

0.665 
0.439 

0.17 
0.11 

Kaynak : EWI ,1993 
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Havaalanlarının işletimi sırasında tehlikeli maddelerin taşınmasından, atık su ve katı 

atıklardan oluşan kirlilik, ısınma, trafik vb. faaliyetlerden kaynaklanan hava kirlenmesi de 
ekolojik sistemi etkilemektedir. 
 
Denizyolu-İç Suyolu: Yeryüzünde hayatın kaynağını oluşturan su ve deniz kirlenmesi 
çevre kirliliğinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Günümüzde deniz kirliliği deniz 
suyunda oksijen azalmalarına, denizlerde yaşayan canlılarda zehirlenme belirtilerine neden 
olmakta ve denizdeki canlılar giderek yok olmaktadır. Doğal olmayan deniz kirliliği; Deniz 
kıyıları boyunca kurulmuş bulunan yerleşme merkezleri ve sanayi tesislerinden, havayolu 
araçlarından, denizlerde kurulmuş bulunan platform ve boru hatlarından, gemilerden 
meydana gelmektedir. Gemilerin neden olduğu kirlilik ise taşıtların işletilmesi sırasında 
doğal olarak meydana gelen hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği gibi etkilerin dışında 
kazalar sonucu meydana gelen veya kasta ve bilgisizliğe dayanan kirliliktir. Gemilerden ve 
diğer deniz araçlarından denizlerin kirletilmesine neden olan maddeler, özellikle uluslar 
arası sözleşmeler ve deniz kirlenmesini önleme kuralları göz önünde bulundurularak beş 
başlık altında toplanabilmektedir. Bunlar; petrol, zehirli sıvılar, ambalajlı zararlı maddeler, 
pis sular, çöplerdir.  
 

Denizlerin taşıtlar tarafından kirletilmesinin önlenmesi problemi beş ana başlık 
altında ele alınabilir: 

 
- Gemilerde bulunması gereken cihaz ve donanım, işletme talimatnamesi bakımından 

gemilerin periyodik ve rast gele denetimi, belgelendirilmesi ve izlenmesi, 
- Limanların hizmet sunduğu yük türü ile gemi trafiği yoğunluğuna bağlı alma 

tesislerinin optimum kapasiteleri ve işletme esasları ile ücret tarifelerinin belirlenmesi 
ve uygulanması, 

- Kasıtlı ve bilgisizce kirletme fiillerinin takip ve tespit edilmesi, gemilerin grostonu ile 
atılan kirletici madde ve atıkların türü ve miktarına göre idari cezaların takdir edilmesi 
ve uygulanması, 

- Kazaya bağlı olarak büyük ölçekli deniz kirlenmelerine karşı acil koruma ve denetim 
önlemleri için araç-gereç-donanım, etkin bir işbölümü ve görevlendirme, yapılanma 
organizasyonunun geliştirilmesi ve çalıştırılması, 

- Hava ve deniz ortamının etkisiyle su akımına bağlı olarak özellikle belirli koy ve 
kıyılarda toplanan deniz suyu üstü kirletici maddelerin sürekli toplanması ve denizlerin 
temizliğinin korunması. 

 
Deniz taşımacılığında Avrupa Komisyonu 1993-2000 yılları için Güvenli Denizler 

Ortak Politikasını (Common Policy on Safe Seas) yürürlüğe koymuştur. Daha bu günden 
proje tamamlanmış, bu alandaki birçok sorun çözülmüştür. 
 

Nehirler doğa içinde son derece sınırlı bir yer tuttuğundan doğayı kirletmesi de 
sınırlıdır. İç sular boyunca yapılan yerleşimler, endüstri ve sanayi atıkları tahribatı 
arttırmaktadır. Ayrıca iç su yolu taşıtlarının yoğun olduğu yerlerde atıkların içerdiği yağlar 
suyu kirleterek canlıları yok etmekte ve doğaya zarar vermektedir. Modern tekne ve 
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gemiler kullanılarak ve gereken özen gösterilerek gürültü kirliliği tamamen uygun 
seviyelere indirilirken, hava ve su kirliliği önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Tablo 
9.3.2.4’te yük gemilerinin emisyon faktörleri verilmektedir. 
 

Tablo 9.3.2.4. İç Suyolunda Yük Gemilerinin Emisyon Faktörleri 
1988-90 CO2 NOx VOC SO2 

 g/ton-km mg/ton-km mg/ton-km mg/ton-km 
Yük gemisi 31 590 50 30 

    Kaynak :UIC, Externe Effekte des Verkehrs, 1995 
 
 
Ulaştırma türlerinin hava kirliliği açısından karşılaştırılmaları: Ulaştırma türleri 
arasında karşılaştırma yapabilmek için yolcu ve yük taşımacılığında birim işe düşen 
kirleticiler Tablo 9.3.2.5 ve Tablo 9.3.2.6’da verilmektedir. Karayolu taşıtları en büyük 
kirletici olarak görülmektedir. 
 

Tablo 9.3.2.5.Yolcu Taşımacılığında Emisyonlar (g/yolcu-km) 
 CO CO2 HC NOx SO2 PM 
Otomobil   benzin* 
                   dizel  

14.40 
1.40 

180 
150 

2.5 
0.30 

2.40 
0.00 

0.03 
0.90 

0.01 
0.18 

Otobüs    -  bölgesel 0.60 65 0.50 0.90 0.09 0.20 
Demiryolu-bölgesel 0.02 105 0.01 0.30 0.70 0.04 
Havayolu 2.20 465 0.40 1.80 0.15 0.07 

Kaynak : TÜBİTAK, TTGV, Ulaştırma Sektörü Raporu, 2002 
 
 

Tablo 9.3.2.6.Yük Taşımacılığında Emisyonlar (g/ton-km) 
 CO CO2 HC NOx SO2 PM 
Karayolu -bölgesel  1.86 255 1.25 4.1 0.32 0.30 
Demiryolu 0.15 48 0.07 0.4 0.18 0.07 
İç suyolu 0.18 40 0.08 0.5 0.05 0.03 

Kaynak: TÜBİTAK, TTGV, Ulaştırma Sektörü Raporu, 2002 
 
 
Hava Kirliliği Kontrolü: Motorlu araçlardan doğan hava kirliliğinin kontrolünde 
genellikle bazı özel değerler hedeflenir. Amerika Birleşik Devletlerinde motorlu araç 
emisyon standartları temiz hava yasalarına göre düzenlenmiştir. Avrupa’da şehiriçi 
otomobil kullanımları yüksek vergiler ve ödeneklerle azaltılmaya çalışılmaktadır. 
  

Bu gazların azaltılması için ABD de ilk araç emisyon kontrol yasası 1963'te 
hazırlanan Temiz Hava Yasası’dır. Bu yasa 1970, 1977, 1990 da değiştirilmiştir. Bu yasalar 
hava kalitesi standartlarının sağlanmasında bir kalite sağlamakta olup, kabul edilebilir en 
büyük kirlilik miktarını tanımlar. Bu standartlar CO, O3, NO2, SO2 ve çapı 10 mikrondan 
küçük olan parçacıklara uygulanmaktadır. Motorlu araçların özel emisyon standartları CO, 
VOC, NOx ve buharlaşabilen VOC içindir.  
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1992’den önce birçok Avrupa ülkesi Avrupa Ekonomik Komisyonunun belirlediği 
standartlara uymuştur. Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç ve İsviçre bu 
standartlar yerine ABD’de uygulanana benzer fakat daha sıkı standartlar uygulamışlardır. 
1992’den beri Avrupa Birliği Ülkeleri, Avrupa Komisyonu Birliği’nin belirlemiş olduğu 
düzenlemelere uymuşlardır. Bu düzenlemelerin bazıları Tablo 9.3.2.7’de görülmektedir.  

 
Tablo 9.3.2.7.Avrupa Emisyon Standartları 

 Yıl CO HC NOx Parçacık 
(PM) 

Uçucu 
HC 

Yolcu 
araçları 
gr/km 

      

91/441/EEC 1992 2.72 0.97 0.14 2gr/test 
94/12/EC 1992     
-Benzinli 1997  0.5 hazır değil h. d. 
-Dizelli 1997  0.7 0.08 h.d. 
       
Ağır dizelli 
araçlar 
gr/kwh 

      

-Euro I 1992 4.5 1.1 8 0.36 h.d. 
-Euro II 1995 4.0 1.1 7 0.15 h.d 
-Euro III 1999 2.5 0.7 0.5 0.12 h.d. 

  Kaynak : Small, K.A, Kazimi, C. On the Costs of Air Pollution from Motor Vehicles, JTEP, 1995 
 
 

Dünyada ilk düzenlemeler ve uygulamalar 1968 yılında Kaliforniya’da Avrupa’daki 
ilk uygulamalar ise 1972 yılında ECE R 15.00 (Avrupa Ekonomik Komisyonu)ve EEC 
70/220 (Avrupa Ekonomik Topluluğu) ile başlamıştır. ECE R.15.04ü ECE R.15.05 ve Euro 
93 (EEC 91/441) Regülasyonları sınırları daha daraltarak izlemiştir. 1993 ve 1994’te 
yayınlanan EEC Direktiflerinde ise bu sınır değerler daha da aşağı çekilmiştir. ECE 
R.15.05 ve sonraki düzenlemelerde verilen sınır değerler ancak katalitik konvertör 
kullanarak sağlanabilmektedir.1984 tarihli TS 4236 ve TS 5648 sayılı Türk Standartları, 
ECE R.15.04 regülasyonu ile aynı hükümleri taşımaktadır. 
 

Egzos emisyonlarının denetimi, AT ülkelerinde kendi sanayilerindeki uyum süresini 
gözönünde bulundurarak, belirli bir program ile aşamalı olarak uygulamaya alınmıştır. 
Örneğin ECE R.15.05 (EEC 88/76) düzenlemesi 1989 yılında yayınlanmış olmasına 
rağmen uygulamaya geçiş zamanı, her ülke için kendi koşullarına göre birbirinden farklıdır. 
Aynı şekilde EURO 93 (EEC 91/441) regülasyonu da AT ülkelerinde farklı tarihlerde 
uygulamaya girmiştir. Almanya’da çevrecilerin baskısıyla erken başlanan katalitik 
konvertör kullanımına AT ülkelerinin tümünde 1993 yılında geçilmiştir. Batı Avrupa 
Ülkeleri ECE R.15 Serisi Regülasyonlarını 1989 yılında terk ederek bunun yerine 
hazırlanan ECE R.83 Regülasyonuna geçmişlerdir. Ağır dizel motorlu araçlarda egzoz 
emisyonlarının denetimi EEC 88/77 Direktifine (49.01 numaralı ECE Regülasyonu) göre 
yapılmaktadır. 
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9.3.3. Trafik Kazaları 
 

Ulaştırma sistemlerinin çevresel etkilerinin en önemlilerinden biri de trafik 
kazalarıdır. Karayolu trafik kazaları maddi ve manevi kayıplar açısından en önemli çevresel 
etkidir. 
 
Karayolu: Ülkemizde karayolu kazalarında meydana gelen ölümler yıllık 7000-8000 
arasında değişmekte olup, bu oldukça büyük bir rakamdır. Kazalar çarpışma, yayaya 
çarpma, devrilme, hayvana çarpma, araçtan düşme ve diğer şekillerde meydana 
gelmektedir. Bunların yarısı çarpışma kazaları, önemli bir kısmı ise yayaya çarpma kazaları 
şeklindedir. Tablo 9.3.3.1’de 17 Avrupa Ülkesi ve Türkiye’de yolcu ve yük için birim işe 
düşen ölü ve yaralı sayıları verilmektedir.  
 
           Tablo 9.3.3.1.  Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye’de Karayolunda Ölü ve Yaralı Sayıları 

Ülke Ölü sayısı (30 günde)     Yaralı sayısı Ölü/109 
yolcu-km 

Yaralı/109 
yolcu-km 

Avusturya 1509 60352 17.8 710 
Belçika 1873 80647 21.7 936 
Danimarka 606 10265 9.3 157 
Finlandiya 632 11547 11.6 212 
Fransa 10483 205102 16.3 319 
Almanya 11300 505535 14.8 662 
Yunanistan 1945 27330 79.7 1120 
İrlanda 445 9874 11.1 245 
İtalya 8023 240163 11.7 349 
Lüksemburg 80 1660 14.4 299 
Hollanda 1281 47391 7.7 285 
Norveç 323 11712 7.3 266 
Portekiz 3351 69826 43.2 901 
İspanya 8836 146411 18.3 796 
İsveç 745 21057 7.3 206 
İsviçre 860 28240 9.4 308 
B. Britanya 4680 316726 7.7 520 
Türkiye 7500 112797 40.4 607 

Kaynaklar : TCİE, Türkiye İstatistik Yıllığı, 2001 
  UIC, Externe Effekte des Verkehrs,1995 

 
 
17 Avrupa Ülkesinde ve Türkiye’de karayolunda yapılan taşımalar incelendiğinde 

Fransa, İtalya, Almanya, B. Britanya gibi ülkelerde yolcu trafiğinin ülkemize göre 3-4 kat 
fazla olduğu görülmektedir. Trafiğin artması hem toplam kaza sayısını etkiler, hem de 
yoğun trafik kaza riskini arttırır. Tabloda Avrupa Ülkelerinde kazadan itibaren 30 günlük 
süre içinde ölen kişi sayısı ve yaralı sayıları verilmektedir. Ülkemizde kaza sonucu 
hastaneye yatan kişiler 30 gün gibi uzun bir süre takip edilmemektedir. Tablo 9.3.3.1 deki 
(ölü-yaralı/109 yolcu-km) sütunundaki değerler hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre Portekiz 
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ve Yunanistan dışındaki tüm ülkelerde 1 milyar yolcu-km’ye düşen ölü sayıları ülkemize 
göre 2.5-5.5 kat daha azdır. 
 
Demiryolu:Demiryolu karayoluna göre daha emniyetli bir ulaştırma türüdür. Özellikle 
yüksek hızlı demiryollarında yok denecek düzeyde kaza olmuştur. İşletmeye açıldığı 
günden bugüne Japonların Tokaido- Şinkansen hattında 3 milyar yolcu taşınmış ve bu süre 
içinde ciddi bir yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir kaza meydana gelmemiştir. Fransız 
TGV hattında ve Alman yüksek hızlı demiryolu hatlarında birer kaza meydana gelmiştir. 
Bu örnekler demiryolunun karadaki alternatifi olan karayoluna göre ne kadar güvenlik 
unsuru yüksek bir sistem olduğunu kanıtlamaktadır. Ülkemizde demiryolunda meydana 
gelen kazalar TCDD’de demiryolu kazaları ve şahıs kazaları olmak üzere iki grupta ele 
alınır. Demiryolu kazaları doğrudan demiryolu trafiği ile ilgili olup, çeken ve çekilen 
araçlarda, demiryolu tesis, üstyapı, araç ve gereçlerinde meydana gelen arıza ve 
düzensizliklerden veya personel hatalarından kaynaklanan kazalardır. Demiryolu şahıs 
kazaları ise kuruluşun dışında diğer şahıslardan veya dış etkilerden kaynaklanır. Diğer 
şahıslardan kaynaklanan kazalar ülkemizde oldukça önemli boyutta olup, kişilerin 
dikkatsiz, dalgın ve eğitimsiz olmalarından kaynaklanmaktadır. 
 

Demiryolu kaza istatistikleri incelendiğinde hemzemin geçit çarpışması ve deray 
olaylarının önemli olduğu görülür. Deray olayları trenin raydan çıkarak yol ve araçların 
hasar görmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Yoğun olarak yük trenlerinde görülen ve 
malzeme yorgunluğu, eskiliği, teknoloji seviyesinin düşüklüğü, malzemenin bakımsızlığı, 
personel eğitimsizliği nedeniyle meydana gelmektedir4.  
 

Geçit çarpışmaları daha çok trafik yoğunluğu düşük, bariyer ve geçit bekçisi 
bulundurulmayan hemzemin geçitler ile bariyer ve geçit bekçisinin bildirilerine uymayarak 
tren hattına giren araçlara trenin çarpması şeklinde meydana gelmektedir, bu tür kazalarda 
demiryolu işletmesinin doğrudan kusuru bulunmamaktadır. 
 

Tren kazalarında üçüncü sırayı alan trenin şahsa çarpması kazaları, daha çok intihar 
etmek amacıyla tren yoluna çıkan şahıslara veya karşıdan karşıya geçmek üzere tren yolunu 
kullanan şahıslara tren çarpması sonucunda meydana gelmektedir.  
 
Dördüncü sırada yer alan trenden düşme olayları, hareket halindeki araçtan atlama veya 
araca binmeye çalışma şeklinde gerçekleşmektedir. Yolcu trenlerinde ve özellikle banliyö 
trenlerinde görülen ve genelde ağır yaralanmayla sonuçlanan bir kaza şeklidir. 
 

Yaralanma olayları genellikle üçüncü şahısların muhtelif şekillerde geçiş 
üstünlüğünü ihlali sonucunda oluşmaktadır. Yaralanma olaylarında geçitlerde olan olaylar 
birinci sırada, intihar ve yayanın demiryolundan geçme olayları ikinci, yolcuların çeşitli 
şekillerde (hareket halindeki araçtan atlama, hareket halindeki araca binmeye çalışma) 
karıştığı olaylar üçüncü sırada yer almaktadır.  
 

                                                 
4 Öztürk Z. Ulaştırma Kazalarının Maliyet Analizi, TMMOB, 2. Ulaştırma ve Trafik Kongresi, 1999. 
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Ülkemizde 1998, 1999, 2000 yılları kaza istatistiklerinde belirtilen ölüm 
değerlerinin ortalaması alınarak yıllık 215 ölüm bulunmuştur. Diğer ülkeler için ise 1988, 
1992 yılları arasındaki 5 yıllık değerlerin ortalaması alınmıştır. Tablo 9.3.3.2’deki değerler 
karşılaştırıldığında ülkemizde (109 yolcu-km) demiryollarında meydana gelen kazaların 
Avrupa ülkelerindekinin 2-40 katı arasında olduğu görülmektedir. Kazalar açısından 
karayollarında olduğu gibi, demiryollarımız da gelişmiş ülkelere göre iyi durumda değildir. 
 
Tablo 9.3.3.2. Avrupa Ülkelerinde Demiryolu Kazalarında Ölü ve Yaralı Sayıları 

Ülke Ölü sayısı 
(30 günde) 

  Yaralı 
sayısı 

Ölü/109 
yolcu-km 

Yaralı/109 
yolcu-km 

Avusturya 30 66 3.3 7.2 
Belçika 11 52 1.6 7.7 
Danimarka 7 26 1.5 5.4 
Finlandiya 15 11 4.6 3.4 
Fransa 126 109 2.0 1.8 
Almanya 146 383 2.6 6.8 
Yunanistan 21 67 10.5 33.6 
İrlanda 5 22 17.0 17.1 
İtalya 51 159 1.1 3.4 
Lüksemburg 1 1 4.5 4.5 
Hollanda 21 49 1.6 3.8 
Norveç 7 14 3.3 6.5 
Portekiz 85 144 14.9 25.3 
İspanya 11 8 0.7 0.5 
İsveç 14 20 2.5 3.6 
İsviçre 24 39 1.9 3.0 
B. Britanya 39 184 1.2 5.7 
Türkiye 215 400 36.9 68.6 

 Kaynaklar : TCDD, TCDD İstatistikleri, 2001 
 UIC, Externe Effekte des Verkehrs, 1995 

 
 
Havayolu: Hava ulaştırması kazalar açısından oldukça emniyetli bir sistemdir. AB Dünya 
hava ulaştırmasının %30’una sahip olmasına rağmen dünyadaki kazaların %10’u burada 
olmaktadır. Birlik içindeki standartlar oldukça yüksektir. Ancak bu standartların AB hava 
alanlarını kullanan diğer ülkelere de uygulanması amaçlanmıştır.  
 
Ulaştırma türlerinin kazalar açısından karşılaştırılması: Avrupa Birliğine üye ülkelerin 
karayolu, demiryolu, havayolunda milyar yolcu-km’ye düşen ölüm sayılarından hava 
yolunun güvenliliği açıkça görülmekte, onu demiryolu izlemektedir, Tablo 9.3.3.3. 
 

Tablo 9.3.3.3. Avrupa’da Yıllık Ölüm ve Yaralanma Sayıları 
 
Ulaştırma türü 

 
Toplam ölüm 

 
Toplam yaralanma 

 
Ölü/109   yolcu-km 

Karayolu (1993) 47800 3300000 13 
Demiryolu (1988-1992) 600 1300 2 
Havayolu (1994) 18 6 0.5 
Kaynak : UIC, Externe Effekte des Verkehres 
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Önlemler: Kazaları azaltmak için eğitime büyük önem verilmeli, trafik kuralları, emniyet 
kemeri takma, alkollü araç kullanmama üzerinde önemle durulmalı, sıkı trafik kuralları 
uygulanmalıdır. Sıkı trafik denetimi, ağır taşıtların sağ şeritlerden gitmesinin sağlanması, 
sürücüleri riske atan hatalı ve gereksiz sollamaların azaltılması, kişilerin trafiğe çıkmadan 
önce araç kontrolü alışkanlığı kazanmaları da kazalarda önemli azaltma sağlayacaktır.  
 

Taşıtlardaki güvenlik sistemlerinin daha da geliştirilmesi kazalar sonucu oluşan 
zararların en aza indirgenmesinde önemli bir rol teşkil eder. 
 

Ayrıca yol geometrisinin ve bozuk kaplamaların gözden geçirilmesi, kaza şiddetini 
azaltan bariyerler kullanılması, yol görüş açıklığını kapatan bitki vb. engellerin 
kaldırılması, yol drenajının iyileştirilmesi, trafik işaretlerinin gözden geçirilmesi, yol 
aydınlatmalarının yeterli hale getirilmesi de önemli fiziksel düzenlemelerdir. Karayolu-
demiryolu hemzemin geçitlerinde yol üstyapısının düzeltilmesi ve geçit kontrollerinin 
sağlanması, banliyö trenlerinde kapı kollarının seyir halinde iken açılamayacak şekle 
getirilmesi, banliyö treni ile peron arasında kalan boşluk nedeniyle oluşan ölümcül kazaları 
önlemek için ana hat trenlerine ayrı bir hattın yapılması ve bazı kesimlerde kişilerin hatta 
girmesini önleyecek şekilde yolun koruma altına alınması, hepsinden önemlisi de 
demiryollarında elektrifikasyon, otomasyon, sinyalizasyon gibi yeniliklerin uygulanması 
veya yaygınlaştırılması demiryollarında meydana gelen kazaları en aza indirecektir. 
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10. KOMBİNE TAŞIMACILIK 
 
 

Günümüzde bir yük, çıkış noktasından varış yerine kadar değişik ulaştırma 
türlerini kullanarak ulaşır. Bu nedenle taşımacılıkta malın kısa sürede, ekonomik ve 
güvenli olarak hedefine ulaşmasında ulaştırma türlerinin seçimi önem kazanmaktadır. 
Bu bağlamda yükün çıkış noktasından varış yerine kadar ulaşımında birden fazla 
ulaştırma türünün kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Birden fazla ulaştırma türünün 
entegrasyonuyla yapılan ve artan bir hızla yaygınlaşan taşımacılıkta, çok türlü 
taşımacılık (multi-modal transport), türler arası taşımacılık (inter-modal transport) ve 
kombine taşımacılık (combined transport) ifadeleri kullanılmaktadır. Değişik taşıma 
araçları ile yapılan kombine taşımacılığın iki koşulu yerine getirmesi ilgili uzmanlarca 
benimsenmiştir. Bu koşullardan birincisi, taşımanın karayolu taşıma aracı, tren, mavna, 
gemi ve uçak gibi araçlardan en az ikisini içermesi, ikincisi ise taşınacak yüklerin birim 
yük haline getirilmiş olmasıdır. Aslında çok türlü taşımacılık, türler arası taşımayı ve 
kombine taşımayı içeren genel bir kavramdır. Kombine taşıma ise türler arası taşımanın 
özel halidir. Kombine taşımacılığın açıklanması için önemli olan bu ifadelerin genel 
kabul gören tanımları aşağıda verilmiştir: 

 
• Çok türlü taşımacılık (multi-modal transport) : Yüklerin taşınmasının iki veya 

daha fazla ulaştırma türü ile yapıldığı taşıma şeklinin genel adıdır. 
 
• Türler arası taşımacılık (Inter-modal transport): Taşınacak yüklerin (malların) 

birim yük haline getirilerek, tüm taşıma zinciri (değişik ulaştırma türleri) 
boyunca aynı birim yük olarak taşınmasıdır.  

 
• Kombine taşımacılık (combined transport) : Türler arası taşımacılıktaki taşıma 

zincirinin asıl büyük kısmının demiryolu veya iç suyolu ya da denizyolu ile, 
başlangıç ve bitiş  ayaklarının ise mümkün olduğunca kısa olarak karayolu ile 
yapılmasıdır. Avrupa Birliği, asıl taşıma bölgesinde demiryolu, iç suyolu veya 
denizyolu taşıma hattının kuş uçusu mesafe olarak 100 km.’yi geçmesi gerektiği 
şeklinde bir kısıtlama koymaktadır. 
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Yukarıda tanımı verilen kombine taşımacılık, genel anlamda ulaştırma türlerinin 
teknik ve ekonomik açıdan en etkin oldukları yerlerde kullanıldıkları son derece akılcı 
bir ulaştırma türleri zinciri bütünüdür. Bu bağlamda hem etkin bir ulaştırma 
sağlanmakta, hem de sistemin dengesindeki bozuklukların düzelmesi olanağı elde 
edilmiş olmaktadır. Kombine taşımacılıkta hedeflenen, karayolunun yüksek oranlı 
taşıma payını, demiryolu veya denizyolu/iç suyoluna kaydırmaktır. 

. 
 
 Belirtilen nitelikleri son çeyrek yüzyılda kombine taşımacılığın hızlı 
gelişmesinin itici gücü olmaktadır. Kombine taşımacılık kuşkusuz geleceğin taşıma 
sistemidir. 
 
 Ülkemizde de kombine  taşımacılık  bağlamında, konteyner taşımacılığı ve Ro-
Ro taşımacılığı gelişme içindedir. Kamyonların Avrupa’ya gidiş gelişleriyle ilgili 
sorunlar nedeniyle gelişen Ro-Ro taşımaları yanında, karayolu taşıma araçlarının 
çekicili veya çekicisiz olarak demiryolu ile  taşınması  ( Ro-La /Piggy-back) için, 
TCDD ile Ro-Ro işletmecileri işbirliği içinde çalışmaktadırlar. Sorunlar bulunmasına ve 
güzergah üzerindeki demiryolu yönetimlerindeki çalışmaların yavaş yürümesine karşın, 
sonuca yönelik çabalar sürdürülmektedir.   Günümüzde   yurtiçi ve ithalat-ihracat 
taşımalarında kombine taşımacılık artarken, coğrafik konumumuz ve son dönemin ticari 
ve siyasi gelişmeleri nedeniyle transit kombine taşımalarda da önemli artışlar 
beklenmektedir. AB’nin kuzeybatı-güneydoğu kombine taşımacılık ekseni birkaç  ana 
eksenden biridir. Bu eksen, İngiltere, Hollanda, Belçika’dan Almanya ve Avusturya 
üzerinden Türkiye’ye uzanmaktadır. Bu nedenle ülkemiz limanlarını, demiryollarını ve 
tüm ulaştırma altyapılarını kombine taşımacılık anlayışına uygun hale getirerek 
etkinliğini arttırmalıdır. 
 

Diğer yandan kombine taşımacılık açısından malların iç bölgelere veya ülkemiz 
üzerinden komşu ülkelere denizyolu ile taşınmasında limanlarımız önemli bir işlevi 
yerine getirmektedir. Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerinin, 
Baltık-Karadeniz, Ren-Tuna su yolu ile dünya ticaretinin Batı ile Doğu arasında 
gelişmesini sağlayarak Transkafkasya koridorunda bulunan Trabzon limanı kara ve 
hava yolu bağlantılarıyla Türkiye’nin dünyaya açılan önemli bir kapısı olma 
potansiyelini taşımaktadır. Batının sanayi mamullerinin Doğu’ya, Doğu’nun sanayi ham 
maddelerinin batıya aktarılmasında dünya ticaretine ve ülke ekonomisine büyük 
katkılarda bulunacak Trabzon limanının sorunlarını gidermek ve Trabzon limanını 
demiryolu ağına bağlamak Doğu Karadeniz bölgesine yapılacak en yararlı yatırımlar 
olacaktır. Diğer yandan Antalya Limanı da demiryolu ile bağlandığında kombine 
taşımacılığa katkı sağlayacaktır.  

 
 Avrupa’nın sanayileşmiş ülkelerinden Ortadoğu ülkelerine yönelik kombine 
taşımacılığı geliştirmek amacıyla Mersin Limanı’nda demiryolu feribot yanaşma rıhtımı 
mevcuttur. Kuzey Avrupa ülkelerinden Ortadoğu ülkelerine ekonomik mal sevkiyatını 
sağlamak için, Köstence-Samsun Limanları arasında denizyolu-demiryolu kombine 
taşımacılığı yapılmaktadır. Kısa süreli olarak Haydarpaşa, uzun süreli olarakta Samsun 
ve Trabzon limanlarıTuna iç suyolu vasıtasıyla Orta ve Kuzey Avrupa ile Ortadoğu ve 
hatta Uzakdoğu ülkeleri arasındaki ulaştırma için büyük önem taşımaktadırlar. 
             
             Kombine taşımacılık limanları ve kara terminalleri de kombine taşımacılığın en 
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önemli öğeleridir. İstanbul ve Marmara Limanları Boğaz geçişleri nedeniyle daha az 
tercih edilmelidir. İlke olarak Boğaz geçişlerini azaltan çözümler yararlı olacaktır. 
Ülkemizde İzmir ve Mersin Limanları bu konuda önemli olup, seçilmiş limanlardır. 
Bunlar, Boğazları devre dışı bırakan limanlar olarak anlamlıdır. Samsun ve Trabzon 
Limanları da aynı anlamda değerlendirilebilir. TRACECA bağlamında Samsun limanı 
üzerinden taşımaların yer alması çok önemli bir gelişmedir  
              
             Hem deniz hem de kara alanlarından oluşan limanlar, taşınan ticari eşya ve 
yüklerin bir taşıma aracından diğerine aktarıldığı bir ara taşıma birimidir. Yüklerin 
taşınması, ya karayolu ve demiryolu araçlarından gemiye veya tam tersi gemiden kara 
araçlarına doğru yapılır. Son yıllarda Dünya taşımacılık sektörü, yükleri birimleştirerek 
konteyner taşımacılığına yönelmiştir. Böylece karayolu, demiryolu, iç suyolu ve 
denizyolu gibi farklı taşıma türlerini kullanarak yükün üretim yerinden tüketim yerine 
kadar ulaşımı güvenli, hasarsız, ekonomik ve daha hızlı bir şekilde sağlanmaktadır. 
Yüklerin farklı taşıma türleri arasındaki dağılımı, taşıma mesafesine ve iç taşıma 
şeklinin kolaylığına bağlıdır. 
 
             Ulaştırma Ana Planında kombine taşımayı geliştirme çabası, her alanda ve 
aşamada mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, kombine taşımacılığın özel 
konumu, ayrıca ele alınarak ayrıntılı bir çalışma yapılmasını gerektirmektedir. 
              
             Kombine taşımacılığın özel bir organizasyon becerisi gösterdiği, bu amaçla 
konunun uzmanlarınca özel bir iş olarak yürütülmesi gereği gözden uzak 
tutulmamalıdır. Lojistiğin gelişimi bu açıdan büyük önem taşımaktadır. 
 
 
            Kombine taşımacılıkta  aşağıdaki öğelerin amaca uygun olması gereği 
bulunmaktadır: 

• Altyapı 
• Üstyapı 
• Taşıtlar 
• İşletme Kuralları 
• Yönetim ve kontrol 
• Mevzuat 
• Maliyet denetimi 
 
Demiryolu açısından altyapı ile ilgili iki konu bulunmaktadır. 

  
 Birincisi hatlarla, diğeri denizyolu ve karayolu ile arasındaki aktarmaların 
gerektirdiği tesisler, donanımlar, organizasyonla ilgili konulardır.  
 
 Hatlardaki gabariler ve özellikle tünel gabarilerinin yetersizliği en önemli 
sorundur. Ülkemizde de bu sorun bulunmaktadır. Son dönemlerde Avrupa ve Orta Asya 
ile yapılan konteyner blok taşımalarında bu sorun ile karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda 
Edirne ile Halkalı arasındaki tünellerde gabari sorunları vardır ve bunların ortadan 
kaldırılması için çözümler araştırılmaktadır. 
 
 Avrupa’da yetersiz gabarilere uyum sağlamak için Bombardier’nin geliştirildiği 
küçük tekerlekli vagonlardan yararlanılmaktadır. Modalohr adı verilen ve B+ gabarisi 
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içinde 4 m. yüksekliğindeki kamyonların uyumlu duruma gelmesini sağlayan kamyon 
taşıyıcı vagonlar gündemdedir. Ancak bu vagonlarda, vagonların kabul edilebilir 
uzunluklarıyla ilgili kısıtlar söz konusudur. 
 
 Demiryolu-karayolu arasındaki aktarma işlemleri için yararlanılacak kara 
terminalleri için, TCDD tarafından seçilen yerlerden Gaziantep kara  terminali yapılmış 
ve işletmeye açılmıştır. Ankara için de durum aynıdır. Denizli kara terminalinin de 
yapım ihalesi için hazırlıklar yapılmaktadır.  
 

Demiryollarımızın liman bağlantıları önemli bir olanaktır. Bunun 
değerlendirilmesi için mutlaka gerekli incelemeler yapılmalıdır. Bunun sonucunda 
demiryolumuzun canlanmasına katkı sağlayacak gelişmeler ortaya çıkabilir.   

 
Demiryolunun kombine taşımacılık zincirine girmesi sistemdeki dengeye katkı 

sağlayacaktır. Ancak bu amaçla özel çabaya gereksinim olduğu unutulmamalıdır. Aynı 
zamanda demiryolunun kombine taşımacılığa katılımı üzerinde durmaya değer bir 
konudur. Demiryolu yatırımları öncelikleri belirlenirken ve gerçekleştirilirken, kombine 
taşımacılığa katkı sağlayabilecek biçimde çözümler tercih edilmelidir. 
 

 
Limancılık hizmetlerindeki gelişmelerin iyi izlenmesi gemilerin limanlarda 

kalma ve bekleme sürelerini en aza indirecek gemiye ve yüke yönelik iyi hizmet 
sunacak teknolojik yatırımlar yapmak, limanların rehabilitasyonu gerçekleştirmek ana 
sorundur. Limanlar Master Planı sonuçlarının öngördüğü üzere gelecekte ülkemize 
strateji ve diğer ülkelerle rekabet gücüde kazandıracak Mersin ve Kuzey Ege konteyner 
limanlarının aktarma liman olarak yapılanması gerekmektedir. Bu projelerin 
gerçeklenmesi için gerekli finans sorunlarının çözümlenmesi gerekir. Ülkemizin coğrafi 
ve stratejik üstünlüklerinin bilinçli bir şekilde kullanılması yanında sektördeki 
kuruluşların hükümetle birlikte çalışmaları ile kombine ve transit taşımacılığın odak 
noktalarından biri Türkiye olabilir. 

 
Türkiye’deki başlıca kamu ve özel sektör limanlarının 2003-2004 yılları 

arasındaki taşımaları ve taşıma payları % olarak Denizyolu Bölümü Tablo 7.3.3.1; 
Tablo 7.3.3.2 ve Tablo 7.3.3.3’te gösterilmiştir. Türkiye’deki konteyner taşımacılığı ile 
ilgili kamu ve özel sektör limanlarının durumu da yine Denizyolu Bölümü Şekil 7.3.4.1; 
Şekil 7.3.4.2; Şekil 7.3.4.3 ve Şekil 7.3.4.4’te verilmiştir. 

 
Limanlar kamu kuruluşları içerisinde gelirin gideri karşılama oranı yüksek karlı 

birimler olmasına karşın, liman kazançları liman yatırımına dönüşmemektedir. 
Özelleştirme kapsamında uzun süre bırakılmaları liman altyapı yatırımlarının 
gecikmesine ve kapasite kaybına neden olmaktadır. Bu bağlamda TDİ limanlarının 
özelleştirilmesindeki deneyimlerden yararlanılarak, özelleştirilme kapsamına alınan 
TCDD limanlarının en çok parayı verene değil, en iyi yatırımı yaparak ülke ulaştırma 
sistemini geliştirecek projeyi sunan yatırımcılara verilmesi geçiktirilmeden 
sağlanmalıdır. 
 

 Kombine taşımacılığa ilişkin en önemli konulardan biri mevzuattır. Ülkemizde 
yıllardır yakınılan sorunlardan bir çoğu henüz çözülmemiştir. Örneğin, konteyner, 
mevzuatımızda ticari emtiadır. İthali söz konusudur. Üç ay içinde dışarı çıkarılamadığı 
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taktirde, ağır vergi cezaları ile cezalanır. Konteyner fiyatları yurt dışındakinin birkaç 
katıdır. Bu örneğe benzer bir çok sorunu, uluslararası konteyner taşıması yapan firmalar 
yaşamaktadırlar.Diğer yandan Gümrük işlemleri nedeniyle yüklerin liman sahalarında 
ve terminallerde uzun süre beklemesi sonunda taşıma türleri arasında aksamalar 
olmaktadır. Böylece ihraç yüklerinin rekabet edebilirliği azalmakta, ithal malların ise 
maliyeti yükselmektedir. Bu nedenle mevzuat sorunu bir bütün olarak ele alınmalı ve 
AB müktesebatı ile uyumlu bir biçimde çözülmeye çalışılmalıdır 
              
            Genelde uluslararası taşımaların başlıca sorunlarından biri olan sınır geçişleri 
kombine taşımacılık açısından daha büyük önem taşımaktadır. Burada alınacak 
önlemler genelde sınır geçişleri olarak gündemdedir. Bu konu uluslararası taşıma 
çerçevesinde ele alınacaktır. Avrupa ülkeleri kombine taşımanın altyapı (karayolu, 
demiryolu, denizyolui içsuyolu ve havayolu) ve teminal standartlarını belirleyen bir 
anlaşma yapmışlardır. Bu anlaşma kapsamına giren hatların listesi de belirlenmiştir. 
Konteynerler konusunda Gümrük Konvansiyonu Cenova 1956 konvansiyonudur. 1972’ 
de revize edilmiştir. Güvenli konteynerler Konvansiyonu yine Cenova’da ve 1972 
yılında yapılmıştır.  Bu alanda son anlaşma 1991’dir. 
 
             Kombine taşımacılık yük taşıması yanında, yurtiçi ve kentiçi yolcu 
taşımacılığında da önem arzetmektedir. Yurtiçi kombine yolcu taşımacılığında feribot 
ile otobüs veya demiryolu entegrasyonu ile yapılan İstanbul- Bandırma- İzmir hattı 
önemli bir örnektir. Kentiçi yolcu taşımacılığında İstanbul ve İzmir’de karayolu- 
demiryolu-denizyolu, diğer büyük şehirlerimizde ise  karayolu- demiryolu bağlantılı 
yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. 
 
            Kombine taşıma maliyetleri taşıma araçlarının ve taşıma hatlarının özelliklerine 
göre değişmektedir. Ulaştırma sistemlerinin taşıma maliyeti analizi başlıklı dokuzuncu 
bölümde tekli ve kombine ulaştırma türlerinin ekonomik yönden avantajlı olduğu şartlar 
ve hat/taşıma uzunlukları belirlenmiştir.  
 

Yukarıdaki açıklamaların ışığında  alınması gereken önlemler aşağıdadır: 
 

1) JICA hibesi çercevesinde yürütülen ve Türkiye Limanları Master 
Planında öngörülen Mersin ve Kuzey Ege konteyner limanlarının, ana 
aktarma limanı olarak yürütülen fizibilite çalışmaları tamamlanarak bir 
an önce uygulanmalıdır. 

2) Ana limanlarımızda EDI (Elektronic Data Interchange) sisteminin 
uygulanması ve istatistiki bilgilerin bilgisayar ortamında tutulması 
sağlanmalıdır.  

3) Limanlarımızın tanıtımı ve pazarlaması yapılarak lojistik üs haline 
gelmeleri sağlanmalıdır. 

4) Trabzon, Antalya ve Tekirdağ limanları demiryolu ağına bağlanmalıdır. 
5) Demiryolları kombine taşımacılıkta yer alabilmek için taşımayı 

zamanında ve istenen koşullarda yapabileceği hususunda güvence 
verebilmelidir. 

6) Kombine taşımacılığın genel planlamasında demiryolunu devreye 
sokabilecek olanaklar özellikle incelenmelidir. 

7) Yeni yapılacak demiryolu altyapı ve taşıt yatırımlarında kombine 
taşımacılık olanakları gözetilmelidir 



 10-6

8) Demiryolumuzun liman ayaklarından payının %5’lerde kalmasının 
nedenleri, kombine taşımacılık bağlamında da araştırılmalı ve bu payı 
arttırmak için gerekli önlemler belirlenmelidir 

9) Boğaz geçişlerini azaltmak üzere özellikle Samsun, İzmir Limanlarında 
kombine taşımacılığın yoğunlaşmasına çaba gösterilmelidir. 

10) Kara terminali yapımları öncelik gözeterek özenle sürdürülmelidir 
11) Kombine taşımalar için hat ve özellikle tünel gabarilerinin durumuna 

göre çözümler üretilmelidir. 
12) Lojistik etkinlikleri ile bütünleşme amacına yönelik olarak gerekli 

çabalar gösterilmelidir. 
13) Kombine taşımacılığa ilişkin mevzuat ile gümrük mevzuatı ve işlemleri, 

kolaylaştırıcı yönde düzeltilmelidir 
14) Özelleştirme kapsamına alınan  TCDD’nin altı limanının 

özelleştirilmesinde mevcut limanların gelişmesini sağlayacak yatırımları 
sunan yatırımcılara  gecikilmeden ve hukuki gerekçeleri sağlam 
tutularak verilmelidir. 
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11. ULAŞTIRMA PROJELERİ FİNANSMAN MODELLERİ 
 
11.1. GİRİŞ 
 
 Bir projenin yeni baştan inşa edilerek yapılması veya mevcut bir projenin 
geliştirilmesi için gerekli, yeterli ve uygun koşullarda kaynak sağlanması, proje 
finansmanı olarak tanımlanabilir. Proje finansmanı, büyük miktarlı sermaye yoğun 
yatırımların hayata geçirilebilmesi için kullanılan bir finansman yoludur. Bu tür 
finanslama yolu ile yapılan projelere örnek alanlar olarak; elektrik santralları, boru 
hatları, ulaştırma sistemleri ve endüstriyel tesisler sayılabilir. Bu projeleri finanse eden 
kurumlar finansman talebinde bulunan kuruluşun kredibilitesinin ötesinde, projenin 
gelir yaratma gücü ve proje varlıklarının teminat olarak alınabilmesi ile de ilgilenirler. 
 
 Bu projeleri üstlenen girişimciler, genellikle yüksek oranlarda finansal kaldıraç 
kullanarak projeleri finanse etme eğilimindedir. Proje finansmanlarında %80 borç - %20 
özsermaye karışımı kullanılması oldukça yaygındır. Ancak finansal kaldıraç oranı, bazı 
projelerde %100’e yaklaşabilir. Yüksek finansal kaldıraç kullanılması, girişimcilerin 
kendi sermayelerinin daha azını riske etmesini sağlarken, faiz giderlerinin vergiden 
düşülebilmesi nedeniyle, ortalama sermaye maliyetinin düşmesini de sağlar. 
Girişimciler, vergisel tüm avantajları projede kullanabilmeyi ister. Eğer vergi 
avantajlarını kullanmada bir sorun yaşanırsa, girişimciler ortaklık ilişkileri ile veya 
leasing yoluyla bu avantajlarını bir başka şirkete devredebilir. 
 
 Proje finanslama, oldukça karmaşık bir süreçtir. Finanslama yapısının ortaya 
konması, kamu, diğer ortaklar ve kontraktörlerle yapılan pazarlıklar ve tüm bu işlerin 
belgelendirilmesi çok zaman alırken, yasal harçlar ve diğer ilgili giderler büyük 
maliyetlere neden olabilir. 
 
 Bu bölümde ilk olarak ulaştırma projelerinde kullanılması planlanan finansman 
modellerinin seçimi konusunda göz önünde tutulması gereken amaç ve ilkeler 
belirtilmektedir. Sonra, finanslanması planlanan bir projenin yapısal unsurları 
tanımlanmaktadır. Daha sonra; proje finansmanı için dünyada halihazırda yaygın olarak 
kullanılan finansman modelleri anlatılıp, büyük ölçekli proje finansmanı yapan 
uluslararası kuruluşlar sıralanarak, her bir kuruluşun projeleri finanslamak için aradığı 
nitelikler anlatılmaktadır. Takiben, proje haline getirilecek bir ulaştırma yatırımı analiz 
raporunda bulunması gereken kapsamlı ve detaylı bilgiler açıklanmaktadır. Son olarak 
finanslama modelinin oluşturulması için göz önünde tutulması gerekenler anlatılarak, 
bu bölüm için elde edilen genel sonuçlar ve öneriler ifade edilmektedir. 
 



11-2 
 

11.2. PROJE FİNANSLAMADA AMAÇ ve İLKELER 
 

Finanslama ihtiyacı olan bir ulaştırma projesi için, en uygun finasman modeli 
veya modellerinin seçilerek, en uygun koşullarda finansman sağlanmasıdır. 

 
 En uygun finansman modeli veya modellerinin seçiminde göz önünde tutulması 
gereken ilkeler; ele alınan projenin, 
 
- en kısa sürede hayata geçirilmesini sağlayabilmesi, 
- en yeni teknolojileri kullanabilmesi, 
- ülke için en fazla katma değer yaratabilmesi gerekir. 
 
 En uygun koşullarda finansman sağlanmasında göz önünde tutulması gereken 
ilkeler; ele alınan bir proje için, 
 
- en düşük faiz oranı üzerinden borçlanılabilmesi, 
- kredi geri ödemelerinin, proje nakit akışlarıyla uyumlu olması, 
- kredi vadesinin projenin ekonomik ömrü ile uyumlu olması, 
- diğer kredilendirme şartlarının, proje performansına bağlanması, (proje varlıklarının 

teminat olarak kabul edilmesi, projenin planlandığı gibi gitmesi vb.) 
- kullanılacak özkaynakların yatırım riskini karşılayabilecek düzeyde olması, 
- ortalama sermaye maliyetini minimuma çekecek bir borç-özkaynak karışımına sahip 

olması gerekir. 
 
11.3. PROJE FİNANSLAMANIN YAPISAL UNSURLARI 
 
 Bir proje finansla süreciyle ilgili yapısal unsurlarının ayrı ayrı ve net olarak 
tanımlanması gerekir. Proje finansmanının yapısal unsurları; projenin tarafları, kapsamlı 
fizibilite çalışması, proje firmasının kuruluşu, projedeki ilgili sözleşmeler ve 
sigortalamalar olarak sayılabilir. 
 
11.3.1. Projedeki Taraflar 
 
Kamu – Hangi projenin, hangi finanslama yolu ile ve hangi girişimciler tarafından 
yapılacağına karar veren taraftır. Bu kararlar alınırken, verilmesi gereken kamu 
hizmetlerinin bir vadesi olamayacağı düşünülerek en uzun vadedeki kamu yararı 
gözetilmelidir. 
 
Girişimci – Tüm diğer ilgili tarafları organize eden, işe sermaye yatırarak gerekli ve 
yeterli finansman sağlayan taraftır. Eğer girişimci sayısı birden fazla ise, oluşturulacak 
proje firmasının hukuksal yapısı (adi ortaklık, limited ortaklık, anonim şirket, joint 
venture - ortak girişim vb.) ve tarafların proje üzerindeki hak ve sorumlulukları 
belirlenmelidir. 
 
İnşaat Konraktörü – Tasarım, mühendislik ve proje inşaatı için proje firması ile 
anlaşma yapan taraftır. 
 
Operatör – Proje firması ile uzun vadeli bir anlaşma yaparak, projenin işletim-bakım-
onarım işlerini üstlenen taraftır. 
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Faaliyet Tedarikçileri – Proje firması ile uzun vadeli bir anlaşma yaparak, projenin 
faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli girdileri (enerji, hammadde veya diğer kaynaklar) 
sağlayan taraftır. 
 
Çıktı Alımı Yapanlar - Proje firması ile uzun vadeli bir anlaşma yaparak, projenin 
çıktılarını satın alan taraftır. 
 
Borç Verenler (Kreditörler) – Bir veya bir grup finansal kuruluştan oluşan, projeye 
kredi sağlayıp, proje gelirleri ve varlıklarını teminat olarak kabul eden taraftır. 
 
11.3.2. Kapsamlı Fizibilite Çalışması 
 
 Girişimci bir danışmanlık firması kiralayarak, projenin teknik, ekonomik ve 
finansal yapılabilirlik çalışmasını yaptırır. Olası kreditörler ise, genellikle başka bir 
bağımsız danışmanlık firması kiralayarak, aynı çalışmayı tekrar yaptırır. Bir fizibilite 
çalışmasında bulunması gerekenler aşağıda sıralanmıştır. 
 

- Projenin kapsamlı olarak tanımlanması 
- Girişimcilerin tanımlanması 
- Girişimciler arasında yapılan anlaşmalar 
- Projenin yeri ve konumu 
- Kamu ile yapılan anlaşmalar 
- Parasal kaynaklar 
- Tedarikçi anlaşmaları 
- Çıktı alım anlaşmaları 
- İnşaat anlaşmaları 
- İşletim/yönetim anlaşmaları 
- Sermaye maliyeti 
- İşletme sermayesi 
- Özsermaye kaynakları 
- Borçlanma kaynakları 
- Finansal projeksiyonlar 
- Detaylı varsayımlar 

 
11.3.3. Proje Firmasının Kurulması 
 

Kurulması planlanan proje firmasının tipi (adi ortaklık, limited ortaklık, anonim 
şirket, joint venture vb.), ele alınan projenin niteliğine ve girimci ortakların isteğine 
bağlıdır. Girişimciler arasında yapılacak olan anlaşmada olması gerekenler; 

 
- Ortaklık payları, 
- Yatırılacak sermaye payları ve sermaye artırımları, 
- Kar ve zararların paylaşımı, 
- Karpayı dağıtımı, 
- Muhasebeleştirme, 
- Yönetimde hakim ortaklar ve oy hakları, 
- Bütçeleme, 
- Ortaklık paylarının transfer edilmesi, 
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- Yeni ortakların kabulü, 
- Ortaklığı sonlandırma veya tasfiye etmedir. 

 
11.3.4. Proje Finansmanındaki Sözleşmeler 
 
a. İnşaat sözleşmeleri 
 
- İnşaat işinin detaylı tanımı, 
- İşin fiyatı, sabit fiyat veya maliyet, 
- Ödeme planı (tamamlanma yüzdesi veya tamamlanma aşamalarına göre), 
- Tamamlanma tarihi, geç tamamlanırsa günlük ceza, erken tamamlanırsa, prim, 
- Performans garantisi, proje tamamlandığında önceden belirlenmiş performans 

standartlarını sağlamadır. 
 
b. Tedarikçi sözleşmeleri 
 

Genellikle tedarikçilerle imzalanan sözleşmeler, söz verilen girdilerin zamanında 
ve sabit bir fiyattan sağlanmasını ister. Eğer zamanında sağlanamazsa, başka bir 
kaynaktan sağlamanın maliyetini karşılaması istenir. 
 
c. Çıktı alım sözleşmeleri 
 

Bu sözleşmeler, projenin gelir kaynağını oluşturur. Gelirlerin miktarı ve 
zamanlaması, borçlanma, bakım-onarım, işletme ve beklenen sermaye getirisini 
sağlayacak düzeyde olmalıdır. Genellikle bu anlaşmalar, al-ya da-öde şeklindedir. 
 
d. Bakım-onarım sözleşmeleri 
 

Bakım-onarım işlerini yapan bağımsız bir firma olabileceği gibi, girişimci 
ortaklardan biri de olabilir. Projenin istenen performans standardında faaliyetlerini 
sürdürmesini sağlar. Operatöre sabit bir ödeme yapılırken, üstün performans için prim, 
kötü performans için ceza verilebilir. 
 
e. Yönetici sözleşmeleri 
 

Projenin faaliyetlerini yürütecek ve yönetecek olan işletmeci kurum ile yapılan 
sözleşmedir. Performans standartları net şekilde belirlenmelidir. 
 
f. Borç ve menkul kıymet sözleşmeleri 
 

Kredi sözleşmeleri; kredi vadesi, faiz oranı, komisyonlar ve diğer kredilendirme 
ve geri ödeme koşullarını belirler. Ayrıca, proje kredileri aşağıdaki şartları da içerebilir. 

 
- Harcama Kontrolü: satın alma faturaları, inşaat raporları gibi paranın kullanımını 

ve fon ihtiyacını gösteren raporlar. 
- İlerleme Raporu: bağımsız bir denetçi tarafından hazırlanan periyodik ilerleme 

raporları. 
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- Kısıtlamalar: proje firması, kreditörün onayını almadan, inşaat, işletim, bakım-
onarım, çıktı satış vb. anlaşmalardan hiçbiri üzerindeki hakkından vazgeçemez 
ve devredemez. 

- Tamamlama Kısıtları: proje firması, projeyi planlanandan ve 
spesifikasyonlardan önemli bir sapma olmadan tamamlamalıdır. 

- Karpayı Kısıtları: karpayı dağıtımları, borçlar tamamıyla ödenene kadar 
kısıtlanır. 

- Borç ve Garanti Kısıtları: proje firması, kreditörün onayı olmadan yeni borç 
alamaz veya başka bir kuruluşa garantör olamaz. 

- Finansal Kısıtlar: belirli bir seviyede işletme sermayesi, likidite oranı, kaldıraç 
oranı ve borç ödemede kullanılabilecek rezervlere sahip olmak. 

- Teminat: proje fiziki varlıkları, faaliyet gelirleri, bloke banka hesapları, proje 
firmasına verilmiş akreditifler veya performans bonoları lehdarının kreditör 
olması, kişisel varlıklar üzerine ipotek, sigorta poliçeleri lehdarının kreditör 
olması, proje firması hisselerinin veya ortaklık paylarının ipotek edilmesi, proje 
firmasına ait ticari marka, patent veya gayri maddi duran varlıkların kreditöre 
ipotek edilmesi. 

 
11.3.5. Sigortalama 
 
a. Standart sigortalar 
 
- Ulaşım, yangın ve zara sigortaları, 
- Makineler, 
- Kapsamlı genel yükümlülük (liability insurance), 
- Çalışanlara karşı yükümlülük sigortası (worker’s compensation), 
- Araç kaskosu, 
- Şemsiye veya ilave yükümlülükler sigortasıdır 
 
b. Opsiyonel sigortalar 
 
- İş aksatma, 
- Performans, 
- Maliyet artışı / işletmeye almada gecikme, 
- Tasarım hataları ve eksiklikler, 
- Sistem performansı, 
- Kirlilik yükümlülüğüdür 
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11.4. ULAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN DÜNYADA YAYGIN 
OLARAK KULLANILAN FİNANSMAN MODELLERİ 
 
• Yap-İşlet-Devret (YİD)   Build-Operate-Transfer (BOT) 
• Yap-İşlet (Yİ)          Build-Operate (BO) 
• Tasarla-Yap-Finansla-İşlet (TYFİ)    Design-Build-Finance-Operate (DBFO) 
• Yap-Sahiplen-İşlet-Devret (YSİD)    Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) 
• Yap-Sahiplen-İşlet (YSİ)   Build-Own-Operate (BOO) 
• Yap-Kirala-İşlet-Devret (YKİD)   Build-Lease-Operate-Transfer (BLOT) 
• Kamu Özel Sektör Ortaklığı (KÖSO)  Public Private Partnership (PPP) 
• Menkulleştirme    Securitization 
 
11.4.1. Yap-İşlet-Devret (YİD) / [Build-Operate-Transfer (BOT)] 
 
 İleri teknoloji ve/veya büyük kaynak gerektiren bir kamu altyapı yatırım veya 
hizmeti finansmanının özel bir şirket tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi ve kamu 
tarafından belirlenen bir süre için işletilmesi ve yine bu süre içinde ürettiği mal veya 
hizmeti, tarafların karşılıklı saptadıkları bir tarife uyarınca kamu kuruluşlarına satması 
ve sürenin sonunda işletmekte olduğu tesisleri bakımı yapılmış, eksiksiz ve işler 
durumda ilgili kamu kuruluşuna devretmesidir. 
 

Yap-İşlet-Devret modelinin Türkiye’deki uygulamaları enerji, serbest bölgeler, 
hava ve deniz limanları alanlarında görülmektedir. Enerji alanında 3096 sayılı Kanun ve 
ilgili yönetmelikler çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca sadece 
elektrik üretmek amacı ile kurulacak sermaye şirketlerine, elektrik üretimi yapacak 
tesisi kurma ve tesisi işletme izni verilmiştir. Örnek olarak, Birecik Barajı, Marmara 
Ereğlisi Doğal Gaz projelerinin de aralarında bulunduğu YİD modeli ile tesis edilen ve 
halen işletmede olan 23 adet tesis gösterilebilir. Benzer olarak, DHMİ 6 proje için YİD 
modelini kullanmış, bu projelerden ikisi tamamlanarak işletmeye alınmış ve diğerleri 
halen yapım ve sözleşme aşamalarındadır. 

 
 Dünya örnekleri olarak da İngiltere-Galler arasındaki Severn Makas Köprüsü 
(510 milyon $), Çin’deki Shajao enerji santralı (530 milyon $) ve Amerika’daki 
TransAlaska boru hattı gösterilebilir. 
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Tablo 11.1. İşletmede olan enerji alanındaki Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri 
 

No Proje Adı İşletmeye Alma Tarihi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Alaçatı Rüzgar Elektrik Santralı 
Bozcaada Rüzgar Elektrik Santralı 
Aksu-Çayköy Hidroelektrik Santralı 
Hasanlar Hidroelektrik Santralı 
Kısık Hidroelektrik Santralı 
Berdan Hidroelektrik Santralı 
Gönen Hidroelektrik Santralı 
Sütçüler Hidroelektrik Santralı 
Çamlıca I Hidroelektrik Santralı 
Tohma-Medik Hidroelektrik Santralı 
Ahiköy I Hidroelektrik Santralı  
Ahiköy II Hidroelektrik Santralı 
Fethiye Hidroelektrik Santralı 
Suçatı Hidroelektrik Santralı  
Dinar II Hidroelektrik Santralı 
Çal Hidroelektrik Santralı 
Girlevik II Hidroelektrik Santralı 
Birecik Hidroelektrik Santralı 
Gaziler Hidroelektrik Santralı 
Gebze Ova KÇDG Santralı 
Marmara Ereğlisi KÇDG Santralı I 
Marmara Ereğlisi KÇDG Santralı II 
Esenyurt KÇDG Santralı 

Kasım 1998 
Haziran 2000 
Kasım 1989 
Mayıs 1991 
Ocak 1994 
Aralık 1996 
Mart 1998 

Haziran 1998 
Aralık 1998 
Aralık 1998 
Eylül 1999 
Kasım 1999 
Aralık 1999 
Ocak 2000 
Aralık 2000 
Ocak 2001 
Mart 2001 
Ekim 2001 
Kasım 2002 
Ocak 1997 

Haziran 1999 
Haziran 1999 
Mayıs 1999 

 
 
Tablo 11.2. DHMİ tarafından yaptırılan Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri 
 
 
No 

 
Proje Adı 

 
M2 

Yıllık Yolcu 
Kapasitesi 

Yatırım 
Tutarı 

İşletmeye 
Alma Tarihi 

 
İşletme 
Süresi  

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Antalya Hava L.Dış Hatlar I 
Atatürk H. L. Dış Hatlar ve 
Otopark 
Antalya Hava L.Dış Hatlar II 
Dalaman Hava L. Dış Hatlar 
Esenboğa Have L. Dış Hatlar 
A.Menderes Hava L. Dış Hatlar 

54.000 
264.000 
77.056 
70.000 

168.322 
110.337 

5 milyon 
20 milyon 
5 milyon 
5 milyon 
10 milyon 
5 milyon 

$65.000.000 
$397.793.500 
$85.386.000 
$72.481.227 

€188.702.557 
€125.000.000 

Nisan 1998 
Ocak 2000 

- 
- 
- 
- 

9 yıl 
4 yıl 10.5 ay 
3 yıl 5 ay 6 

gün 
6 yıl 5 ay 20 

gü 
15 yıl 8 ay 

6 yıl 7 ay 29 
gü 

 
 
11.4.2. Yap-İşlet (Yİ) / [Build-Operate (BO)] 
 
 YİD modelinde özel sektörün kalıcı sahipliği söz konusu değildir. Devlet 
tekelinde olan bir görevin, bir sözleşme çerçevesinde ve kendi denetiminde bir özel 
şirket eliyle gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle inşa edilecek tesisler, öngörülen işletme 
süresi sonunda devlet kuruluşuna devredilir. Yap-işlet (Yİ) modeli, yap-işlet-devret 
(YİD) modelindeki son aşama olan devir aşamasına getirilen eleştiriler sonucu 
(özelleştirme, rekabet ve ekonomik ömür açısından) ortaya atılmıştır. Buna göre Yİ 
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modelinin YİD modelinden farkı, anlaşma çerçevesinde inşa edilecek tesislerin süresiz 
olarak özel sektörün sahipliğinde kalmasıdır. 
 

Söz konusu varlığın YİD modelinde genellikle ekonomik ömrü sonunda 
devredilecek olması, işletici firmanın son yıllardaki idame yatırımlarını ertelemesine ve 
devir alan kurumun önemli miktarda yenileme ve teknoloji yatırımı yapmadan bu 
varlığı verimli olarak işletmesine engel olur. Bu nedenle, sözkonusu varlığın sürekli 
olarak işletici firmanın sahipliğinde kalması, varlığın verimli olarak işletilmesini 
sağlayacak olan yenileme ve bakım yatırımlarının yapılmasını gerektirir. Yİ modeli, 
YİD modelinde olduğu gibi rekabet açısından sakıncalıdır, çünkü her iki model de 
imtiyazlı şirketler yaratmaktadır. Yapılan sözleşmeler, şirketlere satınalma ve/veya fiyat 
garantisi vermektedir. Tüm bu koşulları ortadan kaldırmak ve serbest piyasa ekonomisi 
içinde ve rekabetçi bir ortamda şirketlerin faaliyetlerini sürüdürebilmeleri için, 
oluşturulacak bir üst kurulun sektöründeki düzenlemeleri yapması gerekir. Ancak, 
elektrik sektöründe 03.03.2001 tarihinde yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kanunu ile, 
elektriğin tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli bir şekilde sunulmasını 
sağlayacak rekabet ortamının oluşturulması için gerekli yasal çerçeve yaratılmıştır. 

 
Aşağıdaki tablo Yİ modeli ile yapılmış olan enerji projeleri ile ilgili bilgileri 

özetlemektedir. 
 
Tablo 11.3. İşletmede olan enerji alanındaki Yap-İşlet (Yİ) projeleri 
 
No Proje Adı Yer Kurulu Güç İşletmeye Alma 

Tarihi 
İşletme Süresi 
(yıl) 

1 
2 
3 
4 
5 

Gebze KÇDG Santralı 
Adapazarı KÇDG Santralı 
İzmir KÇDG Santralı 
Ankara KÇDG Santralı 
İskenderun Kömür Santralı 

Gebze 
Adapazarı 
İzmir 

Ankara 
İskenderun 

1.540 MW 
770 MW 

1.540 MW 
770 MW 

1.210 MW 

Eylül 2002 
Eylül 2002 
Ekim 2002 
Kasım 2003 
Kasım 2003 

16 
16 
16 
16 
16 

 
 
11.4.3. Tasarla-Yap-Finansla-İşlet (TYFİ) / [Design-Build-Finance-Operate 
(DBFO)] 
 
 Bir özel sektör firması, yeni bir projenin tasarım, finansman ve yapım 
aşamalarını uzun süreli bir kontrat karşılığında üstlenir, fakat hiçbir zaman sahipliğini 
almaz. Tesis, kontrat süresince firma tarafından işletildikten sonra kamuya devredilir. 
İşletim süresi, genellikle 25-30 yıl kadardır. Keşif bedeli gibi bazı bedeller kamu 
tarafından sübvanse edilebilir. Ancak genel anlamda finansmandan özel ortak 
sorumludur. Bu modelin genel avantajı, kamuyu projenin finansmanından 
kurtarmasıdır. Dezavantajı ise, karşılaşılan oldukça karmaşık prosedürlerdir. YİD 
modelinden temel farkı, verimli olacağı düşünülen bir proje tasarımının özel sektör 
tarafından geliştirilmesidir. YİD modelinde ise, yapılması gereken iş bellidir, ilgili firma 
sadece nasıl yapıp finanse edeceğini projelendirir. 
 
 Dünyadan örnek olarak, Venezuella’daki Jose Petrochemical sulama sistemi, 
Ohio’daki su arıtma tesisleri gösterilebilir. 
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11.4.4. Yap-Sahiplen-İşlet-Devret (YSİD) / [Build-Own-Operate-Transfer 
(BOOT)] 
 
 Özellikle Avusturalya ve gelişmekte olan ülkelerde yüksek bütçeli altyapı 
çalışmalarında (yol, köprü, baraj gibi) sıkça kullanılan bir modeldir. Bu modelde özel 
sektör inşaat için gerekli finansmanı sağlar, tesisi inşa eder ve belirli bir süre için 
sahiplenir ve işletir. Bu süre genellikle 15-30 yıl arasındadır. Daha sonra tesis, firma 
tarafından kamuya devredilir. Bu model, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve 
Avrupa Kalkınma Bankası tarafından da desteklenmektedir. 
 

Dünyadan örnek olarak, Yeni Zelanda’da Mangawhai Limanı atık su tesisi, 
Avusturalya’da Sidney Limanı Tüneli ve Melburn CityLink projeleri ve Laos’ta Tha 
Ngone Köprüsü gösterilebilir. 
 
11.4.5. Yap-Sahiplen-İşlet (YSİ) / [Build-Own-Operate (BOO)] 
 
 Projenin tasarlanması, finanse edilmesi, yapılması açısından yap-sahiplen-işlet-
devret modeliyle aynıdır. YSİ modelinin farkı, tesisin belirli bir işletim süresi sonunda 
özel sektör tarafından kamuya devredilmemesidir (süresiz işletim hakkı). Bunun yerine 
devlet tesisin işletilmesi konusunda bazı düzenlemeler yapabilir. Örneğin, fiyatlandırma 
konusunda devletin söz hakkı olabilir. 
 
 Dünyadan örnek olarak, Amerikan Calenergy, Duke energy ve Alman Siemens 
ortaklığı ile Litvanya’da yapılması planlanan $400 milyonluk bir enerji santralı 
gösterilebilir. 
 
11.4.6. Yap-Kirala-İşlet-Devret (YKİD) / [Build-Lease-Operate-Transfer (BLOT)] 
 

Özel sektör inşa ederek sahipliğini kamuya devrettiği bir projeyi ve bazen proje 
ile ilişkili diğer birimleri de belli bir dönem için kiralar. Bu yapılanma daha çok 
projenin özel sektör sahipliğinde kalması rahatsızlık yaratması durumunda kullanılır. 
Örneğin, otoyollar, köprüler ve tüneller mülkiyetinin daima kamuda kalması arzu edilir. 
  
11.4.7. Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (KÖSO) / [Public Private Partnership (PPP)] 
 
 Özel sektör ve devletin, kamu altyapı projelerini ortaklaşa yürütmesi olarak 
tanımlanır. Bu tip projelerde devlet ve özel firma; yatırım, risk, finansman, sorumluluk 
ve kar gibi konularda paylaşım içindedir. Kamu ve özel sektörün ortaklığa gitmesinin 
amacı, iki tarafın da sahip olduğu avantajları ortak bir projede kullanabilmesidir. Her 
farklı projede tarafların üstleneceği roller farklı olabilir. Bazı ortaklıklarda özel sektör 
firması hizmetin verilmesinde hakim rol oynarken, bazen sadece inşaatın yapılması ve 
finansman sağlanmasında öne çıkabilir. Bu tip ortaklıklar yoluyla, kamu altyapı 
yatırımları ve kamu hizmetlerinin sağlanmasında, tasarım, finanslama, inşaat, işletme ve 
bakım faaliyetlerinde verimlilik artışı sağlanmış olur. 
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Kamu – Özel Sektör Ortaklığı’nın uygulamada sıkça rastlanan çeşitleri; 
 
İşletme-bakım (operate-maintenance) 
 

Kamusal bir varlığın, özel sektörden bir ortak ile bakımı ve işletilmesi yapılır. 
Elde edilen gelirler iki ortak arasında paylaşılır.  
 
Üstünlükleri: 
 

• Hizmet kalitesindeki ve verimlilikteki artış potansiyeli, 
• Hizmet sunma maliyetlerinde sağlanacak tasarruflar, 
• Kontrat şartlarının belirlenmesindeki esneklikler, 
• Varlığın kamu mülkiyetinde olması, 
• Değişen piyasa taleplerine geç karşılık verebilmedir. 
 

Sakıncaları: 
 

• Ortaklık şartlarının harici kontratların yapılmasına izin vermeyebilmesi, 
• Özel ortağın yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda, yeni ortak bulma 

maliyetidir. 
 
Tasarla-yap (design-build) 

 
Özel sektörden bir ortak ile bir kamu işletmesi tasarlanır ve inşa edilir. Sonra, 

işletmesini kamu üstlenir, diğer ortak kardan pay alır. 
 
Üstünlükleri: 
 

• Özel ortağın deneyimlerinden faydalanmak, 
• İnşaat maliyetlerinde tasarruf sağlamak, 
• Yenilikleri adapte etmede esneklik kazanmak, 
• Özel sektöre daha fazla risk yüklemek, 
• İnşaat aşamalarında daha az sorun çıkması, 
• İşin asıl sahibi olan kamunun sonuçları tek noktada kontrol edebilmesidir. 
 

Sakıncaları: 
 

• Kamu kontrolünün azalması, 
• Anlaşma sağlanmış kontrat üzerinde daha sonra değişiklik yapabilmedeki 

zorluklar, 
• Karmaşık ödüllendirme prosedürleri, 
• Sağlanan düşük sermaye maliyetinin, ürün-hayat-döngüsünün hesaba 

katılmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek yüksek işletme ve bakım maliyetleri 
ile dengelenmesidir. 
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Anahtar teslim (turnkey operation) 
 
Kamu finansman sağlar ve özel sektör ortağı tasarım ve inşaatı yapar. Varlık, 

belirli bir süre özel sektör ortak tarafından işletilir. Kamu, performans kriterleri koyar ve 
uygulanmasını izler. İlgili varlık, kamunun sahipliğindedir. Bu yol, kamunun sahipliğe 
çok önem verirken, özel sektörün inşaa etme ve işletme deneyimlerinden faydalanmayı 
istemesi durumunda daha çok kullanılır. 
 
Üstünlükleri: 
 

• İnşaat riskinin özel ortakta olması, 
• Şartname, tasarım ve işletim ilkelerini belirleyebilir 
• İşletmenin belirli bir süre özel ortakta olması, inşaatın daha kaliteli yapılmasını 

sağlar, 
• Özel ortağın inşaa etmedeki verimliliğinden sağlanan kamu yararı, 
• İnşaatın kısa sürede tamamlanmasıdır. 

 
Sakıncaları: 
 

• Kamunun işletmedeki kontrolünün azalması, 
• Karmaşık ödüllendirme prosedürü olması, 
• Anlaşma sağlanmış kontrat üzerinde değişiklik yapılmasındaki zorluklar, 
• Projeye bağlı olarak, finansal risk kamu tarafından üstlenilebilmesidir. 

 
Mevcut işletmeye ek (wrap around addition) 

 
Özel sektör, mevcut varlığa finansmanını kendi sağlayarak bir ek yapar. Yatırım 

tutarı ve önceden belirlenmiş makul bir getiriyi kazanana kadar işletir. 
 
Üstünlükleri: 
 

• Kamunun iyileştirme için fon kullanmak zorunda olmaması, 
• Finansman riskinin özel ortakta olması, 
• Özel ortağın inşaat deneyiminden kamunun fayda sağlaması, 
• İnşaatın hızla tamamlanması, 
• Projenin uygulanma süresindeki azalmadır. 
 

Sakıncaları: 
 

• Gelecekte yapılması gerekli iyileştirmelerin kontrata konmaması ve daha sonra 
dahil etmedeki zorluklar, 

• Mevcut kontratların yeni ortağa göre yeniden düzenlenmesi, 
• Kamunun kontrolü kaybetmesidir. 

 
Kirala-satınal (lease-buy) 
 

Özel sektör ortağı tasarım, finanslama ve inşaatı yapar. Sonra kamuya belirli bir 
dönem için kiraya verir. Kira sözleşmesi sonunda, kamuya devir yapılır. Bu yol, 
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kamunun bir tesisi kurmak veya bir hizmeti vermek istediği fakat finansman 
sağlayamadığı durumlarda daha çok kullanılır. Binalar, taşıma filoları, bilgisayar-
ekipmaların sağlanmasında sıkça kullanılan bir yoldur. 
 
Üstünlükleri: 
 

• Kira ödemeleri, borç faiz ödemelerinden daha az olabilir, 
• İşletme riskinin özel ortakta olması, 
• Daha iyi hizmetin daha ucuza verilebilmesi, 
• İnşaatta verimliliğin sağlanması, 
• Performansa göre ödemeli bir kira kontratı yapılabilir olmasıdır. 

 
Sakıncaları: 
 

• Varlık ve işletmesi üzerindeki kontrolün azalmasıdır. 
 
Kirala-geliştir-işlet (lease-develop-operate) veya satınal-geliştir-işlet (buy-develop-
operate) 

 
Özel sektör ortağı, kamudan bir varlığı kiralar veya satın alır. Sonra geliştirir, 

modernize eder ve işletir. Özel sektör ortağı yaptığı yatırımı ve önceden belirlenmiş bir 
getiriyi kazanana kadar işletmeye devam eder. 
 
Üstünlükleri: 
 

• Eğer özel ortak varlığı satın alırsa, kamu için önemli bir nakit girişi sağlanır, 
• Kamu, iyileştirme için fon kullanmamış olur, 
• Finanslama riski özel ortakta olur, 
• Gelir arttırıcı fırsatlar, her iki ortak için de mevcuttur, 
• Tesis ve hizmetlerin iyileştirilmesi, kullanıcılara daha kaliteli hizmet 

sunulmasını sağlar, 
• Özel ortağın inşaat verimliliğinden kamu faydalanmış olur, 
• İnşaat hızla tamamlanır, 
• Projenin kısa zamanda uygulamaya alınır olmasıdır. 

 
Sakıncaları: 
 

• Varlık üzerindeki kontrolün kaybedilmesi, 
• Satılacak veya kiralacak varlık değerinin belirlenmesindeki zorluklar, 
• Bağış ile edinilmiş varlıkların satılması veya kiraya verilmesindeki zorluklar, 
• Özel ortağın başarısız olması durumunda, kamu hizmeti sağlamak için tekrar 

devreye girmek zorunda kalabilir, 
• Gelecekte yapılması gereken iyileştirmeler kontrata konmazsa, daha sonra 

eklemek çok zordur. 
 



11-13 
 

Geçici özelleştirme (temporary privatization) 
 

Bir kamusal varlık, özel sektöre geliştirmesi için devredilir. Varlık, özel sektör 
tarafından sahiplenilir, geliştirilir ve işletilir. Özel sektör, yaptığı yatırımı ve önceden 
belirlenmiş makul bir getiriyi kazandığında, varlık kamuya iade edilir. 
 
Üstünlükleri: 
 

• Eğer kontrat iyi hazırlanmışsa, standartlar ve performans kontrolü yapılabilir, 
• Varlığın transfer edilmesi, kamunun yönetim maliyetlerini azaltır, 
• Özel ortak inşaatta ve işletmede verimlilik artışı sağlar, 
• İnşaat ve işletme için özel sektör fonlarına ulaşılmış olur, 
• İşletme riskinin özel ortak üzerinde olmasıdır. 
 

Sakıncaları: 
 

• Varlık üzerindeki kontrolün kaybedilmesi, 
• Kontrat, gelecekte beklenen sorunlar da düşünülerek hazırlanmalıdır, 
• Özel ortak, kullanım ücretini kamunun belirleyeceği ücretten yüksek 

belirleyebilir, 
• Özel ortağın batması veya gerekli performansı sağlayamaması durumunda, 

başka bir ortak ile değiştirilmesindeki zorluklar, 
• Özel ortağın gelecekte aynı hizmeti verebilecek potansiyel bir rakip olması, 
• Kamu çalışanlarının işten atılması veya özel ortağa geçmesidir. 

 
Yap-devret-işlet (build-transfer-operate) 
 

Kamu, finanslama ve inşaat için bir ortak bulur. Varlık tamamlanınca, kamuya 
devredilir. Bunun karşılığında sözkonusu varlık, özel sektör ortağına yaptığı yatırımı ve 
önceden belirlenmiş makul bir getiriyi kazanana kadar kiraya verilir. 
 
Üstünlükleri: 
 

• Özel ortağın inşaat deneyiminden fayda sağlanır, 
• Özel ortağın işletme deneyimi sayesinde, maliyetlerde tasarruf sağlanır, 
• Varlık, kamu mülkiyetindedir, 
• Kamu, alınacak ücret ve veriecek hizmetleri kontrol eder, 
• İşletme performansı ve hizmet standartları kamu tarafından kontrol edilir, 
• Performans standartları sağlayamayan özel ortağı yenisiyle değiştirebilmedir. 
 

Sakıncaları: 
 

• Özel ortağın batması veya performans gösterememesi durumunda, kontratı 
bitirmedeki zorluklardır. 
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11.4.8. Menkulleştirme (Securitization) 
 
 Gelir getiren varlıkların havuzlanması, bu havuza dayalı menkullerin satılması 
ve havuz gelirleriyle satılan menkullerin geri ödemelerinin yapılmasını içerir. Genel 
olarak, geleceğe yönelik nakit akışları belli bir güven düzeyinde tahmin edilebilen tüm 
varlıklar menkulleştirilebilir. Menkulleştirme ile finanslama yolu, genellikle istenen 
nitelikteki fonlara ulaşılamaması (vade, faiz, döviz cinsi) veya proje riski nedeniyle 
hiçbir kaynağa ulaşılamaması durumunda tercih edilir. 
 
11.5. ULAŞTIRMA PROJELERİ FİNANSMANINDA 
KULLANILABİLECEK KAYNAKLAR  
 

• Avrupa Yatırım Bankası (AYB)  European Investment Bank (EIB) 
• Avrupa Kalkınma Bankası (AKB)  European Reconstruction&Develop. Bank 

(ERDB)  
• Ten-T       Trans European Networks 
• Marko-Polo Programı     Marco-Polo Programme 
• İslam Kalkınma Bankası (İKB)  Islam Development Bank (IDB) 
• Asya Kalkınma Bankası (AKB)  Asian Development Bank (ADB) 
• Dünya Bankası (DB)    World Bank (WB) 
• Uluslararası Finansman Kurumu (UFK) International Finance Corporation 

(IFC) 
• Kuveyt Fonu (KF)    Kuwait Fund for Development 

(KFD) 
• Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JUİB) Japan Bank for Int. Cooperation 

(JBIC) 
 
11.5.1. Avrupa Yatırım Bankası (AYB) 
 

Avrupa Birliği’nin yapısal kurumlarından biri olup AB politikaları 
 doğrultusunda sermaye yatırımı projelerine uzun vadeli finansal destek sağlar. 
Projelerin yapılabilirliği dört açıdan incelenir; ekonomik, teknik, çevre ve finansman. 
AYB, sermayesine ortak olan AB üyesi ülkelere aittir. Finansal olarak AB bütçesinden 
bağımsızdır. Kar amacı yoktur. 
  
Kredi kriterleri: 
 

• Bankanın operasyon yürüttüğü 27 ülkeden biri olmak (Türkiye yok) 
• Projenin ticari bir geleceğinin olması, 
• Proje sahibinin önemli miktarda sermaye koyması, 
• Bankacılık ve çevre standartlarını sağlama, 
• Proje toplam yatırımının % 50’sine kadar finanslama, 
• 12 yıla kadar vade, 
• Finansmanı yapılan projenin nakit akımına uygun ödeme planı, 
• AYB “AAA” kredilendirme notuna bağlı olarak belirlenen faiz oranları , 
• Uluslararası finansal piyasalarda işlem gören para birimleri cinsinden borçlanma 

(€, $, ¥, £), 
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• Büyük ölçekli projeler için uzun vadeli krediler (Büyük ölçekli krediler için 
başvuru direkt olarak AYB’na yapılmalıdır),  

• Toplam proje maliyetinin %35’ine kadar finanslama yapılırken, karşı tarafın da 
en az bu kadar finanslama yapması istenir. Kalan miktar, diğer finanslama 
yollarıyla veya Avrupa Yatırım Bankasının sendikasyon programlarıyla 
sağlanabilir olmasıdır. 

 
Desteklenen sektörler 
 

Tarımsal endüstri, enerji verimliliği, finansal kurumlar, imalat, belediye ve çevre 
altyapı yatırımları, doğal kaynakları geliştirme, enerji üretimi, turizm, 
telekomünükasyon, bilgi teknolojileri, medya ve ulaştırmadır. 
 
Örnek projeler 
 
•   Eibar otobanı (İspanya)  
    Proje maliyeti 900 milyon €  
    Kredi tutarı, proje maliyetinin yarısı 
 
•   Çek Cumhuriyeti otobanları 2. Etap 
     Proje maliyeti 21 milyar CZK     
     Kredi tutarı, 12 milyar CZK 
 
•   Boğaz Tüpgeçit Projesi 
    Proje maliyeti 2-3 milyar €     
    Kredi tutarı, 600 milyon € 
 
•   Slovenya otobanları 6. Etap 
    Proje maliyeti 210 milyon €     
    Kredi tutarı, 110 milyon € 
 
11.5.2. Avrupa Kalkınma Bankası (AKB) 
 
  1991 yılında kurulmuş olup Orta-Doğu Avrupa ve dağılmış Sovyetler Birliği 
ülkelerindeki en büyük yatırımcıdır. Banka, 60 ülke tarafından finanse edilmekte ve 
özel sektör ile kamu sektörünü bir araya getiren çalışmalar yapmaktadır. 2000 yılı 
krediler toplamı 2,7 milyar €’durr. Bunun 1,3 milyar €’su özel sektöre verilirken, 0,6 
milyar €’su ortaklık yatırımıdır. IFC’ye benzer bir faaliyet alanı vardır. Borç verme, 
hissedar olma, ortak finansör olma, yerel sermayeyi mobilize etme gibi faaliyetleri 
yürütür. Uzun vadeli yatırımların %35’ine kadar kredi sağlayabilir veya ortak olabilir. 
 
Kredi kriterleri: 
 

• AKB’na üye olunması, 
• Projenin ticari konumunun değerlendirilmesi, 
• Yerel ekonomiyi geliştirme ve özel sektörü destekleme, 
• Başvurunun, bankanın standartlarına uygun olarak hazırlanmasıdır. 
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Destek verilen sektörler 
 

Ziraat, enerji, finansal kurumlar, doğal kaynaklar, telekomünikasyon ve 
ulaştırmadır. 
 
11.5.3. TEN-T (Trans European Networks) 
 

AB’nin ekonomik rekabet, dengeli ve sürdürülebilir büyüme politikalarını 
desteklemek için uygulamaya konan bir programdır. Bu amaca ulaşabilmek için, AB 
içindeki ulusal ağların operasyonel biçimde birbirine bağlanması gerekir. TEN-T 
programı toplam maliyetinin 400-500 milyar € olacağı tahmin edilmektedir. Bu 
miktarın bütçe ile karşılanması mümkün olmadığından, kamu-özel sektör-ortaklığı 
tipindeki yatırımlar teşvik edilmektedir. Böylece risklerin dağıtılması, borçlanma 
maliyetinin düşmesi ve şeffaf yönetim yapısına ulaşılması amaçlanmaktadır. Program 
çerçevesinde 1995-2000 yılları arasında toplam 1,83 milyar € harcanmıştır. Yeni 
harcama planı çerçevesinde 2006 yılına kadar 4,6 milyar € daha ayrılmıştır. Bu fonun en 
az %55’i demiryolu ve en fazla %25’i karayolu için kullanılabilir. 
 
Kredi kriterleri: 
 

• Komisyon, fizibilite çalışmalarının en çok 50%’sini, toplam proje maliyetinin de 
en çok %10’unu sağlamaktadır, 

• Geri kalan kısmı, özel veya kamu fonlarından tamamlanmalıdır, 
• Projelerde, çevreye olan etkileri inceleyen bir rapor bulunmalıdır. , 
• Proje, komisyonun hedefleriyle uyumlu olmalıdır, 
• Proje finansal olarak yapılabilir ve ömrü yeteri kadar uzun olmalıdır, 
• Proje, AB’nin çevre, rekabet ve kamu ihale kuralları ile ilgili politikalarına 

uygun olmalıdır, 
• Komisyonun, iki yıl içinde başlatılamayan projelerin finansmanını iptal edebilir 

olmasıdır. 
 
Örnek projeler 
 
Hızlı Tren / Combined Transport North-South (Almanya), 
Hızlı Tren / PBKAL  (Paris-Brüksel-Köln/Frankfurt-Amsterdam-Londra) 
 
11.5.4. Marko-Polo Programı 
 

Amacı, karayolu taşımacılığını diğer taşıma türlerine kaydırmaktır. Program, 
AB’ye sınırı olan ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. AB üyesi olmayanların 
program katılabilmesi için, AB ile bir anlaşma imzalanması gerekir. Norveç, İzlanda ve 
Lihtenştayn ile anlaşma imzalanmış, Bulgaristan ve Romanya ile de anlaşma hazırlıkları 
yapılmıştır. 2004 çağrısı için 20,4 milyon € bütçe ayrılmış ve tahmini 20 projenin 
finansmanı düşünülmektedir. 2006 yılında süresi dolacak olan 1.Programdan sonra, 
2.Program uygulamaya konacaktır. 2.Program, taşıma türünün karayollarından diğer 
türlere kaydırılmasının ötesinde; deniz üzerinden motorlu araç taşıması, demiryolu 
sinerjileri ve trafiği azaltıcı alanları da dahil etmiştir. 2007-2013 dönemini kapsayan 2. 
program için 740 milyon € bütçe vardır. 
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11.5.5. İslam Kalkınma Bankası (İKB) 
 

Bankanın amacı, gelişmekte olan ülkelerin yatırım projeleri için finansal destek   
sağlamaktadır. Finansal destek, uzun vadeli krediler veya sermaye ortaklığı şeklinde 
olabilir. 
 
Kredi kriterleri: 
 

• Krediler, 7 milyon İslam Dinarı ile sınırlıdır (Dünya Bankasının SDR para 
birimine eşit), 

• Geri ödemeler 6 aylık eşit taksitlerle, 15-25 yıl vade ile yapılır, 
• Ekonomik ve teknik olarak borç alan ülkenin gelişme programında öncelikli 

projeler olmalıdır, 
• Fizibilite çalışması, proje tanımı, finansal plan, vs gibi projenin temel  

değerlendirme bilgileri ile başvuran ülkenin İKB yöneticiliğince yapılır 
olmasıdır. 

 
Örnek projeler 
 
Bangladeş 
Sylhet Feeder Otoyol Projesi 4. Etap 
Proje tutarı, 15 milyon $ 
İKB desteği, 9 milyon $ 
 
Tacikistan 
Shagon Zigar Otoyolu  
Proje tutarı 11 milyon $ 
İKB desteği, 9 milyon $ 
 
Senegal 
Saraya-Kita Regional Otobanı (Senegal ve Mali)  
Proje tutarı, 80 milyon $ 
İKB desteği, 18 milyon $ 
 
11.5.6. Asya Kalkınma Bankası (AKB) 
 

45’i Asya ve Pasifik bölgesinden olmak üzere, 63 üye tarafından sürdürülebilir 
ekonomik büyümenin sağlanmasına yönelik olarak 1966 yılında kurulmuştur. 2000 
yılında sağladığı krediler toplamı 5,9 milyar $ kadardır. Özel sektör projelerine direk 
krediler verebilir, ortak olabilir veya kredi garantörü olabilir.  
 
Kredi kriterleri: 
 

• Proje toplam yatırımının %25’ine kadar veya 75 milyon $ kadar finans 
yapılabilir, 

• 150 milyon $’a kadar alınmış kredilere garantör olabilir, 
• 15 yıla kadar vadelidir, 
• Uluslararası finansal piyasalarda işlem gören para birimleri cinsinden borçlanma 

(€, $, ¥, £, vb.), 
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• Sabit faiz oranı üzerinden 12 yılda amorti edilir, 
• Değişken LIBOR tabanlı faiz oranına bağlı olarak, 15 yılda amorti edilir, 
• Başvuruların, Hazineden Sorumlu Devlet Bakanlığı birimi aracılığı ile, Bölge 

Yöneticisine yapılır olmasıdır. 
 
Örnek projeler 
 
Tayland-Bangkok Şehiriçi Ulaşım Projesi 
Proje bedeli, 211,20 milyon $ 
AKB desteği, 148,52 milyon $ 

 
Şekil 11.1. Tayland-Bangkok Şehiriçi Ulaşım Projesi 
 
JIANGXI Express Projesi 
Proje bedeli, 363,48 milyon 
AKB desteği, 212,36 milyon $ 

 
Şekil 11.2. JIANGXI Express Projesi 
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11.5.7. Dünya Bankası (DB) 
 

1944 yılında kurulmuş uluslararası bir organizasyondur. 2. Dünya Savaşı sonrası 
Avrupa’nın yeniden inşası için faaliyete geçen bu kuruluş, 1960’lı yıllardan itibaren 
diğer gelişmekte olan ülkelere de krediler vermektedir. Dünya Bankası, özel bankaları 
da proje finansmanına teşvik etmektedir. Özel bankalar Dünya Bankası’yla beraber, 
gelişmekte olan ülke devletlerine krediler sağlamaktadır. Dünya Bankası, özel sektör 
projelerine sadece ilgili ülke hükümetleri üzerinden finansman sağlayabilir. Günümüzde 
Dünya Bankası projelere direkt krediler vermek yerine, diğer finansal kuruluşlardan 
alınan kredilere politik risk garantisi vermeyi tercih etmektedir. Bu garanti, yabancı 
paraya çevirememe, yurtdışına transfer edememe ve devletleştirmeye karşı olan riskleri 
kapsarken, savaş riskini kapsamaz. 

 
Dünya Bankası, Kamuya ait ulaştırma işletmelerinin özelleştirilmesine ve bütçe 

açıklarının azaltılmasına yönelik bir strateji benimsemiştir. Ülkelerin yeniden 
yapılandırılmasında ulaşım projelerine etkin destek vermektedir. Destek şartları ülkeler 
bazında belirlenmektedir. Üye ülke projeleri iki farklı şekilde finanse edilmektedir. Kısa 
vadeli krediler 1-3 yıl arası ve uzun vadeli krediler 5-10 yıl arasıdır. Halen tüm dünyada 
finanse edilen 1900 aktif proje için, yılda 21 milyar $ transfer etmektedir. 
 
Örnek projeler 
 
Arnavutluk  
Ulaştırma Projesi, 9,4 milyon $ 
Yol Onarım Projesi, 13,65 milyon $ 
 
Bulgaristan 
Otoban Projesi, 150 milyon $ 
 
Sırbistan-Karadağ 
Demiryolu Projesi, 69 milyon $ 
 
11.5.8. Uluslararası Finansman Kurumu (International Finance Corporation – 
IFC) 
 

1956 yılında Dünya Bankası’nın bir alt kuruluşu olarak kurulmuş ve özel sektöre 
finansman sağlayan bir kurumdur. Büyük projelerin %25’i, küçük projelerin %35’ine 
kadar finanse edebilir. 
 
Kredi kriterleri: 
 

• Kendi özkaynaklarından ve sendikasyonlardan sağlanan fonlardan krediler verir, 
• 100 milyon $’a kadar olan projelere maksimum 20 yıl vadeli kredi verebilir, 
• Projelere %5-15 arası hissedar olabilir (maksimum %35). Ortak olunan proje 

firmasında aktif rol almaz. Hisseleri 8-15 yıl kadar tutar ve yerel borsada satar, 
• Krediler piyasa rayici üzerinden verilir ve ilgili ülke hükümet garantisi istemez, 
• Varlıkların havuzlanarak uluslararası menkulleştirilmesini yapar, 
• İhraç edilen menkullere kredi notu değerlendirmesi yapar, 
• Faiz ve döviz swaplarına aracılık eder olmasıdır. 
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11.5.9. Kuveyt Fonu (KF) 
 

Fon, Kuveyt Kamu Teşekkülü niteliği taşımakta olup yapısal, finansal, yönetsel, 
ve operasyonel olarak başbakanlığın gözetimi altındadır. Fonun kayıt altındaki 
sermayesi iki milyar Kuveyt Dinarı olup, Arap ve diğer gelişmekte olan ülkelerin 
ekonomik gelişme programlarını uygulayabilmeleri için kullanılmaktadır. Bu fonlar; 
direkt krediler, garanti provizyonları, yatırım öncesi araştırmalar, çeşitli büyük ölçekli 
projelerde teknik destek vs. 
 
Kredi kriterleri 
 

• Projenin toplam yatırımının %50’sine kadar finanslama  
• Uluslararası finansal piyasalarda işlem gören para birimleri cinsinden değil, 

Kuveyt Dinarı cinsinden borçlanma yapılır. 
• Bütün başvurular, fonun krediden yararlanacak ülke temsilcisi aracılığı ile genel 

direktörlüğe yapılır. 
  
Örnek projeler 
 
Endonezya  
Belwan-Medan-Tanjung Morawa Otoyolu, 5.000.000 KD 
 
Çin 
Jiuzhai-Huanglong Hava Limanı, 6.250.000 KD 
Xi’an-Baoji Otoban Projesi, 9.100.000 KD 
The Inner Mongolia Demiryolu Projesi, 9.250.000 KD  
 
Papau Yeni Gine 
Liman Yeniden Yapılandırma İnşaatı, 8.410.841 KD 
 
Filipinler  
Mindanao İkinci Yol Geliştirme Projesi, 6.150.000 KD  
 
11.5.10. Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JUİB) 
 

• Toplam proje bedelinin %75-85’ine kadar kredi verilebilir. 
• İlk 10 yılı ödemesiz, 40 yıla kadar vadelidir. 
• Kredi faizi, ¥ üzerinden yıllık %0,75 – 2,2% arasıdır. 
• Japonya dışından proje bedelinin %70’ine kadar alım yapılabilir. 
• Ana kontraktör Japon firması olmak koşuluyla, alt kontraktör başka ülkeden 

olabilir. 
• Borçlanan taraf devlet olmalıdır. 

 
Hedef alanlar: 
 
- Ulaştırma (otoyol, liman, köprü, havaalanı, demiryolu, baraj), 
- Sektörel gelişme (petrol-doğalgaz boru hattı, sulama ve su dağıtım sistemi, enerji 

santralları), 
- Çevre projeleridir. 
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11.6. YAPILMASI PLANLANAN BİR ULAŞTIRMA YATIRIMININ 
TAM BİR PROJE HALİNE GETİRİLEBİLMESİ İÇİN 
HAZIRLANACAK RAPORDA BULUNMASI GEREKENLER 
 
1. Yönetici Özeti 
 

- projenin temel noktalarının vurgulanması 
- ülke için proje öneminin tartışılması 
 

2. Proje Tanımı 
 

- proje detaylarının sunulması 
- projenin niçin yapılması gerektiğinin açıklanması 
- destek alınan devlet/devletler, finansal kurumlar, kamu kurumları ve diğer 

yatırımcıların belirtilmesi 
 

3. Fizibilite Çalışması 
 

- güvenilir bir kurum tarafından hazırlanmış; 
. teknik 
. ekonomik 
. finansal 
. çevresel yapılabilirlik raporları 
 

4. Proje Paydaşlarına Ait Bilgiler 
 

- projenin sahiplik ve yönetim yapısı 
- proje paydaşlarının kendi ülkeleri ve diğer ülkelerdeki geçmiş deneyimleri 
- paydaşların denetimden geçmiş son üç yıla ait mali tabloları, finansal planları ve 

projeksiyonları 
 

5.  Projenin Sahiplik Yapısı 
 

- proje için önerilen sahiplik ve yönetim yapısının tartışılması 
- kanun, yönetmelik, vergi ve diğer avantajların proje sahipliği yapısı açısından 

incelenmesi 
- diğer alt yüklenici firmalarla yapılmış veya yapılması planlanan kontratların 

maliyet ve teknik içeriğinin sunulması 
 

6.  Proje Uygulama Düzenlemeleri 
 

- uygulama süreçlerinin inşaat ve denetim yöntemleriyle beraber sunulması 
- inşaat kontratlarından örnekler sunulması 
- projenin önemli parçaları ve aşamalarının planlanan tamamlanma sürelerinin 

grafiksel olarak sunulması 
- performans kriterlerinin ve proje yapım aşamasında doğacak zararların 

karşılanması ile ilgili detaylı bilgilerin sunulması 
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7.  Projenin Faaliyet Aşaması 
 

- faaliyete geçirme aşaması ile ilgili düzenlemelerin tanımlanması 
- faaliyete geçirme ile ilgili yapılmış ve yapılması planlanan kontrat örneklerinin 

sunulması 
- faaliyetleri yürütecek personelin mevcudiyeti ve eğitiminin tartışılması; 

faaliyetlerin beklenen verimliliği, performansa dayalı teşvik ve cezalar, destek 
planları ve raporlama sistemi 

 
8.  Piyasa Analizi 
 

- pazarlama çalışmalarının tanımlanması 
- satın alma ile ilgili ön anlaşmalar ve sözleşme örneklerinin sunulması 
- fiyat hassasiyeti ve piyasa risklerinin tartışılması 
- mevcut ve gelecekte beklenen pazar yapısının tartışılması 
- müşterilerin kredibilitesinin tartışılması 

 
9.  Çevresel Faktörler 

 
- projenin yapılacağı bölgeye özgü çevresel etki raporu; çevresel etkilere vurgu 

yapıp, net ölçütleri ortaya koyan ve güvenilir bir kurum tarafından hazırlanmış 
olan bir rapor. 

 
10.  Maliyet Tahmini 

 
- önemli maliyet kalemlerinin kategorize edilmesi ve yerel para / döviz cinsinden 

maliyetlerin analiz edilmesi 
- detaylı vergi, harç, proje geliştirme giderleri, işletme sermayesi ihtiyacı ve inşaat 

dönemi faiz ödemeleri ile ilgili bilgiler 
 
11.  Finanslama Planı 

 
- miktar, para birimi, borç-özsermaye karışım oranı ve kullanma şartları, menkul 

ihraç planları ve önceden yapılmış finanslama bağlantılarıyla beraber, tüm 
finanslama kaynaklarının listelenmesi 

- şarta bağlı ve beklenmedik maliyet artışları için finansman kaynaklarının 
tanımlanması 

- kar payı dağıtım politikası veya dağıtım üzerindeki kısıtlamaların açıklaması 
 
12.  Finanslama Modeli 

 
- işe başlamadan tamamlanmasına kadar geçecek süre için finansal projeksiyonlar 
- proforma bilanço, kar/zarar tablosu, nakit akış tablosu ve ilgili detaylı 

varsayımlar 
- proje kritik parametrelerinin duyarlılık analizleri ve finansman modeli ile 

entegrasyonu 
- net bugünkü değer, ekonomik getiri, borçlanma maliyeti, özsermaye getirisi, 

sermaye maliyeti ve iç verim oranlarının hesaplanması 
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13. Risk Analizi 
 
- projeyi yapma ve işletme risklerinin analizi 
- tanımlanan riskleri azaltıcı aksiyon ve ölçütlerin tanımlanması ve bu aksiyonları 

yapacak/ödeyecek olan tarafların belirlenmesi 
 
14.  İzin ve Lisanslar 

 
- projeyi yapma ve hayata geçirme ile ilgili tüm gerekli izinlerin listelenmesi, bu 

izinleri veren kurumların tanımlanması ve izin şartlarının belirlenmesi, alınması 
gerekli izin tarihlerinin belirlenmesi 

 
11.7. FİNANSMAN MODELİ 
 

Proje finansman yapısı, sektörlere ve ele alınan projelere göre büyük farklılıklar 
gösterebilir. Her bir farklı proje kendine özgün bir karakteristiğe sahip olduğundan, 
“standart” bir proje finansmanı yapısından söz etmek mümkün değildir.  
 

Proje firmasının tipik ortak karakteristikleri şöylece özetlenebilir. 
 

• Proje firması, ele alınan proje için kurulduğundan, firma ve proje arasında bir 
evlilik yüzüğü takılmış gibidir.  

• Genellikle mevcut bir işletmenin finansmanı yerine, yeni bir projenin finanse 
edilmesini kapsar. Buna karşılık, mevcut bir projenin borçları da yeniden 
yapılandırılabilir.  

• Yüksek bir borç / özkaynak oranı vardır. Bu oran, proje maliyetinin %70-90’ı 
arasında değiştirebilir. 

• Projeyi borç vererek finanslayan taraflara, yatırımcılar tarafından limitli bir geri 
ödeme garantisi verilebilir veya hiçbir garanti verilmez. Geri ödemeler, projenin 
başarısına bağlıdır.  

• Projeye borç verenler, projeye ait varlıkların değerinden daha çok, projenin 
yaratacağı nakit akışlarıyla faiz ve borç ana para geri ödeme gücüyle ilgilenirler. 
 
Borç verenler için en değerli teminatlar, proje firmasının kontratları, lisansları ve 

doğal kaynaklar üzerindeki sahiplik haklarıdır. Proje firmasına ait fiziki varlıkların toplu 
değeri, genel olarak tahmin edilen likidite değerinin çok altındadır. Proje firması, proje 
varlıklarının daima kendi mülkiyetinde kalmasını tercih eder. Fakat proje mülkiyetinin 
kısa veya uzun bir işletim döneminden sonra kamuya devredilmesi veya proje ömrü 
sonuna kadar özel sektör mülkiyetinde kalması, proje finansmanı açısından önemli bir 
fark yaratmaz. Çünkü finanslaması yapılan bir projenin gerçek değeri, proje 
varlıklarının mülkiyetinden değil, proje nakit akışları üzerindeki haklardan doğar. 
Projeye borç verenler açısından mülkiyetin kimde olduğu büyük bir önem arz etmezken, 
projenin uzun dönem sonundaki artık değeri (hurda değeri) yatırımın getirisini 
hesaplarken önemli olabilir. 
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11.7.1. Finansman Modeli Yapısı 
 

Oluşturulacak finansal model, sadece ele alınan projenin değil, proje firmasının 
tüm faaliyetleriyle ilgili nakit akışlarını, vergilendirme ve muhasebeleştirmeyle 
beraberce kapsamalıdır. 

Finansal model varsayımları 5 temel alana ayrılabilir. 
 

• Makro ekonomik varsayımlar 
• Proje maliyeti ve fonlama yapısı 
• İşletme gelirleri ve maliyetleri 
• Kredi kullanımı ve geri ödemeleri 
• Vergilendirme ve muhasebeleştirme 
 

Bu girdiler, inşaatın tamamlanmasını, ödemelerin zamanlanmasını, ceza ve 
primlerin hesaplanmasını da hesaba katmalıdır. Tüm girdiler açıkça 
belgelendirilmelidir. 
 

Model çıktıları ise, bir dizi hesaplama gerektirir. Bu çıktılar; 
 

• İnşaat aşaması maliyeti, 
• Kullanılacak özkaynak miktarı ve maliyeti, 
• Alınacak borç miktarı ve borç geri ödemeleri, 
• Faiz hesaplamaları, 
• İşletme gelirleri ve maliyetleri, 
• Vergiler, 
• Kar-Zarar Tablosu (Gelir Tablosu), 
• Bilanço, 
• Nakit Akış Tablosu, 
• Borç karşılama oranları ve yatırımcı getirisi hesaplamalarıdır. 

 
11.7.1.1. Makro ekonomik varsayımlar 
 

Bu varsayımlar projenin fiziki süreçlerini etkilememekle beraber, projenin 
finansal sonuçlarını etkiler. Makro ekonomik varsayımlar; söz konusu projenin 
ekonomik ömrü boyunca beklenen enflasyon, mal fiyatları, faiz oranları, döviz kurları 
ve ekonomik büyüme tahminlerinden oluşur. 
 
Enflasyon - Bu etkinin hesaplamalara katılmasında farklı gösterge endeksler 
kullanılabilir; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE), 
Sanayi Fiyat Endeksi, Petrol Ürünleri Endeksi gibi. 
 
Mal Fiyatları – Çoğu malların fiyatları, makro ekonomik döngülere hassastır. Projeler 
genellikle ekonomik büyüme dönemlerinde fiyat seviyeleri yüksek iken geliştirilir ve 
öyle devam edeceği varsayılır. Bazen de tam tersi olur ve düşük fiyat seviyelerinin 
devam edeceği varsayılır. Fakat gerçekte mal fiyatları kısa dönemde büyük oynamalar 
gösterebilir ve projeler uzun vadeli yatırımlardır. Proje, fiyat oynamalarına dayanıklı 
olmalıdır. 
 



11-25 
 

Faiz Oranları - Eğer borçlanma faiz oranı sabitse, tüm proje için bu oran sabit 
alınabilir. Fakat projenin yaratacağı kısa vadeli atıl fonların değerlendirilmesi için 
değişken faiz oranlarının da hesaplanması gerekir. Bunun için en pratik yol, sabit kabul 
edilen reel getiri oranının üzerine ($ için % 3-4), hesaplanan enflasyon priminin 
eklenmesidir.  
 
Döviz Kurları - Eğer proje finansmanı için yerel para birimi dışında başka paralar da 
kullanılıyorsa, uzun vadeli döviz kurlarının tahmin edilmesi gerekir. Çünkü proje 
gelirleri genellikle yerel para cinsinden olmasına rağmen, borç geri ödemeleri ve uluslar 
arası yatırımcı getirileri döviz cinsinden hesaplanır. 
 
Ekonomik Büyüme - Ekonomik büyüme ve altyapı yatırımları arasında kuvvetli bir 
korelasyon vardır. Örneğin, hava trafik yoğunluğundaki artış, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYİH) artışının yaklaşık 2 katı kadardır. 
 
11.7.1.2. Proje maliyetleri 
 
- Proje geliştirme maliyetleri, 
- Proje firması maliyetleri, 
- Kamu ile kontrat maliyeti, 
- İnşaat dönemi maliyeti, 
- İşe başlama maliyeti (start up), 
- Çalışma sermayesi, 
- Vergiler, 
- Finansal Maliyetler, 
- Şarta bağlı ve beklenmedik maliyetlerdir. 
 
11.7.1.3. Proje fonlama 
 
- Toplam fon gereksinimi, 
- Borçlanma ve özkaynak payı, 
- Kısa ve/veya uzun vadeli borçlanma, 
- Borçlanma miktarı ve geri ödeme zamanlaması, 
- Borçlanma üzerindeki limitlerden oluşur. 
 
11.7.1.4. İşletme gelirleri ve maliyetleri 
 
- İlgili ürün/hizmet satışından sağlanan faaliyet gelirleri, 
- Reklam, kira gibi faaliyet dışı gelirler, 
- Yakıt ve hammadde maliyeti, 
- Proje firmasının kendi işletme maliyeti, 
- Bakım-onarım maliyeti, 
- İşletme kontrat maliyeti, 
- Sigortalama maliyetidir. 
 
11.7.1.5. Vergi ve muhasebeleştirme 
 

Bir projeye yatırım yapma kararı, tamamıyla projenin nakit akışlarına dayandığı 
halde, yatırımcılar muhasebe sonuçlarını da önemserler. Bu nedenle, finansman 
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modeline proforma bilanço ve gelir tabloları da eklenmelidir. Ayrıca, vergiler nakit 
akışlarına göre değil muhasebe kayıtlarına göre tahakkuk ettirilir; muhasebe sonuçları 
kar payı ödeme kararlarını etkiler; ve bakiyesi tutmamış bir bilanço finansal modelde 
hata olduğunu ifade eder. Giderlerin aktifleştirilmesi, kullanılan amortisman yöntemleri, 
bazı vergilerin yatırım dönemi için ertelenebilmesi, proje firmasının raporlanan 
karlarında önemli farklar yaratabilir. Kurumlar vergisinin tahakkuk ettiği tarih ile 
gerçekte ödendiği tarih farklıdır. Proje için ödenen katma değer vergileri, proje işlemeye 
başlayınca satışlardan elde edilen katma değer vergilerine mahsup edilebilir. Dövize 
dayalı işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve dönem sonu döviz kuru farklarının 
hesaplanması, vergisel açıdan büyük farkları ortaya çıkarabilir ve sonuçta nakit 
akışlarını etkiler. 
 
11.7.2. Yatırımcılar İçin Getirilerin Hesaplanması 
 

Yatırılan özkaynakların getirisi, yatırımdan sağlanan nakit akışlarına dayalı 
olarak hesaplanır. Paranın zaman değerine dayanan ve aralarında sıkı bir ilişki olan iki 
farklı ölçüm yöntemi olarak; Net Bugünkü Değer (NBD) ve İç Getiri Oranı (IGO) sıkça 
kullanılır. 

 
NBD, projenin ömrü boyunca beklenen tüm nakit akışlarının minimum istenen 

getiri oranı üzerinden iskontolanarak, bugünkü değer toplamlarının alınmasıyla elde 
edilir. Eğer elde edilen değer pozitif ise, yatırım yapılabilir kararı verilir. İGO, projenin 
ömrü boyunca beklenen tüm nakit akışlarının bugünkü değerleri toplamını sıfır yapan 
iskonto oranıdır. (NBD = 0 yapan oran). Hesaplanan oran, proje için kullanılan sermaye 
karışımına göre hesaplanmış sermaye maliyetinden yüksekse, yatırım yapılabilir kararı 
verilir. 

 
NBD yöntemi, gelecekte elde edilmesi beklenen nakit akışlarının yeniden 

yatırıma minimum istenen getiri oranı üzerinden dönüştürüldüğünü; İGO yöntemi ise, 
söz konusu nakit akışlarının hesaplanan iç getiri oranı üzerinden dönüştürüldüğünü 
varsayar, ve bugüne doğru iskontalar. Halbuki, gelecekte elde edilmesi beklenen nakit 
akışları, elde edildiği tarihteki piyasa faiz oranları üzerinden tekrar yatırıma 
dönüştürülebilir (iç getiri oranı veya sermaye maliyeti oranı üzerinden değil). Ayrıca, 
gelecekte elde edilmesi beklenen nakit akışlarının yeni yatırımlara dönüştürülmesi 
daima ileriye dönüktür (geriye doğru iskontolanmaz). Bahsedilen bu eksiklerin 
giderilebilmesi için, düzeltilmiş iç getiri oranı yöntemi kullanılır. Bu yöntemde, tüm 
nakit çıkışları minimum istenen oran üzerinden bugüne doğru iskontalanırken, tüm nakit 
girişleri ise aynı oran üzerinden projenin terminal yılına doğru taşınır. Böylece 
harcanacak tüm paraların proje başlangıcındaki değeri ve geri kazanılması beklenen tüm 
paraların da proje sonundaki toplu değeri bulunmuş olur. Bu iki değeri proje ömrünü 
dikkate alarak eşitleyen oran, düzeltilmiş iç getiri oranı olarak hesaplanır. Hesaplanan 
bu oranın, söz konusu projenin sermaye maliyetinden yüksek olması durumunda yatırım 
kararı alınır. 
 
11.7.3. Duyarlılık Analizi (Senaryo Analizi) 
 

Finansal model, temel varsayımlardaki değişimlerin etkilerini karşılayabilecek 
kadar esnek olmalıdır. Esneklik göstermesi beklenen sapmalar; 
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- İnşaat maliyetlerinin bütçelenenin üzerine çıkması, 
- Projenin geç tamamlanması veya istenen performansı gösterememesi nedeniyle ceza  
- ödenmesi, 
- Projenin ceza ödemeden geç tamamlanması, 
- Ceza ödemeden projedeki performans düşüşü, 
- Beklenenden daha fazla hizmet duraksamaları ve kesintileri, 
- Azalan satışlar veya kullanımlar, 
- Azalan satış fiyatları veya hizmet gelirleri, 
- Başabaş satış fiyatı, 
- Yükselen girdi fiyatları, 
- Yükselen işletme maliyetleri, 
- Yükselen faiz oranları, 
- Döviz kuru hareketleridir. 
 

Yatırımcılar genellikle birkaç olumsuz beklentiyi birleştirerek, çeşitli senaryolar 
oluştururlar ve finansal sonuçlarını incelerler.  
 
11.8. OTOYOL PROJELERİ İÇİN KULLANILABİLECEK BİR 
FİNANSMAN MODELİNİN İLKELERİ 
 

Kullanım ücreti (toll) toplamaya dayalı “hizmet anlaşmaları” son yıllarda otoyol, 
köprü, tünel ve demiryolu proje finansmanlarında yaygın olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu tür anlaşmaların özellikleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

• Proje firması, projeyi belirtilen spesifikasyonlarda ve anlaşmaya varılan tarihte 
tamamlamak zorundadır. 

• Anlaşmaya taraf olan kamu birimi, kontrata konu arazi ve ilgili hakları proje 
firmasına sağlamalıdır. 

• Projenin mülkiyeti genelde kamuda kalır, sadece mobil varlıklar proje firmasına 
ait olabilir. 

• Anlaşma belli bir dönem için, kamunun başka bir rakip yaratacak anlaşma 
yapmamasını garanti altına alır. 

• Projeyi işletme ve yönetme hakkı, proje firmasına aittir. 
• Kullanım ücreti için bir üst sınır belirlenir ve yıllara göre enflasyon/kur 

düzeltmesi yapılır. Proje firması, belirlenen üst sınır dahilinde kullanım ücretini 
belirlemede serbesttir. 

• Proje firması minimum hizmet garantisi verir. Hizmet garantisi, hizmetin 
kullanıma hazır olmasını ve kalitesini kapsar. Proje firmasının başarısız olması 
durumunda, ceza verilebilir.  

• Proje firması gerekli kullanım güvenlik standartlarını sağlar. Proje firmasının 
başarısız olması durumunda da ceza verilebilir. 

• Anlaşma, belirlenmiş sabit bir dönem boyunca devam eder. Fakat borçlar geri 
ödenip, tarafların kabul ettiği makul bir getiri kazanıldığı anda, anlaşma 
sonlandırılabilir. Örneğin, trafik artışı tahminlerin çok üzerindeyse, bunun 
muhtemel nedenleri ulusal veya bölgesel ekonomideki hızlı büyüme olabilir. Bu 
nedenle proje yatırımcılarının makul bir getirinin çok üzerinde kazanması uygun 
görülmeyebilir.  

• Eğer trafik yoğunluğu veya diğer kullanım düzeyi, tüm projeyi finanse 
edemiyorsa, kamu minimum kullanım garantisi verebilir. Minimum kullanım 
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altındaki bedel, kamu tarafından ödenir. Alternatif olarak, kamu birimi proje 
borçlarının bir kısmını garanti edebilir. Böylece geri kalan gelirler, garanti altına 
alınmamış borçları ödemeye ve yatırımcılara makul bir getiri kazandırmaya 
yeter. 

• Ücretlendirmenin çok karmaşık olması (bağlantı yolları gibi), ücretli yollardan 
kalitesiz yollara kaçış olması, trafik yoğunluğunun ücretlendirme yapmak için 
düşük olması, halkın ücretli kullanıma tepki göstermesi ve sözkonusu projenin 
entegre bir sistemin parçası olması gibi durumlarda, kamu birimi gölge 
ücretlendirme (shadow toll) yöntemini seçebilir. Bu durumda, kamu birimi proje 
firmasına kullanım miktarına göre (yolcu sayısı, km başına vb.) ödeme yapar. 
Ödeme tarifesi genellikle azalan bir skalaya göre yapılır. Örneğin, ilk araç-km 
grubu için en üst orandan ödeme yapılırken, bir sonraki araç-km grubu için daha 
düşük orandan ödeme yapılabilir ve en son grup araç-km için hiçbir ödeme 
yapılmayabilir. Böylece, ilk seviye için yapılan ödeme ile, proje firmasının 
borçlanma ve işletme maliyetleri karşılanmış olur. İkinci seviyede ise, 
yatırımcıların makul bir getiri kazanmasına izin verilir. Kullanım belli bir 
miktarı geçtikten sonra, proje firması borçlanma ve işletme giderlerini 
karşılayıp, makul bir getiri de kazanmış olduğundan, proje firmasına herhangi 
bir ödeme yapılması gerekmeyebilir.  

 
11.9. PROJE FİNANSMANINDA KULLANILABİLECEK BİR 
KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI (PPP) MODELİ İLKELERİ 
 

Proje geliştirme, finanslama, inşaat yapma ve en sonunda da işletme 
aşamasındaki risklerin çoğunun özel sektör girişimcilerine yüklendiği finanslama 
modelleri, kamu tarafını sadece girişimciye bazı yasal imtiyazlar sağlayan ve hiçbir risk 
almadan yapılacak projeden gelir elde etmek isteyen bir konuma getirmektedir. Bu 
yaklaşıma göre özel sektöre yaptırtılmak istenen projelerde, hem projeyi yapmak için 
istekli olan firma sayısında sıkıntı çekilmekte, hem de girişimci firma proje ile ilgili 
büyük belirsizlikler içinde (kullanım yoğunluğu, fiyatlama, enflasyon, inşaat 
maliyetleri, teknik inşaat problemleri gibi) teklif vermek zorunda olduğundan, girişimci 
firmalar en kötü senaryolara (worst case) göre hazırlanmış tekliflerini sunma 
eğilimindedir. Bu sakıncaları hafifletmek için ise, devlet tarafından alım garantileri, 
fiyat garantileri ve/veya minimum kullanım garantileri verilmektedir. Söz konusu 
projeler, ekonomik ömrü oldukça uzun (15-30 yıl) projeler olduğundan, bugün yapılan 
proje ile ilgili geleceğe ait tahmin ve hesaplamalarda veya verilmiş garantilerde, 
projenin gelecek yıllarında büyük sorunlar yaşanabilmektedir. Örnek olarak, YİD ve Yİ 
yöntemleriyle yaptırılan enerji santrallarındaki fiyat ve alım garantileri gösterilebilir. 

 
 Uzun vadeli ve oldukça yüksek yatırım miktarı gerektiren kamu yatırımlarının, 
özel sektör finansmanı, deneyimi, inşaat ve işletmedeki verimliliğinin kullanılmasını 
öngören finansman modelleri 1970’lerde ortaya atılmaya başlanmış ve 1980’lerden 
itibaren dünyada yaygın olarak kullanılmıştır. İlk uygulamalardaki sorunlar, söz konusu 
proje inşaatlarının tamamlanıp işletmeye alınmasıyla birlikte (yaklaşık 5-10 yıllık bir 
süreç) netleşmeye başlamıştır. Bu sorunlara pratik çözümler üretebilmek için, finans 
mühendisleri tarafından çok sayıda ve biribirlerinin türevleri olan finansman modelleri 
üretilmiştir. 1990’lardan itibaren özellikle İngilere’de ilk uygulamaları görülmeye 
başlayan “kamu özel sektor ortaklığı (KÖSO) – public private partnership (PPP)” 
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tipindeki modeler, son yıllarda daha yaygın olarak proje finansmanlarında 
kullanılmaktadır. 
 
 KÖSO modeli sıkı bir gözetim ve denetim yardımıyla, kamu yatırımlarının daha 
ucuza mal edilmesi, daha kısa sürede bitirilmesi ve daha kaliteli hizmet üretilmesi 
potansiyeline sahiptir. Bu modelde, özel ve kamu tarafı proje üzerindeki riskleri ve 
maliyetleri paylaştıkları gibi, projeden sağlanan getirileri de paylaşmaktadır. Örneğin 
ele alınan herhangi bir büyük yatırım için, kamu proje geliştirebilir (mimari yapısı, 
teknik spesifikasyonlar vb.). Özel sektor projeyi inşa edip, gerekli finansmanı bulabilir. 
Kamu ise, bu proje için sağlanan kredilere garantör olarak finansman maliyetlerinin 
düşmesini sağlarken; ithalat-SSK-KDV-Kurumlar vb. diğer vergilerden feragat ederek 
proje maliyetlerini azaltabilir. Böylece, kamu tarafı direk bir nakit çıkışına gerek 
kalmadan proje finansmanına katılmış olur. Ayrıca, kamu tarafı inşaat süresini 
hızlandırmak için ortağı olduğu projenin kamulaştırma, tarihi bölge, SİT alanı gibi 
sorunlarını çözmede de destek olabilir. Daha sonra işletmeye alınan projeye ait gelirler, 
öncelikle operasyon giderlerine ve borç geri ödemelerine ayrılır. Özel sektör ortağına 
yaptığı özkaynak yatırımı karşılığında kamu tarafından makul bir getiri garantisi 
verilebilir. Daha sonraki yıllarda sağlanan gelirlerden özel sektör ortağa düşen paylar, 
hem özkaynak yatırımını hem de makul bir getiriyi özel sektör ortağa kazandırdıktan 
sonra, kamu tarafı projenin tek sahibi olabilir veya ortaklık kamu yararına olacak 
şekilde yeniden şekillenebilir. Bu yöntemde, özel sektör ortağı için geçerli belirsizlikler 
büyük ölçüde elimine edildiğinden, özel sektör ortağı daha küçük getiriler karşılığında 
bile bu ortaklığa girebilecektir. Bu modelin işlemesinde en kritik nokta, etkin bir 
muhasebesel denetimin olmasıdır. Çünkü ortaklar arası tüm maliyet, riskler ve gelirler 
paylaşımı muhasebe kayıtlarına göre yapılacaktır. Her iki ortağın ne kadar sermaye 
koyduğu, proje için ne kadar borç alındığı, borçların geri ödeme zamanlaması, özel 
sektör ortağa garanti edilen makul getiri miktarı, zorunlu ve garanti edilen ödemelerin 
yapılmasından sonra geriye kalan gelirlerin paylaşım oranları, şeffaf ve güvenilir bir 
üçüncü kurum tarafından kayıt altına alınmalıdır. 
 
 Burada önerilen KÖSO finansman modelinin uygulanması diğer yöntemlere 
göre daha zor ve karmaşıktır. Ancak söz konusu modelin, tarafların rahatça 
anlayabileceği net bir şekilde ortaya konması ve tarafların kabul ederek uygulamaya 
geçmesi sonucunda, hem uzun vadeli kamu yararı gözetilmiş olurken, hem de özel 
sektörün deneyim ve verimliliğinden yararlanılmış olur. Özel sektör ortak ise, çok daha 
az risk üstlenerek koyduğu özkaynak karşılığında en azından makul bir getiriyi garanti 
etmiş olur.  
 
 İlke olarak her iki ortağa da avantajlar sağlayan bu model; hava limanı, deniz 
limanı, hızlı tren ve otoyol projelerine uygulanabilir. Ancak herbir projenin kendine 
özgün bir yapısı olduğundan, önerilen finansman modeli ilkelerinin, ilgili projeye her 
iki ortak çıkarının gözetilerek adapte edilmesi gerekir. 
  
11.10. GENEL SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
  

• İlk olarak, stratejik ulaştırma planına uygun ve öncelikli projeler belirlenmelidir. 
• Seçilen projeler için kapsamlı bir fizibilite çalışması yapılmalıdır (Bölüm 

11.6’da belirtildiği gibi). 
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• Fizibilitesi tamamlanan projeler için finanslama modellerinden hangisinin daha 
uygun olduğuna karar verilmelidir. 
- Her farklı projeye uygulanabilecek tek bir finansman modeli yoktur. 
- Projenin niteliğine (maliyeti, ömrü, gelirleri, riskleri) uygun bir finansman 
modeli 
  seçilmelidir. 
- Bir projede birden fazla finansman modeli kullanılabilir. 

• Önerilen finansman modelleri ilkeleri dahilinde, ele alınan herhangi bir proje 
için birbirinden farklı ve esnek finansman modelleri üretilebilir. Standart tek bir 
finansman modeli tanımlanıp, tüm farklı nitelikteki projelere (otoyol ve hızlı 
tren projeleri gibi) aynen uygulanması mümkün değildir. 
 
Mevcut mevzuat sadece YİD ve Yİ finansman modellerinin uygulanmasına izin 

vermektedir. Bu nedenle, dünyada izlenen trendlere uygun, Türkiye’nin ihtiyaçlarını 
karşılayan ve daha esnek finansman modellerinin (KÖSO gibi) uygulanmasına izin 
veren kanun ve yönetmeliklerin hızlıca yetkili kurumlarca oluşturulması gerekmektedir. 
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12. VERİLERİN  TOPLANMASI  YÖNTEMİ 
 
Genel 
 

Ulaştırma hizmetlerinden beklenilen yüksek kalite ve ulaştırma ağları ile ilişkili 
bilgilerin çokluğu, tüm dünyada ulaştırma ile ilgili kurumların ‘doğru ve zamanında’ 
karar verebilmek için bilgi yönetim sistemlerinden faydalanması gereğini ortaya 
çıkarmıştır. Özellikle günümüzde sürdürülebilir ulaştırma kavramı ile birlikte hız 
kazanan inter-modal taşımacılık alanındaki gelişmeler tüm bu sistemlerin entegre 
edilerek, olası risklerin (taşıma türleri arası koordinasyon bozuklukları, yüklerin 
kaybolması, herhangi bir taşıma türünden diğerine aktarılma zamanının gecikmesi, 
maliyetlerin artması, müşteri memnuniyetsizliği) en aza indirilmesini sağlayacaktır. 
Birbirinden farklı ülkelerde yasal zorunluluk olarak beliren bilgi sistemleri, ülkemizde 
kurumlar tarafından gereklilik olarak görülmektedir. Ülkemizde tüm ulaştırma ağını 
kapsayacak ve gelişmiş bilgi teknolojisinden faydalanan sistemler bulunmadığından, 
mevcut problemlerin çözümünde zorluklar yaşanmaktadır. Bilgi toplama sisteminde 
bozukluklar, özellikle yolcu ve yük taşımaları bilgilerinin elde edilmesindeki zorluk, 
yolcu ve yük taşımacılığı bilgilerinin başlangıç-bitiş yerlerinin bilinmemesi gibi 
etmenler sağlıklı bir plan yapımını olumsuz yönde etkilemektedir. Ulaştırma Ana Planı 
Stratejisi Projesi kapsamında veri akışı problemleri tespit edilmiş, kurumların veri 
tabanı oluşturulması istekleri ve mevcut veri tabanlarının güncelleştirilmesi gerekliliği 
belirlenmiştir. Bu proje kapsamında sistemde bulunması gerekli verilerin büyük bir 
kısmı kurumlarda kağıt ortamında bulunmakta, veriler arası tutarsızlıklara sıkça 
rastlanmaktadır. Kurum içersinde veri akışını düzenleyecek ve kurumlar arası işbirliğini 
arttıracak bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) diğer 
teknolojiler (veri tabanları, proje bazlı çözümler vb.) ile karşılaştırıldığında, ulaştırma 
alanında kurumlar tarafından en yüksek geri dönüşüm potansiyeli olan bilgi teknolojisi 
olarak tanımlanmaktadır. Önerilen sistem, ulaştırma sistemlerini tek bir merkezden 
yönetmek üzere tasarlanmıştır ve mekansal bir veri tabanıdır. 
 

Ulaştırma sistemlerinin diğer uygulamalardan farklı ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için tasarlanan sistemler, Coğrafi Bilgi Sistemleri-Ulaştırma (CBS-U) 
olarak adlandırılmaktadır. Birbirinden farklı pekçok teknik çözüm olmasına rağmen 
CBS-U’ya kurumlar tarafından gösterilen bu ilginin iki önemli nedeni bulunmaktadır. 
Bunlar; 

1. Ulaştırma kurumlarına ait veriler mekansal olarak referanslandırılmıştır veya  
       referanslandırılabilir. 

2. CBS-U, diğer sistemler tarafından gerçekleştirilemeyen, kuruma ait veri ve 
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      yöntemleri entegre edebilmektedir. 
 
Veri ve yöntemlerin entegrasyonu bu yöntemin seçilmesinde en önemli etkendir. 

Bu şekilde dağınık yapıda bulunan ulaştırma verileri tek bir merkezden entegre bir 
şekilde yönetilebilecektir. Ulaştırma Ana Planı Stratejisi Projesi kapsamında belirlenen 
ve raporda belirtilen tüm veri ve yöntemler bu sistemde entegre edilmiş biçimde 
sunulacaktır. Aynı zamanda bu sistem kurumların kendi ihtiyaçları için ayrı ayrı 
gerçekleştirdiği veri toplama işlemlerini ve hacmini, bilgi teknolojileri 
altyapısını(donanım, yazılım, iletişim altyapıları), mevcut sistemlerin işletimini ve 
bakımını en aza indirgeyecektir. Ulaştırma Ana Planı Stratejisi Projesi kapsamında 
mevcut durumda pek çok probleme neden olan düzensiz verilerin tespit edilmesi, 
dağınık verilerin tek bir veri modeli çerçevesinde depolanıp saklanması, kullanıcılara 
sunulması ve sistemi sürekli güncel tutulması için veri toplama ve veri girişini sağlamak 
üzere bir CBS-U önerilmiştir. Amaçlanan CBS-U altyapısının araştırılması, ihtiyaçları 
karşılamak üzere bir CBS-U tasarımının yapılması ve sistemin güncel tutulabilmesi 
sayesinde veriminin arttırılması için sistem olanaklarının araştırılmasıdır. Mevcut 
durum ve kullanılan sistemler ülkemizde ve dünyada (A.B.D., Almanya, Danimarka) 
incelenmiş ve proje adımları, kullanılacak yöntemler ve sistemin güncel tutulması için 
gerekli veri toplama yöntemleri ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Proje kapsamında özel 
amaçlar: 

 
− Ulaştırma konusunda veri altyapısının ve CBS-U’nın Dünyada ve Avrupa 

Birliği’nde mevcut durumun araştırılması,  
− Önceliklere hizmet etmek üzere ihtiyaç ve uygulamalarının belirlenmesi,  
− CBS alt yapısının araştırılması, 
− Ulaştırma ihtiyaçlarını karşılacak veri modeli temel elemanlarının 

tasarlanması, 
− Sistemin güncel tutulması için öneriler geliştirilmesi, 
− Karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerilerinin getirilmesidir. 
 

12.1. MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİ 
 
Kaynakların planlanması ve yönetimindeki karmaşık problemleri çözmek için 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS); nesnelere ait mekansal verilerin toplanması, 
doğrulanması, depolanması, modellenmesi, sorgulanması, mekansal analizler yapılması 
ve sunulması için geliştirilmiş bilgi sistemleridir. CBS bileşenleri; kurum, bilgi 
teknolojileri ve verilerdir. Bileşenlerden kurum; sistem içersinde hedefleri, personel 
yapısı ve organizasyonel yetenekleri ile katkıda bulunmaktadır. Bilgi teknolojileri konu 
ile ilgili yazılım, donanım, veri toplama sistemleri ve iletişimi içermektedir. Veriler alt 
başlığıda ise genel olarak kurumun hedeflerini gerçekleştirebilmek için toplayıp, 
depoladığı veriler ve hizmetlerini yerine getirirken kullandığı yöntemler ele 
alınmaktadır. CBS bileşenleri Şekil 12.1.1.’de gösterilmiştir. Sistem ancak bu bileşenler 
birbirleri ile uyum içersinde olduğunda verimli olabilir. 
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KURUM 

Personel,Organizasyon, 

Hedefler vb 

TEKNOLOJİ 

Donanım, Yazılım, 

İletişim 

VERİ 

Mekansal, Öznitelik,  

Görüntü, Video vb 

 
Şekil 12.1.1.   CBS Bileşenleri 

 
Sistem, kurum içerisinde veri akışını en sağlıklı biçimde gerçekleştirecek ve 

kurumlararası işbirliğini sağlayacaktır. Bir CBS’nin verimli olabilmesi, dolayısı ile 
karar vericilerin güvenilir bilgilere zamanında ulaşabilmesi için gerekli veri altyapısı 
sağlıklı bir şekilde tasarlanmalı, bilgiler arasında tutarsızlıklar ve eksiklikler olmaması 
sağlanmalıdır. Mevcut durum incelendiğinde, geçmişte tasarlanan proje bazlı veya özel 
uygulamalar için geliştirilmiş veri alış-verişine izin vermeyen ve herhangi bir tasarlama 
aşaması içermeyen kapalı sistemler aynı ya da birbirine benzer verilerin tekrar tekrar 
toplanması, depolanması ve güncellenmesini gerektirmiş ve kurulan sistemlerden 
beklenilen verim alınamamıştır. Kapalı sistemler iş akışını, kurum içerisinde ve 
kurumlararası veri alış-verişini kısıtlamış ve CBS’in kurum için en önemli avantajı olan 
verilerin entegrasyonunun başarısız olmasına sebep olmuştur. Bu problemin çözümü; 
tüm paydaş kurumları kapsayacak, aynı zamanda diğer kurumlar ile veri-alışverişini 
öngören, hedef odaklı entegre sistemlerdir. 
 

12.1.1. Ulaştırma Bilgi Sistemleri 
 
Ulaştırma Stratejisinde öngörülen hedefler doğrultusunda, uluslararası 

etkileşimin arttırılması, yük taşımacılığı için yeni teknolojilerden faydalanılması ve 
kombine taşımacılık için kurum stratejilerinin belirlenmesi, trafiğin ve araç takibinin 
yönetilmesi, karayolu, havayolu, demiryolu ve su ağları trafik yönetimi için sistemler 
geliştirilmesi ve, uygulamada karşılaşılan sorunların belirlenmesi, çevresel etkiler ve 
trafik etkisinin öngörülmesi için stratejik araç ve yöntemlerin geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

 
A.B.D’nde 1992 senesinde yapılan bir çalışmada, ulaştırma ağlarının 

yönetiminde ulaştırma kurumlarının %80’i, CBS-U’yı diğer teknolojilere tercih etmiştir. 
Yine A.B.D.’nde yapılan çalıştayda, federal ulaştırma kurumlarının büyük çoğunluğu 
kendilerini CBS-U açısından gelişme aşamasında olarak tanımlamıştır. Kurum içersinde 
CBS-U, proje yönetimi, çevresel problemlerin çözümü, yol güvenliği, köprü, yol 
üstyapısı, trafik ve inter-modal yönetim sistemleri için kullanılmaktadır. Sistem 
kullanımının senelere göre artışı ve kullanan kurum sayısı Şekil 12.1.2.’ te incelenebilir.  
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Şekil 12.1.2. Yönetim Sistemlerinin Kullanımı 

 
Aday ülke konumunda bulunduğumuz Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 1998- 

2002 seneleri arasında ulaştırma alanında gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerine ayrılan bütçenin yaklaşık 1.7 milyar euro ve araştırma yapılan alanların; 
taşıma türleri arası entegrasyon, alternatif enerjiler ve akıllı ulaştırma sistemleri olduğu 
AB komisyonu tarafından açıklanmıştır. Özellikle inter-modal taşımacılık, klasik 
yöntemlere oranla daha fazla veriye ihtiyaç duyduğundan, bilgi teknolojileri ulaştırma 
alanında önemli bir rol oynamaya başlamıştır. 2002-2006 yılları arasında AB’nin 
desteklediği projelerin araştırma sonuçlarının uygulamasına geçilecektir. Akıllı 
ulaştırma sistemleri ve ulaştırma bilgi sistemlerinin olası etkileri, araştırmalar ve 
sistemlerin ilk kurulma aşamalarında belirlenmiştir. Bu sistemler ve diğer bilgi 
sistemlerin entegrasyonu yardımı ile yolculuk zamanı %20 azalmakta ve ağ kapasitesi 
%5 ile %10 arasında artmaktadır. Bu sistemler; taşıma türlerinin güvenilirliliğini ve 
verimliliğini arttırmakta ve en büyük etkileri ise karayolu ulaştırmasında fark 
edilebilmektedir. AB ülkelerinde geniş ulaştırma ağlarını en verimli şekilde yönetmek 
için karar-destek sistemleri, veri tabanları ve CBS bulunmaktır. Ulusal bazda işletilen 
bu sistemlerin entegrasyonu için pek çok farklı yöntem izlenmektedir. Komisyon 
tarafından desteklenen projelerden bazıları INFOSTAT, Euroterm, APAS, Impulse, 
Simet, ASSEMBLING, IMEG (Eurostat, 1998)’dır. Bu projelerin yanısıra Avrupa Yol 
Bilgi ve Trafik Yönetimi Merkezleri oluşturulması çalışmaları devam etmektedir.  
 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulaştırma sistemleri için açıklamış oldukları 
stratejik planda, 2010 senesine kadar, eEurope 2002 Action Plan’a göre; 

 
• AB büyük şehirlerinin %50’sinin trafik ve seyahat bilgi sistemlerini sağlanması, 
• AB otoyollarında kaza ve trafik yoğunluğunu yönetmek üzere trafik yönetim 

sistemleri bulundurulması, 
• Tüm AB vatandaşlarının 112 acil servis çağrısı yapıldığında konumlarının otomatik 

olarak belirlenebilmesi, 
• Konumlandırma hizmetleri (Galileo) yardımı ile akıllı ulaştırma sistemlerinin  

gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.  
 

Ayrıca Akıllı Ulaştırma Sistemleri araştırmaları kapsamında veri toplama için 
altyapılar/sistemler, trafik ve yol bilgi merkezleri, veri kalitesinin ve güvenilirliğinin 
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arttırılması için karayolları, demiryolları, havayolları, denizyolları altyapı verilerinin 
toplanması öngörülmektedir. Stratejik planda öngörülenler ulaştırma hizmetlerinin 
gerçekleştirilebilmesi için, gelişmiş pek çok teknolojiden entegre bir şekilde 
faydalanmak gerekmektedir. AB’de gerek duyulan bir diğer yönetim sistemi ise 
sürdürülebilir ulaştırmayı kapsamaktadır. AB, sürdürülebilir ulaştırma alanını araştırma 
ve geliştirme yapmak üzere ilan ettiği yedi öncelikli araştırma alanı içerisine dahil 
etmektedir. Sürdürülebilir ulaştırma ve çevre bilincinin artması ile birlikte ulaştırma 
kurumlarının hedefleri arasına; planlama aşamasında mevcut ulaştırma ağlarının 
öncelikli ele alınması yardımı ile çevrenin korunması, trafik yönetiminin kalitesinin 
arttırılması, karayolu, demiryolu ve deniz- su taşımacılığının koordinasyonu 
girmektedir. 
 

Ulaştırma Ana Planı Stratejisi çerçevesinde, AB’ndeki yakın gelecekteki 
yönetimsel ve teknolojik gelişmeler de göz önünde bulundurulmalıdır. Yönetimsel 
anlamda; 2008 yılında Galileo Projesi’nin tamamlanması ile birlikte Avrupa 
Konumlandırma Sistemi ulaştırma alanında pekçok farklı uygulamanın daha verimli 
gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. CBS’nin en önemli mekansal veri kaynaklarından 
biri olan üç boyutlu koordinat bilgisi kolaylıkla ulaştırma sistemlerine entegre 
edilebilecektir. AB’nin ulaştırma veri tabanları üzerine yaptığı araştırmada uluslararası 
taşımacılıkta en önemli eksikler; ülkelerarası güvenilir transit akış verileri, özellikle 
karayolu trafik istatistiklerinin mevcut fakat tutarsız olması, inter-modal taşımacılık 
verilerinin eksik olması, tehlikeli madde taşımacılığı için verilerin yetersiz ve mevcut 
verilerin de tutarsız olması, yolcu taşımacılığı verilerinin eski ve yetersiz olmasıdır. 
Kombine edilmiş ulaştırma ağ ve altyapı eksikleri belirlenmiş ve geçen zaman 
içerisinde bu eksiklikler çeşitli projeler ile giderilmeye çalışılmıştır. Karar-vericileri 
desteklemek üzere yolcu ve yük taşımacılığı için acil olarak alınması gereken önlemler 
ETIS raporunda sıralanmıştır. Bunlar; farklı coğrafik bölgeler için yük taşıma 
verilerinin başlangıç ve varış verilerinin toplanması, mevcut ve planlanan ulaştırma 
altyapısı için veri tabanı oluşturulması, inter-modal taşımacılık alanında bilgi 
teknolojileri ve akıllı ulaştırma sistemleri olanakları araştırılarak özel sektörün de veri 
toplama faaliyetlerine katkısının arttırılması, ulusal ve uluslararası ticaret 
istatistiklerinin eksiksiz toplanmasının sağlanması ve güvenlik, ticari gizlilik ve 
oluşturulacak sistemin bakımının sağlanması için bir kurum oluşturulmasıdır. 

 
Türkiye’de ise bilgi teknolojileri konusunda son yıllarda hızlı gelişmeler 

gözlenmektedir. Mevcut verilerin analog formdan digital forma dönmesi ve 
gerçekleştirilen e-devlet uygulamaları sonucu ulaştırma stratejilerini etkileyen kurumlar 
kapsamında bilgi teknolojileri kullanımı yaygınlaşmıştır. Örnek olarak lojistik ile ilgili 
T.C. Gümrük Müsteşarlığı’nın gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılmasına 
yönelik hazırlamış olduğu BİLGE yazılımı Eylül 2004 itibari ile 57 Gümrük 
Müdürlüğü’nde kullanılmaktadır. Sistemin detaylı beyan girişi öngördüğü elektronik 
veri değişimi (Electronic Data Interchange (EDI)) kullanım oranı, toplam %61,05 olarak 
Türkiye koşullarında yüksek bir oranı yakalamıştır. Bir başka örnek ise ulaştırma ile 
ilgili istatistiki bilgilerin internet ortamından 
(http://www.die.gov.tr/istTablolar.htm#ula) kullanıcıya sunulduğu Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE)’dür. DİE'nün gerçekleştirdiği her türlü sayım, anket ve diğer 
çalışmaların daha hızlı, hassas ve ekonomik olması için; organizasyon, veri toplama, 
konumsal analizler ve istatistiki verilerin coğrafi referanslı olarak sunum aşamalarında 
coğrafi bilgi sistemlerini ilgili diğer teknolojilerle birlikte (uzaktan algılama, GPS vb.) 
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etkin bir araç olarak kullanmak amacıyla 1993 yılında Coğrafi Bilgi Sistemleri Şubesi’si 
kurum bünyesinde kurulmuştur. Sistemin güncelleştirilmesi ve Avrupa Birliği veri 
tabanları ile veri alış-verişi yapabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. 
Ulusal düzeyde CBS kurma çalışmaları yapan ve tamamlayan diğer kuruluşlara örnek 
olarak; T.C. Başbakanlık, MTA Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
İçişleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Harita Genel Komutanlığı, Millî Emlâk 
Genel Müdürlüğü ve Millî Savunma Bakanlığı verilebilir. Kamu kurumları, CBS 
oluşturulması aşamasında ülkedeki mevcut veri altlığı ve veri kalitesi problemlerini 
yaşamıştır. Ülkemizde, diğer ülkelerde olduğu gibi veri altlıklarını çeşitli paylaşım 
politikaları izleyerek tek bir merkezden kullanıcılara sunan ve koordinasyonu sağlayan 
bir kuruluş bulunmamaktadır. Bu durum, altlık verilerin ayrı ayrı üretilmesi ve yakın 
gelecekte güncelleştirilmesine sebep olup, CBS çalışmalarının hızını azaltmaktadır.  Bu 
problemlerin giderilmesi için ivedilikle yapılması gereken yasal düzenlemeler, T.C. 
Başbakanlık e-dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında kısa dönem eylem planı içersine 
yer almaktadır.  

 
 

12.1.2. Ulaştırma Bilgi Sistemleri Altyapısı 
 

Ulaştırma sistemleri için mevcut ulaştırma bilgi sistemleri altyapısı; detaylı 
olarak Danimarka, Federal Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’deki 
kurumlar, özellikle ulaştırma hizmetlerinin çok büyük oranda gerçekleştirildiği karayolu 
ulaştırması ile ilgili kurumlar, incelenerek belirlenmiştir. Araştırma; kurum yapısı, 
kullanıcı ihtiyaçları, veri toplama teknikleri, sistem mimarileri, kurumda mevcut 
sistemler ve kavramsal veri modelleri konularını analiz etmektedir. Bunlarla birlikte; 
veri tutarsızlıkları ve yetersiz güncelleştirmeler gibi CBS’nin diğer uygulamalarında da 
sıkça rastlanılan problemler de çalışma sırasında incelenmiştir. 

 
Genel olarak farklı ülkelerde yapılan araştırmada veri toplama, yapılandırma ve 

yönetiminde bazı benzerlikler ve farklılıklar görülmüştür. İncelenen tüm kurumlarda 
CBS-U için  özellikle üst yönetimin desteği ve katılımı yaşamsal önem taşımaktadır. 
Sistemler ancak bu şekilde uzun süre işletilebilir ve sistemden verim alınabilir. CBS-U 
ile deneyim kazanmış tüm kurumlarda; CBS-U ve mevcut veri tabanlarını 
ilişkilendirmek konusunda problem ile karşılaşılmaktadır. Temel problemler, CBS-U’ 
nın neleri kapsadığı ve CBS-U’ nın kurum içersindeki rolüdür. Mevcut CBS-U iki farklı 
görüş açısından, kurumsal ve teknolojik olarak, incelenmelidir. Kurumsal açıdan;  

 
a) Kurum için en kritik uygulamalar öncelikli uygulamalar olarak 

belirlenmelidir. 
Tüm kurum için CBS ve bilgi teknolojileri stratejik planları hazırlanmalıdır.   
Kuruluş aşamasında yüksek olan mekansal veri toplama maliyetlerini en kısa 
sürede karşılamak ve yeni sistemin kurum içersinde kısa sürede 
benimsenmesini sağlamak gerekliliği bulunmaktadır. Tipik bir CBS yüksek 
kuruluş maliyeti nedeni ile faydaları kurum tarafından uzun dönemde 
farkedilebilecek bir sistemdir. Zamana göre fayda maliyet analizi Şekil 
12.1.3.’ de gösterilmektedir. 



 12-7

 

MALİYET 

FAYDA 

YILLAR

 
Şekil 12.1.3. Fayda – Maliyet Analizi 

 
Yüksek kuruluş maliyetlerinin sebebi; kurumun ihtiyacı olan verilerin 
mevcut durumda dağınık bir şekilde bulunması ve bu verilerin toplanması, 
işlenmesi, modellenmesi ve bakımının yüksek olmasıdır. Diğer bileşenler 
olan yazılım ve donanım ile karşılaştırıldığında veri bileşeni maliyeti, 
standart CBS projeleri için toplam maliyetin % 80’ni oluşturmaktadır.  

b) Uygulamalarda maliyetler paylaşılmalıdır.  
c) Kamuoyu ve üst-yönetimin desteği kazanılmalıdır.  
d) Diğer kurumlar ve uluslararası kurumlar ile işbirliği sağlanmalıdır.  
e) Sistem için standartlar belirlenmelidir.  
Günümüzde ve yakın gelecekte karşılaşılacak ulaştırma problemleri, ancak 

entegre sistemler ve yeni teknolojilerin uyumlu bir şekilde bir arada kullanılması ile 
çözülebilecektir. Bu teknolojiler, mekansal veri toplama için; konumlandırma ve 
görüntüleme sistemleri, elektronik veri toplama sistemleri, fotogrametri ve uzaktan 
algılama sistemleri, lazer ve telemetrik sistemler; ve bilgi depolama, işleme ve dağıtımı 
için kullanılabilecek iletişim ağları, donanımlar, dağıtılmış veri tabanları, 
sunucu/kullanıcı ağ mimarileri ve diğer teknolojilerdir. Fakat unutulmaması gereken, 
kurumların teknoloji bazlı çözümler yerine, kendi öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak 
çözümler üzerinde durmalarıdır.     
 
Teknolojik açıdan;  
a) CBS teknoloji ve bilgi teknolojisi çok hızlı geliştiğinden yatırım ve plan yapmak 

zorlaşmaktadır.  
b) Mevcut karmaşık problemler farklı teknolojilerin birbirleri ile entegre çalışmasını 

gerektirmektedir. Örneğin ulaştırma kurumları için tasarlanacak bir CBS-U’nun 
verimli çalışabilmesi için ağ yapılarındaki yenilikler, veri toplama sistemleri takip 
edilmelidir.  

c) Çözüm olarak veri ve yöntemlerin entegrasyonu gerekmektedir. CBS’nin en önemli 
avantajı olan veri entegrasyonu, kurum içersindeki tüm uygulamalarda veriler ve 
yöntemler paylaşıldığı için en ekonomik çözümü sunmaktadır. Çözüm olarak 
entegre bir yaklaşım önermeyen sistemler, ekonomik değildir ve başarısı 
tartışmalıdır.  
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12.2. KULLANICI İHTİYAÇLARI 
 

Ulaştırma Ana Planı Stratejisi çerçevesinde toplanacak ve gereksinim duyulan 
verilerin belirlenebilmesi için sistem kullanıcı gruplarının tanımlanması önemlidir. 
Toplanacak verilerin bir kısmı tüm kullanıcılara hitap ederken bazı veriler tek bir grup 
tarafından kullanılabilir. Bu grupların özel ihtiyaçları faaliyet gösterdikleri alanlara 
bağlıdır. Kullanıcılar üç ana grupta ele alınabilir; ulaştırma politikaları oluşturan 
gruplar, ulaştırma alanında faaliyet gösteren gruplar ve planlama faaliyetleri 
gerçekleştiren gruplar (özel sektör). Politikaları oluşturan gruplar, başta Ulaştırma 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve diğer kamu kuruluşlarının amacı, kişilerin ve 
yüklerin serbest dolaşımını sağlamak ve taşıma türleri arasında en uygun entegrasyonu 
sağlayarak verimli, sürdürülebilir ulaşım sağlamak ve maliyetleri en aza indirgemektir. 
Ulaştırma politikalarını belirlenirken gerekli veriler; 

• Ulaştırma ağları (koridorlar, ağ tabakaları, ulaştırma zincirleri), 
• Planlama, koordinasyon ve denetimlere konu olan tüm taşıma türleri 

(hava yolları, demiryolu, karayolu, denizyolları), 
• Yükleme birimleri, 
• Taşınan ürün ile ilgili bilgiler, 
• Taşınan yükün değeri ve güvenliği, 
• Taşıma mesafeleri, 
• Bileşen maliyetleri ve ulaştırma maliyetleri. 

 
Ulaştırma alanında faaliyet gösteren gruplar için gerekli veriler; 

• Yolcu ve yük taşımacılığı bilgilerinin başlangıç-bitiş yerleri, 
• Nakliyecilerin belirlenmesi, 
• Taşıma türlerine göre trafik akışı, 
• Limanlar için ülke içi taşımacılık türleri. 

 
Planlama faaliyetleri gerçekleştiren gruplar (özel sektör); 

• Ulaştırma ağının tümü için ulaştırma türleri, 
• Nakliye ücretleri, 
• Kapasite, 
• Kalite ile ilgili unsurlar. 
 

Avrupa Birliği Ulaştırma Veri Tabanları ana değişkenleri Tablo 12.1.1.’de 
gösterilmektedir. 

 
İnter-modal taşımacılık alanında ise özellikle entegre edilmiş demiryolu-

karayolu istatistiklerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu tür istatistikler mevcut değildir. 
Uluslarası mevcut tüm veri tabanları ve içeriklerine dökümanındaki referanslardan 
ulaşılabilir. Inter-modal taşımacılık için öncelikli veri ihtiyaçları Tablo 12.1.2.’de 
verilmiştir. 
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Tablo 12.1.1. AB Ulaştırma Veritabanları Ana Değişkenleri 
AMAÇ DEĞİŞKENLER VERİLER 

Ulusal GSMH, Endüstriyel Sektörün Üretim Hacmi, Nüfus, 
Emekli Kişi Sayısı, Gelir Düzeyleri Sosyo-

ekonomik 
veriler Ulaştırma 

Sektör Şirketleri Sayısı, İşçi Sayısı (Sektör 
Şirketleri), Sektörel Yatırımlar, türlere göre, Enerji 
Tüketimi, Yatırımlar 

Enerji verileri 

Enerji Tüketimi (Ton/Kullanılan Yakıt Türü), 
Fiyatlar (Enerji tipine göre), Enerji Tüketimi 
(Pompa Fiyatı), Ulaştırma Esnasında Enerji 
Tüketimi 

Dış Ticaret Verileri 
İthalat/ İhracat Verileri (Her ülke için), İthalat/ 
İhracat Değeri, Dış Ticaret Değişkenleri, Üretim 
Arz ve Talepi, Ambarlar, Stok Değişimleri 

Çevresel Veriler 
Araç Sayısı (Yaşa göre), Kullanılan Enerji Tipi, 
Enerji Tüketimi, Kirletme Emisyonları, Gürültü 
Emisyonları, Katı Atıklar, Genel İstatistikler 

Ücretler 
Mevcut Tarifeler, Geçmişte Kullanılan Tarifeler, 
Yolcu Sayıları, Yolculuk Başına Ortalama Ücret 
(Kişi Başına), Yük Taşıma Ücretleri 

Se
na

ry
ol

ar
 

Kaza Verileri Kaza Sayısı, Yaralanan ve Ölen Kişiler, Yük 
Taşımacılığı ile İlgili Kaza Verileri 

Yük 

Yük Taşımacılığı ile ilgili Veriler, Yük Tipi, Taşıma 
Kabı, Uluslarası Demiryolları İstatistikleri, Liman 
Veri tabanları, Dünya Sivil Havacılık İstatistikleri, 
Dünya Karayolu İstatistikleri, Ulaştırma Altyapı 
Yatırım İstatistikleri, Tehlikeli Madde Verileri 

Ta
şı

m
ac
ılı

k 

Yolcu 

Ulusal Yolcu Trafiği, Uluslarası Yolcu Trafiği, 
Yolcu Sayısı, Her Bir Türde Taşıma Türü (Araba, 
Otobüs), Seyahat Amacı, Başlangıç ve Bitiş 
Noktaları 

Denizyolu 

Havayolu 

Sunulan Hizmetler, Ağ Kapasitesi, Düğüm 
Noktaları Yerleri, Tehlikeli Madde Rotaları, Liman 
Sayıları, Liman Konumları, Yük ve Taşıma 
Kapasiteleri, Demiryolu Bağlantısı olan Limanlar, 
Navigasyon Yapılabilecek Alanlar 

Demiryolu, İçsuyolu 

A
ğ 

A
lty

ap
ıs
ı 

Karayolu 

Ağ Tipine Göre Ağ Uzunluğu, Mevcut Altyapı, 
Planlanan Altyapı, Sunulan Hizmetler, Ağ 
Kapasitesi, Düğüm Noktaları Yerleri, Tehlikeli 
Madde Rotaları, Tali Yollar, Otoyollar, İstasyon 
Konumları, Kapasiteleri 
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Tablo 12.1.2. Öncelikli Veri İhtiyaçları 

VERİ KULLANICI GRUPLARI 
Ulaştırma 
Ağları 

*   Ulaştırma hizmetleri için talep verileri 
*   Her tür için problemli bölgeler 
*   Tahmini talep 
*   Çevresel etki 
*   Kaza verileri 
*   Ulaştırma maliyetleri 
*   Altyapı ile ilgili veriler 
*   Yıllık Ortalama Günlük Trafik (YOGT) 
*   Ulaştırma ağ tabakasında her kenar(link) için taşıma 
     sırasında geçen zaman 
*   Tüm türler için kenar bazında maliyetler 
*   Zaman çizelgeleri 
*   Fiyatlar 
*   Gecikmeler 
*   Kapasite 
*   Ağ üzerindeki konumu gösterecek şekilde mesafeler 
*   Kenar tipi ( devlet yolu, otoyol…vb) 
*   Hızlar 
*   Çeşitli hizmetler için kullanım ücretleri 

Türler Arası 
Transfer 
Noktaları 

*   Kapasite verileri 
*   Çevresel etki 
*   Erişim olanakları 
*   Mevcut türler 
*   Mevcut donatılar 
*   Kaza/Hasar verileri 
*   Zaman çizelgeleri 
*   Maliyetler 
*   Yeni teknolojiler 
*   Sektörel ürünler 
*   Kullanılabilir alanlar  

Ulaştırma 
Hizmetleri 

*   Sunulan tüm hizmetler için maliyetler 
*   Sunulan hizmetlerin süreleri ve sürekliliği 
*   Araçların takibi 

Yük 
Taşımacılığı 
İçin Talepler 

*   Dönemsel toplam hacim 
*   Nakliye miktarı 
*   Nakliyat değeri 
*   Toplam mesafe 
*   Ücretler 
*   Yükleme ünitesi tipi 

 
 

Avrupa Birliği 4. Çerçeve Programı tarafından desteklenen İnter-modal 
taşımacılık ile ilgili yapılan çalışmada, toplanması gerekli veri grupları Tablo 12.1.3.’de 
belirtilmiştir. 
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Tablo 12.1.3. İnter-modal Taşımacılık ile İlgili Toplanması Gereken Veriler  
Veri Grupları Elemanlar 

Temel Ulaştırma Ağları 

Kenar (link) 
Kenar türü 
Mesafeler 
Hızlar 
Kenar tipi 
Kullanım ücretleri 
Kenar Kapasiteleri 
Kenar Özellikleri 

Genel Ulaştırma Verileri Trafik Akışı 
Ticaret Akışı Ticaret Akışı 

Sosyo-ekonomik verileri 
Nüfus 
İstihdam 
Sektör başına üretim 

Transfer Noktaları 

Bağlantılar / Sunulan hizmetler 
Ulaştırma Zamanı 
Ağdaki konum 
Servis Alanları 
Nakliye Hacmi 
Depolama Alanları 
Nakliye Kapasitesi 
Nakliye Maliyetleri 
Diğer Hizmetler 

Inter-modal Ulaştırma Hizmetleri Bağlantılar / Sunulan hizmetler 
Ulaştırma Zamanı 

Inter-modal Ulaştırma Hacmi Ulaştırma Hacmi 
Ulaştırma Maliyetleri 

Ulaştırma Zincir (Chain) Yapıları

Başlangıç / Teslim Noktaları 
Teslim Noktası / Varış Noktası 
Aktif Taşıma Türü 
Pasif Taşıma Türü 
Yükleme Ünitesi Sayısı 
Yükleme Ünitesi Tipi 
Taşınan Yükler 
Tehlikeli Maddeler 
 Dayanıksız/Kolay Bozulabilir Mallar  
Değer 
Toplam Ulaştırma Maliyeti 
Ağırlık (gross /net) 

Inter-modal Ulaştırma 
Performansı 

Problemler 
Gecikmeler  
Kazalar 
Özel ücretlendirme koşulları 

 
 
Avrupa Birliği’nde mevcut  problemler ve veri ihtiyaçları kısaca aşağıda veilmiştir; 

− Mevcut durumda inter-modal ulaştırma kağıt ortamında (analog) yapılmakta 
ve genellikle koordinasyon problemleri yaşanmaktadır. Bilgi teknolojileri 
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özellikle planlama, depolama ve türlerin koordinasyonu gibi pek çok işlemde 
zaman tasarrufu sağlayacak ve daha ekonomik çözümler sunucaktır.   

− Inter-modal taşımacılıkta diğer türler ile entegrasyon ve ulaştırmanın 
yönetilmesi ile ilgili problemler ile karşılaşılmaktadır 

− Tek Avrupa hava sahası yaratılması için entegre edilmiş bir yönetim sistemi 
bulunmamaktadır.  

− Yönetim ve kullanım açısından sivil ve askeri havacılığın işbirliği 
gerekmektedir. Bu işbirliğini destekleyecek sistemler bulunmamaktadır. 

− Ortak teknik çözümler getiren, kurallar ve standartlar bulunmamaktadır. 
− Avrupa genelinde demiryolları ile ilgili verilerin güvenilirliği, diğer 

sistemleri ile entegrasyon problemleri tartışılmaktadır.  
− Ulaştırma hizmetleri ile bilgiler tüm ağ için mevcut değildir.  
− Inter-modal ulaştırmayı destekleyecek, özellikle demiryolu katılımını 

sağlayacak bilgi sistemleri bulunmamaktadır.  
− Gerçek zamanlı trafik bilgisi lojistik uygulamalarına entegre edilmemiştir. 
− Yük taşımacılığı için lojistik yönetim sistemleri bulunmamaktadır.   
− Tehlikeli yük taşımacılığı için gerekli yönetim sistemleri bulunmamaktadır.  
− Değişik türler için senaryoları görselleştirebilen sistemler bulunmamaktadır. 
− Yüklerin müşteriler tarafından da takip edilmesine olanak veren sistemler 

bulunmamaktadır 
− Ulusal trafik kontrolü hizmetleri AB ihtiyaçları ile uyumlu olmalıdır.   
− Yönetim sistemleri hızla yürürlüğe konulmalı ve bu sistemler oluşturulacak 

standartlar ile desteklenmelidir.  
 

Bu ihtiyaçlardan ve mevcut problemlerden yola çıkarak  Avrupa Ulaştırma 
Politikaları Bilgi Sistemi (A European Transport Policy Information System (ETIS)) 
önerilmiştir. Sistemin amacı, ulaştırma ağları bilgi sistemlerinin işbirliğini sağlamak ve 
arttırmaktır. Sistem çekirdek bir veri modeli önermekte ve bölgesel, ulusal ve Avrupa 
Birliği ölçeğinde analizlere destek vermeyi amaçlamaktadır. Sistem özellikle inter-
modal ulaştırma için gerekli verileri içermektedir. Verilerin entegrasyonu için Avrupa 
Birliği genelinde, özellikle veri modellerini, veri tabanlarını ve CBS entegre eden 
ETIS’den farklı pek çok değişik proje bulunmaktadır.  
 

Ulaştırma Ana Planı Stratejisi Projesi çerçevesinde ihtiyaç duyulan veriler 
raporun ilgili kısımlarında her bir ulaştırma türü için ayrı ayrı belirtilmiştir. İncelenen 
sistemlerde kurum içersinde sağlıklı veri akışı gerçekleştirilememektedir. Bölümler 
arası yöntemler ve tanımlar farklı olduğundan teknik ve idari veri akışında pek çok 
sorunlarla karşılaşılmaktadır. Kurumlarda bilgilerin toplanması ve analiz edilmesinde 
pekçok zorlukla karşılaşmaktadır. Yeterli doğrulukta olmayan, eksik ve tutarsız bilgilere 
mevcut sistemlerde sıkça rastlanmaktadır. Çok miktarda bilgi olmasına rağmen, 
bilgilerin analog formda olması da verimliliği azaltmaktadır. Karmaşık ve birimlerin 
işbirliğini gerektiren çalışmada bilgi teknolojileri, özellikle veri tabanları ve CBS’nin 
gerekli olduğu kurumlar tarafından fark edilmektedir. Örneğin Devlet İstatistik 
Enstitüsü’nün derlediği ulaştırma ve haberleşmeye yönelik bilgiler pek çok farklı 
kaynaktan faydalanılarak hazırlanmaktadır. Ulaştırma ve haberleşme istatistiklerine ait 
bilgiler Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Botaş, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 
Deniz Nakliyat TAŞ Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü, Devlet 
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Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Posta 
işletmeleri Genel Müdürlüğü ve Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü’nden yıllık olarak 
alınmaktadır. Motorlu Kara Taşıtları; İl ve İlçe Trafik Tescil kuruluşlarından "Araç 
Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu" ile Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri; Emniyet 
Genel Müdürlüğü’nden, Deniz Taşıtları ve Denizyolu Taşıma İstatistikleri; Denizcilik 
Müsteşarlığından manyetik ortamda derlenmektedir. Karayolları ve Demiryollarına 
ilişkin verilerin ise bir kısmına ulaşılamamış, ulaşılan veriler ise genellikle kağıt 
ortamında elde edilebilmiştir. Bölge müdürlüklerinden alınması gerekli veriler ise 
birbirinden farklılık göstermekte, bazı veriler digital ortamda elde edilebilirken, 
diğerlerine ulaşılamamıştır. Ayrıca mevcut durumda kullanılan digital veriler farklı 
format ve birimlerde olduklarından, veri entegrasyonunda problemler ile 
karşılaşılmaktadır. Mevcut sistemlerin işbirliği içersinde çalışması gerekliliği göz ardı 
edilmiştir. Farklı ulaştırma türleri için hazırlanan sistemlerde tanım farklılıkları 
bulunmaktadır. Örneğin taşınan yüklerin cins sınıflandırmaları demiryolu, havayolu ve 
denizyolları için farklılık göstermektedir. Bu tip farklılıkların giderilebilmesi için 
AB’nde farklı çalşımalar yapılmaktadır.   
 

12.2.1. İncelenen Sistemler 
 

Kullanılan CBS hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve problemleri incelemek 
için; A.B.D, Avrupa Birliği genelinde gerçekleştirilen projeler, Almanya, Danimarka ve 
telematik alanında ISO standardı olan GDF (Coğrafi Veri Dosyaları – Geographic Data 
Files) incelenmiştir.  
 
 A.B.D.’nde incelenen sistemler; ulaştırma bilgi sistemleri ve inter-modal 
taşımacılık uygulamalarıdır. CBS-U teknolojisi A.B.D.’nde sıklıkla kullanılmakdır. 
1996-1999 yılları arasında ulaştırma kurumlarında kullanılan CBS uygulama sayısı 
%268 artmıştır. Kullanılan CBS uygulamaları daha önceki bölümlerde kısaca 
sunulmuştur. Konu ile ilgi araştırmalar genellikle; Ulaştırma Araştırma Kurulu 
((Transportation Research Board (TRB)), Federal Karayolu Yönetimi (Federal Highway 
Administration (FHWA)) ve Amerikan Devlet Karayolları ve Ulaştırma Birliği’nin 
(American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)) 
1962’de ortaklaşa oluşturduğu Ulusal Araştırma Programı (National Cooperative 
Research Program (NCRP)) tarafından yürütülmektedir. Ayrıca CBS-U aktiviteleri 
ulaştırma bakanlığı bünyesinde kurulan Ulaştırma İstatistikleri Bürosu (Bureau of 
Transportation Statistics, http://www.bts.gov/) tarafından yürütülmektedir. CBS-U’nın 
inter-modal taşımacılıktaki potansiyeli henüz farkedilmiş ve uygulamaları başlamıştır. 
Bu uygulamalara örnek olması açısından 2000 yılında tamamlanan bir projeden alınan 
sorgulama örneği Şekil 12.1.4.’te sunulmaktadır. 
 

Avrupa Birliği genelinde ise çalışmalar, sistemlerin entegrasyonu üzerine 
yoğunlaşmıştır. Daha sonra bu bölümde sunulacağı gibi ülkeler mevcut sistemlerini 
ortak bir merkezden yönetmek üzere çeşitli çalışmalar yapmakta, özellikle inter-modal 
taşımacılık alanında çeşitli projeler yürütülmektedir. Bu projelere bir örnek Kuzey 
Avrupa ülkeleri arasında gerçekleştirilen IDIOMA projesidir. Projenin bir bölümünde 
İsveç ve Danimarka arasında daha önce denizyolu ile gerçekleştirilen ulaşımın, inşaatı 
tamamlanan karayolu ve demiryolu köprüsü ile gerçekleştirilmesinin lojistik sektörü 
üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Sistemden bir sorgulama örneği Şekil 12.1.5.’te 
sunulmaktadır.   
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Şekil 12.1.4. İnter-modal Taşımacılık Örneği, A.B.D.  

   

 
Şekil 12.1.5. Inter-modal Taşımacılık Örneği, A.B. 

 
Almanya karayolları organizasyonu için 1968 yılında Yol Veri Tabanı 

Yönetmeliği (ASB)’ni kabul etmiş ve eyaletler arasında birliği sağlamıştır. Yönetmelik 
bu tarihten itibaren yıllar içinde geliştirilmiş, karayolu ağlarında veri toplama için tüm 
detayları kapsamaktadır. Ağ için yapım bilgileri, geometrik elemanlar, yol tipleri, 
donatılar, uzunluklar, boykesit, enkesit, malzemeler, kalınlık, genişlik ve mevcut yol 
durumu detaylı olarak tanımlanmıştır. Bu yönetmelikten yola çıkarak, Yol Bilgi Sistemi 
(SIB) oluşturulmuştur. Yol Bilgi Sisteminin içeriğini geliştirmek, değişen koşullara 
uyum sağlamak ve özellikle CBS-U’ yı ve telematik gibi alanlarda doğan ihtiyaçları 
karşılamak için pek çok araştırma projesi yürütülmüştür. Düğüm- Kenar felsefesini 
benimseyen ve içerisinde yaklaşık 600 varlık bulunan  yol bilgi sistemi çeşitli CBS-U 
ile desteklenmiş ve genellikle 1:10.000 ölçekli altlık haritalar kullanılarak çeşitli CBS-U 
uygulamaları organizasyonlarında kullanılmıştır. Fakat baştan CBS-U için 
tasarlanmamış ve verileri buna göre yapılandırılmamış olan sistem, kullanıcı 
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ihtiyaçlarını karşılayamamıştır. Birimler kendi kapalı sistemlerinde kısıtlı veri-alışverişi 
yardımı günlük işlemlerini yürütmekte, biribirine parallel sistemler için veri toplama, 
sistem bakımı gerçekleşmektedir.  Bu problemi çözmek için pek çok proje 
başlatılmıştır. Bu projelerden Nordrhine-Westfalen için geliştirilen yol bilgi sistemi, en 
başarılı projelerden biri olarak görülmüş ve çeşitli eyaletlerde kullanılmaya başlamıştır. 
Mevcut sistem sorgulamalarından iki örnek Şekil 12.1.6. ve Şekil 12.1.7.’de 
gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 12.1.6. Branderburg Eyaletinden Alınan Sorgulama Örnekleri 
 

 
Şekil 12.1.7. NWSIB Karayolu Üstyapı Sorgulama Örneği 

 
Tüm Danimarka karayolları için geliştirilen Yol Bilgi Sistemi (VIS) ülke için yol 

ve trafik durumu bilgilerini saklamaktadır. Biribirinden farklı veri tabanları bölgesel 
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olarak istenilen bilgileri içermektedir. 1:200.000 ölçekli taranmış haritalar sorgulama 
sonucu gösterilmektedir. Danimarka karayolları bilgi sistemi bu farklı ölçeği dolayısı ile 
incelenen diğer sistemlerden ayrılmaktadır.  Sistem planlama amaçları için 
kullanılmaktadır. Kullanılan sistemden Trafik Yoğunluğu Analizi sorgulama örneği 
Şekil 12.1.8.’de sunulmaktadır.  

 

 
Şekil 12.1.8. Trafik Yoğunluğu Analizi 

 
 GDF, 1980’li yıllardan beri geliştirilmekte olan Avrupa Birliği tarafından 
desteklenen Drive programı sonucu tanımlanmıştır. Drive’ın amacı, taşıtlar ve yol 
arasında trafik bilgisi toplama ve değişimi için standart bir yöntem oluşturmaktadır. 
GDF, 2000 yılından itibaren ISO standardı olarak tanımlanmıştır. Çeşitli üreticilerin 
geliştirdikleri sistemler yardımı ile sistem mevcut durumda Avrupa’da kullanılmaktadır. 
Sistemler ayrıca kullanıcıya çeşitli seçenekler sunmakta; kullanıcı kendi ihtiyaçlarına 
göre en kısa yol, otoyolların tercih edilmesi, en hızlı şekilde varış noktasına ulaşma gibi 
farklı seçenekleri biraraya getirebilmektedir. Geliştirilen sistemler platformlardan 
bağımsız olup, araçlara monte edilen ekranlar, cep telefonları, cep bilgiyasarları ve ofis 
bilgisayarlarında kullanılabilmektedir. Ayrıca bu sistemlerin bazılarında sesli komutlar 
ile sürüş kolaylığı sağlanmıştır. Ülkemizde bu tip sistemlerin kullanılabilmesi gerekli 
altlık haritalar tüm Türkiye için mevcut değildir. Bu eksikliklerin tamamlanabilmesi için 
çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 
 

12.2.1.1. Veri toplama yöntemleri 
 

Ulaştırma hizmetlerini gerçekleştirebilmek için, kurumlarda öncelik veri 
toplama işlemlerine verilmektedir. Veri toplama, ağın farklı aşamaları kurum için 
gerekli olduğundan sürekli bir işlemdir. Bu farklı aşamalar; planlama, tasarım, yapım, 
mevcut bilgiler - örneğin trafik verileri - ve bakımdır. Sistemin diğer bileşenleri ise 
yönetim ve araştırmadır. Geçmiş senelerde ulaştırma ile ilgili hizmet veren kurumlarda 
ulaştırma ağ verilerinin toplanması için klasik yöntemler kullanılmıştır. Toplanan 
veriler kurumlarda analog formda depolanmakta ve gerektiğinde verilere ulaşmakta 
büyük problemler ile karşılaşılmaktadır. Analog veri toplama yöntemleri digital 
yöntemler ile karşılaştırıldığında pahalı ve yeteri kadar hızlı değildir. Farklı 
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kaynaklardan gelen verileri biraraya getirmek ve gerekli karmaşık analizleri 
gerçekleştirmek kolay olmamaktadır. Aynı zamanda genellikle otomatik yöntemler 
olmadığından hatalara, tutarsızlıklara açıktır. Kullanıcılar verileri kendi ihtiyaçları 
doğrultusunda toplamakta ve diğer kullanıcılar ile paylaşamamaktadır. Bu sebepler ile 
veri toplama maliyetleri yüksektir. Digital veri toplama tekniklerinin gelişmesi ve yeni 
teknolojilerin daha ekonomik çözümler getirmesi ile birlikte digital veri toplama oranı 
artmış ve bu verilerin depolanması için, kurumlar çözüm arayışlarına girmiştir. Fakat 
yeni teknolojiler mevcut düşünce ve kazanılmış pratik yeteneklerin değiştirilmesini 
gerektirebilmektedir. Bu sebeplerden dolayı mevcut sistemlerde hem analog, hem 
digital veriler bulunmaktadır. 

  
Ulaştırma ağlarında kullanılan veri tiplerine örnek, karayolu ağlarından 

verilebilir. Yol ve trafik ile bilgileri içeren veriler Şekil 12.1.9.’ de bulunmaktadır. Bu 
bilgilerden ilk üçü klasik yöntemler ile toplanabilecekleri gibi, ulaştırma kurumlarında 
alternatif olarak yeni teknolojiler, örneğin aktif mikrodalga tarayıcıları, yüzey 
tarayıcıları, video görüntülerinden otomatik araç sayımı kullanılmaktadır.  

 
 

Yol ve Trafik Bilgisi

Yeni İnşaat 
- Ölçme 

- Tasarım 

- Çevresel 

- Yapım 

- Kontrol 

- Donatı 

Halihazır Veriler 
- Ağ Verisi 

o Yol Ağı 

o Yönetim 

o Trafik ile ilgili 

- Envanter 

o Yapım ile ilgili 

o Yol Elemanları 

- Yol Durumu verisi 

- İnşaat alanı verisi 

Trafik Verileri 
- Trafik Verileri 

o Sayım istasyonları 
/ Dinamik veri 

o Yol Çevre 

o Kaza Verisi 

- İşaretler 

o Hareketli işaretler 

o Sabit işaretler 

o Hafif İşaretler 

Tarih Geometri Topoloji 

3 2 1 

4 

 
Şekil 12.1.9.  Yol ve Trafik Bilgileri 

 
Dördüncü gruptaki verilerden geometri ve topoloji bilgileri, mekansal veri 

toplama yöntemleri ile toplanmaktadır. Mekansal veri toplama yöntemleri dolaylı ve 
dolaysız olarak ikiye ayrılmaktadır. Dolaysız yöntemler; arazi ölçmeleri, fotogrametri 
ve uzaktan algılamadır. Arazi ölçmeleri klasik ölçme işlemleri, manyetik ortamda 
gerçekleştirilen ölçmeler ve konumlandırma sistemleri yardımı (GPS, Galileo) ile 
yapılan ölçmelerdir. Fotogrametrik ölçmeler ise hava fotoğraflarının değerlendirilmesi 
sonucunda gerçekleştirilmekte, uzaktan algılama verileri ise uzaydan çekilen görüntüler 
yardımı elde edilmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte veri toplama için farklı 
teknikler, örneğin lazer tarayıcılar, LIDAR…vb., geliştirilmekte, ya da mevcut sistemler 
daha fazla verim alabilmek için entegre edilmektedir. Dolaylı yöntemler ise daha önce 
elde edilmiş analog haldeki bilgilerin, genellikle harita, taranarak ya da 
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sayısallaştırılarak digital hale getirilmesini kapsamaktadır. Veri toplama tekniklerinin 
seçiminde dikkat edilmesi gerekli en önemli unsure; yapılacak yatırımın kullanıcı ve 
sistem ihtiyaçlarını karşılaması, veri toplama sisteminin daha sonra da sistemi 
güncelleştirmek için kullanılacağı, tercih edilecek yöntemin teknolojik anlamda 
gelişmiş olması ve verimliliğidir. Veri güncelleştirme döngülerinin sıklığı, kullanılan 
mekansal referanslar ve yöntemler karayolu ağlarındaki farklı uygulamalar için örnek 
olması amacı ile Tablo 12.1.4.’ de verilmiştir. Dolaylı yöntemler mevcut veri toplama 
yöntemleri arasında maliyeti en az olandır, fakat verilerin güncelliği üretilen haritanın 
yapım tarihi ile sınırlıdır. Kurumlara önerilen sistem ihtiyaçlarını belirleyip, her iki 
yöntemi de kullanmaktır. Veri elde etme yöntemleri tercih edilmeden önce, kurum 
içerisindeki mevcut verilerin öncelikle belirlenip, sisteme entegrasyonu 
gerçekleştirilmelidir. Tabloda kullanılan mekansal veri referanslandırma yöntemleri ile 
ilgili geniş açıklamalar diğer kısımlarda bulunmaktadır. Kısaca, Linear 
Referanslandırılmış veriler, belirlenen bir hat üzerinde bilinen bir noktadan (başlangıç 
noktası) yön ve mesafe yardımı ile bilinmeyen bir noktanın tanımlanmasıdır. Sistemler 
yapıları gereği tek boyutludur. Bu sistemlerden en bilinenleri ve ülkemizde de sıklıkla 
kullanılanları kilometreleme, kontrol-kesim ve düğüm-kenar yöntemleridir. 
Koordinatlar ile referanslandırılmış veriler ise harita ya da konumlandırma sistemleri 
(GPS, Galileo) yardımı ile referanslandırılmış verilerdir. 
 

Tablo 12.1.4.  Karayolu Verileri Güncelleştirme Döngüleri 
Mekansal Veri Veri Toplama Kullanıcı 

İhtiyaçları 
Linear 

Referanslandırılmış 
Koordinatlar ile 

referanslandırılmış 

Analiz 
Döngüsü 

Zaman Yöntem 

Proje Bilgisi 
 

 Bir kerelik/ 
Dönemsel 

Yapıldığında Sözleşme 

Yol ve Otoyol 
Bilgisi   

Dönemsel Günlük/ 

Aylık 

Envanter 

Trafik İzleme 
  

Dönemsel Saatlik/Günlük Sayım 
Bilgisi 

Bakım 
Maliyetleri  

 Dönemsel / 
Çok senelik 

Mevcut Durum Kayıt 

Kaza Bilgileri 
  

Dönemsel Olduğunda Kaza 
Raporu/ 
Envanter 

Üstyapı 
Bakımı  

 Dönemsel Sezonsal Rapor 

Planlama 
Uygulamaları   

Dönemsel Aylık Rapor 

Kapasite 
Analizleri  

 Dönemsel Günlük/ 

Aylık 

Kayıt 

  
 

Geometri, topoloji ve ilk üç gruptaki bazı verilerin hepsini birden toplayan 
entegre sistemler (GPS, INS, yüzey tarayıcıları, gyro, laser, video kamera) mevcuttur. 
Danimarka Karayolları kurumlarında kullanılan entegre sistem ve demiryolu için 
geliştirilmiş benzer bir sistemden alınan görüntüler Şekil 12.1.10.’da sunulmaktadır. Bu 
sistemler yardımı ile yol ağı boyuna profili, yüzey düzgünlüğü, mekansal bilgileri, 
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uzunluğu ve enkesitleri otomatik olarak toplanmaktadır. Toplanılan veriler, bilgi 
teknolojileri altyapısı yardımı ile araçtan direkt olarak bilgi toplama merkezine 
gönderilmektedir. Karayolları için tasarlanan sistem İsveç ve Yunanistan’da da 
kullanılmaktadır. Benzer sistemler Almanya ve ABD tarafından da geliştirilmiştir. 
Ulaştırma ağlarının görüntülenmesi, kurumlar tarafından, yol koşullarının belirlenmesi 
ve hukuksal problemlerin çözümünde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Görüntüler; 
zaman, tarih, hız, kontrol kesim numarası, yön ve konumsal bilgileri içermektedir. 
Dördüncü gruptaki tarih bilgileri ise, ulaştırma ağına ilişkin tüm verilerin uygun şekilde 
zamana göre depolanıp saklandığı veri gruplarıdır. Bu sayede ağdaki değişimler ve 
çeveresel etki, senaryo gerçekleşmeleri, stratejik planlama gibi çeşitli uygulamalar için 
mevcut durumu ve istenilen zaman dilimindeki durumu karşılaştırmak mümkün 
olacaktır.  

 
 

 
Şekil 12.1.10. Karayolları ve Demiryolları Ulaştırması için  

Entegre Veri Toplama Sistemleri 
 

Mevcut bilgi teknolojileri altyapısını belirlemek için incelenen sistemler, bu 
teknolojilerin ulaştırma alanında en iyi ve verimli kullanıldığı sistemlerdir.  Avrupa 
Birliği genelinde yapılan araştırmada ulaştırma hizmeti veren kurumlar arasında pekçok 
farklılıklar görülmüştür. AB çerçevesinde bu durumu gidermek üzere pek çok önem 
alınmıştır. Bunlar; 

 
− Veri toplama standartlarının oluşturulmamıştır.  
− Trafik sayımlarında birbirinden çok farklı uygulamalar bulunmaktadır. 

İncelenen ülkelerde devlet yolları ve yoğunluğun meydana geldiği il 
yollarında otomatik sayımlar gerçekleştirilirken, örneğin İtalya’da anketler 
yardımı ile kağıt ortamında bu veriler toplanmakta ve sadece otoyollarda 
veriler digital ortamda bulunmaktadır. Mevcut durumda AB içersinde 
özellikle taşımacılık istatistikleri birbiri ile uyuşumsuzdur.  

− Digital ortamda toplanılan veriler örneğin Fransa’da gelişmiş bilgi 
teknolojileri ile entegre edilip detaylı analizler yapılabilirken, Portekiz’de 
semantik yöntemler kullanılmaktadır.  

− Uluslarası karayolu yük taşımacılığında pek çok problem ile 
karşılaşılmaktadır. AB’nin açıklamış olduğu ‘Yol Yönergesi (Road 
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Directive)’ uyarınca, ağ üzerinde taşınan yük miktarı istatistikleri AB’ne 
iletilecektir. Mevcut durumda  farklı ülkeler için örnekleme aralıkları %0.1 
ve %2 arasında değişmektedir. Kesim bazında ağır taşıt trafiği verileri 
düzensizdir. 

− Karayolu ve demiryolu verileri biribirleri ile ilişkilendirilmemiştir.  
 

Ülkemiz ulaştırma ağlarında ise benzer problemler ile karşılaşılmaktadır. Veri 
toplama ve depolamada da herhangi bir standart bulunmaması yüksek maliyetler ile 
toplanılan verilerin tutarsız ve eksik olamsına neden olmaktadır. Trafik sayımları, yük 
ve yolcu taşıma verileri için devlet yollarında kullanılan tek yöntem yol kenarı anketleri 
ve dingil yükü ölçümü sırasında yapılan anketlerdir. Bu anketler belirli dönemlerde 
hafta içi tek gün olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ulaştırma ağı altyapısı ile ilgili 
bakım bilgileri düzensiz yapıdadır.  

 
 
12.2.1.2. İncelenen veri modelleri 
 

Yüksek maliyetler ile toplanılan verilerin düzenli ve kullanıcıların istedikleri 
analizlere cevap verebilecek şekilde depolanabilmesi için, kullanıcı istek ve 
ihtiyaçlarına göre tanımlanması gerekmektedir. Öncelik; depolanacak verilerin 
belirlenip, gerekli analiz yöntemlerinin tanımlanmasıdır. CBS’nin başarısı, sırası ile 
kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, kullanılan yöntemlerin belirlenmesi, veri yapısı 
analizi aşaması ve veri modellemesi aşamasına bağlıdır. Mevcut veri modelleri 
hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve problemleri incelemek için A.B.D, Almanya, 
Danimarka ve telematik alanında ISO standardı olan GDF kavramsal veri modelleri 
incelenmiştir. İncelenen modeler;  

 
a) ABD Ulusal Araştırma Kurulu (Transportation Research Board (TRB)) 

tarafından yönetilen Ulusal Araştırma Programı ((National Cooperative 
Research Program (NCRP)) tarafından mevcut CBS-U ihtiyaçlarının 
belirlenmesi ve çerçeve bir veri modeli tasarlanması için oluşturulan NCRP 
20-27 projesi kapsamında oluşturulmuş veri modelidir. 

b) Federal Alman Yol Bilgi Sistemi (SIB). Yol Bilgi Sisteminin içeriğini 
geliştirmek, değişen koşullara uyum sağlamak ve özellikle CBS-U’ yı ve 
telematik gibi alanlarda doğan ihtiyaçları karşılamak için pek çok araştırma 
projesi yürütülmüştür. Bu projelerden Nordrhine- Westfalen için geliştirilen 
yol bilgi sistemi, en başarılı projelerden biri olarak görülmüş ve eyalette 
kullanılmaya başlamıştır. 

c) Uluslararası Akıllı Ulaştırma Sistemleri Standardı – Coğrafi Veri 
Dosyalarıdır.   (GDF) 

 
 ABD’nde incelenen model; tüm ulaştırma organizasyonları, karayolları, 
demiryolları, denizyolları ve havayolları için tanımlanmıştır. Bu model ABD’nde de 
çok sayıda ulaştırma organizasyonunda uygulanmıştır. Önerilen model; mekansal 
verilerin, ulaştırma ağlarında meydana gelen olayların, geometrik sistem gösteriminin 
ve topoloji elemanları kenar-düğümün birbirinden bağımsız olması temel felsefesine 
dayanmaktadır. Model temel elemanlardan başlayıp adım adım oluşturulmuş, karmaşık 
kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak elemanlar daha sonra ilave edilmiştir. Modelin en 
büyük avantajı, ilgili tüm kurumlar için tek bir model tasarlanmış olması ve ikincil 
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kurumlar ile veri alış-verinin göz önünde bulundurulmasıdır. Öz nitelik verilerinden 
mekansal verilerin ayrı tutulması sistemin diğer bir büyük avantajıdır. Sistemin 
bakımında çok büyük kolaylık ve tasaaruf sağlayacak, analizleri kolaylaştıracaktır. 
Ayrıca diğer ülkelerde göz ardı edilen bu yüzden tüm sistemin tekrar yapılandırılması 
ya da atıl durumda olmasına neden olan Linear Referanslandırma Sistemleri (LRS) ve 
CBS-U entegrasyonu sistemde göz önünde bulundurulmaktadır. 
 
 İncelenen ikinci sistem, NWSIB, CBS-U’ yı mevcut sistem üzerinde inşaa 
etmekte ve detaylı bir veri modeli sunmaktadır. Model tasarlanırken dört temel bileşen 
bulunmaktadır. Bunlar; yol ağı, envanter, geometri ve kullanım haklarıdır. Sistem 
tasarlanırken nesne tabanlı olarak tasarlanmıştır.  Geçmiş ağ yapıları ve ağa ait bilgiler 
bu sistem tasarlanırken diğer modellerden farklı olarak dahil edilmiş, bu sayede 
kullanıcı ihtiyaçlarının büyük ölçüde gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bilindiği gibi 
ulaştırma organizasyonlarında özellikle stratejik plan, dönemsel istatistiki bilgiler üst 
yönetim tarafından öncelikli uygulamalar olarak tanımlanmıştır. Geçmiş dönemlere ait 
bilgilerin tarih bilgisi olarak saklanması hem bu amaca hizmet edecek, hem de sistemin 
tutarlılığı ve bakımını kolaylaştıracaktır. Sistemin en önemli avantajı, kurumların veri 
kaynaklarını entegre etmesi ve tarih bilgisini göz önünde bulundurmasıdır.  Tüm 
kurumların mevcut verileri ve ihtiyaç duyabileceği veriler sistemde entegre edilmiştir. 
Tarih verisini kullanarak geçmiş, mevcut ve gelecek ile ilgili analizler yapmak mümkün 
olacaktır. Aynı zamanda Almanya’da kullanılan GDF, ASB ve OKSTRA standartlarının 
sistem ile entegrasyonunun baştan modellenmiş olması, tasarlanan modelin en kuvvetli 
yönlerinden birisidir. 
 
 Üçüncü model, GDF, Karayolu Bilgi Sistemlerinde henüz geliştirilmiş bir 
standart olmaması ve bu sistemlerinin CBS-U ile yakın ilişkisinden dolayı, mevcut 
karayolları bilgi sistemleri tarafından genellikle temel olarak alınmıştır. GDF halen iki 
boyutlu olmasına rağmen, üçüncü boyutu entegre etme olanakları araştırılmaktadır. 
GDF kavramsal veri modeli üç ayrı basamaktan oluşmaktadır. Bu basamaklar sıfır, bir 
ve iki olarak adlandırılmıştır. Sıfırıncı basamak geometri ve topoloji bilgileridir. Birinci 
ve ikinci basamaklar nesneler ve öznitelikler gibi ilave bilgileri kapsamaktadır. Birinci 
ve ikinci basamaklar birbirilerinden genelleştirme detayı seviyesinde ayrılmaktadır. 
Birinci basamakta basit nesneler bulunurken, ikinci basamakta basit nesnelerden 
oluşmuş daha karmaşık nesneler bulunmaktadır. Metaveri, veri hakkındaki veriler – 
kullanım amacı, veri toplama yöntemi, zamanı, doğruluk, hassasiyet, veriye sahip olan 
birim ..vb, kavramsal veri modelinde bulunmaktadır. Bu yönü ile diğer sistemlere göre 
çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu sistem farklı genelleştirme kademelerine 
verdiği destek, bölünmüş yolları içermesi, çok boyutlu yol bilgisini desteklemesi ve 
metaverilerin zenginliği sayesinde incelenen sistemlere göre avantaj sağlamaktadır. 
  
 

12.2.1.3. CBS-U standartları 
 

CBS’nin kullanılmasındaki ve bunun sonucu olarak veri paylaşımının 
önemindeki artış tüm dünyada standartlaşmaya duyulan ihtiyacı hızlandırmıştır. 
Günümüzde konu ile ilgili ihtiyaçlar örneğin kartografik gösterim, konumsal doğruluk 
ve belgelenmiş kavramsal veri modeli ihtiyaçları dile getirilmekte ve konuya ilgi 
artmaktadır. Pek çok ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş mekansal bilgi 
teknolojileri için standartlar oluşturmaya ve bu konuda inisiyatif sahibi olmak için 
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çalışmaktadır. Ülkemizde mekansal bilgi teknolojileri konusunda ulusal bir standart 
henüz oluşturulmamıştır. Bu çalışmalar halen devam etmektedir. 

 
Uluslararası düzeyde Uluslararası Standardizasyon Kurumu (International 

Standardization Organization (ISO)) nun mekansal bilgi teknolojileri ile bağlantılı pek 
çok komisyonu bulunmaktadır.  Bu komisyonlardan TC211’in  amacı genel kavramları 
örneğin yöntemleri, araçları ve veri yönetimi hizmetlerini standartlaştırmaktır. Diğer 
komisyonlar TC204 ve TC22 yol bilgisi ile ilgilidir. TC204, daha önce değinilen GDF 
genellikle araç takip sistemleri için kullanılmaktadır. GDF’nin diğer kullanım alanları 
seyahat bilgisi, yük taşımacılığı, otomatik konumlandırma, trafik yönetimi, kitlesel 
ulaşım, acil servisler, ulaştırma bilgi ve kontrol sistemlerini (TICS) ve entegre ulaşım 
sistemleri ile ilgili bilgilerin standardizasyonu ile ilgilidir. TC22 ise araçların ve 
donanımlarının güvenliği, ortak bir terminoloji oluşturulması ve biribiri ile uyumunu 
içermektedir. 
 

Bir başka uluslararası standart ise DIGEST (Digital Bilgi Coğrafi Değişim 
Standardı) Digital Coğrafi Bilgi Çalışma grubu tarafından tanımlanmış olup, sekiz 
NATO üyesi ülkenin inisiyatifi doğrultusunda oluşturulmuştur. DIGEST, askeri 
amaçlara ek olarak sivillerin kullanımı için planlamış standartlardır. DIGEST’in amacı 
digital veri standartlarında, çokuluslu anlaşmalar yardımı ile desteklenen veri yapıları, 
varlık ve öznitelikler kodlama şemaları, veri değişim ortamları, yapıları ve idari 
işlemlerin birbiri ile uyumlu hale getirilmesidir. Açık CBS Konsorsiyumu (OPEN GIS 
Consortium) ise uluslararası düzeyde herhangi bir hükümete bağlı olmaksızın kamu ve 
özel sektör kuruluşlarının karşılıklı anlaşmaları sonucu oluşturulmuştur. Konsorsiyum 
tarafından önerilen standart Açık Geoveri Uluslararası Veri Değişimi Şartnamesi (Open 
Geodata Interoperability Specification (OGIS)), amacı mekansal-değişim gösteren veri 
ve işlemlerinin modellenmesidir. Bu standart; mevcut ve potensiyel tüm mekansal-
değişim gösteren uygulamaları, veri modelinin kullanacağı veri modeli dilleri 
şartnamelerini ve OGIS modelinin kurulacağı dağınık veri tabanları için  kurallar 
oluşturmayı amaç edinmiştir. 

 
Ulusal anlamda ya da daha geniş kapsamlı coğrafi bölge ve yapılarında, 

kendileri için geliştirmekte oldukları standartları bulunmaktadır. Örneğin Amerika 
Birleşik Devletlerinde  geliştirilen standart Mekansal Veri Transfer Standartıdır (Spatail 
Data Transfer Standard (SDTS)). Bu standart sayesinde Amerika Birleşik Devletleri 
Eyaletleri kurumları farklı donanım, yazılım, ve işletim sistemleri kullanan uygulamalar 
arasında veri paylaşımını gerçekleştirebilmektedir. SDTS tasarlanırken topoloji, tarama 
veriler, hidrografik veriler ve topografik veriler için kullanılacağı belirlenmiştir. Aynı 
zamanda SDTS, NATO’nun Avrupa’daki üyeleri tarafından oluşturulan DIGEST 
standartlarının da parçalarından birini oluşturmaktadır. Avrupa’da ise, mekansal veri 
konusunda Avrupa Standartlar Komisyonu (European Committee on Standards (CEN)) 
teknik komisyonu TC 287 çalışmaktadır. Komisyonun amacı genel anlamda 
yapılandırılmış mekansal teknoloji kavramlarının ve bileşenlerinin standart hale 
getirilmesidir.  Standartın içeriği coğrafi verilerin tanımlanması, yapılandırılması, 
sorgulanması, güncelleştirilmesi ve metaverilerdir. Kalite, uygunluk ve metaveri 
konuları bahsedilen kuruluşlar tarafından göz önüne alınmıştır. Ayrıca CEN TC 278; 
yol, ulaştırma ve araç takip sistemleri bilgilerinin standardizasyonunu içermektedir. 
Özellikle entegre ulaştırma ağlarında teknik uyumlaştırmayı hedeflemektedir. Kullanıcı 
bilgileri, ulaştırma yönetimi, araç ve ağ üzerindeki iletişim bilgilerini standartlaştırmayı 
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içermektedir.  
 
Tanımlanan standartlar arasında pek çok farklılıklar olmasına rağmen, mevcut 

veri ve veri kalitesi göz önüne alındığında, genel bir kabule ulaşılmıştır. Verilerin 
konumsal ve semantik doğruluğu sağlanmalı, kavramsal veri modelleri tanımlanmalı ve 
mantıksal olarak tutarlı olmalıdır. Sonuç olarak, CBS için resmi veri modeli tasarlanıp 
belgelenmeli ve doğruluklar sertifikalandırmalıdır. Bu kadar fazla standartın 
oluşturulmasının sebepleri kurumların standartlar konusunda söz sahibi olma istekleri, 
farklı amaç ve hedefleri bulunmasıdır.  Bu sebeple geliştirilen standartlar oldukça farklı 
alanlara yönelmiş ve herhangi bir uygulama alanını örneğin kadastro, altyapı bilgileri, 
ulaştırma, veri modelleri konusunda kapsamamakta, sadece genel bir altlık teşkil 
edebilecek niteliktedir.  
 

Genel olarak tüm CBS ulaştırma uygulamaları kapsayan bir standart henüz 
geliştirilmemiş olmasına rağmen araç takip sistemleri için geliştirilen standartlar, ağ 
bilgi sistemlerine altlık teşkil etmektedir. Bulunması gerekli minimum özellikler; 
mekansal doğruluk, uygulamalarda kullanılmak üzere dönüştürülebilir lineer 
referanslandırma sistemleri, diğer sistemler ile uyumlu formatta veriler, doğruluk 
sertifikası, verilerin topolojik olarak bağlı olması, veri bakımı standartları ve enazından 
öznitelik setine sahip; değişmeyen tanımlayıcı, yol tipi, yol adı, yol numarası ve 
metaverilerden oluşmaktadır. 

 
 

12.3. İZLENECEK YÖNTEM 
 
Belirlenen problemlerin çözümü için tek bir veri modeli tasarlanmalıdır. Tüm 

veri ve yöntemlerin tek bir model çerçevesinde modellenmesi, kurumlar arası tanım 
birliğine varılması ve veri toplama işlemlerinin sistematik hale getirilerek, tekrarların 
önlenmesi amaçlanmaktadır. Sistemin tasarlanması aşamasında genellikle birleştirilmiş 
veri-yöntem tabanlı yaklaşım en uygun çözümü sağlamaktadır. Birleştirilmiş veri-
yöntem tabanlı yaklaşımda amaçlanan toplanılan/ihtiyaç duyulan verilerin ve kullanılan 
yöntemlerin ulusal ve uluslararası standartlarda göz önünde bulundurularak tek bir 
model tasarlanması ve bu modelin mekansal veriler ile desteklenmesidir. Sistemdeki 
tüm verilerin mekansal referansı bulunacak, bu sayede veri entegrasyonu sağlanacaktır. 
Kullanıcılar sistem sayesinde hızlı bir şekilde ilgilendikleri analizlerin sonuçlarına 
ulaşacaktır. Sistem diğer kurum ve birimlerden veri toplama, bu verilerin analizi, 
formatların uyuşumsuzluğu ve veriler arasındaki tutarsızlıklar gibi problemleri 
kullanıcıya ulaşmadan çözmektedir.  Bütünleşik yaklaşım Şekil 12.1.11.’da 
gösterilmiştir.  

 
CBS-U sistemin kurulması üç ana aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; Aşama I - 

Stratejik planlama, Aşama II - Veri modeli tasarımı, Aşama III - Sistemin yürürlüğe 
konulması, yaygınlaştırılması, güncelleştirilmesi ve eğitimdir. 
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Şekil 12.1.11.  Bütünleşik Yaklaşım Akış Şeması 

 

 

12.3.1. Aşama I-Stratejik Planlama, Temel Haritaların Geliştirilmesi, Veri 
Dönüşümü ve Pilot proje 

 
Başlangıç çalışması stratejik planın geliştirilmesi, temel haritaların üretilmesi, 

ilk veri dönüşümlerinin sağlanması, karayolu, demiryolu ve boru hatları için lineer 
referanslandırma sistemi dönüşümleri, pilot projeler ve kurum içersinde CBS-U eğitimi 
verilmesinden oluşmaktadır. Geliştirilecek stratejik planın iki ana hedefi; belirli bir sıra 
takip edilerek başarılı bir CBS geliştirilebilmesi için gerekli çerçevenin sağlanması ve 
en iyi sonucu temin edecek öncelikli aktivitelerin belirlenmesini sağlamaktır. Stratejik 
Plan en azından; CBS uygulamalı eğitim çalışmasının gerçekleştirilmesi, ihtiyaçların 
belirlenmesi, öncelikli uygulamaların tespiti ve kurulması, veri ihtiyaç ve 
dönüşümlerinin belgelenmesi, sistem tasarımının belgelenmesi, donanım/yazılım, veri 
tabanı yönetim sistemleri, ağ yapıları, veri toplama ve veri dönüşümü, kurum 
isteklerinin belgelenmesi, proje için zaman çizelgesinin hazırlanması, yıllık maliyetlerin 
hesaplanması, CBS stratejik planlama uygulamalı eğitim çalışmasının 
gerçekleştirilmesi, CBS stratejik planlama raporunun sağlanması ve CBS yardımı ile 
desteklenebilecek öncelikli iş fonksiyonlarının belirlenmesini kapsamalıdır. 

 
Yapılan çalışmalarda Türkiye’de CBS-U konusundaki en önemli eksikliklerden 

birisinin CBS’ne altlık teşkil edecek temel haritaların eksikliği ya da bu haritalara 
ulaşmaktaki zorluktur. Karayolu CBS’de veri ve idari iş akışında kullanılan altlık 
haritaların ölçekleri ve altlıklardan beklenilen hassasiyet Şekil 12.1.12.’de 
gösterilmiştir. Proje kapsamında ulaştırma planlamasında tüm Türkiye için halen 
kullanılmakta olan 1: 1.700.000 ölçekli grafik haritadan faydalanılmıştır. Ölçekler 
detaylı olarak incelendiğinde proje kapsamında kullanılan altlık temel harita ile detaylı 
analizlerin verimli bir şekilde gerçekleştirilemeyeceği görülmektedir. 
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Şekil 12.1.12. Temel Harita Ölçekleri 

 
Şekilde Planlama – Ülke ile gösterilen uygulama; bütçe planlamalarını, 

analizleri, program geliştirme ve değerlendirme gibi üst yönetimin öncelikli 
uygulamalarıdır. Koridor Seçimi, planlama-bölgesel ve donatı yönetimi kaynakların 
yönetimini, yol donatılarının tesis ve bakımını ve stratejik planlamayı kapsamaktadır. 
Örnekler, üstyapı yönetimi ve köprü yönetimi olarak verilebilir. 1:10.000 ve 1:25.000 
ölçekli haritaların kullanıldığı koridor analizleri ve donatı yönetimi kurum 
uygulamalarının çoğunu kapsamaktadır. Bunların başında bakım-onarım, yol envanter 
bilgilerinin güncelleştirilmesi, trafik yönetimi ve alternatif geometrik tasarım elemanları 
gelmektedir. Tasarım ve yapım aşaması bilgileri ise oluşturulacak CBS-U içerisinde 
projelerin takibi için bulunması gerekli bilgilerdir. Bu bilgiler genelleştirilerek CBS-U 
kapsamında takip edilmelidir. Mevcut CBS-U projelerinde veriler 1:10.000 ile 1:25.000 
ölçeklidir. Stratejik Planlama için ise 1:100.000 ölçekli haritalar kullanılmaktadır. 
Ulaştırma Ana Planı Stratejisi Projesi kapsamında belirtilen ihtiyaçlar oldukça kapsamlı 
olup, ülke çapında ulaştırma planlaması, koridor seçimi, bölgesel planlama, donatı 
yönetimi ve koridor analizleri uygulamalarının hepsini kapsamaktadır. Tüm bu verileri 
entegre edebilecek bir CBS’de kullanılacak temel altlık haritalar, dünyadaki 
örneklerinde de olduğu gibi 1:10.000 ile 1:25.000 ölçeklidir. Geliştirilen yöntemler 
yardımı ile, örneğin genelleştirme, farklı ölçeklerdeki uygulamalar aynı sistem içersinde 
gerçekleştirilmektedir. Kurumlardan beklenilen, kendi sistemlerinden stratejik planlama 
için tasarlanan sisteme veri aktarmalarıdır. Diğer ülkelerde incelenen sistemlerde, 
kurumların kendi için geliştirecekleri sistem daha detaylı analizleri kapsayacağından 
1:10.000 veya 1:25.000 ölçeklidir. Ülkemizde 1:10.000 ölçekli haritalar tercih 
edilmemekte, 1:25.000 ölçekli harita üretimi ve kullanımı ise Harita Genel Komutanlığı 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu haritalar özel izne bağlı olarak üçüncü şahıslar 
tarafından kullanılabilmektedir. Kurumların artan temel harita ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere “Bakanlıklar arası Harita İşleri Koordinasyon ve Plânlama Kurulu” Bünyesinde 
Yürütülen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Kurma Çalışmaları bünyesinde 
1:25.000’lik altlık haritaların tüm Türkiye için üretiminin kısa sürede gerçekleştirilmesi 
ve ihtiyaç duyan kurumlar tarafından paylaşılmaları hedeflenmektedir. Bu çalışmalar 
henüz tamamlanmamıştır. Bazı kurumlar bu ihtiyaçlarını kendi imkanları ile karşılama 
yoluna gitmektedir. 
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 Günümüzdeki mekansal veri toplama teknikleri, özellikle fotogrametri ve 
uzaktan algılama, planlama amacı ile ulaştırma ağlarında ihtiyaç duyulabilecek istenilen 
ölçekteki altlık temel haritaları üretebilecek teknolojik olanaklara sahiptir. Fakat hangi 
teknolojinin seçileceği maliyet hesabı ile doğru orantılıdır. Büyük ölçekli harita üretimi, 
maliyetleri arttıracaktır. Altlık olarak tercih edilecek temel haritaların ölçeği ve elde 
ediliş biçimi, maliyet hesabı ve gerekli yasal altyapının oluşturulduktan sonra 
belirlenebilir. Altlık olarak kullanılacak temel haritalar dolaylı ya da dolaysız olarak 
elde edilebilir. Temel haritalar fotogrametri ve uzaktan algılama yöntemleri ile dolaysız 
olarak elde edilir. Her iki yöntem de belirli arazide yapılacak ölçmeler ile 
desteklenmelidir. Genellikle arazi ölçmeleri GPS (Global Positionning System-Global 
Konumlandırma Sistemi) destekli olarak gerçekleştirilmektedir. Temel haritaların 
dolaylı olarak elde edilmesi ise sayısallaştırma ve analog verilerin taranması ile 
gerçekleştirilmektedir. Dolaylı yöntemler ile temel haritaların elde edilmesi, maliyet ve 
verilerin güncelliği de göz önüne alındığında önerilen bir yöntem değildir. Veri toplama 
oranları ve harita ölçekleri ile ilgili detaylı bilgi Şekil 12.1.13.’de gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 12.1.13. Veri Toplama Yöntemleri ve Oranları 

 
Karayolu, demiryolu ve boru hatları için temel haritaların, kullanılan linear 

referanslandırma sistemi ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Havayolu ve denizyolu 
ağları için toplanılan üç boyutlu veriler ile referanslandırılabildiğinden, bu işlem adımı 
sadece karayolu, demiryolu ve boru hatları için gereklidir. Lineer Referanslandırma 
Sistemi (LRS) ve temel haritaların ilişkilendirilmelerinin temel prensibi lineer referans 
sistemindeki referans noktalarının iki boyutlu koordinatlarının elde edilmesi ve yol 
kesimlendirmesinin arazi üzerinde ölçülen gerçek uzunluğu ile harita üzerindeki 
uzunluk oranın diğer tüm özellikler için hesaplanmasıdır. Tüm özellikler literatürde ‘ağ 
olayı’ olarak tanımlanmıştır. ‘Ağ olayı’ ağa ait her türlü özellik, örneğin yol genişliği, 
yol tipi, yol üstyapısı bilgileri gibi veriler ya da yola ait varlıkların örneğin trafik kazası, 
proje bilgisidir. Olaylar genellikle nokta, çizgi ve alan olarak üç gruba ayrılmaktadırlar. 
Nokta olaya örnekler trafik işareti, kaza noktası olarak düşünülebilir. Çizgisel olaylara 
örnek üstyapı bilgisi olabilir. Alansal olaylara örnek ise TIR park alanı olarak 
verilebilir. Bu olayların noktasal, çizgisel veya alansal olmaları kullanıcı isteklerine 
bağlı olarak sistem tasarımı aşamasında değişebilmektedir. LRS’nin temel prensibi 
Şekil 12.1.14.’de gösterilmiştir. Şekilde kontrol-kesim linear referanslandırma sistemi 
örnek olarak verilmiştir. 
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Şekil 12.1.14. LRS ve Temel Haritaların İlişkilendirilmesi 
 
Örnek olarak, karayolu ağlarında LRS olarak Bakım Dairesi Başkanlığı 

tarafından kullanılan kontrol-kesim ve kilometreleme sistemi seçildiğinde, kontrol-
kesim ve belirlenen ölçekteki temel haritaların birbirleri ile ilişkilendirilebilmesi yollar 
için kilometreleme sistemi başlangıç (0+000) ve bitiş noktalarının koordinatları (x,y) 
belirlenmelidir. Bu işlemden sonra, tüm belirlenen ölçekteki ve LRS bulunan veriler 
entegre edilebilir. Burada karşılaşılabilecek problemlerden birisi arazide bulunan 
referanslandırma noktalarına yüksek maliyetlerden dolayı yeterli bakımı yapılmadığı 
için zaman içersinde kaybolmuş olmasıdır. Almanya ve KGM’nde yapılan çalışmada bu 
şekilde pek çok noktanın kaybolduğu belirtilmiştir. Böyle bir durumda bu noktaların 
tekrar arazide bulunması ve tesis edilmesi gerekecektir. Amerika Birleşik Devletlerinde 
yapılan bir araştırmada, geometrik elemanlar ve veri tabanlarının genelleştirilmesinden 
dolayı ortalama 50 metrelik (en kötü koşulda 800 metre) LRS ve temel harita dönüşümü 
sırasında hata ortaya çıktığı belirtilmiştir. Aynı araştırmada farklı linear 
referanslandırma sistemlerinden dolayı ek bir 50 metrelik hata oluştuğu gözlenmiştir. 
Bu problemlerin giderilmesi için, veri modelinin bu problemi göz önüne alarak 
modellenmesi gerekmektedir. 

 
Ulaştırma Ana Planı Stratejisi çerçevesinde kullanılması öngörülen verilerin veri 

dönüşümü gerçekleştirilmiş, çoğu analog formda elde edilen veriler bilgisayar ortamına 
aktarılmıştır. Bakım ve onarım gerektiren devlet yolları, otoyollar sisteme aktarılan 
veriler yardımı ile elde edilmiştir. Sisteme girilmesi, depolanması ve sunulması gereken 
veriler yedi ana grupta toplanmış ve raporun ilgili kısımlarında detaylı olarak 
belirtilmiştir. Bu veri grupları sosyoekonomik durum ve analiz, karayolu, demiryolu, 
denizyolu ve içsu yolu, havayolu, boru hatları ve lojistiktir. Ulaştırma Ana Planı 
Stratejisi Projesi kapsamında kullanılması öngörülen verilerin analog formdan digital 
forma dönüşümleri gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında denizyolu ve havayollarına ait 
uluslararası veriler uluslararası standartlar ile uyumludur ve bu verilere ulaşmakta 
herhangi bir problem ile karşılaşılmamıştır. Yurtiçi yolcu ve yük taşıma verilerine ise 
ulaşılamamıştır. Demiryolları ve karayolları için ise öncelik altyapı ile ilgili verilerin 
toplanması ve bilgi sistemine aktarılmasına verilmiştir. Demiryolları için T.C.D.D’dan 
istenilen veriler demiryolu güzergahı için istasyon ve istasyon kilometreleri, dönemeç 
bilgileri (dönemeç yarıçapı, başlangıç-bitiş km’leri, dever boyları, birleştirme eğrisi 
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uzunlukları) ve eğim bilgileridir. Kurumdan proje kapsamında verilen veriler ise 
dönemeç bilgileri ve eğim bilgileridir. Dönemeç bilgilerinin tümüne  farklı zamanlarda 
ulaşılabilmiştir. Elde edilen veriler iki bölge haricinde kağıt ortamında elde edilebilmiş, 
tüm bu veriler digital hale dönüştürülmüştür. Eğim bilgilerinin tamamı kağıt ortamında 
elde edilebilmiş, digital hale dönüştürülmüştür. İhtiyaç duyulan istasyon isimleri, 
kmleri, istasyon konumları, mevcut hatlar, bölünmüş hatlar, bölünmemiş hatlar, 
planlanan hatlar ve yapımı devam eden hatlar T.C.D.D yıllığından bakılarak sisteme 
girilmiştir. Ayrıca kağıt ortamında elde edilen T.C.D.D. istatistik yıllığı, tarife bilgileri 
sisteme girilmiştir. Karayolu ağına ilişkin sisteme girilen veriler ise kağıt ortamında ve 
digital halde elde edilmiştir. Digital halde elde edilen ve gerekli dönüşümler yapılarak 
sisteme aktarılan veriler; devlet ve il yollarının kesit, dilim ve şube numaraları, yol 
isimleri, kesit satıh cinslerine, bakım programına ve kış programına göre yol 
uzunlukları, 1992-2002 yılları arası devlet yolları YOGT değerleri, 1996-2002 yılları 
arası otoyol YOGT değerleridir. Ayrıca digital ortamda verilen veriler için herhangi bir 
veri sözlüğü temin edilememiştir. Kağıt ortamında elde edilen ve digital hale 
dönüşütürülüp sisteme aktarılan veriler ise; temin edilebilen devlet ve il yollarının 
envanter bilgileri, kısıtlar, bölünmüş yollar ve bölünmüş yol hedefleri, mevcut, 
planlanan, projesi tamamlanan, projesi devam eden ve yapımı devam eden otoyollar, 
otoyol ve bağlantı yollarının hizmete açılış tarihleri, uluslararası yol güzergahları, 
karayolu iyileştirme ve güvenlik projesinde pilot proje ve ulusal proje güzergahları, 
hareketli ağırlık ölçüm istasyonları, seyyar kantarlar ile yapılan dingil ağırlığı etüdü 
konumları, kara noktalar, il bazında hava durumu, yolun kaplama cinsi, yolun geometrik 
özelliği, yolun türüne, kazanın oluş şekline göre trafik kazaları, ölü ve yaralı sayıları, il 
bazında motorlu kara taşıtları ve kullanım şekilleri, il bazında yakıt tüketimi, gümrük 
kapıları trafik bilgileri, temin edilebilen devlet yolları kaplama kalınlıkları, yapım 
tarihleri, bakım tarihleri ve yol kenarı anketleridir. Kurumlardan elde edilen veriler 
sisteme girilmiş ve mevcut veriler raporun ekinde sunulmuştur. Özellikle demiryolu ve 
karayolu bakım verilerine ulaşılamamıştır. Ulaşılamayan ve kurumlarda eksik bulunan 
verilerin CBS stratejik planı kapsamında tamamlanması gerekmektedir.   

 
Veri giriş sistemini otomatikleştirmek, hataları en aza indirgemek için önerilen 

veri toplama, girişi ve güncelleştirme mekanizmaları Bölüm 12.3.3. bulunabilir. 
Kontrol-kesim ve kilometraj olarak lineer referanslandırılmış tüm veriler sisteme CBS 
sisteminde dinamik bir dönüşüm gerçekleştirileceğinin bilincinde olarak bu yapıları 
korunularak girilmiştir. Karayolları ve demiryolları için dinamik kesimlendirme 
yöntemi ile linear referanslandırma yapılmış ve veriler entegre edilmişitir. Sisteme 
girilmiş mevcut veriler farklı sistemlere kolayca entegre edilebilecek şekilde tekil 
tanımlayıcılar ile saklanmaktadır.  

  
Tasarlanan sistemde tüm birimler, İnternet üzerinden düşük kapasiteli sunucular 

ile sunucuya bağlanarak, verilerini merkez sunucuya gönderecektir. Şubeler verilerini 
ana sunucuda  doğrulandıktan sonra gönderebilmelidir. Sistemi oluşturacak pek çok 
uygulamayı destekleyecek veri tabanı ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi (RDBMS) 
artı ilişkili konumsal veri depolama uzantılı yazılım ya da nesne tabanlı veri tabanı 
yönetim sistemi olmalıdır. Burada gerekli veri tabanı tüm gerekli fonksiyonlara, CBS 
verilerin depolanmasına, görüntülerin ve öznitelik verilerinin depolanmasına, tablo ve 
sorgulama oluşturmaya imkan verecek şekilde, formların yaratılması, standart raporların 
tanımlanması, bilgi işlem adımlarının yaratılması, güvenlik işlemlerinin değişik 
kullanıcı ve kullanıcı grupları için şifre korumasını içerecek şekilde olmalıdır. Dağınık 
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veri yöntemindeki gelişmeler sayesinde entegre sistem mimarisinde öngörülen tek bir 
veri tabanı, performansın arttırılması ve veri bakımı kolaylığı açısından farklı veri 
tabanları üzerinden tek bir veri tabanı gibi çalıştırılabilir. Bu tip bir mimaride bulunması 
gereken veri sunuculardan bazıları; mekansal, mekansal olmayan (öznitelik), mekansal 
görüntü, analitik hesaplar, uygulama geliştirme, mekansal veri toplama ve işleme, tarih 
ve İnternet destekli CBS-U’dır. Olası bir sistem tasarımı Şekil 12.1.15.’de 
gösterilmektedir. Şekilde üst kısımda doğrudan veri tabanlarına müdahale edebilen 
kullanıcılar, sistemin bakımından sorumlu uzman kullanıcılardır. Alt kısımda görülen 
kullanıcılar ise sistemin genel kullanıcıları olup gerekli güvenlik sınırları dahilinde 
sisteme erişimleri İnternet ya da oluşturulacak Intranet üzerinden gerçekleşmektedir. Üç 
katmanlı mimariyi (three-tier architecture) destekleyen tasarımın sunum katmanı web 
sunucusu, hizmet katmanı Internet Harita Sunucusu ve Mekansal Analitik İşlemleri 
(Online Analytical Processing-OLAP) sunucusu ve veri yönetimi katmanı ise mekansal 
veri tabanını içermektedir. Üç katmanlı mimari Şekil 12.1.16.’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 12.1.15. Sistem Tasarımı 
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Şekil 12.1.16. Üç Katmanlı Mimari 
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12.3.2. Aşama II - Veri Modeli Tasarımı, Uygulama Geliştirilmesi ve Eğitim 
 
CBS’nin geliştirilmesi için Stratejik Planın kurum tarafından onayını takiben, 

öncelikli CBS uygulamalarının ve veri tabanlarının belirlenmesi sonrası resmi 
veritabanı tasarımının tamamlanması gereklidir. Bu veritabanı tasarımı şu andaki ve 
gelecekti CBS uygulamalarına potansiyel olarak bağlantılı konumsal verileri, öz nitelik 
verilerini, CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım-Computer Aided Design) formatındaki 
grafik verileri, fotografik görüntüleri ve taranmış belgeleri veya harita ve video 
verilerini kapsamalıdır. Tasarım aynı zamanda dış kurumlardan ileride gelecek veri 
kaynaklarını entegre edebilmeli, örneğin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, BOTAŞ Genel Müdürlüğü, THY A.O. Genel 
Müdürlüğü, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerini kapsamalıdır. Veri tabanı 
tasarımı mantıksal ve fiziksel tasarımı içermelidir. Veri tabanının kavramsal tasarımı 
veri sözlüğünde ve resmi veri modelleme dilleri olan varlık-ilişki şeması (Entity- 
Relationship (ER)) yada Bütünleşik Modelleme Dili ((Unified Modelling Language)- 
UML) yolu ile belirlenmelidir. Fiziksel veri modeli aşamasında belirlenmesi gereken 
yazılımlar açık mimariyi, veri tabanlarının entegrasyonunu gerçekleştirebilmeli, 
mekansal veri desteği, mekansal ve mekansal olmayan verilerin aynı veri tabanında 
saklanabilme özelliğini, kullanıcı ara yüzü tanımlayabilme, en azından kullanıcı 
tarafından tanımlanmış yöntemlerin tanıtabilme özelliklerine sahip olmalıdır.  

 
Kavramsal veri modeli; gerçek dünya varlıklarının, kullanıcının istekleri 

doğrultusunda gereksiz detaylardan soyutlanması ve resmi bir şekilde varlıklar ve 
arasındaki ilişkiler doğrultusunda modellenmesidir. Mekansal bilgi teknolojilerinde 
biribirinden farklı yapı ve biçimde sisteme girilen veriler, örneğin vektör, tarama ya da 
öznitelik verileri, mekansal özellikleri göz önünde bulundurularak, yapısal analizleri 
gerçekleştirildikten sonra bir sistematik içersinde modellenmeli ve sistemden beklenilen 
verimliliği sağlayacak şekilde depolanmalıdır. Ulaştırma ağlarında ihtiyaç duyulan 
mekansal bilginin özellikleri göz önünde bulundurularak, pek çok mevcut sistem ve 
daha önce konu ile ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir . 

 
Bu incelemeler ve kurumlar ile yapılan birebir görüşmeler sonucunda bir CBS-U 

sisteminde gerekli varlıklar aşağıdaki listede sunulmuştur. Tasarlanacak veri modeli 
içersindeki varlıkların kesin listesi ancak kullanıcı ihtiyaç ve istekleri belirlendikten 
sonra oluşturulabilir. Öncelikle kurumlar kullanılacak yöntemler ve sınıflandırmalar 
konusunda fikir birliğine varmalıdır. Oluşturulacak sistem transit taşımacılık göz 
önünde bulundurulduğunda bölge ülkelerin ve Avrupa Birliği’nin oluşturmuş olduğu 
sistemler ile uyumlu olmalıdır. Sistem, en azından, tüm yollar, köprüler, otoyollar ve 
otoyol tesislerini için envanter (öznitelik) bilgilerini, tüm ulaştırma ağları için maliyet 
ve zaman fonksiyonlarını, karayolları için (kontrol kesimi bazında) hız sınırlarını, 
YOGT değerlerini, ağır taşıtlar için YOGT, şerit sayısı ve bölünmüş yol durumunu, 
üstyapı bilgilerine göre sınıflandırma, demiryolları için hız sınırları ve zaman 
çizelgelerini, yük ve yolcu taşımacılığı değerlerini, sosyo-ekonomik verileri 
kapsamalıdır. Tüm bunlara ek olarak aşağıdaki konumsal veriler sistemin temel 
taşlarıdır. Bunlar; ulaştırma ağları (karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu), ulaştırma 
tesisleri, liman konumları ve isimleri, istasyon konumları, isimleri ve hacimleri, idari 
sınırlar, Linear Referanslandırma Sistemi  (LRS) – kontrol kesimi noktası, kontrol-
kesim dilimi, projeler, trafik sayım kesimleri, kaza yerleri, nehirler, denizlere açılan 
nehirler, dereler ve göller, çevre koruma alanları, toprak ve taş ocakları. Ayrıca; 
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• Geometrik elemanlar - nokta, çizgi, alan,  
• Topoloji bilgisi - düğüm, kenar,  
• Metaveri, veri toplama tarihi, doğruluk, veri sahibi vb. bulunmalıdır.  

 
Önerilen model tüm ulaştırma kurumları, karayolları, demiryolları, deniz yolları 

ve hava yolları için tanımlanmıştır. Model mekansal verilerin, ulaştırma ağlarında 
meydana gelen olayların, geometrik sistem gösteriminin ve topoloji elemaları kenar-
düğümün birbirinden bağımsız olması temel felsefesine dayanmaktadır. Model temel 
elemanlardan başlayıp adım adım oluşturulmuş, karmaşık kullanıcı ihtiyaçlarını 
karşılayacak elemanlar daha sonra ilave edilmiştir. Tasarlanan kavramsal veri modeli 
dört ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar geometri, topoloji, ağ olayları ve metaveri 
bileşenleridir. Bu bileşenler Şekil 12.1.17.’de şematik olarak gösterilmiştir.  

 
Şekil 12.1.17. Tasarlanan Kavramsal Veri Modeli Bileşenleri 

 
Önerilen modelin ana bileşeni geometridir. Bu şekilde geometri bilgisi sistemde 

tekrarlı olarak saklanmayacaktır. Tasarlanan geometri bileşeni üç ana kategoriye 
ayrılmıştır. Bunlar nokta, çizgi ve alan geometrisidir. Nokta geometrisi üç boyutlu 
olarak yükseklik bilgisi de dahil edilerek tanımlanmıştır. Kavramsal veri modeli 
bileşenlerinden Topoloji iki kademeden oluşmaktadır. Topoloji geometri bilgisinden 
soyutlanarak, iki genelleştirme kademesinde ve düzlemsel olmayan topoloji modelini 
oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcının istekleri doğrultusunda sadece iki farklı 
kademenin yeterli olacağı belirlenmiştir. Düzlemsel olmayan topoloji, veri modelinde 
geometri üç boyutlu olarak tanımlandığından ve dolayısı ile yükseklik bilgileri sistemde 
modellendiğinden gerçekleştirilebilmiştir. Tasarlanan veri modeli UML resmi 
kavramsal veri modeli tasarımı dili kullanılarak modellenmiştir. Bu sayede modele katkı 
yapmak isteyen kişiler ile ortak bir dil birliğine varılmış, tasarlanan model 
belgelenmiştir. Şekil 12.1.18.’de kavramsal veri modeli tarif edilirken kullanılan UML 
dilinin temel elemanları kısaca tarif edilmiştir. Temel model Şekil 12.1.19.’de 
gösterilmiştir. 
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Şekil 12.1.18. UML Diagram Tanımları 

 

 
Şekil 12.1.19. Tasarlanan Kavramsal Veri Modeli Temel Elemanları 

 
Kavramsal veri modelinde İdari Bölge, idari sınırları göstermek üzere 

bulunmaktadır. Ulaştırma Elemanı ise ulaştırma ağ sisteminin tanımlanabilen bir 
elemanıdır. İdari Bölge ve Ulaştırma Elemanı arasındaki bağlantılar topoloji elemanı 
Kenar yardımı ile gerçekleşmektedir. Kenar, en az iki düğüm noktası ile 
tanımlanmakta, ve modelde topoloji kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda iki kademeli 
olarak tasarlanmıştır. Topoloji bileşenini temel elemanları Düğüm ve Kenardır. Bu 
varlıklar veri modelinde iki farklı ilişki yardımı ile tanımlanabilmektedir. Birinci ilişki 
bir Kenar tanımlayabilmek için gerekli olan başlangıç ve bitiş düğümlerini göstermek 
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üzere gereklidir. İkinci ilişki ise bir düğümün birden fazla kenar ile 
ilişkilendirilebilmesidir. Birinci ve ikinci kademe arasındaki ilişkiler kurum 
yönetmelikleri, kartografik gösterimlerde dikkate alınarak modellenmiştir. Tasarlanan 
iki farklı topoloji kademesi Şekil 12.1.20.’de bulunabilir. Ağ Olayı nesnesi içersindeki 
mekansal bilgilerle ilişkili tüm mekansal olmayan bilgiler tek anlamlı olarak 
tanımlanmalı ve katalog, veri sözlüğü halinde belgelenmelidir. Bu tanımlama ve 
belgeleme işleminde ilgili kurumların birimleri arasında, kurallar ve standartlar üzerinde 
bir uzlaşmaya varmalıdır. Örnek olarak yol yapım projelerinin nokta, çizgi ve alan 
geometrilerinden hangisi veya hangileri ile ilişkilendirileceği tasarım aşamasında 
belirlenmeli, bu şekilde CBS proje maliyeti azaltılmalıdır. Ulaştırma ağlarının 
ihtiyaçlarından linear referanslandırma sistemi ile bağlantı için pek çok farklı tercih 
edilecek yönteme göre ayrıca modellenmelidir.  

 
Şekil 12.1.20.  Karayolu ağı, İki farklı Topoloji Kademesi-Kademe 1 ve Kademe 2 

 
Tasarlanan kavramsal veri modeli bileşenleri geometri, topoloji ve ağ olayı 

bileşenlerine ilave olarak meta veri bileşenleri tasarlanan kavramsal veri modeli 
içersinde bulunmaktadır. Bu bileşenler entegrasyon koşulları, tarih ve kalite bileşenidir. 
CBS’nin yapısından kaynaklanan tekrarları önleyebilmek için entegrasyon koşulları 
tanımlanması gerekmektedir. Ayrıca geometri ve topoloji arasındaki ilişkinin 
oluşturulması içinde gereklidir. Sistem içerisinde zaman faktörü tarih bileşeni yardımı 
ile gerçekleştirilmektedir. Veri kalitesi, doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili bilgiler ise 
sisteme tanımlanan yöntemler tarafından istenildiği zaman üretilecek şekilde 
tanımlanmıştır. Sistemde tanımlanan kalite kontrolleri, veri bütünlüğü ve hata yakalama 
ve kabul testleri sistemin kullanıcı tarafından kabulünü kolaylaştıracak ve başarısını 
arttıracaktır. Kavramsal veri modeli yanısıra fiziksel veri modeli de hazırlanmalıdır. 
Fakat fiziksel veri modeli kurumun ihtiyaçları doğrultusunda seçeceği yazılım ve 
donanıma bağlı olup raporda bulunmamaktadır. 
 

Veri tabanı tasarımının bir parçası olarak, çok farklı veri tipi ve değişik kullanıcı 
grupları için kurması gereken değişik güvenlik ölçülerini tanımlanmalıdır. Veri 
düzenlemeleri (editing) için güvenlik ölçütleri özellikle önemlidir. Veri tabanı 
tasarımına ek olarak, her veri kategorisi kurulacak veri güncelleştirme yöntemlerini 
tanımlanmalıdır. Sistemin ve içerdiği verilerin güvenliğinin sağlanması olası 
problemlerden birisidir. Sistemin güvenliği çok boyutlu bir problem olup sistem 
içersinde mutlaka güvenlik mekanizmalarının düzenlenmesi gerekmektedir. Bu 
boyutlardan bir tanesi kullanıcıların verilen yetki ve sorumluluk dahilinde sisteme 
erişimlerinin sağlanmasıdır. Güvenlik işlemlerinin değişik kullanıcı ve kullanıcı grupları 
için şifre korumasını ve gerekli mekanizmaların tasarlanmasını içerecek şekilde 
olmalıdır. Sistemde kullanıcılar CBS veri izleyicileri, CBS uygulama kullanıcıları, 
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sistem uzmanları ve uygulama programcıları olarak gruplandırılabilinir. Sistem 
içerisinde kullanıcı piramidi oluşturularak kişilerin sisteme erişimleri belirlenmelidir.  
Bir başka boyut ise sistem içerisinde gizli ve kişisel kalması gereken bilgilerin üçüncü 
kişilerin erimişine engel olmak için geliştirilmesi gerekli mekanizmalardır. Ayrıca veri 
düzenlemeleri (editing) için güvenlik ölçütleri özellikle önemlidir. Sistemde bulunması 
gerekli verilerin düzenlenmesi, veri toplama sırasından düzenlenecek görev ve 
sorumluluklar dahilinde belirlenmelidir. Kullanıcı ara yüz ihtiyaçlarını ve aynı zamanda 
farklı tip veriler için hata yakalama yöntemleri ve bu yöntemlerin veri tabanı 
yönetiminde veya önerilen sistemde başka bir yerde olup olmayacağını tanımlamalıdır. 
Sisteme veri girişi hem kullanıcılar için kolaylık, hem de veri güncelleştirmesinin 
kontrolü açısından, ayrı ayrı tasarlanacak ara yüzler yardımı mümkün olmakta, 
Danimarka Karayolları için geliştirilmiş örnek arayüz Şekil 12.1.21.’de bulunmaktadır. 
Dünyadaki ve diğer iş kollarındaki tecrübelerden sistemin kullanıcılarının kendi 
alıştıkları sistemde verileri görmek, analiz etmek ve raporlamak istedikleri 
bilinmektedir. Örneğin karayolları ağı ile ilgili analizlerde kullanıcı lineer 
referanslandırma sistemini, kontrol kesimi, düğüm kenar vb., kullanmak istemektedir. 
Fakat önerilen sistemde bu veriler üç boyutlu olarak depolanmaktadır. Bu problemin 
çözümü geliştirilecek dönüşüm yöntemleri sayesinde üç boyutlu verilerin kullanıcıya 
tek boyutlu olarak sunulmasını sağlamaktır. Bu sayede kurumlar entegre bir sistemi 
kullanarak işbirliğini gerçekleştirebilir. 

   
 

 
Şekil 12.1.21. Danimarka Karayolları için oluşturulmuş arayüz 

 
Aşama II’nin en son adımı eğitimlerdir. Eğitimler farklı kullanıcılar için, CBS 

Veri İzleyicileri, CBS Uygulama Kullanıcıları, Sistem Uzmanları, Uygulama 
Programcıları ve CBS Uygulama Kullanıcılarının Eğiticileri, planlanmalıdır. Bu 
eğitimler sırasında özellikle Aşama I ve Aşama II’de önerilen sistemler kullanıcılar ile 
paylaşılacak, kullanıcılar sistemi işletebilir konuma getirilecektir. 
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12.3.3. Aşama III - Sistemin Yürürlüğe Konulması ve Yaygınlaştırılması  
 
Bu aşama iki bileşeni içermektedir: (a) Başlangıç uygulamasında dahil 

edilmeyen CBS veri tabanlarının çoğaltılması ve (b) Veri tabanları için güncelleştirme 
yöntemleri. Başlangıç uygulamalarına dahil edilmeyen ve ikinci aşama belirlenen veri 
tabanlarını çoğaltılacaktır. Kalan kurumlara ve bölgelere sistemin yayılması ve sistem 
verilerinin güncel tutulması için veri toplama ve veri bakımı sistemleri geliştirilecektir. 
Ayrıca tüm kurum içersinde Aşama I’de tanımlamış kullanıcılara CBS eğitimi 
öngörülmektedir. 

 
Sistemde bulunan her türlü verinin güncelleştirme aralığı tespit edildikten sonra 

güncelleştirilmesi gerekmektedir. Veri toplama yöntemlerinin otomatikleştirilmesi, 
güncelleştirme açısından büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Örneğin, trafik sayımları 
yapılacak analizlerin temel verilerinden birisidir ve mevcut durumda karar aşamasında 
güvenilir bilgiler elde edilememektedir. Proje kapsamında T.C. Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nden elde edilen senelere göre hazırlanmış YOGT değerlerine bir örnek 
Tablo 12.1.5.’de bulunmaktadır. Tabloda bulunan yıllara göre hazırlanmış YOGT 
değerlerindeki anormal artış ve düşüşler (örneğin kırmızı ile işaretli 1994 yılına ait 
değer, Ankara-Kulu Sapağı’nda (EG:88) 1996-1999 değerlerinin 1996 öncesi 
17489’dan 10184 düşüp, dört sene sonra 2000 yılında 37725’e çıkmış olması) 
karşılaşılan tutarsız verilere örnek olarak verilebilir.  Trafik sayım verileri karayolu ağı 
üzerine yerleştirilecek kameralardan elde edilen görüntülerin işlenmesi yardımı ile 
otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir. Şekil 12.1.22.’de yurtdışında gerçekleştirilen 
otomatik araç sayım görüntüleri incelenebilir. Öncelikler ve maliyetler 
değerlendirildiğinde bu tip sistemlerin ülkemiz için maliyetinin mevcut durumda 
yüksektir. Önerilen, mevcut durumda otomatik sayım cihazlarının sayısının arttırılması, 
en azından yapılan anketlerin yıl içine yayılıp, farklı kesimlerde 24 saat 
gerçekleştirilmesidir. Yeni teknolojilere yapılan yatırımların artması ile birlikte bu ve 
benzeri otomatik veri toplama yöntemlerinin kullanımının yaygınlaşması verilerin hızlı 
ve güvenilir olarak toplanmasını sağlayacaktır. Veri toplama sırasında dikkat edilmesi 
gerekli bir başka nokta ise kullanılan araç, alet ve donanımların periyodik olarak 
kalibrasyon ve bakımlarının yapılması ve yüksek maliyetler ile toplanılan verilerin 
hassasiyetinin sağlanmasıdır.  

 
Tablo 12.1.5.  YOGT Değerleri 

EG 1992 
Toplam 
YOGT 

1993 
Toplam 
YOGT 

1994 
Toplam 
YOGT 

1995 
Toplam 
YOGT 

1996 
Toplam 
YOGT 

1997 
Toplam 
YOGT 

1998 
Toplam 
YOGT 

1999 
Toplam 
YOGT 

2000 
Toplam 
YOGT 

2001 
Toplam 
YOGT 

2002 
Toplam 
YOGT 

8 33981 39137 107796 24540 27063 25041 25859 32769 134095 125912 63329 

88 13065 14984 13043 17489 10184 11297 12000 15179 37725 34869 38070 

94 9672 10206 11586 4727 5808 6691 7636 9013 19200 17037 17769 

 
Mekansal verilerin güncelleştirilme aralıkları, ulaştırma ağının değişimine ve 

kurumun ihtiyaçlarına bağlıdır. Özellikle ağ ile ilişkili ağ olaylarının toplanması, 
güncelleştirilmesi mevcut durumda genellikle arazide ve yapılan anketler ile 
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gerçekleştirilmektedir. Bu veriler genellikle kağıtlarda saklanmakta ve veriler arası 
tutarsızlıklar fark edilememektedir. Benzer problemleri önleyebilmek için toplanılan 
verilerin toplama anında digital halde depolanması ve sisteme aktarılması uygun 
olacaktır. 

 
 

 

 
Şekil 12.1.22. Otomatik Araç Sayımı 

 
Kablosuz teknolojiler ve mobil CBS uygulamaları bu konuda önemli olanaklar 

sağlamakta, arazide toplanan veriler doğrudan sisteme aktarılabilmektedir. Aynı 
yöntemler kullanılarak sistem yardımı ile saha ekiplerinin kontrolü 
gerçekleştirilebilmektedir. Veri toplama, güncelleştirilme ve tasarlanan sisteme 
entegrasyonu Şekil 12.1.23.’de sunulmaktadır.  

 
Tasarlanan sistem aynı zamanda farklı teknolojiler ile de desteklenerek gerekli 

verilerin toplanması ve güncelleştirilmesi için geliştirilebilinir. Taşımacılık sektöründe 
önemli bir yeri olan ve araç takip sistemlerinde kullanılabilecek bir veri toplama 
sisteminin çalışma presibi Şekil 12.1.24.’de sunulmaktadır.  

 
Bu sistemler tasarlanırken dikkat edilmesi gerekli bir başka konuda bilgi 

toplayan kişilerin bilgi teknolojileri konusunda kazanmış oldukları deneyimler yetersiz 
olabileceğinden tasarlanacak kullanıcı arayüzlerinin mümkün olduğu kadar basit ve 
kişilerin deneyimleri doğrultusunda daha önce kullandıkları yöntemlere destek 
vermesidir. Tasarlanacak arayüz mutlaka Türkçe olmalı ve kullanıcının mümkün olduğu 
kadar işlemleri otomatik olarak gerçekleştirmesi sağlanmalıdır. Bu şekilde düzenlenmiş 
birkaç uygulama Şekil 12.1.25.’de sunulmaktadır. 
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Şekil 12.1.23. Sistem Tasarımı 

 
 

 
 
Şekil 12.1.24. Taşımacılık Verilerinin Otomatik olarak Sisteme Aktarımı 

   



 12-38

 
 

Şekil 12.1.25. Arazide Veri Toplama 
 

Tasarlanan sistemin yürürlüğe konulabilmesi için kurumlararası koordinasyon 
ve işbirliği şarttır. Sistem içerisinde tanımlanmış tüm kurumlar, sistemin ihtiyaçları 
doğrultusunda, birbirileri ile uyumlu ve işbirliği içersinde veri toplamalıdır. Örneğin 
gümrüklerde toplanılan yük taşıma bilgileri mevcut durumda gümrük tarife istatistik 
numarası ile toplanmaktadır. Ulaştırma Ana Planı Stratejisi Projesi kapsamında gerekli 
olan taşınan malın cinsi, nereden gelip, nereye gittiği (Origin- Destination (OD)) ve 
transit yükler ile ilgili bilgiler toplanmamakta olup, bu verilerin toplanması için çeşitli 
kurumlar yüksek maliyetler ile veri toplama çalışması yapmaktadır. Bu verilerin 
gümrüklerde toplanması ve bu verilerin otomatik olarak sisteme aktarılması tekrarlı veri 
toplama faaliyetleri en aza indirgiyecektir. Maliyetleri düşürecek, ulaştırma 
faaliyetlerini tek bir merkezden yönetebilecek ve kurumlararası koordinasyonu hızla 
gerçekleştirilebilecek bu tip düzenlemeler için gerekli yönetmelik ve karşılıklı 
anlaşmalar hızla gerçekleştirilmelidir.   

 
Her tip veri girişi için kullanımı basit formlar oluşturulmalı ve veri girişinde 

karşılaşılabilecek olası hatalar en aza indirgenmelidir. Veri tabanlarındaki kolaylıklar 
kullanılarak verilerin elle girişi mümkün olduğunca en aza indirgenmelidir. Formlarda 
kurumlar tarafından mutlaka girilmesi gerekli veriler veri tabanı özellikleri kullanılarak 
zorunlu hale getirilebilinir. CBS açısından dilim no, kesim no, geldiği yön, gittiği yön 
gibi mekansal referanslı ve linear referanslandırmada kullanılacak verilerin mutlaka  
formlarda girilmiş olması gerekmektedir.  Ayrıca tüm sistemde oluşturulacak arayüzler 
Türkçe olarak hazırlanmalıdır. Veri tabanından kolaylıkla üretilebilecek bu formlara 
örnek Şekil 12.1.26.’de bulunmaktadır. Bu formlar tüm veri grupları için ayrı ayrı 
oluşturulmalıdır. Bu formların oluşturulması aşamasında halen tasarım aşamasında olan 
uluslararası formlar, özellikle uluslararası taşımacılık ile uyumlu olması açısından 
Avrupa Birliği’nde oluşturulmuş formlar ile uyum göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
sistemler tasarlanırken dikkat edilmesi gerekli bir başka konu bilgi toplayan kişilerin 
bilgi teknolojileri kazanmış oldukları deneyimler yetersiz olabileceğinden tasarlanacak 
kullanıcı arayüzlerinin/ formlarının mümkün olduğu kadar basit ve kişilerin deneyimleri 
doğrultusunda daha önce kullandıkları yöntemlere destek vermesidir.  
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Şekil 12.1.26. Dingil Ağırlığı Ölçümünde Oluşturulacak Forma Örnek 
 

Ulaştırma ağındaki diğer konumsal verilerin güncelleştirilmesi (editleme) CBS 
yazılımları içerisinde gerçekleştirilebilir. Fakat CBS içersindeki tekrarlardan dolayı 
geometrik elemanların kesiştikleri yerlerde entegrasyon koşullarının belirlenmeli ve 
sistem içerisine entegrasyonu sağlanmalıdır. CBS yazılımlarının çoğunda bu temel 
fonksiyonlar bulunmaktadır. Bir örnek aşağıda Şekil 12.1.27.’de sunulmuştur. 
Entegrasyon koşullarının birçoğu CBS yazılımı içersinde ya da veritabanı içersinde 
ayrıca tanımlanmalıdır. Örnek olarak Oracle veritabanı içersinde ‘trigger’ denilen bu tip 
yöntemler sayesinde veri güvenliği sağlanabilmektedir. Trigger; giriş, silme ya da 
güncelleştirme sırasında belirlenen bir nesne yada öznitelik için harekete geçen bir 
fonksiyondur. Bu fonksiyonlar PL/SQL, Java, C ya da C++ yazılımları ile yazılıp 
sisteme dışardan dahil edilirler. ‘Trigger’ için bir örnek Şekil 12.1.28.’de 
bulunmaktadır. 

 
 

 
Şekil 12.1.27. Geometri ve topoloji ile ilgili bir örnek 
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Şekil 12.1.28.  ‘Trigger’a bir örnek 

 

 

12.4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 
  

Ulaştırma Ana Planı Stratejisi Projesi’nden beklenilen, mevcut durumda pek çok 
probleme neden olan düzensiz verilerin tespit edilmesi, dağınık verilerin tek bir veri 
modeli çerçevesinde depolanıp saklanması, kullanıcılara sunulması ve sistemi sürekli 
güncel tutulacak şekilde veri toplama ve veri girişinin sağlanmasıdır. Önerilen sistem 
mevcut problemleri ortadan kaldıracak, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve 
ulaştırma ağlarının kontrolünü tek bir merkezden sağlayabilecek, uluslararası standartta 
bir sistemdir. Çalışma kapsamında dünyada, aday ülke konumunda olduğumuz Avrupa 
Birliği’nde ve Türkiye’deki mevcut sistemler incelenmiş ve kullanıcılar ile birebir 
yapılan görüşmeler sonucunda ulaştırma alanında mevcut teknolojiler arasında CBS’ 
nin, en yüksek geri dönüşüm potansiyeli olan bilgi teknolojisi olduğu belirlenmiştir. 
CBS tüm paydaşların verilerini birleştirebilecek ve koordinasyonu sağlayabilecek tek 
sistemdir. 

 
Mevcut sistemler ve kullanıcılar ile birebir yapılan görüşmeler sonucunda CBS- 

U sistemlerinin tasarlanması ve kurulum aşamasında karşılaşılabilecek problemler tespit 
edilmiştir. Mevcut sistemler incelendiğinde genel olarak; 

 
1. Kurum içerisinde kullanılan sistemlerde bağlantı bulunmamaktadır. 

Bunun sonucu olarak; 
i. Veri toplama ve güncelleştirme ayrı ayrı gerçekleştirilmektedir. 

ii. Pekçok birbirinden farklı sistem aynı anda kullanılmakta, buna 
parallel olarak güncelleştirmeler ve sistemlerin bakımı ayrı ayrı 
gerçekleştirilmektedir. 

iii. Kurumun koordinasyonu ve iş akışını gerçekleştirecek olan tüm 
kuruma ait genel bir görünüm mevcut değildir. 

2. Kurumun günlük aktivitelerini gerçekleştirmek üzere toplanan büyük 
miktardaki veriler, analog formatları nedeni ile verimliliklerini 
kaybetmişlerdir. Bir birim tarafından kullanılan verilerin diğer birimler 
alış verişi gerekli altyapı ve bunu gerçekleştirebilecek sistem 
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bulunmadığından yapılamamaktadır. 
3. Veri girişini de içerecek sürekli bir güncelleştirme sistemin temel 

şartıdır. Fakat gerekli güncelleştirme mekanizmaları ve tutarlılık 
kontrolleri sistemlerde bulunmamaktadır.  

4. Uygulamaların çeşitliliği nedeni ile sistemin farklı kademelere, farklı 
ölçeklerdeki haritalardaki ulaştırma ağları gibi düşünülebilir, ihtiyacı 
bulunmaktadır. 

5. Kurum içersinde farklı kullanma amaçlarına göre yöntem ve nesnelerin 
tanımlamalarında ortak bir dil oluşturulamamıştır. Stratejik planlama gibi 
ilgili kurumların koordinasyonunu gerektiren bir çalışmada farklı tanım, 
birim ve formatlar verilerin ortak yönetilmesinde problemlere neden 
olmaktadır.  

 
Verilerin entegrasyonu ile belirlenen problemlerin çözümü için bir sistem 

tasarlanmıştır. Önerilen sistem pek çok kurum ve kuruluşu kapsamakta ve özellikle bu 
çok kaynaklı verilerin entegrasyonunu sağlamak için tasarlanmıştır. Önerilen sistem 
mevcut problemleri ortadan kaldıracak, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve 
ulaştırma ağlarında kontrolü sağlayabilecek, uluslararası standartta bir sistemdir. 
Mevcut veriler tespit edilerek, ihtiyaç duyulan veriler için veri toplama yöntemleri 
önerilmiştir. Ulaştırma Ana Planı Stratejisi çerçevesinde kullanılması öngörülen 
verilerin veri dönüşümü gerçekleştirilmiş, çoğu analog formda elde edilen veriler 
bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Dünya’da kullanılmakta olan CBS-U sistemleri ve 
özellikle tasarlanan veri modelleri incelenmiş ve tasarlanacak sistem için kriterler 
oluşturulmuştur. Oluşturulan kriterlere ek olarak konu ile ilgili ulusal ve uluslararası 
standartlar incelenmiş ve tasarlanacak modelin bu standartlar ile uyumlu olması 
özellikle önemsenmiştir. CBS-U sistemin kurulması üç ana aşamadan oluşmaktadır. 
Bunlar; Aşama I - Stratejik planlama, Aşama II - Veri modeli tasarımı, Aşama III - 
Sistemin yürürlüğe konulması, yaygınlaştırılması, güncelleştirilmesi ve eğitimdir. 
Aşamaların gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmalar özet olarak; 

 
Aşama I: 
 

1. CBS-U Stratejik Planı geliştirilmelidir. 
2. Kurumlar içersindeki ve arasındaki veri akışı tespit edilmelidir.  
3. Veri ihtiyaçları belirlenmelidir. 
4. Veri toplama yöntemleri, donanımlar incelenmeli ve olası sistemler 

belirlenmelidir.  
5. Mevcut uygulamalar, analizler ve sorgulamalar tespit edilmelidir. 
6. Gerekli altlık haritaların temin edilmesi gereklidir. Seçilmesi önerilen 

ölçek, ihtiyaçlar doğrultusunda 1.100.000 ve 1.25.0000 arasında 
olmalıdır. 

7. Kurum içersindeki mevcut sistemler tespit edilmeli ve gerekli veri 
dönüşümleri gerçekleştirilmelidir. 

8. Karayolları, demiryolları ve boru hatları için kullanılan lineer 
referanslandırma sistemi ve haritalar arası ilişkiler kurulmalı ve 
dönüşümler gerçekleştirilmelidir. 

9. Sistem aşama aşama gerçekleştirileceğinden önceliklere göre (üst 
yönetim desteği, mevcut veri sayısı, kullanıcı çokluğu...) en iyi sonucu 
temin edecek öncelikli uygulamalar belirlenmelidir.  
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10. Sistem tasarımı gerçekleştirilmelidir. Sistem tasarımı gerekli donanım/ 
yazılım, veri tabanı yönetim sistemleri ve bilgisayar ağ yapılarını 
içermektedir. 

11. Zaman çizelgesi hazırlanmalıdır. 
12. Yıllık maliyetler hesaplanmalıdır. 
13. Sistemin benimsenmesi ve yapılması gerekli işbölümünün verimli 

olabilmesi için farklı kullanıcılar için uygulamalı eğitim verilmelidir. 
14. Tüm bu adımlar belgelenmelidir. 

 
Aşama II: 
 

1. Resmi veritabanı tasarımının tamamlanması gereklidir. 
2. Tasarım mevcut ve gelecekteki uygulamalar ile ilgili potansiyel verileri 

kapsamalıdır. 
3. Dış kurumlardan ileride gelecek veri kaynaklarını entegre edebilecek 

şekilde tasarlanmalıdır. 
4. Veri tabanı tasarımı mantıksal ve fiziksel tasarımı içermelidir.  
5. Veri tabanının kavramsal tasarımı veri sözlüğünde ve resmi veri 

modelleme dilleri olan varlık-ilişki şeması (ER) yada Bütünleşik 
Modelleme Dili ((Unified Modelling Language)- UML) yolu ile 
belirlenmelidir. 

6. Önerilen model tüm ulaştırma kurumları, karayolları, demiryolları, deniz 
yolları ve hava yolları için tanımlanmalıdır. 

7. Tasarlanacak veri modeli en azından tüm yollar, köprüler, otoyollar ve 
otoyol tesislerini için envanter (öznitelik) bilgilerini, tüm ulaştırma ağları 
için maliyet ve zaman fonksiyonlarını, karayolları için (kontrol kesimi 
bazında) hız sınırlarını, YOGT değerlerini, ağır taşıtlar için YOGT, şerit 
sayısı ve bölünmüş yol durumunu, üstyapı bilgilerine göre 
sınıflandırmayı, demiryolları için hız sınırları ve zaman çizelgelerini, yük 
ve yolcu taşımacılığı değerlerini, sosyoekonomik verileri kapsamalıdır. 
Tüm bunlara ek olarak konumsal veriler sistemin temel taşlarıdır. Bunlar; 
ulaştırma ağları (karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu), ulaştırma 
tesisleri, liman konumları ve isimleri, istasyon konumları, isimleri ve 
hacimleri, idari sınırlar, Lineer Referanslandırma Sistemi  (LRS) - 
kontrol kesim noktası, kontrol kesim dilimi-, projeler, trafik sayım 
kesimleri, kaza yerleri, nehirler, denizlere açılan nehirler, dereler ve 
göller, çevre koruma alanları, toprak ve taş ocakları. Ayrıca geometrik 
elemanlar  (nokta, çizgi, alan, topoloji bilgisi) düğüm, kenar ve metaveri, 
veri toplama tarihi, doğruluk, veri sahibi vb. bulunmalıdır.  

8. Çok farklı veri tipi ve değişik kullanıcı grupları için kurulması gereken 
değişik güvenlik ölçüleri tanımlanmalıdır. 

9. Her veri kategorisi kurulacak veri güncelleştirme yöntemlerini 
tanımlanmalıdır. 

10. Veri güncelleştirmesi için kullanıcı arayüz ihtiyaçlarını ve aynı zamanda 
farklı tip veriler için hata yakalama yöntemleri ve bu yöntemlerin veri 
tabanı yönetiminde veya önerilen sistemde başka bir yerde olup 
olmayacağını tanımlamalıdır. 

11. Sistem daha sonra kurumlar tarafından güncellenip, bakımı 
yapılacağından, kullanıcılar için eğitim planlanmalıdır. 
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12. Tüm bu adımlar sistemin güncel tutulması ve işletilmesi için 
belgelenmelidir. 

 
Aşama III: 
 

1. Başlangıç uygulamasında dahil edilmeyen CBS veritabanlarının gerekli 
veriler toplanarak çoğaltılacaktır. 

2. İlk aşamada sisteme dahil edilmesi planlanan, fakat dahil edilmemiş 
kurumlar sisteme dahil edilecektir. 

3. Veri tabanları için güncelleştirme yöntemleri tanımlanmalıdır. 
4. Sistemdeki verilerin bakımı için yöntemler belirlenmelidir. 
5. Sistemdeki verilerin güncelleştirme aralıkları tanımlanarak, 

güncelleştirme yöntemleri tespit edilmelidir. 
6. Verilerin toplama anında digital halde depolanması ve sisteme 

aktarılması uygun olacaktır. Kablosuz teknolojiler ve mobil CBS 
uygulamaları bu konuda önemli olanaklar sağlamakta, arazide toplanan 
veriler doğrudan sisteme aktarılabilmektedir. 

7. Kullanıcı arayüzlerinin/form mümkün olduğu kadar basit ve kişilerin 
deneyimleri doğrultusunda daha önce kullandıkları yöntemlere destek 
vermelidir. 

8. Ayrıca oluşturulacak arayüzler/formlar yardımı ile her tip veri girişi için 
kullanımı basit formlar oluşturulmalı ve veri girişinde karşılaşılabilecek 
olası hatalar en aza indirgenmelidir. 

 
Dünyada ve Türkiye’deki daha önce farklı konularda gerçekleştirilen CBS 

projesi deneyimlerinden yola çıkarak, kuruluş aşamasında bazı idari ve teknik 
problemler ile karşılaşılması öngörülmektedir. Bu problemlerin sistem kurulmadan önce 
farkına varılması, gerekli önlemlerin alınması ve yasal düzenlemelerin yapılması 
sistemden beklenilen yüksek verimin kısa sürede alınmasını sağlayacaktır. Bu 
doğrultuda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir. Önerilerin gerekçeleri detaylı olarak  
raporun içersinde açıklanmıştır.  

 
1. CBS verimliliğin arttırılması, sistemin tek bir merkezden yönetilebilmesi için 

veri ve yöntemleri birleştirecek tek bir sistem gereklidir. 
2. Kullanıcı ihtiyaçları detaylı olarak belirlenmelidir. 
3. Tüm taşıma türleri için birleştirilmiş veriler gerekmektedir. CBS diğer 

teknolojiler ile karşılaştırıldığında en hızlı ve ekonomik çözümü sunmaktadır.  
4. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde mevcut veri tabanları ve istatistikler ile ulusal 

veri tabanları ve istatistikler uyumlaştırılmalıdır. 
5. Avrupa Birliği tarafından inter-modal gerçek zamanlı ulaştırma bilgi sistemleri 

oluşturulması için çeşitli çalışmalar yapılmakta ve bu tip sistemlerin problemleri 
tespit edilmeye çalışılmaktadır.   

6. Yolcu ve yük taşımacılığı ile ilgili veri toplama teknikleri tüm taşıma türleri için 
tekrar değerlendirilmeli ve optimize edilmelidir. 

7. Ülke kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için diğer ülkelerde olduğu gibi bir 
mekansal veri merkezi kurulmalıdır.   

8. Müşteri memnuniyetini önde tutan ulaştırma hizmetlerinin gelişmesi ile birlikte, 
telematik, bilgi sistemleri ile telekomünikasyon sistemlerinin birleştirilmesi ve 
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ücretlendirme, yüklerin takibi gibi hizmetler tasarlanacak arayüzler yardımı ile 
otomatik hale getirilmelidir.  

9. Elektronik ticaretin artması ile birlikte ulaştırma sektöründeki veri akışının EDI 
(Elektronik Veri Karşılıklı Değişimi-Electronic Data Interchange) olması 
gerekecek ve ulaştırma sektörü yönetimi kağıt ortamında bilgisayar ortamına 
yönelecektir. Aynı zamanda büyük oranda veri aktarımı gerekli olduğundan 
özellikle XML (Extensible Markup Language (XML)) gibi formatlar gündeme 
gelecektir. Tasarlanan sistemler bu gelişmelere uyumlu olmalıdır. 

10. Uluslarası deneyimlerden ulaştırma sektöründe öngörülen özelleştirmeler, 
özellikle ulaştırma ağları ile ilgili veri toplamayı zorlaştırabilmektedir. Kurumlar 
bu bağlamda gerekli altyapı hızlı bir şekilde işbirliği içersinde hazırlanmalıdır.  

11. Sistemin kullanıcılar tarafından benimsenmesi özellikle önemlidir.  
12. Sistem aşamalı bir şekilde kurulmalıdır.  
13. Sistemdeki bütün veriler için veri güncelleştirme aralığı ve yöntemleri 

tanımlanmalıdır. 
14. Sistemde bulunması gerekli verilerin toplanması/güncelleştirilmesi amacı ile 

kurum görev ve sorumlulukların yönetmelikler ile belirlenmelidir. 
15. Veri girişi için kullanımı basit formlar oluşturulmalıdır. 
16. Sistemin diğer sistemler ile entegrasyonu sağlanmalı, entegre edilecek veri 

hacmi ve entegrasyonun sürekli olup olmayacağı ile doğru orantılı olarak, 
gerekli arayüz, katalog ve kavramsal veri modelleri geliştirilmelidir.  

17. Sistemde tanımlanan kullanıcılar için farklı süre ve şekillerde eğitim verilmesi 
gerekmektedir. 

18. Mekansal bilgi teknolojileri ve bilgi teknolojilerindeki yenilikler ve gelişmeler 
mutlaka takip edilmeli, kurumlar bu yöndeki faaliyetlerini arttırmalı, 
teknolojileri takip etmeli ve araştırmaları desteklemelidir. 
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13. ULAŞTIRMANIN ÖRGÜTSEL YAPISI İLE İLGİLİ  

DÜZENLEMELER 
 

 
Ulaştırma sisteminin bütünlük içinde hizmet sunma  durumu göz önüne alındığında, 

planlama, yatırımların gerçekleştirilmesi, yönetim ve denetim konularında koordinasyon 
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizde mevcut örgütlenme yapısı, belirtilen koordinasyonları sağlamak 
yeteneğinden yoksun  bulunmaktadır. Örneğin, ulaştırma planlarının hazırlanması ve 
uygulanması konusundaki yetki ve sorumluluklar belirsizdir. Bu nedenle, bu belirsizliği 
gideren düzenlemeler gerçekleştirilmeden planlama ve planları uygulama konusunda 
etkinlik mümkün değildir. Benzeri durum, daha doğrusu farklı kurumların yetkilerinden 
kaynaklanan çok başlılık ve koordinasyonsuzluk, yatırım konusunda da vardır. Yönetim ve 
denetime ilişkin çok başlılık, ulaştırma türlerinin birbirlerini destekleyerek tamamlamaları 
yerine olumsuz bir rekabet içine girmeleri sonucunu doğurmaktadır. AB ilerleme 
raporunda da ulaştırmamızın koordinasyon sorunu vurgulanmaktadır. 

 
 
Yetkilerin ve sorumlulukların belirli bir otoritede toplanarak koordinasyon 

sorununun çözümü düşünüldüğünde, Ulaştırma Bakanlığının yasal açıdan yetkili ve 
sorumlu ana kurum olması gerektiği  anlaşılmaktadır. Ne var ki, Ulaştırma Bakanlığı’nın 
demiryolu,  havayolu  ve denizyolu üzerindeki yönetim ve denetim etkinliği, karayolu 
üzerinde söz konusu değildir. Dolayısıyla Ulaştırma Bakanlığı, isminden başlayan temel 
sorumluluğuna karşın, sistemin taşımalarının %90’dan fazlasının gerçekleştiği karayolu 
üzerinde yeterli düzeyde etkiye sahip değildir. Bu nedenle örgütsel bağlamdaki en önemli 
ve öncelikli değişiklik Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Ulaştırma Bakanlığı’na 
bağlanması olmalıdır. 

 
Denizyolu taşımacılığının durumuna gelince, yönetimde esas olarak söz sahibi 

kuruluş, Başbakanlık’a bağlı Denizcilik Müsteşarlığı’dır. Yukarıda belirtilen 
koordinasyona ilişkin gerekçeler burada da geçerlidir. Çözüm, farklı şekillerde 
gerçekleştirilebilir. Önemli olan Ulaştırma Bakanlığı’nın denizyolu ulaştırmasını plan 
doğrultusunda ve diğer ulaştırma türleri ile uyumlu olarak yürütme ve denetleme olanağına 
kavuşmasıdır. 

 
Bir ulaştırma planının hazırlanma gereğinin ortaya konması ve hazırlanması açık 

bir görev ve yetki olmanın yanında önemli bir sorumluluk biçiminde tanımlanmalıdır. Yani 
plan kişisel ya da kurumsal  iyi niyet ve sorumluluk duygularının ötesinde, yasal bir görev 
ve sorumluluk olarak ulaştırma sisteminin yönetiminde sürekli ve olmazsa olmaz bir araç 
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olarak her zaman yol göstermelidir. Plansızlığın veya planlara uymayan eylemlerin 
sorumluluğunu açıklığa kavuşturan bir görev tanımı yapılmalıdır. 

 
Ulaştırma alanında yıllardır duyulan ve zaman zaman dile getirilen bir ihtiyaç, 

ulaştırmanın karmaşık, sonuçları geniş kapsamlı olan sorunlarını çözmek üzere bir 
araştırma kurumunun oluşturulmasıdır. Tüm gelişmiş ülkelerde bu tür kurumlar çok önemli 
işlevler yüklenmektedirler. Bu kurum ulaştırmanın yaşamsal nitelikteki yetişmiş personel 
sorunu için çözüm geliştirebilir. Gerek araştırma gerekse eğitim konusunda doğrudan 
amaca yönelik çalışmalar yapabileceği gibi, bu çalışmaların üniversiteler ve diğer 
kurumlarca yerine getirilmesi amacıyla organizasyonlar gerçekleştirilebilir. Plan 
konusunda bu kuruma görev verilebilir. 

 
Ulaştırmanın yönetimi ve denetimi  gerçekten ağır bir yükümlülüktür. Bu durum 

hem kadro olarak hem de kaynak olarak donanımlı olunmasını gerektirmektedir. Kararlı 
bir planlama anlayışıyla ulaştırma sistemimizi dengeli ve sağlıklı bir yapıya kavuşturma 
yolundaki yeni tavır ulaştırma Bakanlığı’nın güçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

  
 

Yukarıdaki açıklamaların ışığında alınması gerekli önlemler  aşağıda özetlenmiştir. 
1. Ulaştırma sistemimizin öncelikli ihtiyacı, gerekli koordinasyonu sağlayacak 

yönetim yapısının gerçekleştirilmesidir.  
2. Karayolları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı’nın  içinde 

yapılandırılmalıdır.  
3. Ulaştırma örgüt yapısında, planlama, planın güncelleştirilmesi ve bunların 

izlenmesi görev, yetki ve sorumluluklarının dağılımı açık olarak tanımlanmalıdır. 
4. Denizcilik Müsteşarlığı’nın ulaştırmaya yönelik görev, yetki ve 

sorumluluklarının Ulaştırma Bakanlığı’na verilmesi uygun bulunmaktadır. 
Şayet uygulama zorlukları nedeniyle bu gerçekleşmezse, bugün olduğu gibi 
Denizcilik Müsteşarlığı’nın, Devlet Bakanlığı yerine Ulaştırma Bakanlığı 
koordinasyonu altında faaliyetlerini sürdürmesinin uygun olacağı 
düşünülmektedir. 

5. Ulaştırma’nın araştırma–geliştirme ve eğitim etkinliklerini yerine getirmek üzere 
güçlü bir “Ulaştırma Enstitüsü” kurulmalıdır. 

6. Ulaştırma Bakanlığı, yeni yapılanma ve yeni görevlerin gerektirdiği nitelikte 
uzman personel ve bütçe olanaklarıyla güçlendirilmelidir. 
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14. STRATEJİK ULAŞTIRMA PLANININ  HAZIRLANMASI,   

YÜRÜTÜLMESİ ve GÜNCELLEŞTİRİLMESİ 
 
 
 Planlar, ilgili oldukları konularda, öncelikle sistemin bütünlüğünü görerek ve 
yapılan değerlendirmelere dayanarak, öngörülen amaçlara ulaşmak üzere izlenecek ana 
doğrultuların saptanmasından başlayarak, stratejik planın hazırlanması ve bunun gereği 
olan projelerin uygulanmasına yönelik ayrıntı çalışmalarının plana uygun olarak doğru ve 
zamanında gerçekleştirilmesini ve titizlikle izlenmesini kapsayan uzun bir süreç gerektirir. 
 
 Bu sürece doğru bir noktadan başlamanın yaşamsal önemi açıktır. 
 
 Daha başlangıçta, planın hazırlanması, uygulanmasının izlenmesi görevlerinin  
örgüt yapısındaki birimlere dağılımının  bilinmesi,  yani planın sahibinin, yani yetkilisinin  
ve sorumlusunun tanınması, planın uygulanabilirliğinin temel ve ilk koşulu olmaktadır.   
 
 Finansal ve örgütsel sorumluluklar açısından yatırım değerlendirilmesi yöntem ve 
süreci iyi tanımlanmalıdır.    
 
 Günümüzün hızlı değişimini öngörerek uzun sürede  geçerli olacak bir planın 
oluşturulması gerekmektedir.  Çünkü hızlı değişim ve dönüşümler, planın  dayandırıldığı 
varsayımları kısa sürede geçersiz kılabilmektedir. Bu durumda, planın, gerçek durumla 
uyumunu  sağlayacak düzeltme ve yeniden düzenlemelere imkân vermesi önem 
taşımaktadır. Dolayısıyla planın yönlendirmeleri ve ayrıntı düzeyi, bu gerekliliğe aykırı ve 
yapısı katı nitelikte olmamalıdır. 
 
 Plan, Beş Yıllık Kalkınma Planları ile uyumlu olmalıdır. Bu nedenle BYK 
Planlarının hazırlanmasında Ulaştırma Planı stratejilerinin göz önünde bulundurulması 
gereklidir. 
 
 Sağlıklı  yapıdaki bir ulaştırma sisteminde, esas olarak,  planlama ile kapasitenin 
gelişen ihtiyaçlara uyarlanması uygun bir amaç sayılabilir. Buna karşılık, yapısal 
bozukluğu olan bir sistemde olumsuzlukların  düzeltilmesi amaçlanacağı için durum çok 
farklıdır. Türkiye ulaştırmasında yapısal bozukluklar bulunduğu ve sistemin düzeltilerek 
sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gereği üzerinde birleşilmektedir. Buna göre çözüm, 
mevcut durum bağlamında değil, istenen gelişmeleri yönlendirmek suretiyle   aranacağı 
için, özel bir yaklaşımın benimsenmesini gerektirmektedir.Yani yalnız talebin gelişimiyle 
ilgilenilerek arzın kapasitesini arttırmaya yönelik “edilgen” bir planlama yaklaşımı, bu 
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durumda  geçerli olmayacaktır. Aksine sistemin öğelerinin davranışlarını anlayarak ve 
onları değişik araçlarla etkilemeye çalışarak, yapısal sorunları çözmeye çaba göstermek, 
yani “etken” bir yaklaşım ortaya koymak gerekecektir. Planlama, bu temel ayırım 
gözetilmeksizin başlatıldığında, izleyen çalışmaların, doğru sonuca ulaştırması olası 
değildir. 
  
 1970’li yıllarda planlama anlayışı, temelde geleceği “tahmin” etme, gelecek için 
kabul edilebilir “hedefler”, yani ulaşılacak noktaları belirleme ve buna göre davranma 
anlayışına dayanıyordu. Ancak 1970’li yıllarda bunun yeterli olmadığı anlaşıldığı için 
“ulaşılacak hedefler” belirleme yerine “izlenecek yön” çizmenin daha gerçekçi olacağı 
düşünülmüştür. Böylece izlenecek yol, yön, doğrultu anlamına gelen “stratum” 
sözcüğünden türetilen strateji kavramı planlama süreci ile birleştirilerek “stratejik 
planlama” dönemi başlatılmıştır. Dolayısıyla ülkemiz için de bir Stratejik Ulaştırma Planı 
hazırlanması gerektiği düşürülmektedir. 
 
 Plan aracı olarak modellerden yararlanılmakta,  modeller de her geçen gün hem 
planlama yaklaşımının değişmesinden, hem de bilimsel ve teknolojik gelişmelerden dolayı 
önemli gelişmeler ve farklılaşmalar göstermektedir. Bu gün dünyada birbirinden az ya da 
çok farklılaşan çok sayıda ulaştırma modeli bulunmaktadır. Kentsel ve kentlerarası ayrımı 
yapılmakta, bazen de ayırım gözetilmeksizin aynı modelden yararlanma yoluna 
gidilmektedir. Yolcu ve yük taşımacılığı için geliştirilmiş ve ayrıca   kombine taşımacılığa 
yönelik modeller bulunmaktadır.  
 
 Bu modellere göre  gereken  veriler de önemli değişiklikler gösterebilmekte,  
ayrıntı düzeyleri de değişebilmektedir. 
   
 AB’de ulusal ve uluslararası düzeyde kullanılabilecek ulaştırma modelleri üzerinde 
bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 63’ü yolcu ve 43’ü yük olmak üzere 106 model bu 
araştırma kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları, model konusunda seçici 
olmak gereğini ortaya koymaktadır.  
 
 Oysa, bir çok ülkede ve ülkemizde, alışılmış modelleri sürekli olarak kullanmakta 
ısrar edilmektedir. Yeni bir model, onu kullanmak üzere zaman ve çaba gerektirmektedir. 
Model konusunda öncelikli bir inceleme yapılarak uygun olanının seçimi, planlamanın 
geçerliliği açısından önem taşımaktadır. 
 
 Yukarıda belirtildiği gibi, sosyo-ekonomik gelişmeler, planda uyarlamalar 
yapılması ihtiyacını doğurabilmektedir. Bu nedenle bir çok ülkede, 5 yıl dolayında bir 
zaman aralığıyla, daha çok veri bazında olmak üzere, zaman zaman da daha kapsamlı 
olarak  planların güncelleştirilmesi öngörülmektedir. Ülkemizde 1983-1993 Ana Planında 
öngörüldüğü gibi, Stratejik Ulaştırma Planı’nın üç yılda bir güncelleştirilmesi kuralının 
konulması ve özenle gerçekleştirilmesi  yararlı olacaktır. Güncelleştirme çalışmalarının 
kapsamlı olmasına ve sektörün ilgili kuruluşlarının katılımının sağlanmasına özen 
gösterilmelidir.  
 
 Güncelleştirmenin gerçekleştirilmesi de  planı yürütecek organların örgütsel 
konumlarının belirlenmesini ve karmaşaya meydan vermeyecek biçimde yetki ve 
sorumlulukların tanımlanmasını zorunlu kılmaktadır. 
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 Model seçimi planlama için benimsenen anlayışa bağlıdır. Sistemin daha iyi olacağı 
düşünülen yeni duruma dönüştürülmesini öngören yaklaşıma göre, talep tahmininde 
geçmişten gelen gelişimin ekstrapolasyonu geçerli olamaz. Talebin yönlendirilmesi 
olanakları değerlendirilmelidir. Sanayileşmeye bağlı kitle taşımacılık hacmi ayrı olarak ve 
titizlikle irdelenmelidir.  
 
 Talebi yönlendirirken, atıl kapasitelerden yararlanılması ve bu kapasitelerin 
minimuma indirilmesi amaçlanmalıdır. Gelişmesi sağlıklı olamamış, yetersiz kalarak genel 
sistemin dengesizliğine neden olmuş  ulaştırma türlerinin, özellikle ülke koşullarına özgü 
mevcut olanakların değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz açısından 
demiryolları ve özellikle denizyolları, sağlıklı gelişememiş ve değerlendirilmesi gereken 
ulaştırma türleridir. 
 
 Türel ayrımda, arzın geçmişteki ve mevcut karakteristikleri değil, öngörülen 
modernleştirmenin sağlayabileceği karakteristiklerini gözönüne almak gereklidir. 
   
Yukarıdaki açıklamaların ışığında alınması gerekli önlemler  aşağıda özetlenmiştir. 

1. Ana Plan Stratejisi bağlamında ortaya konulan “Amaçlar, ilkeler, politikalar” ile 
geliştirilen stratejik önlemlere  planlamanın  izleyen aşamalarında mutlaka 
uyulması gerekliliği ana ilke olarak kabul edilmelidir.   

2. Planda güdülen temel amaç belirlenmelidir. 
3. Plan hazırlık ve uygulamasındaki görev ve yetkilerin örgütsel yapı içindeki 

dağılımı açık olarak tanımlanmalıdır.   
4. Hazırlanacak Stratejik Ulaştırma Planı  esnek ve dinamik bir yapıda olmalıdır. 
5. Planın güncelleştirilmesi gereklidir. 
6. Yararlanılacak model, saptanan planlama yaklaşımına göre özenle seçilmelidir. 
7. Plan Beş Yıllık Kalkınma Planları ile uyumlu olmalıdır. 
8. Finansal ve örgütsel sorumluluklar açısından yatırım değerlendirilmesi yöntem 

ve süreci iyi tanımlanmalıdır.    
 


