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Ö N S Ö Z

Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının planlı biz 
şekilde gerçekleştizileceğini ve kalkınma planlarının Devlet Planlama 
Teşkilâtı 'nca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bulun

maktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, "Devlet Planlama Teşkilâtının kurul

ması hakkmdaki 91 sayılı kanun" yürürlüğe konulmuş ve Birinci, İkinci 
ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları ile yıllık programları hazırlan

mıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çerçevesin

de, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında olduğu gibi, 91 Sa

yılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 
Tüzük gereğince "Özel İhtisas Komisyonları" kurulmuştur -

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadı ve Sosyal sektörlerde, İhtisas

ları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler 
geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatına, 
Kalkınma Planı çalışmalarında yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha 
geniş çevrenin katkısını sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlen

dirmek üzere kurulmuşlardır,

Bu kez Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları süre; 

Birinci, İkinci ve üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanmasın

da edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzmanlaşma gözönüne 
alınarak, daha kısa tutulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.3 -1976 tarih DPT - 1160 sa

yılı genelge ile başlatılmışlardır.

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine> ilgili tüzük 
gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuruluşların görü

şünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili mercilerle 
koordinasyonu sağlıyabılecek kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir, 
Komisyonların raportörlüklerini ise genellikle Devlet Planlama Teşkilatı 
uzmanları yürütmüşlerdir„

Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağlanabilmesi 
amacıyla Devlet Planlama Teşkilâtınca bir "çalışma modeli11 hazırlanmış ve 
bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele uyulması istenmiştir. 
Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin niteliklerine göre bu modele bağlı 
kalmışlar ancak gerekli durumlarda bazı değişiklikler yapmak zorunda kalmış

lardır .



Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma. Planları, "aşamalı planlama" 
yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. "Uç aşamalı Planlama" olarak 
adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmaları içermek

tedir ;

1 - Makro inceleme aşaması,

2 - Sektör incelemeleri,

3 - Mikro inceleme aşaması veya proje çalışmaları.

Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları rapor

lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama

sında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

Özel İhtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun ve buna bağlı 
olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katılan bütün 
uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtilmesi esas alın

mıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki her türlü görüş ve 
önerilere (kişisel görüşler de dahil) raporlarda yer verilmiştir,

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, özel İhtisas Komisyonları raporlarından, 
temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş Yıllık Kalkın

ma Planının Ülkemizin temel sorunları olma niteliklerini sürdüregelen; is
tihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, gelirin daha iyi dağılımı, 
bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç tasarrufların artırılması, okuma 
yazma oranının yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo 
ekonomik gelişmenin hızlı ve düzenli yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin 
tam olarak sağlanması konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel 
İhtisas Komisyonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği 
geçmiş tüm üyelere, Devlet Planlama Teşkilâtı, olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARI 

Kemal CANTÜRK
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I - G 1 R 1 S

Ülkelerin giriştikleri gelişme yarışında/ az gelişmiş 
ülkelerle ileri ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının nor
mal düzeye indirilmesi çabasında, ulaştırma önemli bir yer 
tutmaktadır.

Ulaştırma, sanayi gibi mal üreten bir sektör olmadığın
dan, tek başına ele alındığında bir kalkınma hedefi değildir. 
Ancak, diğer sektörlerin üretkenliği üzerinde etkili ve gerek
li olan önemli bir araçtır. Gelişmekte olan ülkeler, kısıtlı 
olan kaynaklarını dengeli bir şekilde kullanmak zorundadırlar. 
Ulaştırma yatırımları bir yandan ekonomik kalkınmayı hızlandı
ran en önemli etkenlerden biri olurken, dengeli ve planlı bir 
şekilde uygulanmazsa gelişmeyi yavaşlatıcı bir neden olabilmek
tedir. Hızla kalkınmakta olan ülkemizde ulaştırma konuları gi
derek kamunun günlük sorunları arasına girmekte, ulaştırma ile 
ilgili her türlü karar kamu oyunda geniş ilgi görmektedir.

Genel ulaşım sistemi; kara, deniz ve hava olarak üç alt 
ulaşım sisteminden oluşmaktadır. Kara ulaşım; karayolları, de
miryolları ve boru hatları'nı kapsamaktadır. Karayolu Ulaştırma
sı Özel İhtisas Komisyonu, konusunu : kent dışı karayolu, kent 
içi karayolu, trafik ve uluslararası karayolu olmak üzere dört 
ayrı alt komisyon aracılığı ile incelemiştir. Alt komisyon rapor
ları ekli olarak sunulmuştur.

Karayolu ulaştırma konusunun çok yönlü oluşu, görevlerin 
çeşitli kamu ve özel kuruluşlar arasında dağılmış olması, görev
lerin sınırlarının belirgin bir şekilde çizilmemiş olması, sektö
rün ayrıntılı bir şekilde incelenip değerlendirilmesini güçleştir
mektedir. Ayrıca, kuruluşlardan sağlanan istatistik bilgilerinin 
güvenilir ve tutarlı olmayışı, yeterli düzeyde yapılmış araştırma 
bulunmayışı ve de komisyona tanınan sürenin kısa oluşu nedenleriy
le kapsamlı araştırmalara girişilmemiş, eldeki bilgilerin değerler 
âirilmesi ile yetinilmiştir.



I I  -  M E V C U T  D U R U M

1 - KURULUŞLAR

Karayolu ulaştırması genel olarak? karayollarının yapım 
ve bakım işleri, yolu kullananlar ve yol kullanma ortamının dü
zenlenmesi konularını kapsamaktadır. Karayollarının yapım ve ba
kımı ile görevli kuruluşlar: Bayındırlık Bakanlığı - Karayolları 
Genel Müdürlüğü, Köy İşleri Bakanlığı - Yol Su ve Elektrik İşle
ri Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı - Orman Genel Müdürlüğü ve 
belediyelerdir. Yol kullanım ortamının düzenlenmesinden ise,Ulaş
tırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı ve 
belediyeler en önemli görevleri yüklenmektedirler,

2 - YOL AĞLARI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yapım ve bakımından so
rumlu olduğu yol ağı uzunluğu? oto, devlet ve il yolu olarak top
lam 59 069 Km. dir. Bu yolların 24 Km.'si otoyol, 165 Km.'si oto
yol olarak inşa halinde, 380 Km.'si ekspres yoldur. Bu ağda geçit 
vermiyen yol uzunluğu 4 642 Km.'dir.

YSE Genel Müdürlüğü'nün görev kapsamında olan köy yolla
rı ağı uzunluğu 172 103 Km,dir. Bu ağda geçit vermeyen yol uzunlu
ğu 43 133 Km.dir.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sorumlu olduğu, orman işlet
meleri için gerekli orman yolları ağının uzunluğu 144 360 Km. dir. 
Bu ağın 69 557 Km.si geçit vermiyen yol durumundadır.

Orman yollarının özel amaçları dışında orman köylerine 
hizmet götüren, bu köyleri diğer yerleşim yerlerine ve yol ağları
na bağlıyan yollar olduğu kabul edilirse, ülkemizde toplam 375 532 
Km.lik bir kent dışı yol ağı olduğu söylenebilir. Ancak, bu ağın 
117 332 Km.'si henüz geçit vermez durumdadır. Kent dışı yol ağının, 
yüzeylerine göre 1975 yılı sonunda durumu şöyledir :



Geçit
Asfalt Stabilize Toprak Vermeyen: Toplam

yollar 24 — — — 24
gt Yollan 21 048 10 823 555 1 312 33 738
olları 4 434 15 210 2 333 3 330 25 307
yolları 2 778 85 185 41 007 43 133 172 103
n Yolları - 6 754 68. 0.49 . 69 557 144 360

p L A M 28 284 117 972 111 944 117 332 375 532

- MAKÎNE GÜCÜ
Kent dışı karayolu yapım ve bakımıyla görevli kuruluşların; 

yolları Genel Müdürlüğü'nde 14 968, YSE Genel Müdürlüğü'nde 
,1, Orman Genel Müdürlüğü'nde 968 adet olmak üzere çeşitli ma- 
•lerden oluşan toplam 20 665 adetlik bir makine gücü bulunmak- 
.r. Her kuruluşun ülke düzeyine yayılmış makine bakım ve onarım 
itleri bulunmaktadır.

Kent içi karayolu yapım ve bakımı ile görevli kuruluşların 
me gücü saptanamamıştır.

I - PERSONEL
Kent dışı karayolu yapım ve bakımıyla görevli kuruluşlarda 

Lşte çalışan devamlı personelin 1975 yılı durumu şöyledir :

Teknisyen Diğer Teknik Diğer 
Mühendis Tekniker Elemanlar Memurlar Daimi tşçiTöp.

fC.G.M. 1 027 355 483 1 079 28 448 31 392
Sf. S . E .| 371 208 590 1 169 11 305 13 643
p.G.M. 102 129 - 234 5 603 6 068
fjAM 1 500 692 1 073 2 482 45 356 51 103

Kuruluşlar ayrıca değişen sayılarda mevsimlik işçi çalıştır- 
tadırlar.

Kent içi Karayollarının yapım ve bakımıyla görevli kuruluş- 
da, yol kullanım ortamının düzenlenmesinden sorumlu kuruluşlarda 
taşımacılıkta çalışan personel sayısı saptanamamıştır.



5 - TAŞIT FÎLOSU
Ülkemizdeki taşıt filosu hakkında çeşitli kuruluşlardan 

sağlanan bilgiler büyük farklılıklar göstermektedir. Devlet îsta- 
sistik Enstitüsünün değerlerinden yararlanarak yapılan hesaplama- 
,ara göre 1975 yılı sonunda, otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs 
•e otobüs olarak toplam yaklaşık 650 000 taşıt bulunmaktadır.Mev- 
ıut taşıt artış hızının, değişmiyeceği varsayılarak yapılan hesap- 
amalar şöyle bir tablo ortaya koymaktadır :

OTOMOBİL MİNİBÜS OTOBÜS KAMYONET KAMYON TOPLAM
973 234 577 31 123 20 340 69 671 89 685 445 396
974(T)301 000 36 600 22 300 79 000 100 000 538 900
975(T)381 000 42 100 24 100 91 500 110 000 648 700
976(T)471 000 47 700 25 900 106 500 120 000 771 100
977(T)571 000 53 300 27 700 124 000 130 000 906 000
978(T)681 000 58 900 29 500 144 000 140 000 1 053400

(T) : Tahmini
Uluslararası karayolu taşımacılığında çalışan ulusal taşı- 

ı filosu son yıllarda önemli gelişmeler göstermiştir. Halen Türki- 
i'de uluslararası taşımacılık yapan 106 firma bulunmaktadır. Bu 
rmaların sahip oldukları ve kiralık olarak kullandıkları taşıt ade- 
1975 - 1976 yılları için şöyledir :

1.1.1975 15.6.1976
Tenteli treyler 716 1 616
Frigorifik 447 494
Kamyon 854 6 366
TOPLAM 2 071 8 47^

6 - TAŞIMALAR
ülkemizde kent içi eşya ve yolcu taşımaları hakkında ye- 

•li istatistik veri bulunmamaktadır. Kent dışı taşımalar hakkında 
le mevcut bilgilere göre eşya taşımalarının yaklaşık % 60'ı, yol- 
taşımalarının ise % 90’ı karayolları ile yapılmaktadır.1972 yılı 
.gileri ile kent dışında, sistemlere göre eşya ve yolcu taşımaları 
’ledir :

Eşya Taşımaları Yolcu Taşımaları
10^ Ton x Km. % 10^ YolcuxKm; %

rayolları 18 780 58,7 50 207 93,3
Piryolları 7 218 22,6 2 911 5,4
tizyolları 4 750 14,8 159 0,3
ra Yolları - - 512 1,0
ru Hatları 1 253 3,9 - -
P L A M 32 001 100,0 53 789 109,0



7 - DÎĞER ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMA

ülkemiz karayolu ağını diğer ülke ağları ile karşılaştı 
rırken ülkelerin alanları, nüfusu ve motorlu taşıt sayısı da 
dikkate alınarak aşağıdaki tablo düzenlenmiştir :

2100 Km ye 1000 nüfusa 1 Km.yola Düşen Toplam Yol ağı
Düşen Yol Düşen Motorlu Motorlu Taşıt 1 Km. yola Uzunluğu
(Km.) Taşıt Sayısı Sayısı Düşen Nüfus (Km.)

ClYE 28 10 2 162 229 482
[ ALMANYA 185 284 38 134 459 452
3ARÎSTAN 32 - - 240 35 706
ASA 269 307 11 35 1 483 826
tLTERE 148 266 46 159 341 163
d Istan 31 2 1 551 1 021 819
K ' 3 12 11 930 10 824
N 3 15 11 703 43 442
&NYA 28 119 29 243 142 136
iiYA 96 240 46 189 288 400
&NYA 32 - - 271 76 304
RIS 90 145 11 76 8 319
0SLAVYA 38 53 12 216 96 157
İye 6 8 5 573 11 704
anIstan 27 50 13 250 35 512
Istan 8 2 2 1 025 62 834
.D. 66 567 10 34 6 178 740

: 1 - Tüm ülkelerin benzer yol ağları karşılaştırıldığından 
Orman yolları dahil edilmemiştir.

2 - 1972 Yılı verileri kullanılmıştır.
|nAK : 1 - 1974 World Road Statistics.

2 - Türkiye istatistik Yıllığı



I I I  -  T  A  L  E  P

Ulaştırma hizmetlerinde talep, ülkenin ekonomik ve sosyai 
kalkınmasına paralel olarak gelişen bir özellik göstermektedir, 
üçüncü beş yıllık plan döneminde, karayolu ulaştırmasında kar

şılaşılan güçlüklerin nedenlerini belirlemek ve dördüncü beş 

yıllık plan döneminde ortaya çıkacak talebin boyutlarını tahmin 
edebilmek için talep doğuran etkenlerin ayrıntılı bir şekilde 

incelenmesi gereklidir.

Ülke nüfusunun artışı yanında hızla kentleşme, genel ulaş

tırma talebini artırıcı nedenlerin başında gelmektedir. Toplumun 
geçmişe oranla daha çok hareket etme istek ve olanağı, kentıçi 

ve kentlerarası ulaşım talebini belirgin bir şekilde artırmakta
dır .

Hızlı ve düzensiz kentleşme bir yandan buraları daha büyük 
üretim ve tüketim merkezleri haline getirip daha çok taşımayı ge
rekli kılarken öte yandan mevcut altyapının yetersiz kalmasına 

ve düzensiz yerleşmeler nedeniyle de yolların geliştirilmesine 
engel olmaktadır, Diğer bir deyişle? talep doğuran hızlı ve dü
zensiz kentleşme, kendi gelişmesine ayak uydurması gereken yol 
ağının gelişmesine engel olmaktadır. Ulaşım planlarını yeterince 
içeren bölge ve kent planlarının olmayışı, toplu taşıma sistemle
rinin zamanında geliştirilememesi, sorunu önemli ölçüde büyütmek
tedir .

Ekonomik kalkınma sonucu toplumun gelir düzeyi yükseldikçt 
hareket etme talebi artmaktadır, Mevcut ulaştırma sistemlerinin 

dengesiz ve yetersizliği bu talebin diğer sistemlere göre bağım
sızlığı ve bütünlüğü olan karayolu' na yönelmesine neden olmakta

dır. Tüketim malları ve sosyal prestij sağlayan malları edinme 
eğiliminin hayli yüksek olduğu toplumumuzda bir yandan bireyle
rin taşıt sahibi olma gereksinmesi ve eğilimi artarken öte yan

dan ülkede üretim yapan otomobil montaj fabrikalarının sağladığı



taşıt arz kolaylıkları özel taşıt sahipliğini hızla artırmakta
dır. Ekonomik kalkınma nedeniyle özel ve ticari taşıt sayısın
daki hızlı artış, mevcut alt yapıyı yer yer yetersiz kılarken, 
büyük yatırımları gerektiren alt yapının iyileştirilmesi ise 
yolcu ve yük akımını kolaylaştırdığından, taşımaların karayolu
na kaymasını hızlandırıcı bir etki yapmakta ve bu kısır-döngü 
sonucu karayolu talebi hızla büyüyerek artmaktadır.

Sanayi, tarım ve ticaretin gelişmesi ve giderek bütün ülke
ye yayılması, üretim ve tüketim merkezleri arasında önemli taşı
ma talebi doğurmaktadır. Böylece ortaya çıkan yeni merkezler, 
yakınında bulundukları karayolu ulaşım sisteminde ek talepler 
yaratmaktadır.

Gelir düzeyinin yükselmesi ve turistik yatırımların artma
sı ile iç ve dış turizm gelişerek karayolu ağının büyümesine ne
den olmakta ayrıca belirli bir konforu olan karayoluna olan ta
lebi artırmaktadır.

Orta Doğu ülkelerinin doğal kaynaklarını değerlendirerek 
giriştiği, kısa sürede hızla kalkınma atılımı, yol ağımızda bek
lenmeyen bir talep baskısı doğurmuştur. Transit taşımaların özel
likle trafiğin en yoğun olduğu akslar üzerinde yapılması, ayrıca 
araçların ağırlık, uzunluk ve hız farklılıklarının doğurduğu so
runlar, ivedilikle çözüm gerektiren bir talep ortaya çıkarmıştır.

Ayrıca, ekonomik gelişmenin sonucu olarak, ithalat ve ihra
cat hacimlerindeki önemli artışlar, yurt dışında çalışan işçilerin 
geliş ve gidişleri, uluslararası ilişkilerin gelişmesi, karayolu 
açısından ek talepler oluşturmaktadır.

Toplumun ekonomik gelişmesinin doğal sonucu olan bu talep
ler, çeşitli nedenler yanında; diğer taşıma sistemlerinin denge
siz ve yetersizliği, işletmeciliğin yetersizliği, alt yapı yatı
rımlarının pahalı oluşu ve çabuk gerçekleştirilememesi, sistemler 
arasında koordinasyon eksikliği gibi nedenlere karşı; karayolunun 
bağımsızlığı, kolaylığı, aktarmasız taşımayı sağlaması, alt yapı
nın kısa sürede yapılabilir oluşu, geçtiği arazinin değerini artı- 
rışı gibi nedenlerle hemen hemen tümüyle karayolu ulaştırma talebi 
olmaktadır.
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IV -  SORUNLAR VE DARBOĞAZLAR

A - KENT DIŞI ULAŞIMI
a. ALT YAPI
1 - Altyapı yatırımcı kuruluşların en belirgin darboğazı 

teknik personel sorunu ve bununla ilgili olarak teknoloji biri
kim noksanlığıdır, ülkemizde, modern yol yapımı teknikleri 1950 
lerden başlıyarak çok sayıda teknik personelin yurt dışında eği
tilmeleri ile gelişmiş; ilk yıllarda sadece erişilebilirliğin 
amaçlandığı, sosyal niteliği ağır basan bir yol ağı, kamu talep
lerinden hızlı bir şekilde, gerçekleştirilebilmiştir. Ancak bu 
dönemde yetişmiş tecrübeli teknik personel, ekonomik kalkınma 
sonucu doğan hızlı talep artışlarının oluştuğu ve daha bilim
sel çalışmanın gerekli olduğu bir zamanda uygulanan teknik per
sonel ve istihdam politikası (örneğin, Devlet Personel Kanunu) 
sonucu, çalıştıkları kuruluşları hızla terketmeğe başlamıştır, 
lir yandan teknik personel yetiştiren okullarda standart düşer- 
:en öte yandan kuruluşlara konan kadro sınırlaması, kuruluşları 
.eknik yönden çökertmiş, yeni personele bilgi aktarması sağlana- 
.amıştır. Ayrıca kanun, hem uzmanlaşmış teknik personel sağlamayı 
ngellemekte hem de uzmanlaşmayı önlemektedir, özellikle planla- 
a, araştırma ve proje personeli sayısındaki azalma, yatırımla- 
m gecikmesine ve önemli maliyet artışlarına neden olmaktadır.

2 - Kamunun hızla artan karayolu talebi, toplumun her kesi- 
Lnden yasama ve yürütme organlarına yansımaktadır. Bunun sonucu 
larak yatırımcı kuruluşların yıllık programlarındaki proje sayısı 
.zla artmakta ve kuruluşlar mevcut personel, örgüt, makine ve 
leneklerle soruna ekonomik bir çözüm bulamamaktadır. Kuruluşlar 
derek, devam eden projelerin bitiş yıllarını uzatarak, işlerin 
emli bir kısmını yavaşlatmak zorunda kalmaktadır. Her yıl biti
len iş sayısının çok üstünde yeni iş talepleri önlenememekte ve 
ogramlarm yükü kuruluşları plansız, programsız ve projesiz



f[
alışmaya zorlıyarak yatırımların ekonomik yararları azalmakta, 
lkeye olan maliyetleri önemli oranlarda artmasına neden olmak-
adır.

3 - Karayolu ağında inşaatı tamamlanmış yolların büyük bir 
oğunluğu sadece ulaşılabilirliği amaçlıyarak, günün trafik gerek- 
inmelerine göre inşa edildikleri için, bugünün hızla artan tra- 
iğine, özellikle ağır taşıt trafiğine dayanmamakta, kısa sürede 
ağılmaktadır. özellikle yol alt yapısının yetersiz kalması sonu- 
u, üst yapıda yapılan bakım ve onarım çalışmalarının kısa süre- 
erde tekrarlanması gerekli olmakta, bakım ve onarım giderleri 
azla arttığı halde toplumun şikayetleri önlenememektedir.

4 - Karayollarının üst yapısı ve köprüler, yoldan geçen 
ıraçların dingil yüklerine göre projelendirilmektedir, ülkemizde 
itandart dingil yükü 8 ton olarak sınırlandırılmış ve daha ağır 
:aşımalar yasaklanmıştır. Denetim sağlamak amacı ile 53 sabit,
} seyyar tartı istasyonu kurulmuştur. Ancak, çeşitli nedenlerle, 
lygulamada denetim sağlanamamakta ve ağır taşımalar yolları tah
rip etmektedir. Yapılan araştırmalar, herhangi bir dingil yükünün 
İst yapıya verdiği zararın, bu yükün standart dingil yüküne oranı
nın, yaklaşık 4'üncü kuvvetine eşit olduğunu göstermektedir, ör
neğin, 22 tonluk tek bir dingilin yapacağı hasar, 47 adet 8 ton
luk dingilin yaptığı hasara eşit olmaktadır. Yine yapılan incele
meler, halen yollarımızdan geçen ticari araçların % 30'unun stan
dart dingil yükünün üstünde yük taşımakta olduğunu göstermekte
dir. Bu aşırı yükleme sonucu, yol üst yapıları kısa zamanda ömrünü 
tamamlamakta, lastik, akaryakıt ve yedekparça sarfiyatı alabildi
ğine artmaktadır.

5 - Karayolu inşaatlarının tamamlanıp hizmete açılmasıyle 
birlikte, yasa ve denetim yetersizliği nedeniyle, yol boyunca ge
lişen çeşitli yerleşmeler, yolun kapasitesini ve trafik güvenli
ğini azaltıcı bir etken olmaktadır. Trafik tıkanıklıklarının ço
ğalması, kazaların artması, yolun genişletilmesini gerektirmekte 
ancak yol boyu gelişmelirin arazi değerlerini büyük ölçüde artır
ması, ekonomik yönden önemli güçlükler doğurmaktadır. Ayrıca



büyük' kentlerde ve çevrelerinde, trafiği yoğun olan bazı kent 

dışı yollarda, değişik hızlardaki çeşitli araçlar yanında, ya
yaların ve hayvanların yola girmeleri, yol kapasitesini ve gü
venliğini önemli ölçüde düşürmektedir. Bu gibi yerlerde, yük
seklik ayrımı, giriş-çıkış kontrolü, trafik güvenliği ve yük

sek hız sağlıyan erişme kontrollü yollar yapımı yararlı olmak

tadır. Ancak, bu çeşit yolların maliyetlerinin çok yüksek olu

şu , yeni teknoloji ve büyük yatırım gerektirmeleri, diğer ulaş

tırma sistemleriyle koordineli olarak ve gerekli etüdlerin yapı

larak planlanmasını, gereksiz kapasite yaratılmıyacak şekilde 

programlanmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, geçişi ücretli o- 
lan otoyolların tamamlanıp hizmete girmesiyle diğer yollardan 
farklı sorunlar ortaya çıkmakta ve bu çeşit yolların etkin bir 

şekilde denetlenip işletilmesi gerekli olmaktadır, Yeni bir tek
noloji gerektiren Otoyol İşletmeciliği önem kazanmaktadır.

6 - Yatırımcı kuruluşların, yapım ve bakımından sorumlu 
oldukları yol ağları, genellikle sabit tutulmaya çalışılmakla 

birlikte, toplumun artan talepleri karşısında, özellikle köy 
ve il yolları uzunluklarında bir artma eğilimi göstermektedir. 
Kuruluşların personel, makine ve ödenekleri sabit kaldığı süre
ce sorumlu oldukları yol ağının büyümesi, bakım giderlerini ar
tırmakta, yapım olanaklarını kısıtlamakta, projelerin zamanında 
bitirilmemesi ve maliyetlerin artması sonucunu doğurmaktadır,

7 - Karayollarının yerleşim yerleri geçişlerinde, yatı
rımcı kuruluşların ağında olan yollarla, belediyenin sorumlulu
ğunda olan yollar arasında belirgin bir ayrım yap .yamamaktadır, 
Sınırlı olanakları nedeniyle belediyeler, yatırımcı kuruluşları 
sorumlu oldukları yollar dışında da çalışmaya zorlamakta bu da 

kuruluşların yol ağını az da olsa büyütmekte, ancak asıl önemli

si bu yolların genellikle büyük yatırımları gerektirmesi, kent 
dışı yollara ayrılan ödenekleri kısıtlamaktadır, Ayrıca, büyük 

yatırımlara rağmen kent geçiş yolları ile kent içi yolları ara
sında gerekli uyum sağlanamadığından sorun yine çözülmemiş ola
rak kalmaktadır.



8 - Otoyol, devlet ve il yolları, köy yolları, orman 
yolları ve kent içi yollarının yapım ve bakımından ayrı ayrı 
sorumlu olan kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon sağlana
mamaktadır. Kuruluşların çabaları farklı alanlara yönelmekte^ 
yatırımlardan beklenen yarar ancak sınırlı olarak sağlanabil
mektedir. Yatırımcı kuruluşlarla, yol kullanım ortamının dü
zenlenmesinden sorumlu kuruluşlar arasında yeterli koordinas
yon yoktur. Ayrıca, planlama çalışmalarında projelerin ekono
mik, askeri, sosyal amaçlarının saptanmasında ilgili kuruluş
larla gerekli koordinasyon ve işbirliği kurulamamıştır

9 - Proje ve inşaat müteahhitlerinin kurumlaşma ve sürek
lilikleri sağlanamamış olduğundan, yatırımcı kuruluşların ema
net—ihale planlamaları başarılı olamamakta, programlar aksamak
tadır. Birim fiyatlara yeterli esneklik verilemediği için mü
teahhit firmaların gelişmeleri, devamlılıkları ve uzmanlaşmala
rı sağlanamamakta, giderek pek çok ihalenin gereksiz yere dış 
firmaları verilme zorunluğu doğmaktadır.

10 - Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş Kanunu olmayışı 
nedeniyle çeşitli kanun ve kararlarla çalışmak zorunda kalın
makta bu da işleri güçleştirmektedir.

11 - Dış Kredilere dayalı hizmetler için talep edilen mal
zemelerin işlemleri ilgili kuruluşlarca yavaş yürütülmektedir.

b. TAŞIMACILIK
1 - Ülkemizde taşımacılık konusu tam bir karışıklık için

dedir. Bu konudaki en önemli sorun, ülke ekonomisinin ve savun
masının gerektirdiği düzeyde, belirli sorumlulukları yüklenen, 
modern çalışma yöntemlerini uygulayan, büyük, güvenilir ve eko
nomik ortaklıkların kurulamamış olmasıdır.



2 - Taşımacılık, yapan kişileri ve ortaklıkları yeterli 
bir şekilde denetleme olanağı veren bir lisans sisteminin bulun_ 
mayışı, taşımacılık alanına giriş ve çıkışları tümüyle serbest 
bırakmaktadır. Kişiler ve ortaklıklar diledikleri zaman ve dile
dikleri koşullarda taşımacılık yapmakta, işin geliri çeşitli ne
denlerle yeterli görülmediği zamanlarda da taşımacılık yapılma
maktadır .

3 - Taşımacılık sorunu bütünüyle ele alınmadığı ve gerek
li yasal düzenlemeler yapılmadığı için taşımalarda maliyet he
saplamaları yapılmamakta, tarife saptanması ve uygulaması tümüy
le taşımacılara bırakılmış bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak 
taşıma ücretleri ya çok yüksek, ya da aşırı rekabet nedeniyle 
maliyet altında oluşmaktadır. Her iki durumda da ülke ekonomi
si önemli kayıplara uğramaktadır,

.4 - Taşıt sahipleri ve ortaklıklar, genellikle yatırım
larını en kısa sürede geri alıp kârlarını maksimize etmek iste
diklerinden, hızlı taşıma yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu 
ise yıkıcı rekabete neden olmakta, taşımacıları maliyet altı 
çalışmaya zorlamaktadır. Bu durumda kalan taşımacılar araçla
rını yasal sınırlar dışında fazla yüklemeye, şoförlerini faz
la çalıştırmaya itilmektedirler. Bu ise trafik güvenliğinin 
azalmasına taşıtların ekonomik ömürlerinin kısalmasına ve kara
yollarının kısa sürede tahrip olmasına neden olmaktadır.

5 - Taşıt alım ve satımları yeterince kontrol altına 
alınmamış olduğundan taşıt fiyatları çok yüksek olmaktadır, 
Taşımacılar genellikle tüm sermayelerini taşıt alımma yatır
maktadırlar. Yeterli işletme sermayeleri bulunmadığından taşıt
ların bakım ve onarımı da gereği gibi yapılmamaktadır.

6 - Taşımacılığı düzenleyen yasaların yetersizliği 
büyük ortaklıkların ortaya çıkmasını engellemektedir. Örneğin, 
sigorta mevzuatı taşıtların büyük ortaklıklar yerine şahıslara 
ait olarak kaydedilmelerine neden olmaktadır.



B - KENT ÎÇÎ ULAŞIMI

1 - Kent planları yapılırken genellikle ulaşım etüd ve 
Lanlaması yapılmamaktadır. Büyük kentlerde bu yolda bir eği
len bulunmakla birlikte? kadro ve teknik personel yetersizliği, 
etki ve sorumluluklarda belirsizlik, ilke ve politikaların ol- 
ayışı, kuruluşlar arasında koordinasyon eksikliği gibi neden- 
erle başarı sağlanamamaktadır.

2 - Büyük kentlerdeki mevcut karayolu alt yapısı gerekli 
erimlilikte kullanılmamaktadır? fizik ve geometrik standart- 
ar çoğunlukla yetersizdir. Ayrıca, otopark planlaması ve uy- 
[Uİaması yapılmadığından araçların düzensiz park etmeleri so
ncu mevcut yolların kapasitesi düşmektedir. Kent merkezlerin
le taşıtların yoğunlaşmasını teşvik eden otopark uygulamaları 
»orunu büyütmektedir.

3 - Toplu taşımacılık yeteri kadar gelişmemiştir. Bu
mir taşıma yapan kuruluşlar arasında yeterli uyum sağlanamamış, 
icret ve zaman koordinasyonu yapılamamıştır. Toplu ulaşım gide
cek toplum için çekici bir sistem olmaktan uzaklaşmıştır.İşle
tici kuruluşların planlamacı, pazarlamacı ve işletmeci teknik 
kadroları yetersiz bulunmaktadır.

4 - Diğer taşıma sistemlerine yeterli ağırlık verilme
diğinden karayollarına gereğinden fazla yük binmektedir. Ayrı
ca, toplu taşıma yapan araçlara göre taşıdıkları ortalama yol
cu sayısı düşük olan dolmuş ve özel otolar, trafiği yoğunlaş
tırarak tıkanmalara neden olmakta, zaman ve işletme giderleri
ni artırmaktadır. Taksi, dolmuş ve minibüs sistemlerinde yeter
li örgütlenme ve denetim bulunmamakta, hizmet aksamaktadır.

5 - Alt yapıyı yapmak ve bakmakla görevli kuruluşlar mali 
yetersizlik nedeniyle hizmeti yeterli düzeyde yürütememektedir- 
ler. Aynı nedenle işletmeci kuruluşlar da yeterli sayıda toplu 
taşıma aracını hizmete sokamamakta ve etkili bir taşımacılık 
sağlanamamaktadır.

6 - Taşıt kullananlar ve yayalar trafik kurallarına uy
mamakta, eğitim ve denetimle görevli hizmetler başarılı yürü
memektedir.



C. TRAFİK

1 - ülkemizde trafik sorunu her yönüyle büyüyerek, yapıia_ 

gelen sınırlı düzenlemeler ve geçici önlemleri geçiştirileme
yecek boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Trafik hizmetlerinin 
yürütülmesinde, devlet etkinliğinin yeterli düzeyde olmaması, 
bir taraftan taşıma ekonomisini olumsuz yönde etkilerken taşı

manın ülkeye olan maliyetinin artmasına, öte yönden sistemin 

güven ve emniyetinin azalmasına ve giderek büyük ölçüde can ve 

mal kayıplarına neden olmaktadır.

2 - Toplumun sosyo-ekonomik yapısından - teknolojik geliş

mesine, genel eğitim düzeyinden - kişilerin davranışlarına ka

dar çeşitli faktörlerden etkilenen trafik düzeni, aslında çok 
yönlü ve karmaşık bir sorun olduğu halde, ülkemizde konuyla 
görevlendirilmiş tam yetkili bir kuruluş bulunmamaktadır. Çeşit
li kuruluşlar asıl görevleri yanında trafik düzeniyle ilgili gö

revleri de yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Bu ise, konuyla 
ilgili görev yetki ve sorumlulukların belirsiz olarak dağılması
na neden olmakta, bugünkü karışıklığın en önemli kaynağını oluş
turmaktadır .

3 - ülkemizde, son 20 yıl içinde motorlu taşıt sayısı 7.8 
katı, taşıt-Km. 10 katı, ölü sayısı 4,1 katı ve yaralı sayısı 
3,2 artmış bulunmaktadır. 100 milyon taşıt-Km.'ye düşen ölü sa
yısı 1973 yılında ülkemizde 23 İken bu rakam A.B.D.'nde 3, İn
giltere’de 3, İtalya’da 5, Federal Almanya'da 7, Fransa'da 8 dir, 
ülkemizde trafik kazalarının neden olduğu mal kayıpları ise
çok önemli boyutlara ulaşmaktadır.

4 - Trafik kazalarının oluşmasında genellikle çeşitli 

etkenlerin değişik ağırlıktaki bileşimleri neden olmaktadır.
Yer ve zaman, çevre ve hava koşulları, yol durumu, araçların 

nitelikleri ve durumları, kişilerin davranışları gibi etken
lerden çoğunlukla birkaçı bir araya gelerek kazaya neden ol
maktadır. Ancak, düzenlenen ilk kaza raporlarında kazanın oluş

masına neden olan etkenlerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi 
yapılmamakta, çoğunlukla "aşırı"hız" , "Kurallara aykırı davra
nış" gibi genellemeler yapılmaktadır, Bu da derlenen istatistik

lerden çıkarılan sonuçların yanıltıcı olmasına, alman kararla
rın başarısız kalmasına neden olmaktadır.



5 - Karayollarımızda trafik, denetimi her yönüyle yeter
iz kalmakta, denetimden beklenen sonuç alınamamaktadır. Taşıt
ların durumları, şoförlerin, sürücülerin ve yayaların davranış
tan izlenmemekte, hatalı davranışlar cezalandırılmamaktadır. 
paşıtları zaman zaman durdurup ehliyet ve karneleri denetleme
lin trafik düzenine bir katkısı olmamaktadır. Denetim olmadığı 
tanısı kamuda yerleşmekte, düzeltilmesi güç alışkanlıklar yay
gınlaşmakta, dilediğince davranma alışkanlığı yasa ve kuralla
rdı yerine egemen olmakta, giderek bu davranışlar denetim gö
revlilerince de benimsenmektedir.

6 - Motorlu kara taşıtlarının kayıt, tescil ve plaka 
Lşlemleri gerekli düzeyde yürümemektedir. Kayıt ve tescil bel- 
jeleri yeni trafiğe çıkacak taşıtlar için düzenlenmekte, ancak 
zamanla meydana gelen değişiklikler izlenememekte, trafikten 
jıkan taşıtların kayıtları kapanmamaktadır. Aynı şekilde trafik
ten çıkan taşıtların plakaları da kayıtlardan düşülmemektedir.

7 - Motorlu kara taşıtlarından yola etkileri ile orantı
lı olarak vergi alınmamaktadır. Motorlu kara taşıtları vergi
sinin oranı düşüktür. Ayrıca yaşlı araçlardan daha az vergi 
alınması giderek ulusal taşıt parkının ortalama yaşının büyüme
sine neden olmaktadır.

8 - Motorlu kara taşıtlarının her 4-6 ayda bir yapılan 
fenni muayeneleri beklenen sonucu vermemektedir. Araçların tek
nik yeterliliğinin sağlanamaması trafik emniyetinin büyük öl
çüde azalmasına neden olmaktadır.

9 - Motorlu kara taşıtlarının sigorta uygulaması yetersiz 
kalmaktadır. Zorunlu olan trafik sigortası işlerliğini kaybet
miş, zorunlu bir formalite haline gelmiştir. Kapsamlı sigorta 
uygulaması ise zorunlu olmadığından ancak sınırlı bir uygulama 
alanı bulabilmektedir.



10 - Ehliyet alimi için uygulanan sistem her yönüyle 
başaralı olamamaktadır. Şoför adaylarının sağlık durumlarını 
saptamak için yapılan işlemler bir formalite olmaktan öteye 
gidememekte, yazılı ve uygulamalı sınavlar tümüyle işlevini 
yitirmjş bulunmaktadır.

11 - Karayolu projelerinde trafik mühendisliği açısından 
yeterli güvenlik önlemleri alınmamaktadır. Ayrıca kent içi ve 
dışı trafiğin emniyetle akımını sağlamak ve düzenlemek amacıyla 
kullanılan yol çizgilerinde, tehlike ve ihbar işaretlerinde, 
ışıklı trafik işaretlerinde, yasak işaretlerinde çoğunlukla ek
sikler ve hatalar bulunmaktadır.

D - ULUSLARARASI TAŞIMACILIK 
a - YABANCI FİRMALAR
1 - Uluslararası karayolu taşımacılığı konusunun bir bö

lümünü oluşturan transit taşımalar sorunu, özellikle son yıl
larda Orta-doğu ülkelerinin, ülkemiz üzerinden yaptıkları ta
şımalarda büyük bir artış olması sonucu önem kazanmıştır. Tran
sit taşımaların, ülkemiz ekonomisine belirli yararları yanında, 
üst yapı ve kapasite yönünden yolların ömrünü kısaltıcı, yerli 
trafiğin işletme giderlerini ve yol bakım giderlerini artırıcı, 
yolda güvenlik ve konfor azaltıcı etkileri olmaktadır. Transit 
taşıtların genellikle büyük boyutlarda oluşu, dingil sayıları
nın ve ağırlıklarının fazla oluşu, yerli trafiğe göre projelen
dirilmiş yolların aşırı yüklenmesine neden olmakta ve yollar 
kısa sürede harap olmaktadır.

2 - ülkemizin bir yanında, Orta-doğu ülkeleri petrol 
fiyatlarını artırarak büyük gelir sağlarken, diğer yanında Av
rupa ülkeleri de sanayi ürünleri fiyatlarını artırarak bir den
ge sağlama yoluna gitmişlerdir. Ülkemiz hem petrol, hem de sa
nayi ürünü ithal etmek zorunda olduğundan bu yarışta iki yönden 
zarara uğramaktadır. Ancak, bu iki merkez arasında doğal bir 
köprü durumunda olan ülkemiz, üzerinden geçen transit trafikten 
uygun bir geçiş ücreti alarak köprü olma niteliğini değerlen
dirmek zorundadır. Süresi ve ulaşacağı boyutları kesin olarak 
saptanamayan bu transit taşımacılığın, ulusal çıkarlarımıza en 
uygun şekilde çözümlenmesi için gerekli ilke ve politikaların
öncelikle ve ayrıntılı bir şekilde saptanması, bu ilke ve poli
tikaların ayrıcalık gözetmeden uygulanması gerekli olmaktadır.
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b ~ YERLİ FİRMALAR
1 - Uluslararası taşımacılık yapan ulusal taşıt filomuz 

büyük bir hızla artarak gelişmektedir. Mevcut taşıtlar kara
yolu ile yaş meyve ve sebze taşıma talebinin % 70-80'ini kar- 
şılıyabilmektedir. Soğutmalı taşıt kapasitesi yönünden hiç 
bir dar boğazla karşılaşılmamıştır. Ana maddelerde sadece 
satsuma ihracında tenteli treyler olarak yabancı taşıt kulla
nılmış, bunun da % 36.9'u yerli filo ile gerçekleştirilmiştir. 
Ancak, bir yandan karayolu ile yapılan ihracatımızın hızla 
artması, diğer yönden de taşıt filomuzun Orta-doğu ülkelerine 
transit ve kombine taşımalara yönelmesi mevcut filoyu zaman

• -

zaman yetersiz bir duruma getirmektedir.

2 - ulusal taşıma filomuzu oluşturan firmaların yeterli 
büyüklükte, iyi organize olmuş, modern işletmeler haline gel
mesini güçleştiren çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Firmaların 
genellikle işletme sermayeleri yetersizdir. Uluslararası taşı
macılıkta kullanılan nitelikte taşıtların maliyetleri çok yük
sektir. Taşıt alımı ve işletme sermayesi için kredi olanakları 
çok sınırlıdır. Ayrıca, yedek parça sağlamadaki güçlükler, bü
rokratik formaliteler, haksız rekabetler, alt yapı yetersizlik
leri, kalifiye personel sıkıntısı ve yasal düzenlemelerin ya
pılamamış olması, firmaların beklenen düzeyde büyüyüp gelişme
lerini güçleştirmektedir.

3 - Limanlardaki işlemler, çeşitli formaliteler nedeniyle 
uzun zaman almakta gereksiz geçikmelere neden olmaktadır.

4 - Gümrüklerde istenen teminatlar genellikle çok yüksek 
olmakta ve zamana göre ayırlanamamaktadır.

5" - ülkemizdeki haberleşme sistemlerinin yetersizliği 
taşımaların gereği gibi izlenmesini güçleştirmektedir.

- İS -
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V - Ö N E R Î  L E R

A - KENT DIŞI ULAŞDI

a. ALT YAPI
1 - Yolcu ve eşya taşımalarının ekonomik, hızlı ve 

güvenli olarak yapılabilmesini sağlamak amacıyle bir Genel 
Ulaştırma Politikası saptanmalıdır.

2 - Karayolunun yapım, bakım ve işletmesi ile ilgili 
mühendislik hizmetleri etüd, proje ve uygulama yönünden ye
terli bir düzeye getirilmelidir. Teknik personel sorunu çözül
melidir.

3 - Karayolu yapım ve bakımı ile görevli kuruluşlum 
güçlendirilerek daha etkili bir koordinasyon ile çalışmaları 
sağlanmalıdır.

4 - Karayolları ağı, geometrik ve fizik standartları 
güvenli, hızlı ve ucuz taşımayı en ekonomik maliyetle sağlı- 
yacak şekilde yeniden saptanmalıdır.

5 - Bakım çalışmalarına önem verilmeli, daha etkili bir 
örgüt ve planlama ile mevcut alt yapının uzun süre kullanılma
sı sağlanmalıdır.

6 - Ağırlık kontrolü ile ilgili yasalar fark gözetmeden 
uygulanmalı ve mutlak denetim sağlanmalıdır.

7 - Yatırımcı kuruluşların yıllık programlardaki proje 
sayısı işlerin kısa sürede bitirilmesine olanak verecek şekil
de, kuruluşların kapasitelerine uygun olarak düzenlenmelidir.

8 - Etüd ve Proje araştırma ve planlama çalışmalarına 
önem verilmelidir.

9 - Emanet usulü ile yol yapımı çevre koşullarına bağlı 
olarak belirli işlerde uygulanmalıdır.



10 - önceliklerin saptanmasında ulusal güvenlik kuruluşla
rı. ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapılmalıdır.
t

11 - Dozer ve greyder gibi ana yol yapım makinelerinin 
ordumuzda yapımı sağlanarak? yedek parça, standardizasyon,
^onomi ve istihdam sorunları çözümlenmelidir.

12 - Karayolu güzergahları seçilirken mümkün olduğunca 
ûiltür arazisi korunmalı ve yolların verimsiz arazilerden 
geçirilmesi olanakları araştırılmalıdır.

13 - Kırsal alanda yerleşim politikası karayolu ağını 
fazlası ile büyütmiyecek şekilde düzenlenmelidir.

b. TAŞIMACILIK
1 - Hizmet arzı ve talep arasında denge kurarak, en ekono

mik taşımayı sağlıyacak, yasal ve idari düzenlemeler yapılmalı
dır .

2 - Büyük, güvenilir ve ekonomik ortaklıklar teşvik edil
meli ve korunmalıdır.

3 - Karayolu taşımaları bir lisans sistemine bağlanarak 
denetim altına alınmalıdır.

4 - Sigorta mevzuatı günün, koşullarına göre yeniden düzen
lenmelidir.

B - KENT tÇÎ ULAŞIM
1 - ülke, bölge ve kent ölçeğinde ulaşım ve fiziki planla

ma ilke ve politikaları saptanmalıdır. Nüfusu 100 000'i aşan kent
ler için imar planları, ulaşım ve trafik planlamalarına göre 
yapılmalı, mevcut planlar buna göre düzenlenmeli, bunun için 
gerekli kaynak sağlanmalıdır.

2 - Kent içi ulaşımla ilgili kuruluşların görev, yetki ve 
sorumlulukları belirlenmeli, kadro ve teknik personel sorunu ile 
mali kaynak sorunu çözümlenmelidir.



3 - özel otomobil ve dolmuş gibi düşük, kapasiteli araçlar 
yerine, yüksek kapasiteli toplu ulaşım sistemlerine ağırlık 
verilmesini sağlıyacak özendirici ve yasal önlemler alınmalı, 
talep raylı sistemlere ve denizyollarına kaydırılmalıdır.

4 - Karayolu alt yapısının fizik ve geometrik standartla
rı, trafik etüd ve araştırmalarına dayalı olarak saptanmalı ve 
bu standartlara uyulmalıdır.

5 - Kent merkezlerinde taşıt yoğunlaşmasını önleyici bir 
park yerleri ve ücretleme politikası izlenmelidir. Kent merkez
lerinde kamu taşımasına ağırlık verilmelidir.

6 - Taksi, dolmuş ve minibüs taşımacılığında örgütleşme ve 
kamu denetimi sağlanmalıdır.

7 - Büyük kentlerimizde karayolu altyapı kapasitesi sorun
larının çözümünde, önce mevcut alt yapıya uyan araç işletme 
sistemi getirilmeli, sorun bununla çözümlenemiyorsa alt yapı 
geliştirilmesine gidilmelidir.

8 - Kentlerde toplu taşıma yapan çeşitli kuruluşlar arasın
da koordinasyon kurulmalı ve bütünleşmeye gidilmeli; Bu örgüt
lerin toplam kadroları azaltılarak, pazarlamacı, işletmeci ve 
teknik kadroları genişletilmelidir.

C - TRAFİK

1 - Karayolu trafiğinin güvenle akışını sağlamak amacıyle, 
karayolu ulaştırması ve trafiğe ilişkin tüm konuları kapsıyacak 
şekilde görevlendirilmiş, ulaştırma ve trafik mühendisliğinin 
çağdaş yöntemlerini kullanacak, modern araç ve gereçlerle dona
tılmış ve ülke düzeyinde yeniden örgütlenecek bir Genel Müdür
lük kurulmalıdır.

2 - Genel Müdürlük için gerekli olacak kuruluş yasası ile 
trafik yasasını günümüz koşullarına uyduracak düzenlemeler, mo
torlu taşıtlarla ilgili lisans ve vergileri düzenliyecek yasa
lar ve Genel Müdürlüğün önereceği diğer yasal düzenlemeler yapıl 
malıdır.



3 - Trafik denetimi, etkin ve eğitici bir şekilde yapıl
malıdır. Şoför, sürücü ve yayalarda, hatalı davranışların 
mutlaka cezalandırılacağı kanısı yerleştirilmelidir.

4 - Trafik kazaları çok yönlü olarak incelenmeli, konuyla 
ilgili ayrıntılı araştırmalar yapılmalı ve değerlendirilmeli
dir .

5 - Motorlu kara taşıtlarının kayıt, tescil ve plaka iş
lemleri, çağdaş teknolojiden yararlanarak etkin bir şekilde 
yürütülmelidir.

6 - Motorlu kara taşıtlarından yolu kullandığı ve eskit
tiği oranda vergi alınmalıdır.

7 - Taşıtların fenni muayeneleri yılda bir defa yapılmalı, 
ayrıca trafik denetlemeleri sırasında saptanan eksik ve kusur
lar cezalandırılmalıdır.

8 - Motorlu kara taşıtlarının sigorta sistemi kapsamlı ve 
yaygın hale getirilmelidir.

9 - Ehliyet verme, teknik ve bilimsel metotlara dayalı, 
eğitici ve beceri kazandırıcı bir sistem içinde yürütülmeli
dir .

10 - Karayollarının trafik güvenliği açısından yetersiz 
kalan, proje, üst yapı, işaretleme gibi eksiklikleri gideril
melidir.

11 - Trafik denetiminde hareketli trafiğin izlenmesine 
önem verilmelidir.

12 - Trafiğin kontrol ve denetimi ile görevli trafik poli
si, teknoloji ve personel yönünden yeterli düzeye getirilmeli
dir .



D - ULUSLARARASI TAŞIMACILIK
a - YABANCI FİRMALAR
1 - Transit taşımaların ülkemize olan yarar ve zarar

ları ayrıntılı olarak saptanmalı, ulusal çıkarlarımıza en 
uygun ilke ve politikalar seçilerek uygulanmalıdır.

b - YERLİ FİRMALAR

1 - Uluslararası taşıma alanında ulusal filomuz, ülkemi
zin gelişen sanayi ve tarımına paralel olarak karayolu ile yapı
lan ithal ve ihraç taşımalarının tümünü, transit taşımacılığının 
ülkemizden başlıyan kısmının tümünü ve ülkemizi kat eden taşıma
ların da azamisini yapacak düzeye ulaştırılmalıdır.

2 - Taşımacı firmaların küçük kuruluşlar yerine iyi 
organize olmuş, modern işletmecilik kurallarını benimseyen 
büyük kuruluşlar haline gelmesi sağlanmalıdır,

3 - ülke ekonomisi için en uygun olan ulaşım modeli 
içinde yeri belirlenecek ulusal karayolu taşımacıİğimin diğer 
sistemlerle koordine olarak çalışmasını sağlıyacak önlemler 
alınmalıdır.

4 - Uluslararası karayolu taşımacılığı bir yandan hızla 
gelişen teknolojiye paralel olarak sürekli değişim içinde bulun
makta, diğer yönden yerli ve yabancı mevzuat düzenlemelerinden 
önemli ölçüde etkilenmektedir. Ulaştırma Bakanlığında bu gelişme
leri izleyen ve zamanında değerlendirerek gerekli önlemleri ala
cak bir ünite kurulmalıdır.

5 - Uluslararası karayolu taşımacılğmda çalışan ulusal 
filomuzun kapasite ve teknik olanakları geliştirilmeli, bu 
arada yabancı ülkelerden geçişlerde ödenen paraların ulusal 
çıkarlarımıza uygun olarak azaltılmasını sağlıyacak gerekli 
önlemler alınmalıdır.

6 - Limanlarda ve sınır kapılarında gümrük işlemleri 
basitleştirilmeli ve hızlandırılmalıdır.

7 - Ana transit yollarında haberleşme hizmetleri geliş
tirilmelidir .



KARAYOLU ULAŞTIRMASI ÖZEL ÎHTİSAS KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINA

MUHALEFET ŞERHİ

4-5/Ekim/1976 günleri yapılan toplantılarda tevhit edilmiş rapor 
izerinde görüş ve önerilerimizi belirttik, Bunlardan komisyonca olumlu 
jörülenlere göre gerekli düzeltme ve ilâveler yapılmıştır.

Ancak raporun 24. Sahifesi C Trafik bölümünün 1. Maddesinin ikinci 
satırındaki "Karayolu Ulaştırması ve trafiğe ilişkin tüm konuları kapsı- 
facak şekilde görevlendirilmiş" diye devam eden ve sonunda bir Genel Müdür

lük kurulmasını öneren maddenin bu günkü Trafik Zabıtası hizmetlerini de 
içerdiği yapılan açıklamalardan anlaşılmıştır.

Oylanma sırasında karşı oy kullanmamıza rağmen, komisyon ekseriyet

le bu maddenin aynen kalmasını kabul etmiştir.

Ancak, yurdumuzda emniyet ve asayişin sağlanması için bir çok kanun

ların görev tahmil ettiği bina, personel, araç ve gereç bakımından büyük 
bir potansiyele sahip Emniyet ve Jandarma gibi genel bir Zabıta mevcuttur. 
Ayrıca tevhidi Zabıta gibi bir temayülün giderek önem kazandığı bir dönem

de, Trafik suçları ile birlikte oluşacak diğer adlî suçlara dahi vaziyet 
edebilecek bir potansiyelden yararlanma yerine başka bir kuruluşa Trafik 
Zabıtası hizmetlerini de görev olarak tahmil etmeyi doğru bulmadığımızı 
bildirmek isteriz. Zira, zabıta hizmetlerinin de bir bütün olarak düşünül

mesi gerektiğine inanıyoruz.

Bunun için ; 1. Maddenin ikinci satırındaki *Karayolu Ulaştırması ve" 
diyerek devam eden cümleden önce (Trafik Zabıtasına tevdi edilecek tanzim ve 
murakabe hizmetleri hariç) cümlesinin yazılmasında fayda mütalâa etmekteyiz.

Rapora bu yolda şerh verilmesini saygılarımızla arz ederiz.

Süleyman DUYGULU 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Etüd ve Plânlama Şube Müdürü

Turan GENÇ
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Vatandaşlık Pasaport Hudut 
Kapıları Şube Müdürü



KARAYOLU ULAŞTIRMASI 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

KENT DIŞI ULAŞIM 
ALT KOMİSYON RAPORU



KENT DIŞI KARAYOLU ULAŞTIRMA ALT KOMİSYONU 
RAPORU

A - ALTYAPI

1 - G t R t Ş :

Raporun bu bölümünde kent dışı karayollarını yapmak ve bakmakla 
görevli kuruluşlar, bu kuruluşların olanakları, mevcut karayolu ağımız 
ve konu ile ilgili sorunlar incelenmiş ve bu konudaki öneri ve görüş
ler belirtilmiştir,

Kent dışı ulaşımı sağlamak amacı ile yapılan yolların yapım ve 
bakım çalışmalarını yürüten iki kuruluş vardır. Bunlar Karayolları 
Genel Müdürlüğü ve Yol Su Elektrik (YSE) Genel Müdürlüğüdür, Üçüncü 
bir kuruluş elan Orman Genel Müdürlüğü ise orman işletmeleri için 
gerekli orman yolları ile orman içi köy yollarının bir kısmını yap
maktadır.

Bu kuruluşlardan Karayolları Genel Müdürlüğü 16,2.1950 tarihinde 
5539 sayılı kanunla kurulmuş ve Otoyol, Devlet ve İl Yolları adı altın
da tanımlanan yolları yapmak, bakmak ve ilgili tüm çalışmaları yapmakla 
görevlendirilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmalarını merkezde 
Genel Müdürlük, taşrada 17 Bölge Müdürlüğü ve 107 Şube Şefliklerince 
yürütmektedir.

YSE Genel Müdürlüğü 1,7,1965 tarih ve 66li sayılı Bakanlık Onayı 
ile kurulmuş ve köy yolları ile savunma ihtiyacını karşılayan yolları 
yapmak ve bakmakla görevlendirilmiştir. YSE çalışmalarını merkezde 
Genel Müdürlük, taşrada ise 17, Bölge Müdürlüğü, bir Pilot Bölge Müdür
lüğü, 67 İl Müdürlüğü ve 3 Makina Grup Amirliği ile yürütmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü 1869 yılında kurulmuş ve orman işletmeleri 
ile birlikte orman yollarını yapmak ve bakmakla görevlendirilmiş olup 
yol çalışmalarını merkezde inşaat Dairesi başkanlığı, taşrada ise 24 
Yol Planlama Grup Müdürlüğü ve 16 Tamirhane Müdürlüğü ila yürütmektedir»



2 - MEVCUT DURUM :

Aşağıda karayolu yapmakla görevli kurulaşlarm olanakları, yol 
ağımız ve bu ağın gelişimi ve sorunlar incelenmiştir,

2-1- Personel Durumu

Tablo 1, 2 ve 3 de kuruluşların personel durumu yıllara göre veril
miştir.

TABLO : 1 - Karayolları Genel Müdürlüğü 
Personel Durumu

Teknik E 1 T1 1 ar Diğer
Mamur 1 ş ç i l e r

a b c Toplam lar Daimi Geçici
1966 632 373 513 1518 1942 24028 7553
1967 670 381 540 1591 1908 26320 6151
1968 682 419 557 1658 1814 26588 7448
1969 692 397 561 1650 1885 26905 8015
1970 766 399 592 1757 1844 26127 7490
1971 723 359 581 1663 1821 28409 3933
1972 691 348 564 1603 1783 28464 4113
1973 742 363 537 1642 1588 28061 5158
1974 853 362 527 1742 1190 28425 4111
1975 1027 355 483 1865 1079 28448 7993

Kaynak : Karayolları Genel Müdürlüğü a: Mühendisler
Planlama Fen Heyeti Md. b: Teknisyen ve Teknikerler

c: Diğer Teknik Elemanlar



TABLO : 2 - YSE Genel Müdürlüğü 
Personel Durumu
(Yol Hizmetlerinde Çalışanlar) 5

Diğer
Teknik Elemanlar Memur İ ş ç i l e r

a b c Toplam 1ar Daimi Geçici
1966 189 137 315 641 583 5317 1114
1967 177 115 377 669 615 6454 797
1968 207 79 419 705 649 6284 906
1969 233 65 530 828 773 6798 - 1186
1970 261 63 605 929 993 8159 1203
1971 236 129 580 945 923 8393 1790
1972 276 156 536 968 968 8856 2270
1973 290 182 515 987 987 9461 3109
1974 321 177 507 1005 1005 9776 5607
1975 371 208 590 1169 1169 11305 3722

Kaynak : Y.S.E. Genel Müdürlüğü a : Mühendisler
b : Teknisyen ve Teknikerler 
c : Diğer Teknik Elemanlar
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TABLO : 3 - Orman Genel Müdürlüğü 
Personel Durumu 
(Yol Hizmetlerinde Çalışanlar)

Diğer
Teknik Elemanlar Memur- İşçiler

a b c Toplam 1ar Daimi Geçici
1966 82 111 - 193 90 2350 130 000

1967 86 114 - 200 94 2700 130 000

1968 88 115 - 203 96 2805 130 000

1969 88 123 - 211 96 2890 130 000

1970 90 118 - 208 98 2672 120 000

1971 94 128 - 222 98 3422 118 000

1972 93 126 - 219 242 2394 118 000

1973 95 126 - 221 237 5314 117 508

1974 93 126. - 219 236 4396 119 579

1975 102 129 - 231 234 5603 120 000

Kaynak : Orman Genel Müdürlüğü a : Mühendisler
İnşaat Dairesi Başkanlığı b . Teknisyen ve Teknikerler

c : Diğer Teknik Elemanlar



2 - 2 -  Makina Parkı

Kuruluşların makîna parkları yıllara göre Tablo 4,5 ve 6

da \rerilmiştir.

TABLO : 4 - Karayolları Genel Müdürlüğü 
Makina Parkı (Adet)

Kazı Makinaları
1970
2353

1971
2115

1972
2021

1973
1899

1974
2094

1975
1905

Sıkıştırma Mak. 523 621 516 516 525 515

Kamyon 2100 1776 1718 1678 1641 1804

Konkasör 390 387 386 366 364 357

Asfalt Mak. 2303 2375 2434 2558 2614 2659

Diğerleri 7457 6053 7438 7499 7716 7728

Toplam 15126 13327 14513 14516 14954 14968

TABLO : 5 - Y.S.E. Genel 
Makina Parkı

Müdürlüğü
(Adet)

1970 1971 1972 1973 1974 1975

Kazı Makinaları 1188 1217 1374 1369 1368 1333

Sıkıştırma Mak. 132 158 152 148 147 235

Kamyon 1828 1866 1906 1956 1991 2062

Konkasör 76 79 81 88 103 110

Asfalt Mak. 20 25 28 40 37 40

Diğerleri 765 848 841 899 914 931

Toplam 4009 4193 4382 4500 4560 4711



TABLO : 6 - Orman Genel Müdürlüğü 
Makına Parkı (Adet)

1970 1971 1972 1973 1974 1975
Kazı Makinaları 600 605 718 684 700 785
Sıkıştırma Mak, - - - -
Kamyon 147 147 137 115 109 141
Konkasör 4 4 4 444
Asfalt Mak. •- - - - - -
Diğerleri 78 76 80 71 63 56
Toplam 829 832 939 874 876 986

2. 3 - Yol Ağları

Karayolları Genel Müdürlüğünün yapımı ve bakımından sorumlu olduğu 
yol ağının uzunluğu 33 951 Km, Devlet ve 25 307 Km. İl Yolu olmak üzere 
toplam 59 258 Km.dir Köy Yolları Ağının uzunluğu 172 103 Km. Orman Yol
ları ağının uzunluğu ise 144 360 Km,dır,

Bu yol ağlarının satıh durumlarına ve yıilara göre uzunlukları 
Tablo 7, 8 ve 9 da verilmiştir. Tablo : 7 de 1975 yılı için verilen 
25 530 Km. lik asfalt yolun 24 Km.si tam erişme kontrollü Otoyol, 165 Km.s: 
Otoyol olarak inşaat halinde, 380 Km.si 4 şeritli yarı erişme kontrollü
express yoldur. Geri kalanı 2 şeritli asfalt yollardır.



TABLO : 7 - Satıh Durumuna Göre
Devlet ve İl Yolları Toplam Uzunluğu-Km.

ASFALT STABİLİZE
TOP

DRENAJDI
R A K 
DRENAJSIZ

GEÇİT
VERMEYEN TOPLAM

1966 12386 33110 1953 6233 5110 58792

1967 14603 32669 1725 5338 4457 58792

1968 16274 31913 1570 5028 4007 58792

1969 17541 29715 4098 2718 5548 59620

1970 19226 28899 2840 2563 5925 59453

1971 20425 28250 2534 2640 5620 59469

1972 21263 27821 2533 2547 5294 59448

1973 22350 27520 2280 2294 4835 59279

1974 23916 27260 1925 2117 4281 59499

1975 25506 26033 1096 1792 4642 59069

ASFALT

TABLO : 

STABİLİZE

8 -  Satıh Durumuna Göre
Köy Yolları Uzunluğu -  Km

GEÇİT
TOPRAK VERMEYEN TOPLAM

1966 - 28856 6128 127071 162055

1967 - 33055 7842 121158 ff

1968 158 39671 10578 111648 ff

1969 93o 46741 15980 98398 ff

1970 1267 54230 21460 85098 tf

1971 1333 61417 25587 73718 tf

1972 1475 68275 28587 63718 tf

1973 1866 73489 37451 57397 170203

1974 2345 79019 39979 50760 172103

1975 2778 85185 41007 43133 172103



TABLO : 9 - Satıh Durumuna Göre
Orman Yolları Uzunluğu Km.

T U P R A K GEÇİT
ASFALT STABİLİZE DRENAJLI DRENAJSIZ VERMEYEN TOPLAM

1966 1366 25650 17561 99783 144360
1967 1895 30420 15407 96638 144360
1968 2440 32450 15711 93759 144360
1969 2905 35550 15341 90564 144360
1970 3471 36640 16976 87273 144360
1971 3872 38750 17524 84214 144360
1972 4333 43340 15860 80827 144360
1973 4923 48600 13474 77363 144360
1974 5824 53840 11373 73323 144360
1975 6754 57740 10309 69557 144360

2. 4 - Yılda Yapılan Yol Miktarı

İlgili kuruluşlarca bir yılda yapılan yol miktarları ve yatırım 
programı ile ilgili bilgiler Tablo 10,11,12,13 de verilmiştir. Bu rakam
lara büyük projeler dahil edilmemiştir.

TABLO : 10 - Yılda Yapılan Yol Miktarı - Devlet Yolları

Yılda Yapılan Yapım Onarım Prog-
Yol-Km, ramında olan proje

Alt YapL Üst Yapı. Adet Km. a d
a b c d c c

1971 1559 1744 154 8798 10 57
1972 1026 14 7 0 145 9155 7 63
1973 1055 2053 157 8790 7 56
1974 1402 2058 205 12532 7 61
1975 1049 1634 176 11320 6 64

Kaynak : T.C.K Planlama Fen Heyeti Müdürlüğü (Bütçe Raporu, Yat



TABLO : 11 - Yılda Yapılan Yol Miktarı
İl Yolları

Yılda Yapılan 
Yol - Km.

Yapım Onarım Prog
ramında olan proje

Alt Yapı Üst Yapı Adet Km. a d
a b c d

e
c c

1971 991 1087 151 7047 7 46
1972 667 969 139 6723 5 48
1973 981 1734 171 7025 6 41
1974 1149 2065 199 8880 6 44
1975 722 2008 216 8248 3 38

TABLO : 12 - Yılda Yapılan Yol Miktarı 
- Köy Yollan

1971

Asfalt Stabilize 
Km. Km.

66 7187

Toprak
Km.
11380

1972 142 6858 10000
1973 391 5214 14469
1974 479 5530 8537
1975 434 6165 10465

TABLO : 13 - Yılda Yapılan Yol Miktarı 
- Orman Yolları

Stabilize
Km.

Toprak
Km.

1971 471 3059
1972 441 3387
1973 590 3464
1974 901 4040
1975 930 3766

- 35



Tablo : 10 incelendiğinde görülüyor ki Devlet Yolları Yapım ve 
Onarım programına alman projelerin ortalama uzunluğu 60  ),

aynı projelerin proje başına yılda yapılan alt yapı miktarı 6-7 Km, 
kadardır. Bu durumda bir Devlet Yolu projesinin alt yapı inşaat süresi 
ortalama 9 yıl dır. Buna 2 yıl da üst yapının tamamlanması için ilâve 
edilirse bir projenin ortalama inşaat süresinin 11 yıl olduğu görülmek
tedir.

Tablo : 11 incelendiğinde tl Yollan projelerinin alt yapı inşaat 
sürelerinin de ortalama 7 yılın üzerinde olduğu görülür.

Fiyat ve trafik artışlarının çok hızlı, 10 yıldan daha ileriye 
trafik tahminlerinin geçerli olmadığı bir ülkede bu inşaat sürelerinin 
çok uzun olduğu aşikardır.

2-5”Erişilebilirlik

a) İlçeler : Türkiye'deki 572 ilçeden 3 tanesine yalnız yağışsız 
havalarda gidilebilmekte, kalan 569 ilçeye her türlü hava şartlarında 
gidilebilmektedir. Hiç yolu olmayan ilçe yoktur.

b) Bucaklar :

Her türlü hava şartlarında gidilebilen bucaklar : 757
Yağışsız havalarda gidilebilen bucaklar : 113
Hiç gidilemiyen bucaklar : 18

Toplam : 888

c) Köyler :

Her türlü hava şartlarında gidilebilen köyler : 22062
Yağışsız havalarda gidilebilen köyler : 6931
Hiç gidilemeyen köyler : 7217

Toplam : 36210



2.6 - Mevcut Durum ve Tıkanikliklar.

a) Karayolu yapan kuruluşlar arasındaki koordinasyon yetersiz
liği, bu nedenle bir kuruluşça yapılan araştırma ve kullanılan tek
nikten diğerlerinin yararlanamaması.bilhassa karayolu yapan kuruluş
lar ile. diğer ulaşım sistemlerini yürüten kuruluşlar arasında koordi
nasyon yetersizliği ve bu nedenle toplam taşımanın çeşitli ulaşım 
sistemleri arasında dengeli olarak dağılmaması en önemli sorun olarak 
görülmektedir.

b) Karayolu yapan kuruluşlarda teknik personelin nitelik ve nicelik 
bakımından yetersizliği, bilhassa proje yapacak teknik elemanın buluna- 
mayışı, buna neden olan ücret yetersizliği bu kuruluşların çalışmalarını 
engellemektedir.

c) Teknik Personel sorununa paralel olarak mâkina yetersizliği 
ve makinalarm ekonomik ömürlerinin üzerinde kullanılma zorunluğu 
vardır.

d) Karayolları Genel Müdürlüğü yatırım programlarına çok sayıda 
proje alınmakta ve bu projelerin inşaatı ortalama 10 yıl gibi uzun 
bir süre almaktadır. Bu sürede, hızlı fiyat artışları nedeniyle, pro
je maliyeti ilk tahminlerin 3,4 katına çıkmakta ve bu maliyet artışı 
bazı sorunlar getirmektedir. Ayrıca hızlı trafik artışı ve trafik 
tahminlerinin sıhhatli yapılamayışı nedeniyle yol tamamlandığından 
kısa bir süre sonra yolun geometrik kapasitesi yetersiz hale gelmek
tedir. Y.S.E. Genel Müdürlüğü yatırım programlarına da çok sayıda pro
je alınmakta ve benzer sorunlar doğmaktadır,

e) Trafik etüdlerinin yetersizliği nedeniyle trafik projes iyonları 
sıhhatli yapılamamakta, dingil ağırlığı dağılımı kesin olarak bilinememek
tedir. Ayrıca dingil ağırlığı kontrollarımn başarılı olarak yapılama
yışı nedeniyle azami dingil ağırlığı 8.2 tonda tutulamamaktadır. Bu neden
lerle yol üst yapısı öngörülen ömrünün çok altında kullanılmaz hale gel
mektedir.

f) Devlet, İl ve Köy Yolları ağlarında yapılacak değişikliklerde 
veya Devlet veya İl Yolu ağından köy yolları ağına yapılacak olan devir 
işlemlerinde mevzuat nedeniyle ortaya çıkan güçlükler vardır.



g) Kırsal alandaki ünite artışı nedeniyle köy yolları ağı devamlı 
olarak artmaktadır.

h) Köy İşleri Bakanlığının halen kuruluş kanununun olmayışı nedeniyle 
YSE Genel Müdürlüğünün hizmetlerini diğer kanunlarla yürütmek zorunda 
kalmaktadır. Bu nedenle bu kuruluş ile diğer kuruluşlar arasında bazı 
sorunlar doğmaktadır.

i) Mevzuat yetersizliği nedeniyle karayolu yapan kuruluşların Maliye 
Bakanlığı ile olan işlemleri çok yavaş yürümekte ve zaman kaybına neden 
olmaktadır,

3 - ÜLKENİN YOL İHTİYACI :

Ülkenin gerçek karayolu hitiyacmı tesbit edebilmek için Karayolla
rının diğer ulaşım sistemleri ile birlikte incelenmesi gerekir. Ulaşım 
sistemleri birbirlerini tamamlayıcı durumundadırlar. Bu nedenle bilhassa 
demiryollarında yapılabilecek yeniliklerin etüd edilmesi, karayollarmca 
yapılması zorunlu görülen taşımaların tahmin edilmesi, mevcut karayolu 
ağının kapasitesinin tesbiti ve oradan yol ihtiyaçınm tahmin edilmesi 
gerekir. Böyle bir çalışma ise uzun bir süre gerektirir.

Ancak bundan önceki bölümde görüldüğü gibi 18 bucağa ve 7217 köye 
hiç gidilememekte, 113 bucakla 6931 köye ise ancak yağışsız havalarda 
gidilebilmektedir. Önce bu köy ve bucaklara giden yolların yapılması, 
daha sonra standardı yükseltilmek istenen yolların, güvenilir etüdlere 
dayanılarak yapılması gerekir.

4 - YATIRIM PROGRAMI :

Alt Komisyonumuza ilgili kuruluşlarca 4.Beş Yıllık Plan dönemi için 
gönderilen yatırımlar 1976 fiyatları ile Tablo : 14 de verilmiştir. Bu 
tabloda Karayolları Genel Müdürlüğünce öngörülen yatırımlara otoyol yatırım
ları dahil edilmemiştir.

Bu dönemde Y.S.E, Genel Müdürlüğü 30 000 Km. tesviye, 25 000 Km. 
onarım, 35 000 Km. normal kaplama ve 25 000 Km.de onarımdan gelen kaplama 
yapacağını belirtmiştir. Orman Genel Müdürlüğü ise 30 000 Km. yol yapmayı 
planlamaktadır.



TABLO : 1 4 - 4 .  Beş Yıllık Plan Dönemi
Karayolu Yatırımları - (Milyon TL.)

Karayolları Y.S.E.Genel Orman Genel
Genel Md. Müdürlüğü Müdürlüğü

1978 15 000 5 500 612
1979 15 000 5 500 680
1980 15 000 5 500 705
1981 15 000 5 500 715
1982 15 000 5 500 759

TOPLAM 75 000 27 500 3 471

5 - ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER :

1 - Ülkedeki mevcut karayolu planlama, projelendirme ve inşaat 
tekniğinin en iyisini tüm yollara uygulayabilmek, tüm yolları benzer 
standartlarda inşa edebilmek, benzer işaretlemeleri yapabilmek ve en 
önemlisi hangi yollara öncelik verilmesini daha gerçekçi tesbit ede
bilmek için tüm karayolları tek bir kuruluşça yapılmalıdır.

N
2 - Kara Ulaştırmasının iki önemli unsuru olan Demiryolları ve 

Karayolları arasında gerekli koordinasyonun sağlanarak tüm taşımanın 
bu iki sistem arasında ülke çıkarlarına paralel bir şekilde dengeli 
olarak dağılması sağlanmalıdır. Yatırımlar bu amaca yönelik olmalıdır.

3 - Teknik personel ve makina sorunu halledilmelidir.

4 - Projelerin inşaat sürelerinin kısaltılabilmesi için Karayolları 
Genel Müdürlüğünün üzerinde çalıştığı proje sayısı azaltılmalı veya bu 
örgütün kapasitesi arttırılmalıdır.

5 - Karayolları üstyapısının kısa zamanda elden çıkmasını önlemek 
için :

a) Gerekli trafik etüdleri yapılmalı,
b) Dingil ağırlığı kontrolları yapılarak azami dingil ağırlığının 

8.2 tonun üzerine çıkması mutlaka önlenmelidir.
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6 - Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki Karayolu ağ- 
.arında yapılan değişikliklerde ortaya çıkan güçlükleri ortadan 
:aldırmak için devlet ve il yolları ây.rımi kaldırılmalıdır.

7 - Köy yolları ağının devamlı artmasını önlemek için halkın 
lağmık yaşama eğilimini kaldırıcı tedbirler alınmalıdır.

8 - Erişilemeyen yerlere yol yapılmasına ağırlık verilmelidir.

Not :

1 - Komisyon Üyelerinden Tevfik Özçavdarlı ile Naci
Galatalı alınması öngörülen tedbirlerden 1 numaralı 
tedbire karşı çıktılar,

2 - Komisyon üyelerinden Tevfik Özçavdarlı ile Alb,
Mehmet Orun aşağıdaki tedbirin alınmasını önerdiler.

"Köy yollarının asfaltlanmasına, askeri ve asayiş 
yollarının öncelikle yapılmasına ve P.T.T. yollarının 
yapımına imkân veri&gsine ağırlık verilmelidir."



B - Y O L U K U L L A N A N L A R

1  -  G  î  R  î  Ş

Raporun bu bölümünde karayollarında yapılan yük ve yolcu 
taşımaları, taşımacılık ve taşıt filosu incelenmiş ve konu ile 
ilgili sorunlar dile getirilmeye çalışılmıştır.

2 — M E V C U T  D U R U M

2.1-TAŞIMA
Kent dışı karayollarında yapılan yıllık seyir ve taşıma

lar Devlet ve II Yolları için ayrı ayrı, yıllara göre Tablo-15 
de görülmektedir. Köy yollarında yapılan seyir ve taşımalar 
hakkında bilgi mevcut olmadığından bu tabloya dahil edilememiş
tir. Ancak bu yollarda yapılan taşımaların toplam taşımaya kı
yasla çok az olacağı tahmin edilmektedir. Bu tablo incelendiğin
de kent dışı karayollarında yapılan seyir ve taşımaların genel 
olarak eksponansiyel bir artış gösterdiği görülmektedir.

Tablo-16 ve Tablo-17 kent dışı karayollarında yapılan eş
ya ve yolcu taşımaları ile diğer sistemlerle yapılan eşya ve 
yolcu taşımalarını karşılaştırmaktadır. Tablo-16 da görüldüğü 
gibi karayollarında taşman eşya miktarı (tonxKm.) diğer sis
temlerle taşman eşya miktarına göre daha hızlı bir artış göster
miş ve bu nedenle 1955 de yapılan toplam eşya taşımasının yalnız 
% 29 u karayollarında yapılırken bu oran 1970 den sonra % 60 a 
yaklaşmıştır.



Tablo-17 de ise Türkiye'de yapılan kent dışı yolcu taşı
malarının (yolcu x km.) tümüne yakınının karayollarında yapıl
dığı görülüyor. Karayollarında yapılan yolcu taşıması 1950 ve 
1972 arasında 20 kat artarken, demiryollarında yapılan yolcu 
taşımasında hemen hemen hiç bir artış görülmemektedir. Denizyol
ları ve havayolları ile yapılan yolcu taşıması ise toplam taşı
manın ancak % 1,3 ü kadardır.

Çeşitli ülkelerde, kara ulaştırmasının iki önemli siste
mi olan, karayolları ve demiryollarında yapılan yıllık yük taşı
maları Tablo-18 de verilmiştir. Görüldüğü gibi çoğunlukla demir
yollarında yapılan yük taşımaları karayollarında yapılan yük ta
şımalarından daha fazladır.

2.1.1. EŞYA TAŞIMALARI

Ülkemizde eşya taşımalarının mal guruplarına ve ulaşım 
sistemlerine göre dağılımı Tablo-19 da görüldüğü gibidir. Bu tab
loda adı geçen bazı eşya grupları için aşağıdaki açıklamanın ya
pılması gerekli görülmüştür.

a) Tarımsal sanayi ürünleri : Tarımın girdisi olan suni 
gübre ile gıda maddeleri sanayiine girmeyen yem ve benzeri ürün
leri içermektedir.

b) inşaat malzemesi : İnşaat demiri metal sanayi ürünleri 
içinde gösterilmiş olup buraya dahil edilmemiştir. Buna karşılık 
azot sanayii ve demir-çelik sanayisinin de girdisi olan kireç 
taşının tümü bu guruba dahil edilmiştir.

c) Kömür ve maden cevheri : Kok ve odun kömürü diğer sana
yi ürünleri gurubuna dahil edilmiş olup buraya dahil edilmemiştir

Karayollarında taşman eşya miktarı bakımından inşaat mal
zemesi gurubu % 24 ile birinci sırayı almaktadır. Bunun nedeni
nin kısa mesafeli kum-çakıl taşımaları olduğu tahmin edilmektedir



Yapılan iş (ton x Km.) bakımından sanayii ürünleri, tarım ürün
leri ve petrol ürünleri toplam taşımanın % 67 sini oluşturmak
tadır. Bunlardan sanayi' mamülleri ortalama 500 Km. gibi uzun 
mesafelere taşındığı halde tümüne yakını karayollarında taşın
maktadır. Esasen kömür ve maden cevheri ile diğer kalemler dı
şında kalan tüm eşyaların % 50 den fazlası demir ve denizyolla
rına göre daha pahalı bir taşıma sistemi olan karayollarında 
taşınmaktadır. Eşya taşımasında karayolu taşımacılığının bu ka
dar çok tercih edilmesinin nedeni olarak demiryollarının çok 
yavaş ve verimsiz çalıştığı gösterilebilir.

2.1.2. YOLCU TAŞIMALARI
Toplam yolcu taşımasının % 93 ünün karayollarında yapıl

dığı daha önce belirtilmişti. Karayollarında yapılan yolcu ta
şımasının ise % 94 ü Devlet Yolları üzerinde yapılmaktadır.
Devlet yolları üzerinde yapılan yolcu taşımalarının motorlu ta
şıtlara dağılımı Tablo-20 de verilmiştir. Burada görüldüğü gibi 
toplam yolcu taşımanın % 55 i otobüslerle yapılmaktadır. Ayrıca 
kamyonlarla da yolculuk yapıldığı dikkati çekmektedir.

2.2, TAŞIMACILIK
Karayolu ulaştırması, karayollarının yapım, bakım ve ona

rım işleri ile, taşımacılık dediğimiz, karayolunu kullanma faa
liyetlerinden oluşur. Ülkemizde karayollarının yapım, bakım ve 
onarım faaliyetlerini düzenleyen kanunlar bulunmasına rağmen, 
taşımacılığı düzenleyen mevzuat bulunmamaktadır. Belediyeler için 
çıkarılan bazı kanunlara konulan hükümlerle belediyelere sadece 
belediye sınırları içindeki yolcu taşımaları için tarife onayla
ma yetkisi ile kitle taşımacılığı tekeli verilmiştir. Ulaştarmı 
Bakanlığının da 4770 sayılı yasadan doğan ve tefsire muhtaç bazı 
yetkileri bulunmaktadır. Ancak bunlar yeterli değildir. Daha ön
ce bilirtildiği gibi, pahalı bir taşıma sistemi olmasına rağmen,



Karayolları ülkenin esas taşıma sistemini oluşturmaktadır, ülke 
ekonomisi için böylesine önemli olan karayolu taşımacılığında 
özellikle yerleşme birimleri arasındaki taşımaları düzenleyecek 
hükümlerin olmaması, bu tür taşımalarda tüm halkın zararına ve 
yakınmalarına neden olan bir ortam oluşturmaktadır.

Bugün için Türkiye'deki karayolu taşımacılığı düzeni şöy- 
ledir : Taşımacılık alanına giriş ve çıkışlar serbest olup, kişi
ler istedikleri zaman taşımacılık yapmakta, bazı kişisel neden
lerle istemedikleri zaman taşımacılığı bırakmaktadırlar. Taşıt 
satışları kontrol edilmediğinden taşıt alıcıları çok zor maddi 
şartlarla karşı karşıya kalmakta ve bu durum ekonomiyi olumsuz 
yönde etkilemektedir. Taşımada maliyet unsuru dikkate alınmamak
ta, tarifelerin tesbiti ve uygulaması taşımacıların insiyatifine 
bırakılmış bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak taşıma ücretleri 
ya çok yüksek veya yıkıcı rekabet nedeni ile maliyetin altında 
teşekkül etmekte, her iki halde de ülke ekonomisi zarar görmek
tedir. Taşıma sorunu tümüyle ele alınmadığı için yıkıcı rekabe
tin tüm sistemi etkisi altına alması ve bazı hukuki nedenler 
ülke için daha yararlı olabilecek büyük taşıma ortaklıklarının 
oluşmasını önlemektedir. Sigorta uygulamalarında, bir kaza bü
yük sermayeyi önemli ölçüde sarstığından taşıtlar tek bir şir
ket veya kişiye ait olarak gösterilmemekte, dağıtılmaktadır, 
Sermaye birikimi az olduğundan taşıt sahipleri yatırımı kısa 
zamanda geri alabilmek için kârlarını maksimize etmeğe çalışmak
tadırlar, Bu ise güvensiz derecede hızlı taşıma yapılması sonu
cunu doğurmakta, trafik emniyeti azalmakta, kazalar artmaktadır.

Yıkıcı rekabet nedeniyle, maliyet altı taşımalar yapıldı
ğında, taşımacı zararını gereğinden fazla yükleme yaparak gider
mek istemekte, bu ise dingil ağırlığının artmasına ve karayolla
rının kısa zamanda tahrip olmasına neden olmaktadır.



T A B L O - 15 
DEVLET VE İL YOLLARI ÜZERİNDE YILLIK SEYİR 

VE TAŞIMALAR

Taşıt-Km. 
(1 000 00( î)

T on-Km. Yolcu-Km. 
(1 000 000)

Devlet
Yolları

11
Yolları

Toplam Devlet
Yolları

11
Yolları

Toplam Devlet
Yolları

iı
Yolları

Toplam

) 530 28 558 907 50 957 2 484 113 2 597
) 1 092 112 1 204 2 187 219 2 406 9 846 985 10 831
3 1 421 142 1 563 3 344 334 3 678 9 t—I 

<■>»

989 10 886

2 2 008 201 2 209 4 770 477 5 247 14 173 1 417 15 590
3 2 405 240 2 645 5 834 583 6 417 17 608 1 761 19 369
4 2 903 174 3 077 7 205 432 7 637 21 384 1 283 22 667
5 3 202 192 3 394 7 939 476 8 415 23 520 1 411 24 931
6 3 621 217 3 838 9 504 570 10 074 24 489 1 469 25 958
7 4 356 261 r 4 617 11 055 663 11 718 30 235 1 814 32 049
18 5 478 329 5 807 13 998 840 14 838 39 002 2 340 41 342
»9 5 703 342 6 045 14 711 886 15 657 37 331 2 240 39 551
'0 6 110 367 6 477 16 459 988 17 447 38 973 2 338 41 311
11 6 681 390 7 071 16 713 1 003 17 716 41 413 2 485 43 898
12 7 654 459 8 113 17 714 1 066 18 780 47 365 2 842 50 207

OT : Devlet Yolları üzerindeki seyir ve taşıma, bu yollar üzerinde seçilmiş ve
1971 yılında 532 adet olan istasyondan, yılın üç mevsiminde (bahar, Yaz ve 
güz) birer defa olmak üzere, 69 istasyonda 24 saat, 400 istasyonda 8 saat 
(8 . 0 0 - 16.00) süre ile yapılan hacim sayımlan ve yine yılın üç mevsimin
de (bahar, yaz ve güz) birer defa olmak üzere aynı istasyonlardan 48'i 
üzerinde 8 saat (8 . 0 0 - 16.00) süre ile yapılan ağırlık (yük ağırlığı ve 

yolcu sayısı) sayımları sonucunda elde edilmiştir.

İl Yolları üzerindeki seyir ve taşıma, devlet yolları üzerindeki seyir ve 
taşıma üzerinden tahmin edilmiştir.



TABLO -  16

TÜRKİYE'DE YILLARA VE SİSTEMLERE GÖRE ŞEHÎR DIŞI EŞYA

TAŞIMASI

Karayolları D emi ry olları D eni zy olları Boru Hatları Top lam

Ton x Km. % Ton x Km o % Ton x Km. % Ton x Km. % Ton x Km. %

Yıl ıo 6 *-
*

O
o

ıo 6 ıo6 ıo6

1950 957 - 3 078 - - - - - - -

1955 2 406 29.3 4 366 53.1 1 450 17.6 - - 8 222 100

1960 3 678 38.1 4 632 48.0 1 350 14.0 - - 9 660 100

1 1965 8 415 46.9 5 735 31.9 3 800 21.2 - - 17 950 100

a\ 1970 17 447 57.9 6 092 20-2 5 150 17.1 1 428 4.8 30 117 100

1 1971 17 716 59.3 6 228 20.8 4 700 15.7 1 260 4.2 29 904 100

1972 18 780 58.7 7 218 22.6 4 750 14.8 1 253 3.9 32 001 100

KAYNAKLAR
Karayolları 
Demiryolları 
Denizyolları

Boru Hatları

Karayolları istatistik Yıllığı, 1971 
TCDD İstatistik Yıllığı, 1973 
DİE Ulaştırma İstatistikleri ve Türkiye İstatistik Yıllıklarından şöyle hesaplanmıştır : 
Denizcilik Bankası ve D.B.Deniz Nakliyatı A,Şirketlerine ait ton x Mil değerleri ve taşınan 
toplam eşya tonajı adı geçin istatistiklerden alınmış buna dayanılarak amatörlerce yapılan 
taşımaların ton x mil değerleri hesaplanmıştır. Sonradan ton x mil düğerleri ton x Km. ye 
çevrilmiştir.
TPAO 1973 yıllık raporundan yapılan taşımanın tonajı alınmış ve hac uzunlukları ile çarpılarak 
ton x Km. miktarları hesaplanmıştır.



T A B L O  -  1 7

TÜRKİYE'DE YILLARA VE SİSTEMLERE GÖRE ŞEHİR DİŞİ YOLCÜ TAŞIMASI

Kar ayoliaı. Demiryolları Denizyoi 1ar i. Havayoı.x TOP LAM

Yıl

Yolcu x

ı o 6

Km. % Yolcu

10°

x Km, % Yolcu x 

r o 6

Km. % Yolcu x

ı o 6

Km. % Yolcu

ı o 6

x Km. %

1 9 5 0 2  5 9 7 4 9 . 9 2  1 8 2 4 2 . 0  . 3 8 9 7 . 5 2 2 0 . 4 5  7 9 0 100
1 9 5 5 1 0  8 3 1 7 3 . 1 3  5 6 0 2 4  . 0 3 6 2 2 . 5 6 4 0 . 4 1 4  8 1 7 1 0 0
1 9 6 0 1 0  8 8 0 7 2 . 9 3  6 3 3 2 4 . 3 3 0 4 2 . 0 1 1 5 0 . 8 1 4  9 3 2 1 0 0

1 1 9 6 5 2 4  9 3 1 8 6 . 8 3  4 1 4 1 1 . 9 2 0 5 0 . 7 1 6 3 0 . 6 2 8  7 1 3 1 0 0
1 9 7 0 4 1  3 1 1 9 1 . 4 3  4 4 4 7 . 6 1 3 7 0 . 3 3 0 8 0 . 7 4 5  1 9 6 1 0 0

1 1 9 7 1 4 3  8 9 8 9 1 . 6 3  4 6 2 7 . 2 1 5 0 0 . 3 4 3 3 0 . 9 4 7  9 4 3 1 0 0
1 9 7 2 5 0  2 0 7 9 3 . 3 2  9 1 1 5 . 4 1 5 9 0 . 3 5 1 2 1 . 0 5 3  7 8 9 1 0 0

KAYNAKLAR________
Karayolları : Karayolları İstatistik Yıllığı, 1971, Trafik Sayımı 1972.
Demiryolları : TCDD İstatistik Yıllığı, 1973.
Denizyolları : Denizcilik Bankası Yıllık Raporları.
Havayolları : THY Yıllık Raporları.



T A B L O - 18

ÇEŞÎTLÎ ÜLKELERDE KARAYOLU VE 
DEMİRYOLU İLE YAPILAN YILLIK YÜK TAŞIMALARI

Karayolu Demiryolu
10^ Ton x Km. 10^ Ton x Km.

A.B.D. 679 125 1 197 319
Belçika 10 072 1 282
Bulgaristan 9 123 15 825
Brezilya 124 500 30 300
Çekoslovakya 11 963 65 512
Fas 514 3 062
Fransa 72 800 68 600
Hindistan 48 720 133 265
İngiltere 84 026 23 215
Polonya 21 393 109 777
Romanya 5 873 53 280
Tunus 520 1 400
Türkiye 18 780 7 218

KAYNAK : World Road Statistics 1969 - 1973 (Brezilya 1970, 
A.B.D. 1971 diğerleri 1972 değerleridir.)



TAŞIMA SİSTEMLERİNE VE MAL GRUPLARINA GÖRE 1974 YILI EŞYA TAŞIMALARI

Karayolları Demiryolları Denizyolları

E Ş Y A  C l N S I Miktar Yapılan Iş Miktar Yapılan Iş Taşınan Eşya

1000 Ton £o İO^Ton x Km. % 1000 Ton o.
"o 106Ton x Km. % 1000 Ton %

Sanayi Mamülleri
Metal 2 876 7 1 783 12 268 2 175 3 — —
Gıda 3 875 9 1 718 12 266 2 162 3 - -
Tarımsal 2 233 6 659 4 1 030 8 370 6 - -
Diğer 1 226 3 951 7 237 2 193 3 18 -

inşaat Malzemesi 9 772 24 1 554 11 235 2 46 1 239 2
Kömür ve Maden Cevheri 2 539 6 850 6 6 855 52 2 194 36 4 399 42
Petrol ve Ürünleri 6 066 15 1 843 13 436 3 194 3 5 468 53
Tarım Ürünleri 6 988 17 2 785 19 1 831 14 565 9 91 1
Orman Ürünleri 3 218 8 838 6 100 1 59 1 183 2
Canlı Hayvanlar 583 1 239 2 147 1 91 1 - -
Diğer 1 742 4 1 231 8 1 774 13 2 076 34 — —

t o p l a m 4 1  1 6 8 1 0 0 1 4  4 5 1 1 0 0 1 3  1 7 9 1 0 0 6  1 2 5 1 0 0 1 0  3 9 8 1 0 0

Toplam Taşınanın % sı 90 93 100 100 90

Not : Denizyolu 1975 Bilgisidir. 

Kaynak : UKÎ, TCDD istatistik Yıllığı.
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%

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

T A B L O  -  2 0

DEVLET YOLLARINDA YOLCU x Km. DAĞILIMI

M İ L Y O N Y O L C U  x  K m .

Otomobil Grubu Otobüs Kamyon Toplam
Miktar % Miktar % Miktar % Miktar

4 447 25 10 142 58 3 019 17 17 608
5 632 26 12 427 58 3 325 16 21 348
6 659 28 13 168 56 3 693 16 23 520
7 878 32 13 582 56 3 029 12 24 489
9 048 30 17 072 56 4 115 14 30 235

12 302 32 20 815 53 5 885 15 39 002
11 478 31 20 503 55 5 349 14 37 330
12 190 31 21 983 57 4 796 12 38 973
13 306 32 23 332 56 4 875 12 41 413
15 707 33 26 072 55 5 586 12 47 365

Grubu Otomobil, minibüs ve kamyonetten oluşmaktadır.
Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Yolları Trafik Sayımları 1972,



2 . 3  - T A Ş  I T  F İ L O S U

Taşıt filosu hakkında farklı kuruluşlarca sağlanan bilgi- 
ır farklı ve yetersizdir. Bu raporda Devlet İstatistik Enstitü- 
Inün değerlerine dayanılarak bazı bilgiler sunulmuştur. Tablo-21 
s Türkiye'deki motorlu taşıt sayısının 1950 - 1972 arasında de
mli artış gösterdiği ancak bu artışın çok düzensiz olduğu görül- 
iktedir. Tablo - 22 de motorlu taşıtların illere göre dağılımı, 
ıblo - 23 de ise markalarına göre dağılımı sunulmuştur. Tablo - 23 
îki bilgiler eski olmakla beraber görüldüğü gibi çok çeşitli mar
tlardan taşıtlar vardır. Bu kadar çok sayıda markadan taşıt olma- 
L ise taşıt bakım-onarımını güçleştirmekte ve yedek parça ithâli- 
. artırmaktadır.

2.3.1. OTOMOBİL
Otomobillerin kullanış amaçlarına göre dağılımı Tablo -24 de 

ışlarına göre dağılımı ise Tablo - 25 de verilmiştir. Bu bilgiler 
îki olduğu için yerli otomobil fabrikalarının etkisini fazla yan- 
Ltamamakla beraber 1973 yılı otomobil sayısındaki artışın eski 
lllara göre belirgin şekilde fazla olduğu görülmektedir.

T A B L O -  21 CİNSLERİNE GÖRE MOTORLU TAŞITLAR
Lllar Toplam Otomobil Minibüs Otobüs Kamyon Kamyonet
.950 32 564 13 405 3 755 15 404
.955 71 247 29 970 6 848 34 429
L960 114 208 45 767 10 981 57 460
.962 150 491 60 731 16 437 73 323
1963 171 998 72 034 19 269 80 695
L964 175 240 79 449 20 412 75 379
L965 188 874 87 584 22 169 79 121
L966 193 816 91 469 22 954 79 393
L967 238 523 112 367 29 340 96 816
L968 264 347 125 375 32 915 106 057
L969 291 547 137 345 36 069 118 133
L970 297 549 137 771 20 916 15 980 70 730 52 152
L971 322 014 153 142 22 266 17 095 56 574 72 937
L972 372 135 185 266 25 993 18 693 61 963 80 220
L 973 445 396 234 577 31 123 20 340 69 671 89 685

(x)  1971,  1972,  1973 rakamları  geçicidir .



T A B L O - 22
ÎLLERE VE CİNSLERİNE GÖRE MOTORLU KARA 

TAŞITLARIN SAYISI

1973

İller Toplam Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon

Top lam 445 396 234 577 31 123 20 340 69 671 89 685
Adana 14 713 9 336 541 341 2 145 2 350
Adıyaman 614 272 28 48 79 187
Afyon 2 590 853 344 184 276 933
Ağrı 746 249 97 31 91 278
Amasya 2 058 720 268 71 323 676
Ankara 59 694 40 942 1 873 1 365 8 139 7 375
Antalya 8 030 3 806 706 225 l 492 1 801
Artvin 1 603 314 276 96 241 676
Aydın 7 002 3 447 986 304 833 1 432
Balıkesir 7 353 2 532 929 469 1 264 2 159
Bilecik 1. 086 305 147 75 132 427
Bingöl 385 102 38 22 56 167
Bitlis 739 263 75 30 71 300
Bolu 4 122 1 728 398 251 463 1 282
Burdur 2 033 606 101 229 209 888
Bursa 14 389 6 109 1 090 886 2 959___ 3 345
Çanakkale 3 161 991 425 186 474 1 085
Çankırı 1 231 319 189 101 135 48 7
Çorum 2 265 658 111 175 298 1 023
Denizli 5 589 2 187 767 480 577 1 578
Diyarbakır 3 346 1 409 330 112 620 875
Edirne 2 708 1 067 258 236 446 701
Elâzığ 3 031 1 370 230 226 527 678
Erzincan 1 358 499 228 96 166 369
Erzurum 3 525 1 295 173 262 653 1 142
Eskişehir 6 562 2 540 267 590 1 015 2 150
Gaziantep 4 983 2 659 253 301 618 1 152
Giresun 2 343 673 361 167 267 875
Gümüşhane 1 015 184 61 59 91 620
Hakkâri 153 59 7 2 39 46
Hatay 7 14 7 3 093 737 340 1 438 1 539
İsparta 2 204 7 53 114 197 488 652
İçel 7 554 3 658 473 341 1 408 1 674
İstanbul 118 212 81 791 4 264 3 104 19 154 jî 9 899
İzmir 32 791 18 587 1 832 1 275 6 687 4 410
Kars 1 176 489 79 66 139 403
Kastamonu 2 698 793 133 255 368 1 149
Kayseri 5 480 2 093 244 549 926 1 668



1 9  7  3

Toplam Ototaobil' Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon

Toplam
rklareli 2 352 873
rşehir 4 453 781
1•caeli 7 572 3 707
1nya 11 247 4 143
it ahya 3 640 1 171
tlatya 2 586 1 018
inisa 7 594 2 641
ihramanmaraş 2 235 854
irdin 1 375 496
ığla 3 744 1 716
İŞ 650 223
»vşehir 2 027 357
iğde 2 146 570
rdu 2 379 833
ize 3 541 992
akarya 4 935 1 758
amsun 6 775 2 842
iirt 1 355 418
inop 1 055 345
ivas 2 650 948
ekirdağ 2 646 1 027
okat 2 537 882
rabzon 5 426 1 892
üneeli 318 87
frfa 2 603 1 192
fşak 1 398 549
fan 1 583 485
fozgat 1 641 488
Zonguldak 7 244 2 538

312 180 291 696
072 294 619 1 687
015 357 "• 980 1 513
534 776 2 130 3 664
221 183 353 1 712
370 171 277 750
934 468 1 666 1 885
218 169 284 710
151 117 141 470
480 107 279 1 162
103 35 70 219
431 76 269 894
296 134 286 860
237 212 244 853
486 407 691 965
640 390 750 1 397
017 359 752 1 805
150 44 278 465
77 77 104 452

257 272 379 794
231 201 406 781
202 227 368 858
63 7 456 773 1 668
52 31 62 86

190 89 261 871
148 82 198 421
178 73 279 568
323 116 146 568
728 490 1 028 2 460



?0 730

.1 411

5 525

1 528

167

359

2 058

1 715

93

3 276

99

4 948

2 694

134

94

2 203

9 176

T A B L O - 23 

CİNSLERİNE VE MARKALARINA GÖRE MOTORLU 

KARA TAŞITLARI SAYISI 1970

Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet

137 771 

10 906

936

20 916 15 980

645

201

1 588 

361

52 152

2 585 

754 

1 384

229

1 865

325 

24 364 

421 

741

231

1 582

46

806

1 267

116

3 485

453

2 392 126 1 204

3 401 117 343

85

4 653 

1 514

1 680 

11 840

272 

7 496

836 

1 208

219 

3 971



ordson - -
ord-Taunus. 4 411 2 622
az 299 -

- -
anomag - —
ienschell - —
[il İman 441 -
!nter 237 90
izusu - -

Teep 4 615 -
Caiser 216 -

Crupp - —
^and-Rover 2 292 75
[.eyland - -
Mack - —
Magirus - -

Man - -
Mercedes 6 834 -
Mercury 937 74
Morris 587 339
Moto-Guzzi - -
Nysa - 772
Om - -
Oldsmobile 988 -
Opel 16 494 -
Packard 201 -
Peugeot 2 096 -
Plymouth 6 386 -
Poptiac 1 428 -
Rambler 843 -
Renault 660 635
Re o - —

147
904

185 166 663
160

52 - 567

681 1 886 4 702
132

2 244

350
903

365 - 693
234

1 510 - 406
795 - 2 253

2 186 125 551
46 404 376
247 247 3 557

1 125

113

300 1 228 

142

689 284



Sauer - - 35 — 278

S ime a 358 - - - -

Skoda 1 780 32 358 9 716 150

Standard 107 - - 110 -

Steyr - - 75 - 746

Stiyr - - 73 - 778

Studebaker 336 - 53 257 316

Tempo-Matador - 815 - 157 -

Thames-Trader - 2 635 185 330 4 022

Uaz - - - 502 -

Vabis - - 284 - 514

Volksvagen 11 798 1 446 - 1 468 -

Volvo - - 88 - 880

Varzawa 192 66 - 1 708 -

Vauxhall 360 - - - -

Wartburg - - - 134 -

Wıllys 10 069 181 - 4 309 -

Zatzawa - 67 - - -

Zuk - - - 177 -

Diğerleri 3 706 523 991 3 089 2 411



Tablo -  25 de verilen bilgiye göre 1970 yıl ındaki otorao-

bil lerin % 46 sının 10 yıl  ve daha eski oldukları  dikkati çekmek-

tedir.

T A B L 0 - 24

KULLANIŞ AMAÇLARINAGÖRE OTOMOBİL SAYISI

Yıllar Toplam Özel Ticari Resmi Belediye

1963'  . 72 034 39 393 26 217 6 424
1964 79 449 40 455 31 571 - 7 423
1965 87 584 45 793 34 038 - 7 753
1966 91 469 46 566 36 042 8 341 520
1967 112 367 63 511 39 115 9 160 581
1968 125 375 75 042 39 657 10 028 648
1969 137 345 84 693 41 309 10 627 716
1970 137 771 87 122 39 043 10 793 813
1971 153 142 99 879 40 734 11 562 967
1972 185 266 126 542, 44 268 13 168 1 288
1973 234 577 167 470

*

_49 692 15 634 1 781

T A B L 0 - 25

YAŞLARINA GÖRE OTOMOBİL SAYISI -  1970

10 ve
Yaş :  1 2 3 4' 5 6 7 8 9 Daha eski

Sayı :  12 350 7 011 7 649 8 135 8 174 10 598 8 107 7 828 4 523 63 396
% :  9 5 5 6 6 8 6 6 3 46

2 . 3 . 2 .  Otobüs ve Minübüs

Otobüslerin kullanış amaçlarına göre dağılımı Tablo -26 da,  

koltuk sayısına göre dağılımı Tabol -  27 de ve devlet  yolları  üzerin

de seyreden günlük otobüs sayıları  da Tablo -  28 de verilmiştir .



T A B L O - 26 
KULLANIŞ AMAÇLARINA GÖRE OTOBÜS SAYISI

Yıllar Toplam özel Ticari Resmi Belediye

1963 19 269 16 536 1 386 1 347
1964 20 412 - 17 854 1 249 1 309
1965 22 169 - 19 550 1 281 1 338
1966 12 041 .17® 9 619 818 1 434
1967 13 332 137 10 807 889 1 499
1968 13 948 144 11 227 958 1 619
1969 15 529 164 12 468 1 041 1 856
1970 15 980 180 12 704 1 013 2 083
1971 17 095 197 13 579 1 091 2 228
1972 18 693 221 14 833 1 203 2 436
1973 20 340 246 16 126 1 318 2 650

T A B L O - 27 
KOLTUK SAYISINA GÖRE OTOBÜS DAĞILIMI

Yıllar Toplam

K o 1 t u . k S a y 1 s 1

Minübüsler
8-10

0 t o D Ü s 1 e r

11 -16 17-21 22-26 27-29 30-34 35-40 41+ Bilin
meyen

L963 19 269 7 543 496 1 059 1 080 1 319 2 222 3 481 1 970 99
L964 20 412 9 196 551 1 110 1 572 1 168 2 322 3 273 1 140 80
L965 22 169 10 476 580 1 132 1 574 1 194 2 402 3 559 1 168 84
L966 22 954 10 913 1 072 1 127 1 620 1 314 2 369 3 240 1 299 -
L967 29 340 16 008 1 217 1 116 1 610 1 354 2 593 4 169 1 £73 -
L968 32 915 18 967 1 287 1 112 1 548 1 409 2 644 4 576 1 372 -
.969 36 069 20 540 2 642 1 558 1 444 2 674 5 199 2 012 -
.970 ' 36 896 20 916 2 615 1 487 1 532 2 725 5 355 2 266 -
.97Î x * 39 361 22 266 2 752 1 447 1 585 2 827 6 014 2 470 -
972 x" 44 686 25 993 2 947 1 393 1 660 2 972 6 959 2 762 -
973 x 51 463 31 123 3 148 1 337 1 738 3 122 7 932 3 063

) 1971,1972,1973 Bilgileri önceki yıllara göre hesaplanan tahmini sonuçlardır.



T A B L O - 28
DEVLET YOLLARI ÜZERİNDE SEYREDEN GÜNLÜK OTOBÜS SAYISI

.1

:obüs 7061
1967

8059
1968

7773
1969 1970

7269
1971 1972
7456 8405

Bu tablolar incelendiğinde önemli iki sonuç ortaya çıkmaktadır : 
irincisi otobüslerin ortalama koltuk sayısı artmaktadır. Tablo-27 
e görüldüğü gibi koltuk sayısı 35 in altında olan otobüs sayısında 
azla artış olmadığı halde, koltuk sayısı 35 in üzerinde olan oto- 
üs adedi devamlı artış göstermiştir. Bu arzu edilen bir sonuçtur.

İkinci sonuç ise, Tablo - 26 da görüldüğü gibi ticari otobüs sa- 
ısı devamlı artarken Devlet Yolları üzerinde seyreden otobüs sayı
lında (Tablo - 28) fazla bir artış görülmemektedir. Buna göre kulla- 
ıılmayan otobüslerin sayısı artmakta ve devamlı bir artık kapasite 
yaratılmaktadır. Bu da arzu edilmeyen bir sonuçtur.

2.3.3- KAMYON VE KAMYONET

Kamyonların çoğunluğu ticari taşıtlar olup Resmi ve Belediyelere 
ait kamyonlar toplamın yüzde 10 undan daha azdır. Kamyonların taşı
ma kapasitelerine göre dağılımı Tablo - 29 da verilmiştir. Bu tab
loda 1970 den sonraki bilgiler olmamakla beraber, görülüyorki kam
yonların çoğu düşük kapasiteli kamyonlardır. 1970 yılındaki 70 bin 
kamyonun ancak 22 bini 7 ton ve daha yüksek kapasitelidir.
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T A B L O - 29 
TAŞIMA KAPASİTELERİNE GÖRE KAMYON DAĞILIMI 

(Kamyonetler Dahil)

Yıllar Toplam

T 1 ■

0,25 - CL 50 0, 75-1 1,25-1,5 2 2 ,5 3 3,5-4 4,5 5 6 7 7, 5-9 10 11 Bil:
mey

1963 80 695 8 271 11 576 2 383 2 027 1 757 4 725 1 753 211 23 090 5 435 9 774 5 739 2 087 903 964

1964 75 379 6 437 12 434 2 034 2 091 T 1 626 4 036 1 931 632 19 597 7 033 9 265 5 746 1 316 611 590

1965 79 121 6 705 13 667 2 114 2 181 1 689 4 078 2 035 717 19 823 7 631 9 789 6 126 1 313 648 605

1966 79 393 6 613 15 723 1 940 1 857 1 306 3 103 3 097 954 18 903 10 125 9 498 4 801 952 521 -
1967 96 816 8 522 21 330 2 369 3 587 3 204 2 556 1 142 .20 465 14 375 12 359 .5 281 1 042 584 -
1968 106 057 9 360 23 955 2 458 3 564 3 163 2 596 1 236 20 771 18 257 13 906 5 215 999 577 -
1969 118 133 10 412 27 073 2 751 3 815 3 639 2 864 22 527 22 846 15 379 5 230 982 615 -
1970 122 882 11 100 29 026 2 959 3 852 3 375 4 978 20 767 25 181 15 415 4 714 875 640 -
1971 129 511 - - - - - - - - - -
1972 142 183 - - - - - - - - - -

1973 159 356 — — — — — — — — —



3.1 - TAŞIMA
-Bu konuda en önemli sorun yük ve yolcu taşımalarının 

çeşitli ulaştırma sistemleri arasında dengeli olarak dağılmak
mış olmasıdır. Demiryolu karayoluna göre çok daha ucuz ve em
niyetli bir taşıma sistemi olduğu halde, toplam eşya taşıma
sının % 59 u,toplam yolcu taşımasının ise % 93 ü karayolların
da yapılmaktadır.

3.2 - TAŞIMACILIK
- Taşıt satışlarını, sigorta mevzuatını ve tüm taşımacı

lığı düzenleyen kanun ve uygulamalar yetersizdir.

3.3 - TAŞIT FİLOSU
- Motorlu taşıt filosunun çok çeşitli markalardan oluş

ması taşıt bakım onarım dalında ihtisaslaşmayı önlemekte, ye
dek parça ithalini artırmakta ve bu konuda sorunlar yaratmak
tadır .

- Yük taşıtlarının küçük kapasiteli oluşları ton x Km. 
başına düşen taşıma maliyetini artırmaktadır.

- Otobüs ve kamyonlarda artık kapasite yaratılmaktadır.

4 - A L I N M A S I  Ö N G Ö R Ü L E N  T E D B Î R L E R

4.1 - TAŞIMA
- Yük ve yolcu taşımasının karayollarından diğer ulaşım 

sistemlerine, özellikle demiryollarına kaydırılmasına çalışıl
malı, bu amaçla gerekli yatırımlar yapılmalı ve tedbirler alın
malıdır.

- .fil -



4.2 - TAŞIMACILIK
- "Paket kanun tasarısı" süratle kanunlaşmalıdır.
- Sigorta mevzuatındaki büyük sermaye birikimini önleyen 

hükümler*- kâldırîSESıal ıdır
- Taşıt satışları devletçe belli bir kontrol altında tu

tulmalıdır.
- Dingil ağırlığı kontrolü mutlaka yapılmalıdır.
- Taşıma Kanununa dayalı olarak çıkarılacak tüzük ve yö

netmeliklerle lisans sistemi yürürlüğe konulmalıdır.

4.3 - TAŞIT FİLOSU

- Taşıt ithalinde, yerli üretim ve montaj sanayiinde 
gerekli tedbirler alınarak taşıt filosunun marka sayısının 
azaltılması sağlanmalıdır.

- Açık kasa ve küçük kapasiteli yük taşıtları yerine 
tandem dingilli ve kapalı kasa treyler tipi taşıtlar teşvik 
edilmelidir.



KARAYOLU ULAŞTIRMASI 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

KENT 1CI ULAŞIM 

ALT KOMİSYON RAPORU



1 .  G İ R İ Ş

Kentsel ulaşım kentleşme süreci içinde ortaya 
çıkan bir olgudur; arazi kullanma ve kentsel eylemlerin, 
(konut, sanayi, ticaret, vs.) ilişkilerine ve sosyal yapı
ya göre şekillenir. Dolayısıyla, kentsel ulaşım sorunla
rının kaynakları ve temel çözümleri öncelikle yerleşme dü
zeni ve kent planlaması içinde yer almaktadır.

1975 sayımlarına göre Türkiye nüfusunun % 41.79'u 
kentsel alanlarda, % 22.51'i 100 000’den büyük kentlerde 
yaşamaktadır. Kentsel nüfusun toplam nüfusa oranında gele
cekte önemli artmalar beklenmektedir. Yapılan kaba bir 
hesaplamaya göre,kentsel alanlarımız içinde yılda 27.5 mil
yar yolcu-Km. yapılmaktadır ; bu, devlet ve il yollarındaki 
yıllık yolcuxKm.'nin % 54.5'ine eşittir. Trafik kazalarının 
% 76.5'i, ölümlü kazaların % 33.6'sı, yaralanma ile sonuç
lanan kazaların % 57.4'ü kent içlerinde meydana gelmektedir. 
Araç işletme giderlerinin kentsel alanlarda kırsal alanlara 
oranla daha yüksek olduğu da göz önüne alınırsa, sorunun 
genel ulaşım içindeki önemi anlaşılır.

Bu çalışmanın hazırlanması sırasında karşılaşılan 
kısıtlayıcı etkenlerden en önemlisi, birkaç kentimiz hari
cinde yeterli istatistiksel verilerin bulunmayışıdır, 
örneğin; Türkiye'de kentsel alanlar içinde işleyen araç 
sayısı bilinmemektedir.

1973 yılında İstanbul için yapılan bir etüde göre ^ , 
bu kentimizde karayolu taşımasında işleyen taşıtların yüzde- 
leri ve taşımadaki payları aşağıdaki gibidir :



Araçlar Taşıt Yüzdeleri
Yolcu Taşıma 
Yüzdeleri

Taksi/dolmuş/minibüs
Otobüs
Özelaraba
Tren
Vapur
Diğerleri(Ticari araç vb)

42 43
5 28

30 10
- 6
- 4
23 9

(1) TMK Taslak Raporu, ŞUT, BINPB İstanbul

Bu tablo kentsel yolcu taşımasındaki dengesizliği 
ve kent içi karayolu taşımasındaki sorunların büyük bir* 
kısmının yanlış taşıt kompozisyonu sonucu oluştuğunu or
taya koymaktadır. Kentsel trafik sorununa çözüm ararken 
demiryolu ve denizyolu gibi diğer ulaşım türlerinin önem
le gözönüne alınması gerekmektedir.



2 - KENT ÎÇÎ KARAYOLU ULAŞTIRMASI ÎLE ÎLGÎLÎ KURULUŞLARIN
TANIMI

Kent içi karayolu ulaştırması ile ilgili kuruluşları 
aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür.

I) Planlamacı Kuruluşlar
a) îmar ve îskan Bakanlığı
b) Nazım Plan Büroları
c) Karayolları Genel Müdürlüğü

II) Projeci Kuruluşlar

a) Belediyeler
b) Karayolları Genel Müdürlüğü 

III) Yapım ve Bakımcı Kuruluşlar

a) Belediyeler
b) Karayolları Genel Müdürlüğü 

IV) İşletmeci Kuruluşlar

a) Belediyeler ve Yan Kuruluşları (ÎETT, EGO gibi)
b) özel Sektör ve Yan Kuruluşları (Türkiye Şoförler ve 

Otomobilciler Federasyonu, Minibüscüler, Kamyoncular 
Derneği gibi)

V) Denetici Kuruluşlar
a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Belediyeler

VI) Eğitici Kuruluşlar
a) Milli Eğitim Bakanlığı
b) Karayolları Genel Müdürlüğü
c) Dernekler (Kazaları önleme ve Trafik Yardım Vakfı gibi)



3 - BÜYÜK KENTLERİMİZDEKİ KARAYOLU ULAŞIMININ 
BUGÜNKÜ DURUMUNUN İNCELENMESİ VE KRİTİĞİ

3.1 Planlama ve Projelendirme Yönünden :

Büyük kentlerimizin şehir planları yapılırken 
genellikle arazi kullanımı ile koordineli olarak ulaşım 
etüd ve planlaması yapılmamaktadır. Arazi kullanımı-ulaşım 
planlarının yapılmakta olduğu 3 büyük kentimizde de bu 
planlar aşağıda belirtilen nedenlerle gerçekçi ve uygulana
bilir nitelikte olamamaktadır :

i) Kadro ve Teknik Personel yetersizliği
ıi) Görev yetki ve sorumluluklarının dağılımın

daki belirsizlik.
iii) Fiziki ve ulaşım planlama ilkelerinin ve 

politikalarının belirsizliği
iv) Planlama ve projelendirme hizmeti ile görev

li kuruluşlar arasındaki koordinasyonsuzluk.

3.2 Alt Yapı Yönünden :

Büyük kentlerimizde mevcut karayolu alt yapısı gerek
li verimlilikte kullanılabilir nitelikte gözükmemektedir. Mev
cut fiziki ve geometrik standartlar yetersizdir. Alt yapı ge
rekli trafik etüd ve araştırmalara dayalı olmaksızın projelen
dirilmekte ve inşa edilmektedir. Otopark planlamasına yeterin
ce önem verilmemekte ya arterlerin kapasitesini düşürecek şe
kilde yol kenarı ve yaya kaldırımlarında park etmek zorunlu
luğu ortaya çıkmakta ya da kent merkezlerinde özel arabaların 
yoğunlaşmasını teşvik eden park yerleri uygulamalarına gidil
mektedir.



3.3 îdari Yönden

Toplu taşıma yapan çeşitli kuruluşlar arasında yeterli 
idari koordinasyon mevcut değildir. Bu kuruluşlar arasında 
gerekli organik bağlar bulunmaması sonucu kentiçi ulaşımında 
ücret ve zaman koordinasyonu gerçekleştirilememekte, böyle- 
ce toplu ulaşım halk için cazip bir sistem olmaktan çıkmakta
dır. Genellikle toplam işgücü bakımından şişkin kadroları bu
lunan işletici kuruluşların yeterli planlamacı, pazarlamacı 
ve işletmeci teknik kadroya sahip olmadıkları gözlenmektedir.

3.4 Yolu kullananlar yönünden :

Gerek taşıt kullananlar gerekse yayalar trafik kural
larına bilerek veya bilmiyerek uymamaktadır. Bunun en önemli 
nedeni trafik eğitimi ve kontrolünün yetersizliğidir. (Bu 
konudaki detaylı açıklamalar trafik alt komisyonu raporunda 
belirtilmektedir.)

Kent planları yapılırken taşıt trafiğine kapalı yaya 
yol ve sahaları çoğunlukla ihmal edilmektedir.

3.5 İşletme Yönünden :

Karayolu sistemi dışındaki toplu taşıma sistemlerine 
(denizyolu, tren, tramvay vb.) yeterli önem verilmediğinden 
karayolu alt yapısına olması gerekenden fazla pay düşmekte 
bu da öuni bir trafik sorunu yaratmaktadır. Benzer bir sorun 
da karayolu sistemi içinde işleyen araçların kompozisyonundan 
ileri gelmektedir. Taşıdıkları ortalama yolcu sayıları düşük 
olan dolmuş ve bilhassa özel otolar yolcu taşımasının yüksek 
kapasiteli araçlarla çok daha verimli olarak yapılabileceği 
ana güzergâhlarda karayolu alt yapı kapasitesinin büyük bir 
bölümünü işgal etmektedir. Böylece işletme giderleri yükselmek
te, trafik yoğunluğunun artması nedeni ile zaman kayıpları orta
ya çıkmaktadır. Ayrıca büyük kentlerimizde yolcu taşımasında 
önemli bir payı olan dolmuş ve minibüs sistemlerinin belirli bir 
denetim ve örgüt altında bulunmayışı hizmetin bu önemli bölümü
nün çoğunlukla bireysel serbesti ve düzensizlik içinde yapılmasına 
yol açmaktadır.



3.6 Mali Yönden

Mali yetersizlikler yukarıda belirtilen tüm bölüm
lerde ağırlığını hissettirmektedir. Özellikle mali olanakları 
kısıtlı olan belediyeler plan ve programlarda öngörülen alt 
yapı hedeflerine ulaşamamakta, gerçekleştirdikleri alt yapı 
tesisleride çoğu kez aynı nedenle olması gereken standart 
düzeyinin altında kalmaktadır. İşletmeci kuruluşlar da yine 
mali olanaklarının kısıtlığı nedeni ile yeterli sayıda toplu 
ulaşım aracını hizmete sokamamaktadırlar. Bu durum hiç şüphe
siz toplu taşımacılığın beklenilen düzeye erişmesinde önemli 
bir engel teşkil etmektedir.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



4 - TEDBÎR VE ÖNERİLER

Yukarıda "3" Bölümde ortaya konulan sorunların 
ışığı altında Türkiye'nin Kentsel Ulaşımı için tedbir 
ve öneriler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

4.1) Nüfusu 100 000 i aşan kentlerimiz için imar planla
rı ile koordineli olarak ulaşım planlaması yapılmalı, bu 
konuda dar boğaz olan görev, yetki, sorumluluklar dağılımı 
kesinlik kazanmalı, kadro ve teknik personel sorunu için 
mali olanaklar getirilmelidir.

4.2) Arazi Kullanım-Ulaşım planlarının gerçekçi ve tutar
lı olabilmesi için ülke ölçeğinden başlayarak, bölge ve 
kent ölçeğine inen ulaşım ve fiziki planlama ilke ve politi
kaları saptanmalıdır.

4.3) Her düzeydeki kentsel ulaşım çalışmalarının daha 
gerçekçi olarak sürdürülebilmesi için arazi kullanımı, ula
şım alt yapısı, işletme karakteristikleri ve mali verileri 
içeren istatistik bilgiler periodik olarak derlenmeli, bu 
hizmetin gerektiği şekilde yürütülmesi için bir kuruluş 
görevlendirilmelidir.

4.4) Büyük kentlerimizde karayolu altyapı kapasitesi 
sorunlarının çözümünde, önce mevcut altyapıya uyan araç 
işletme sistemi (araç kompozisyonu) getirilmeli, sorun 
bummla çözümlenemiyorsa gerekli etüd ve araştırmalar yapı
larak altyapı geliştirilmesine gidilmelidir.

4.5) Kent merkezlerinde özel otomobil yoğunlaşmasını 
önleyici bir park yerleri ve ücretleme politikası izlen
meli, kent merkezlerinde kamu taşımasına ağırlık verilme
lidir.



4.6) Karayolu alt yapısının fizikî ve geometrik stan
dartları mutlaka yapılacak trafik etiid ve araştırmalarına 
dayalı olarak saptanmalı, daha sonra projelendim© ve uygu
lama aşamasında bu standartlara aynen uyulmalıdır.

4.7) Kentlerde toplu taşıma yapan çeşitli kuruluşlar ara
sında koordinasyon kurulmalı ya da bütünleşmeye gidilmeli ; 
bu örgütlerin toplam kadroları azaltılarak, pazarlamacı, iş
letmeci ve teknik kadroları genişletilmelidir.

4.8) Kent planlarının yapımında yaya yollarına ağırlık 
verilmelidir.

4.9) Kentsel karayolu şebekesi üzerindeki yük mümkün ol
duğu oranda yüksek kapasiteli diğer toplu ulaşım türlerine 
(Raylı sistemler, Denizyolu) kaydırılmalıdır. Ayrıca karayolu 
sistemi içinde de özel otomobil ve dolmuş gibi düşük kapasite
li araçlar yerine yüksek kapasiteli toplu ulaşım sistemlerine 
ağırlık verilmesini sağlayacak özendirici ve yasal tedbîrler 
alınmalıdır.

4.10) Karayolu sistemi için düşük kapasiteli araçlardan 
yüksek kapasiteli toplu ulaşım sistemlerine geçiş döneminde 
dolmuş ve minibüs taşımacılığında örgütleşme ve kamu denetimi
ne gidilerek bu hizmetin daha düzenli ve rasyonel bir biçimde 
gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

4.11) Alt yapı tesislerinin gerçekleşmesi için belediyelere 
toplu taşıma sisteminin yeterli ve cazip duruma getirilebilmesi 
için işletmeci kuruluşlara mali olanaklar sağlanmalı yatırım 
planlarının gerçekleştirilebilmesi için bu planlar finansman 
planları ile birlikte onaylanmalıdır.



KARAYOLU ULAŞTIRMASI 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU
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ALT KOMİSYON RAPORU



TRAFİK ALT KOMİSYONU RAPORU

1. GİRİŞ :

1. Hizmetin Tanımı :
Sosyo-Ekonomik hayatın bir gereği olarak yolcu ve 

eşya'nm bir yerden bir yere hareketlerinde hizmet gören 
taşıma sistemlerinin başlıcaları Demiryolu, Karayolu, Deniz
yolu, Havayolu ve Boru Hatlarıdır. Bunlardan Karayolu taşıma 
sistemi taşımalarda tek başına, diğer sistemlere nisbetle da
ha riskli olmasına karşılık, sağladığı uygun taşıma fiyatı i- 
le birlikte yüksek hız ve sistem olarak haiz olduğu fleksibili 
te nedeniyle ülkemizde tüm yolcu taşımalarının % 92'sini, 
tüm eşya taşımalarının ise % 60'mı gerçekleştirmektedir.

Ancak, hizmetin gerçekleştirilmesinde, Devletin sis
tem üzerindeki etkinliğinin aerekli ve yeterli boyutlarda ola
maması, bir taraftan aşırı büyümeyi teşvik etmek suretiyle ta
şıma ekonomisini olumsuz yönde oluşturarak taşımaların ülkeye 
maliyetinin artmasına diğer taraftan sistemde azalan güvenlik 
nedeniyle can ve mal kayıplarının çoğalmasına neden olmaktadır

Bunlardan taşıma ekonomisindeki olumsuz etkinin yılda 
8 Milyar TL. na, can ve mal kayıplarının ise yılda 4 milyar TL 
na ulaştığı tahmin edilmektedir. Karayolu trafiğinin düzenlen
mesi, genel olarak ulaştırma politikasının karayolları bölümü
nün uygulama aracı olarak düşünüldüğünde hizmetin fonksiyonel 
yapısı büyümekte ve ilişkiler çok çeşitlenmektedir. Ülkemizde 
konunun her yönüyle tahammül edilmez sınırlara ulaşması, düzen 
lemenin çok dar alanda ve geçici tedbirlerle geçiştirilmesinin 
artık mümkün olamaması, geniş kapsamlı tedbirlerin alınmasını 
zaruri kılmaktadır.

Bu tedbirlerden bir bölümü, taşımaların ülkeye mali
yetini minimum yapmaya, kalan diğer bölümünde yolcu eşya taşı
masında güvenliğin gerekli boyutlara ulaştırılmasına yönelik o 
malıdır.



Taşımaların ülkeye maliyetini minimum yapmağa yönelik 
tedbirler? karayolu sistemide dahil olmak üzere demiryolu, 
denizyolu, havayolu ve boru hatlarını da kapsayan bir genel 
ulaştırma politikasının gereği olarak gözönünde tutulmalıdır.
Yolcu ve eşya taşımasında can ve mal güvenliğine yönelik ted
birlerin tümü ise karayolu trafiğinin düzenlenmesine ilişkin 
hizmetin sınırlarını oluşturmalıdır. Bu hizmetin yasal, mali, 
idari ve teknik yönlerinin de bulunduğu gözden uzak tutulmama
lıdır .

îdari yön, karayolu trafiğini düzenlemeğe yönelik tüm 
hizmetlerin tek bir kuruluş tarafından yürütülmesine ilişkin 
reorganizasyonu,

Malî yön, karayolu taşıması ile ilgili vergi, resim,harç 
ve tarifelere ilişkin mali reformu,

Teknik yön, trafik güvenliği ile ilgili teknik araç-ge- 
reç ve yöntemleri,

Hukuki yönü ise idari, mali ve teknik yönü oluşturan ted
birler için gerekli görülen yasaları içermektedir.

Bunlara ilâve olarak hizmetin tanımını pekiştirecek bir 
hususun açıklanmasında önem kazanmaktadır. Bu Güvenlik kavramı
nın yol güvenliği, trafik güvenliği, taşıma güvenliği, sistem 
güvenliği ve genel güvenlik gibi kullanmalarda gösterdiği fark
lılıktır .

Bilindiği gibi yol güvenliği karayolunun geometrik ve 
fiziki yapısının motorlu taşıtların boyutlarına, hızına ve tra
fik hacmma uygunluğuyla, Trafik Güvenliği', trafiğin güvenle 
akışını temin için gerekli fiziki yapıları (trafik işaretlemesi) 
ve trafik kaidelerinin uygulanmasıyle ilgili trafik kontroluyla,, 
Taşıma Güvenliği veya Sistem Güvenliği, taşımaların güvenle yapı
labilirliğiyle, Genel Güvenlik ise, Anayasa ve kanunlarla sınırları 
çizilmiş müesses düzenin işlerliğiyle ilgilidir.

Bunlardan, Yol Güvenliği, trafik güvenliği ve taşıma güven
liğinin gerçekleştirilmesinde teknik yöntemler gerekli olmaktadır 
ve bu hizmetlerin görülmesinde önerilen kuruluşun Ulaştırma Bakan
lığı 'na bağlı olmasında fayda mülahaza edilmektedir.



karayolu faşıma sistemine ilişkin Genel Güvenlik hizmeti yi- olduğui bugün/gibi İçişleri Bakanlığı1nın görevi olarak kalması gerek- 
Ldir.

Ancak Genel Güvenlik ile ilgili hizmetlerin kapsamı trafik , 
ivenliği ile ilgili hizmetleri de almak kadar,bunun tersinin de 
akıncaları büyüktür.

Örneğin, havayolu taşıma sisteminde uçaklar ve hava meydan- 
arı, muhtemel bir tehlike (sabotaj, uçak kaçırma, yangın vb.) 
e karşı Genel Güvenlik Kuvvetiyle korunurken, taşımaların güven- 
e yapılabilmesiyle ilgili tüm hizmetler (hava trafik kontrolü, 
leydan hizmetleri vb.) Ulaştırma Bakanlığı1na bağlı kuruluşlar 
jarafmdan görülmektedir. Bu organitasyonun karayolu taşıma sis- 
.emine de getiriLmesi önerilmektedir.

Bilindiği gibi demiryolu, denizyolu ve havayolu taşıma sis
temlerinde altyapının ve taşıma araçlarının işletilmesi ayrı ayrı 
turuluşlar tarafından yapılmaktadır. Karayolu taşıma sisteminde 
altyapıyı işletmekle yükümlü bir kuruluş bulunmamaktadır. Taşıma 
araçları ise özel sektör tarafından işletilmektedir. Burada bahis 
konusu olan lisans sisteminin getirilmesi suretiyle özel taşımacı 
kuruluşların (Beynelmilel taşımacılar dahil) devletinin denetimi 
altına alınmasıdır.

Sonuç olarak karayolu trafiğinin düzenlenmesine ilişkin 
teknik ve mali tedbirlerle birlikte lisans sisteminin uygulan
masıyla, ve trafik kontrolüyle görevli bir kuruluş gerekli olmak
tadır .

2. Tarihçe

İkinci dünya savaşından hemen sonra sosyo-ekonomik geliş
menin ulaştırmaya ilişkin istekleri yanında teknolojik gelişme
nin karayolu yapımına sunduğu kolaylıklar bu sistemin gelişmesini 
bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlandırmıştır.

Hemen hemen yok denecek kadar az uzunlukta (takriben 5000 
Km.) karayolunu, ülkemizin taşımaya ilişkin ihtiyaçlarının tümünü 
karşılayacak boyutlara ulaşmasını sağlamayı amaç edinerek altyapı 
yapımını gerçekleştirmek üzere 1950'lerde Karayolu Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur.



Büyük bir hızla gerçekleşen altyapıya paralel olarak 
yolu kullanan trafik te gelişmeye başlamıştır. Trafik kaza
larının can ve mal güvenliğini tehdit etmeğe başlaması üze
rine, karayolu trafiğinde bir düzenleme ve kontrol sistemi 
getiren yasa tasarısı (Karayolları Trafik Kanunu) TBMM1de 
11 Mayıs 1953 tarihinde kabul edilerek yasalaştırılmıştır.

Yasa gereği olarak Karayolları Genel Müdürlüğü ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü görev üstlenmişlerdir. Karayolları 
Genel Müdürlüğü kırsal yollarda trafik çizgileri, trafik 
işaretleri, yol kenarı parkları, araçlarının fenni muayene
leri gibi görevleri üstlenirken Emniyet Genel Müdürlüğü de 
kayıt-tescil, ehliyet, trafik kontrolü vb. işleri yürütmek 
üzere teşkilâtlanmıştır. Şehirlerde ise trafik çizgileri, 
trafik işaretleri, ışıklı trafik işaretleri ve kavşakların 
tanzimi işleri Belediyeler tarafından yürütülürken trafik 
kontrolü görevi ise yine Emniyet Genel Müdürlüğünce görül
mektedir .

Karayolları trafik yasasına göre Emniyet Genel Müdür
lüğünce illerde kurulacak trafik teşkilâtı personel, araç, 
gereç ve bina ihtiyaçlarının karşılanmasında çekilen güç
lükler nedeniyle yürürlüğe konulamamış ve yasanın yürürlük 
maddesi 6498 sayılı yasa ile değiştirilerek 4 aşamada 67 
ilde trafik teşkilâtı kurulması tamamlanmıştır.

1957 yılında kuruluşları tamamlanan il trafik teşki
lâtlarının da yeterli olmadıkları görülmüş ve 1967 yılında 
Bölge Trafik Teşkilâtlarının kurulmasına başlanmıştır.

Ancak uygulamadaki aksaklıklar ve araç, gereç eksik
liği vb. gibi nedenlerle trafik düzeninde geçerli bir iyileş
tirme meydana getirilememiştir.



X 1 ' MEVCUT DURUM
1, Trafik Düzenleme Faaliyetine İştirak Eden Kuruluşlar:

Ülkemizde karayolu trafiğinin düzenlenmesine iliş
kin hizmetler başlıca şu kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü , Şehirlerarası yol
larda, yol çizgileri, trafik işaretleri, ışıklı trafik işaret
leri ve yol kenarı parklarının, tesisi, araçların dingil yükü 
kontrollan, ağır parça taşıyan araçların trafiğe çıkış müsaa- 
deleri, araçların periyodik fenni muayeneleri vb.leri,

Emniyet Genel Müdürlüğü, araçların kayıt ve tescil 
işlemleri, trafik kontrolü, trafik suçlarının takibi, ehliyet 
işleri vb.

Belediyeler, Şehirlerde yol çizgileri, ışıklı 
trafik işaretleri, trafik işaretleri, kavşak tanzimlerinin 
yapılması, bazı tip araçlara lisans verme işlemleri, trafik 
tanzimi vb.

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü,

YoLcu ve eşya taşıma tarifeleri, uluslararası karayolu 
taşımacılığı ile ilgili anlaşmalar ve lisans verme işlemleri

îy Trafik Komisyonları, Şehirlerde trafik düzenini 
sağlamak üzere gerekli kararların alınması.

Göriilüyorki trafik düzeninin sağlanmasına katkıda 
ulunan kuruluşlar kendi asli görevleri yanında bu görevide yerine 
etirmeğe çalışmaktadırlar. Bu ise giderek yetki ve sorumluluğun 
anılmasına neden olmakta ve trafiğin bugünkü olumsuz durumunu oluş- 
urmaktadır.



2. Trafik Kazaları

Tablo l'deki istatistikler incelendiğinde* 1955 yılında 
motorlu taşıt sayısının 123,4 binden 1975 yılında 969.8 bine, 
taşıt-Km.'nin 2408 milyondan 24035 milyona, ölü sayısının 
1247 den 5125'e, yaralı sayısının 8673'ten 27847'ye ulaştığı 
görülmektedir. Bu rakkamlara dayalı olarak trafik düzeninin 
sağlanmasında gösterilen çabaların yavaşta olsa bir etkisi 
olduğu göze çarpmaktadır. Ne varki uluslararası istitistikler 
gözden geçirildiğinde kötümserlik ölçüsü 7 katına kadar ulaş
maktadır (Tablo 2) 100 milyon taşıt-Km.'ye düşen ölü sayısı 
A.B.D.'de 3, Federal Almanya'da 7 iken bu rakam ülkemizde, 
23'ü bulmaktadır. Buna göre A.B.D.'ne nisbetle 7.6 kat, F. 
Almanya'ya nisbetle 3.3 kat fazla kayıp vermekteyiz. Mal 
kayıplarının bu nisbetlerin çok üzerinde olduğu muhakkaktır. 
Yeniden yapılan değerlendirmelere göre 1975 yılında trafik 
kazaları ile uğradığımız kaybın 4 Milyar TL.'nm üstünde 
olduğu saptanmış bulunmaktadır.

Karayolları Genel Müdürlüğünün trafik kazaları ile 
ilgili olarak tuttuğu istitistiklerin değerlendirilmesinden 
şu sonuçlar çıkmaktadır.

a. Şehirlerarası yollarda meydana gelen trafik 
kazalarında ölüm riski şehir içinde meydana 
gelen trafik kazalarına nisbetle 5,4 kat faz
ladır .

b. Trafik kazalarının % 72.9'u şehir içinde cad
delerde ve kavşaklar, % 19.6'sı şehir dışı 
düz yollarda ve kavşaklarda meydana gelmek
tedir .

c. Ölümle biten kazalar şehir içlerinde yayaya 
çarpma ve devrilme, şehirlerarası yollarda 
çarpışma ve duran araca çarpma şeklinde oluş
maktadır .

d. Kazayı oluşturan araçların % 60.9'u ticari 
% 28.9'u özel taşıttır.

e. Trafik kazası oluşturan motorlu taşıtlardan 
otomobil % 48 ile birinci sırayı, kamyon
% 18 ile ikinci sırayı, otobüs % 18 ile üçüncü 
sırayı almaktadır.



f. Kazaların % 81.9' u polis kontrolunda olmayan 
yol kesimlerinde meydana gelmektedir.

g. Araç kullananların kusuru % 77.3, yayaların 
kusuru % 18.8 nisbetmdedir.

h. Yüksek seviyede trafik kazası oluşan iller şunlar
dır :

Adana,
Ankara
Bursa
İstanbul
İzmir
Kocaeli
Samsun

Yukarıda, trafik kazaları ile ilgili olarak tesbit 
edilen hususlardan ülkemizde trafik güveninin kalmadığı, kaza
ların oluşması için yeter derecede imkân hazırlanmış olduğu or
taya çıkmaktadır.

Trafik kazalarında rapor tutan trafik polisi kaza, 
nedenlerini yeterince analiz edememekte, sadece suç yüzdelerini 
kazaya iştirak eden araçlar arasındav şahsi görüşüne göre bölüş
türmekten ibaret bir işlem yapmaktadır. Aslında her kaza, neden
leri iyi analiz edilmiş olsa bir daha vuku bulmaması için uygula
yıcılara önemli ip uçları verebilir.

Trafik kazası oluştuğunda gerekli sıhhi yardımın 
yapılmaması, kazaya uğrayanların can kaybının artmasına neden 
olmaktadır. Bu konuda gösterilen gayretlerin yetersizliğini 
üzüntüyle ifade etmek gerekli olmaktadır.

Trafik kazalarından tesadüfen canlarını kurtaran, 
ancak iş qöremez derecede sakat kalan vatandaşlarımızla ilgile
necek herhangi bir kuruluş yoktur. Bu boşluğunda doldurulması 
gerekli görülmektedir.
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TURKÎYE TRAFİK İSTATİSTİKLERİ (1955-1975) TABLO : 1

YILLAR
NÜFUS

ı o 6

MOTORLU
ARAÇ
1 0 3

TAŞIT Km.
ı o 6

TRAFİK KAZALARI 1 0 0  MİLYON 
TAŞIT Km.1 ye 
DÜŞEN

1 0 0  BİN 
ARACA DÜŞEN

1  MİLYON 
NÜFUSA DÜŞEN

KAZA
SAYISI

olu
SAYISI

YARALI
SAYISI ÖLÜ YARALI ÖLÜ YARALI ÖLÜ YARALI

1 9 5 5 2 4 . 1 1 2 3 . 4 2 4 0 8 7 4 9 3 1 2 4 7 8 6 7 3 5 2 3 6 0 1  0 0 6 7 0 0 0 5 1 3 6 0

1 9 6 0 2 7 . 8 1 7 3 . 0 3 1 2 6 7 9 8 6 1 5 5 2 7 8 9 7 5 0 2 5 3 8 9 7 4 5 6 5 5 6 2 8 4

1 9 6 5 3 1 . 4 2 7 4 . 3 6 7 8 8 1 4 8 0 5 2 5 6 4 1 3 6 5 4 3 8 2 0 1 9 3 5 4 9 7 6 8 2 4 3 5

1 9 7 0 3 5 . 6 4 8 9 . 6 1 2 9 6 4 1 9 2 0 7 3 9 7 8 1 7 6 7 2 3 1 1 3 6 8 1 3 3 6 1 0 1 1 2 6 9 0

1 9 7 1 3 6 . 5 5 3 0 . 6 1 4 1 6 4 29 0 5 5 3 8 9 8 1 9 6 0 1 2 8 1 3 8 7 3 5 3 9 9 6 1 0 7 5 3 7

1 9 7 2 3 7 .  3 5 9 9  .0 1 6 2 2 9 2 9 8 7 4 3 9 1 9 2 0 9 3 7 2 4 1 2 9 6 5 4 3 4 9 7 1 0 5 5 6 1

1 9 7 3 3 8 . 3 7 0 0 . 8 1 8 5 6 9 3 5 9 4 7 4 2 0 4 2 1 8 0 1 2 3 1 1 7 6 0 0 3 1 1 0 1 1 0 5 6 0

1 9 7 4 3 9 . 2 8 2 2 . 4 2 1 1 4 8 4 1 1 0 7 4 2 8 0 2 3 7 3 4 2 0 1 1 2 5 2 0 2 8 8 6 1 0 9 6 0 5

1 9 7 5 4 0 . 2 9 6 9 . 8 2 4 0 3 5 4 6 7 3 5 5 1 2 5 2 7 8 4 7 2 1 1 1 6 5 2 9  

. .

2 8 7 1 1 1 0 5 6 9

NOT :
Şehir içi kazalarının % 25'i kavşaklarda, şehir dışı kazaların % 20'si 
virajlarda meydana gelmektedir.
Şehir içi kazalarının % 32'si, şehir dışı kazalarının % 20'si 
araçların yayalara çarpması şeklinde meydana gelmektedir.
Şehir içindeki kazaların % 55'inde hareket halindeki araçların 
çarpışmakta, şehir dışı kazalarının % 25'inde araçlar 
devrilmektedir.



ULUSLARARASI TRAFİK İSTATİSTİKLERİ (1973) TABLO 2

Ü L K E
NÜFUS
lû6

MOTORLU
ARAÇ
103

TAŞIT Km
ıo6

.10 0 Mİ
TAŞIT

LYON 
Km. ye

10ü BİN ARACA 
DÜŞEN

1 MİLYON
NÜFUSA
DÜŞEN

KAZA
SAYISI

ÖLÜ
SAYISI

YARALI
SAYISI

DÜŞEN
ÖLÜ YARALI ÖLÜ YARALI ÖLÜ YARALI

A.B.D. 210.4 122 304 2 041 198 56 600 200 000 3 98 46 1 635 269 9 506
F.Almanya 62 .0 19 676 275 237 18 735 4 882246 7 177 95 2 481 202 7 876
Fransa 52 J 23 086 216 000 L6 545 3 373254 8 173 72 1 617 318 7 164
tngiltere 55 - 9 1 6 328 243 624 7 763 346332 3 142 48 2 120 139 6 196
İspanya 35.0 5 927 53 650 4 764 100557 9 187 80 I 695 137 2 881
İtalya 55.2 19 079 208 547 L0 880 265534 5 , 127 57 1 392 197 4 810
Por tek iz 9 - 0 916 8 100 1 695 34355 21 424 184 3 734 188 3 817
Yugoslavya 21,0 1 606 22 223 4 460 54352 20 245 278 3 384 212 2 588
Yunanistan 8.9 589 4 624 1 149 25526 25 552 195 4 334 128 2 836TÜRKİYE 38.3 701 18 569 4 204 21801 23 117 600 3 110 110 569



3. Trafik Kazalarının Nedenleri

Bir kaza, çeşitli etkenlerin değişik derecede bir ara
da etkisiyle oluşabilir. Kaza yer ve zamanındaki özellikler, 
kişilerin davranışları ve çevre şartları zincirinin son halka
sı olan kazayı önlemek için, kaza faktörlerini derinliğine 
inceleyerek durumu aydınlatmak gerekmektedir. Polis tarafından 
düzenlenen ilk kaza raporlarında kazaya karışan kişilerin tra
fik kurallarına aykırı davranışlarına öncelik verilmesine,ya
bancı ülkelerde olduğu gibi, yurdumuzda da çok rastlanılmakta- 
dır. Kazadan sonra olay yerinde yapılan ilk inceleme sırasında 
kazanın vukuunda etkisi olabilen fiziki veya teknik etkenlere 
yeterince ağırlık verilmediğinden, bir çok kazada, beşeri fak
törlerin diğer kaza nedenleriyle (yol ve teknik faktörler) ger
çeğe daha yakın derecede karşılaştırılabilmesine olanak buluna
mamaktadır. Tablo 3'te ülkemizde yıllar itibariyle kusurların 
gelişmesi verilmektedir.

_____________________ KAZALARIN NEDENLERİ__________  Tablo : 3

Şöför ve Sürücü Yaya ve Yolcuların Diğer 
Kusurları Kusurları Kusurlar

YILLAR %............... % %

1967 73.5 21.9 4.5
1968 75.8 19.8 4.4
1969 76.4 19.4 4.2
1970 74.0 21.7 4.3
1971 77.6 18.8 3.5
1972 77.3 19. 2 3.5

NOT : . Yayalara ait kısımlar şehir içlerinde % 21,şehir dışında 
% 12'dir.

. araçlara ait kısımlar şehir içlerinde % 2-3, şehir dışında % 7-13'dür.
Beşeri kusurlar % 79, Teknik kusurlar i 30 (Beşeri kusurlar; şoför, 
sürücü, yaya ve yolcular, Teknik kusurlar; araç, trafik işaretleri 
ve proje hatalarını kapsamaktadır.)



İstatistik bilgilerden ortaya çıkan sonuçları, kazaların 
tek tek sebeplerini veren sayılar şeklinde yorumlamak yerine, 
aynı cinsten etkenleri kendi aralarındaki önem sıralırını belir
lemek üzere değerlendirmek daha uygun görülmektedir.

1970 yılı istatistiklerine dayanarak, 9 Avrupa ülkesinde 
(Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, 
Lüksemburg, Yugoslavya) insan kusurları arasında başta gelen 
5 kaza sebebi şöyle sıralanmaktadır :

1. Emniyetsiz (aşırı) hız % 15... % 33
2. İlk geçiş hakkına riayetsizlik, DBR levhasında 

veya kırmızı ışıkta durmamak, YOL VER levhasında yol vermemek 
% 6 ... % 24

3. Yaya hataları % 13 ... % 20
4. Alkollü içkinin etkisinde olmak % 5 ... % 15
5. Öndeki aracı geçişte hata % 4... % 11

1971-1972 istatistiklerine göre Türkiye'de meydana gelen 
trafik kazalarında en önemli 7 kaza sebebi şu şekilde belirlenmek
tedir .

1. Emniyetsiz (aşırı) hız % 16 ... % 27
2. Yaya haraları % 13 ... % 20
3. tik geçiş hakkına riayetsizlik, DÜR levhasında 

veya kırmızı ı^kta durmamak, YOL VER levhasında yol vermemek 
% 11. . . % 18

4. Hatalı dönüşler % 9 ... % 15
5. Emniyetsiz (çok yakından) takıp % 8 ... % 14
6. Öndeki aracı geçişte hata % 5 ... % 8
7. Alkollü içkinin etkisinde olmak % 2 ... % 5

Bazı yabancı ülkelerde olduğu gibi, yurdumuzda da, istatis
tiklere temel olan kaza raporlarının bir çoğunda, fazla sür'at 
hususu kazanın tek etkeni olarak göster iLdiğinden, bu kazalara 
diğer faktörlerin de etKisinin bulunup bulunmadığı açrklığa kavu- 
şamamakta ve dolayısıyla kazalardaki çeşitli etkenlerin kendi 
aralarındaki önemi yeterince aydınlığa çıkamamaktadır.



4. Kayıt-Tescil-Plâka

Ülkemizde halen motorlu kara taşıtlarının oluşturduğu park 
doğru bir şekilde bilinememektedir. Motorlu kara taşıtları ile 
ilgili istatistikı bilgiler bir taraftan Emniyet Genel Müdürlüğü, 
diğer taraftan Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü tara
fından tutulmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü'nun tuttuğu istatis
tiklere göre 1975 yılında ülkemizde 969.800 motorlu taşıt bulunmak
tadır. Buna karşılık Devlet İstatistik Enstitüsünün derlediği bil
gilere göre bu rakkam 648.700'dür. İki rakkam arasındaki tutarsız
lık dikkat çekicidir. Bilindiği gibi motorlu kara taşıtlarının tra
fiğe çıkabilmeleri için kayıt ve tescillerinin yapılması gereklidir. 
Emniyet Genel Müdürlüğü trafik teşkilatınca yerine getirilmekte olan 
bu görevde de çeşitli nedenlerle eksiklikler bulunduğu şüphe getir
meyecek şekilde meydandadır.

Halen yürürlükteki usule göre, trafiğe çıkacak araç için 
kayıt tescil evrakı bir defa düzenlenmekte ve sonradan meydana ge
lecek değişiklikler (satış, taşıtın il değiştirmesi, taşıtın hurda
ya çıkması vb.) bu evrak üzerinde işlem görmektedir. Değişiklikler
le ilgili etkin bir bilgi akış sisteminin tesis edilememiş olması 
yukarıda açıklanan bilgilerdeki eksikliği meydana getirmektedir.

Bu nedenle kayıt-tescil-plâka konusunun Bilgi-Sayar ile 
takibinde zorunluluk vardır.

5• Motorlu Taşıt Vergileri

Motorlu kara taşıtları vergisi/ taşıtın yaşı ve ağırlığı 
esasına göre Maliye Bakanlığınca yıllık olarak iki taksitte alın
maktadır. Bu vergi sistemine göre j

a) Genel olarak yaşlı taşıtlar desteklenmek suretiyle motor
lu taşıt parkı ortalama yaşının büyümesi teşvik edilmektedir.

b) Vergiler çok düşüktür ve taşıtların yola yaptıkları 
tahribatla orantılı değildir.

c) Motorlu taşıtlardan alınmakta olan gümrük vergileri 
yüksektir.

Daha ziyade motorlu taşıt sahipliliğini engellemek amacını 
güden, bugünkü vergileme sisteminde günümüz şartlarında değişiklikler 
yapılması gerekli görülmektedir. Motorlu taşıt sahipliliğini kolay
laştıracak, işletme dönemini iyi vergilemek günümüz koşullarına daha 
uygun düşmektedir. Bu da motorlu taşıt sahipliliğinin kolaylaştırılmak



le birlikte, işlâtme döneminde motorlu taşıt vergisi, plâka 
■ergisi, iisans vergisi gibi vergilerin uygun seviyelere getiril- 
lesi ve petrolün subvansiyone edilmemesi suretiyle olabilir.

Bu mali tedbirlerin takriben 5 MİLYAR TL. civarında bir 
jelir potansiyeline haiz olduğu tahmin edilmektedir. Kayıt-Tes- 
;il-Plâka işlemlerinin bilgi sayarla takibi ve vergi daireleriyle . 
2tkili bir koordinasyonla halen % 40 civarında vergi ziyanı ol- 
luğu ifade edilen vergi tahsilatında da bir düzelmenin meydana 
geleceği sanılmaktadır.

Motorlu kara taşıtlarıyla ilgili direkt ve inderekt tüm 
vergilerin bir etüt konusu yapılarak incelenmesi ve etüd sonuç
larına göre vergilendirmenin yeniden ele alınmasında faydalar 
mülâhaza edilmektedir,

5. Taşıtların Fenni Muayeneleri :

Bilindiği gibi motorlu taşıtlar cinslerine göre her 4 veya 
6 ayda bir fenni muayeneye tabi tutulmaktadır. Bu muayenelerde kor
na, silecekler, sinyal lambaları, farlar, fren, vb. elemanlar kont
rol edilmektedir. Bunlara ilâve olarak far ışıklarının gücü, lâs
tiklerin aşınmışlığı ve korna sesinin desibel olarak denetlenmesi:- 
de gerekli görülmektedir. Işıklandırmanın ilâve farlarla çok yüksek 
seviyelere çr^aıılmaması; kornanın ilâve kornalarla takviye edilme
mesi gereklidir. Bu iki faktör trafik kazası oluşturmada etkilidir.

Bundan başka muayene istasyonlarında taşıt muayenelerinin 
maksada uygun şekilde yapıldığını söylemek zordur. Gerekirse muayene 
periyotlarını daha da uzatarak (4 ilâ 6 ay yerine 1 ilâ 2 yıl) etki
li bir muayene sistemi getirilmelidir,

7. Sigorta :
Bilindiği gibi ülkemizde motorlu taşıtlarla ilgili iki cins 

sigorta uygulaması yapılmaktadır. Bunlardan yalnız bir tanesi mecburi 
trafik sigortasıdır. Esasen etkisi pek önemli olmayan bu sigorta da 
bir takım formalitelerle işlerliğini kaybetmiş, yerine getirilmesi 
mecburi bir formalite haline gelmiş bulunmaktadır, Kasko diye isim
lendirilen diğer sigorta şekli etkili olmasına karşılık ihtiyari 
bırakılmıştır.



Motorlu taşıt sigortasının günümüz şartlarına uygun, etkili 
seviyelere getirilmesi ve bütün motorlu taşıtlara mecburi uygulan
ması gerekli görülmektedir.

S. Ehliyet :

ülkemizde genel olarak her çeşit ehliyet yeterli sağlık 
şartlarını haiz olmak ve teorik ve pratik imtihanlarda başarı 
gösterdikten sonra alınabilmektedir. Ne varki ehliyetname işlem
leri içinde söylenecek çok şey vardır.

Herşeyden önce ehliyet imtihan Heyetinin Emniyet Genel Müdür
lüğü' nden bir üye, şoförler federasyonundan bir üye : Karayolları 
Genel Müdürlüğü'nden bir üye olmak üzere meydana getirilmesi günü
müz koşullarına uymamaktadır.

Ehliyet işleri komisyon elinden alınarak uzman kişilerin 
mesuliyetine verilmelidir.

9. Yol Trafik İşaretleri :

Gerek şehir içinde gerekse şehir dışında trafiğin güvenle 
akışının sağlanması ve tanzim edilmesiyle ilgili olarak yollara 
çizilen çizgilerden başlıyarak, çeşitli tehlike ve ihbar işaret
lerine, ışıklı trafik işaretlerine ve yasak işaretlerine kadar 
eksiklikler ve yanlışlıklar olduğu yolu kullananlarca sık sık.'ifa
de edilmektedir,. Bu eksiklikler ve yanlışlıklar neticesinde onlara 
uyulma azalmaktadır. Aslında bu işaretler trafik kaidelerinin fizi
ki yapılarıdır. Trafik işaretlerine uymamak ise trafik kaidelerini 
çiğnemek, bir başka türlü deyişle trafik suçu işlemek demektir. Ne 
varki işaretlerin gerek anlamı, gerek eksikliği ve gerekse yanlış
lığı onlara uyulmasını istemede uygulayıcılara haklılık kazandırmaya- 
bilir. Bu nedenle de trafik posisi ekseri durumlarda şoförlerle müna
kaşa halindedir.

Yol trafik işaretlerinin eksikliklerinin tamamlanması, yınlış- 
larının kaldırılması ve devamlı olarak denetlenmesi gereklidir.



10. Trafik Kontrolü

Ülkemizde bugünkü durumuyla bir trafik kontrolünün var
ağından söz edilmesi çok münakaşa götürür. Görülen ve bilinen 
iadarıyia trafik kontroluyla görevli trafik polisi bu kontrolü 
şöyle yapmaktadır. 3 ilâ 4 polis bir trafik aracıyla trafiği 
lenetlemek amacıyla (Ekseriya herhangi bir trafik suçunun iş- 
Lenmesi ihtimali az olan) yolun düz kesimlerinde trafiği durdur- 
nakta ehliyet ve taşıt karnesi muayenesi yaparak adı geçen bel
celerde vize tarihlerinin zaman aşımına uğrayıp uğramadığını 
araştırmaktadır. Ancak genel güvenlik ile ilgili bir suç unsuru 
olduğu veya trafik suçu işlendiği takdirde o da ilgili taşıta 
münhasır olmak üzere böyle bir uygulama haklılık kazanabilir.

Bu kontrollara ilâve olarak zaman zaman hız kontrolları 
da yapılmakta ise de etkili olmamaktadır. Zira trafik polisinin 
tuttuğu kaza rapoclarında kazanın tek sebebi "hız" olarak belir
lenmektedir .

Bir karayolunda, Hız, öndeki taşıtı geçme, park etme, dur
ma vb. gibi yasaklar işaretlerle belirtilmiştir. Etkili bir tra
fik kontrolünün bu yasakların bulunduğu yerlerde trafiği bu yasak
lara uymayı bağlamak şeklinde olmalıdır. Bu ise yolun böyle kesim
lerinde, şoförlerin ve sürücülerin devamlı olarak kontrol edildik
lerini hissettirecek sıklıkta yapılmalıdır. Bu uygulamaya rağmen 
yine de trafik yasaklarına uymaycak şoförelr ve sürücüler olabilir. 
Ne varki bugünkü uygulamada çok yüksek nisbetlere varan trafik ya
saklarına uyma i.a oranı çok düşük nisbetlere inecektir. Neticede daha 
az trafik kazası oluşacaktır. Trafik kazalarında ve dolaylı olarak 
can ve mal kayıplarında önemli azalmaların meydana geleceği şüphesiz
dir.

11. Yol Proje Hataları :_

Karayollarının projelendirilme safhasında trafik mühendis
liği açısından eksiklikler olduğu aşılardır, Görüşü bozuk kesimler 
kurp-kotr kurp uygulamaları, uzun alinyimanlar, trafik kazalarının 
oluşumunda etken sayılmaktadır, Bu nedenle, yol projelerinin trafik 
mühendisliği açısından da bir denetime tabi tutulmasında kazaları 
önleme bakımından gerek vardır.



'i 2 . L ■: ışme Kontrollü Yollar :

Ülkemizde çok az tatbikatı bulunan erişme kontrollü kara- 
yollarır?. n geıek trafik kontroluna yararlı olması, gerekse tra
fik kazalarının önemli ölçülerde azaltması bakımından trafik 
hacmmın yüksek seviyelere ulaştığı yerlerde uygulanması yararlı 
görülmektedir. Erişme kontrolü, otoyolların dışında iki şeritli 
karayollarında da uygulanabilir. Ancak bununla ilgili hukuki 
ve mali mevzuatın getirilmesi gerekli olmaktadır.

13. Trafik Eğitimi t

Gerek haU.a yönelik radyo, televizyon, basın, seminerler, 
konferanslar vbr gibi kamuya ilişkin yayınlarda gerekse üniver
site ve yüksek okullarda trafik mühendisliği ve uygulama ile il
gili eğitimin yeteri il iğinden bahsedilmesi mümkün değildir.

Ne varkı rr'iık eğitimi konusu da, şoförlerin ve yayala
rın eğitimi şenli..ete yanlış ortaya konmaktadır. Motorlu taşıt 
kullananların '-ğıtımı, trafik kurallarının tam uygulanması ha
linde "İş başında eğitim" şeklinde olmalıdır. Örneğin; şoför 
ve sürücülere kırm-zı ışıkta geçilemiyeceği ancak bu çeşit bir 
uygulama ile öğretilebilir. Trafik eğitiminden, gaye, uygulayı
cıları eğitmek olmalıdır.

III. GELİŞME
1, Mey ‘■ :u Taşıt Parkı Tahminleri :

Bir ülkede motorlu taşıt parkı artışının kişi başına 
düşen milli gelir ile ve motorlu taşıt başına düşen kişi ile 
çok yakından ilişkisi vardır. Bu iki değişkene göre çok geliş
miş, gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerdeki motorlu taşıt 
parkları muntazam bir ikinci dereceden eğri üzerinde temsil edi
lebilmektedir. Tablo 4'de nüfus ile ilgilendirilerek yapılan tah
minlerin sıhhat derecesi yeterlıdir. Buna göre yakın bir gelecekte 
(1985) motorlu taşıt parkımız 3-5 milyona ulaşacaktır. Bu rakam 
takriben bugünün 3 katıdır. Bu bugün hemen herkesin şikayetçi 
olduğu trafik problemlerinin 3 katı olması demektir. Eğer yeterli 
ve gerekli tedbirler alınmayacak oıursa trafik patlaması denilen 
olay sık sık tekerrür etmeye başlayacaktır. Aslında 3.5 milyon 
motorlu taşıt Türkiye gibi bir ülke için büyük bir rakam değildir. 
Yeterki gerektiği şekilde düzenleme yapılabilsin ve tedbirler alı
nabilsin (Tablo 4).



2. Yukarıda bahsedildiği gibi önemli bir konu karayolları 
isteminin tüm taşımalarda (yolcuda % 91 ve yükte % 60) bugün- 
İi nLsbetleri koruyup koruyamayacağındır. Eğer bugünkü duruma 
üdahale edilemiyecek olursa bir taraftan artan ekonomik faali- 
etin ihtiyaçları gereksiz ve pahalı bir şekilde bu sistemi 
ullanmaya çalışacak ancak bu durumda dassistemin kapasiteleri 
arboğaz olarak ortaya çıkacaktır. Kapasitelerin arttırılması 
gidiş-gelişi ayrı yollar) için milyonlarca lira harcamak gere- 
:ecektir, Mali kaynakların buna taksiminde ise imkansızlıkların 
»rtaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü karayolları sistemi 
liğer kara ulaştırma sistemlerine nazaran (demiryolları ve boru 
ıatları) bir kitle ulaştırması sistemi değildir. Daha ziyade 
)ir dağıtım ve toplama sistemidir.

(1976-1985)TÜRKİYE DE NÜFUS VE ARAÇ GELİŞİM TAHMİNLERİ TABLO:4

Yıl Nüfus Motorlu Araç Bir araca düşen kişi

1976 41 184 938 1 111 850 37
1977 42 196 4 5 4 1 274 720 33
1978 43 232 814 1 461 449 30
1979 44 294 627 1 675 531 26
1980 45 382 519 1 920 972 24
1981 46 540 287 2 156 891 22
1982 47 7 27 591 4 421 784 20
1983 48 945 185 2 719 209 18
1984 50 193 841 3 053 162 16
1985 51 474 337 3 428 131 15

NOT :
Motorlu araç tahminleri Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Müdürlü
ğünce tutulan istatistiklere göre yapılmıştır. Devlet İstatistik 
Enstitüsünün istatistiklere göre yapılan tahminleri bu sayıların 
bir hayli altındadır.

Bu durumda da ilerikı yıllarda halledilmesi zor bir darboğaz 
la karşılaşılması muhtemel görülmektedir.
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3. Bir diğer önemli konu da petrolün geleceğidir. Bu konu 
genel olarak enerji sorunuyla ilgilidir. Ancak daha henüz motor
lu kara taşıtlarının hareketini sağlıyan enerji türü petroldür.
Ne varki bizzat petrol üreten ülkeler bu rezervlerin takriben 
2000 yıllarında tükeneceğini bilmektedirler. Bu nedenle petrol
den kazandıklarını diğer şekillerde enerji üreten tesislerin 
(şimdilik görünen nükleer enerjidir) gerçekleştirilmesine yatır
maktadırlar. Bilindiği gibi ülkemizde tüketilen petrolün ancak
1/4'ü yerli olarak üretilebilmektedir. Motorlu taşıt parkı bü-

\

yüdükçe hareket atcirici güç için ülkemizde yeterli petrol yatakla
rı bulunamadığı taktirde ithalat için büyük meblağlar ayırmak 
gerekecektir. Ülkemiz son yıllarda bazı batı ülkelerine uygulanan 
petrol ambargosu ve onun sıkıntılarını pek bilmemektedir. Batılı 
sanayileşmiş ülkeler petrol ambargosunun getirdiği bunalımları 
yeterli ulaştırma alternatif sistemleri sayesinde güç de olsa at
latabilmişlerdir. Ancak aynı koşulların Türkiye'de meydana gel
mesinin doğuracağa hazin neticeleri de önemsememek mümkün görüle
memektedir. ülkemizde de alternatif taşıma sistemleri mevcuttur.
Ne varki karayollarımızın taşıma görevlerini üstlenecek derecede 
kapasiteleri olduğunu söylemek güçtür.

îfade edilen gerçekler karayolu trafiğinin yeniden ve köklü 
tedbirlerle düzenlenme zamanının geldiğini göstermektedir.

IV'. KARAYOLU TRAFİĞİNİ DÜZENLEME AMAÇLARI

Karayolu trafiğini düzenleme amaçları genel olarak şöyle 
özetlenebilir :

1. Düzenleme, genel ulaştırma politikasının bir bölümü olan 
karayolu taşıma politikasının uygulama aracı olmalıdır.

2. Karayolu taşımaları bir lisans sistemine bağlanarak kontrol 
altına alınmalıdır.

3. Karayolu taşımalarının ülkeye maliyetinin minimum olması 
amaç olmalıdır.



4, Yolcu ve eşya taşımalarında güvenlik mümkün olduğu 
’ıisbette yükseltilmelidir.

5, Karayolu taşıma sistemi sosyo-ekonomik gereksinmeleri 
karşılayacak seviyede yeterli olmalıdır.

Yukarıda 5 madde ile özetlenen ve karayolu taşımasına 
ilişkin politik, idari, mali esaslar ile güvenlik ve yeterlilik 
gibi vasıfların gözönüne alınarak yapılacak bir yeniden düzen
leme bu sistemde büyük bir rahatlık sağlayabilir.

V. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER

Alınması öngörülen tedbirler, fonksiyonel yapılarına göre 
politik, idari, hukuki, mali ve teknik olmak üzere 5 bölümde 
ifade edilmiştir.

1. Politık

Genel Ulaştırma politikası içinde, enerji, ülkeye maliyet, 
endüstri, milli savunma, turizm ihtiyaçlarına uygun, güvenli,hız
lı ve diğer taşıma sistemlerini tamamlama vasıflarının gözönüne 
alındığı bir karayolu ulaştırma politikasının tesbit edilmesi ge
rekli görülmektedir. Bu politikanın çizdiği çerçeve karayolu taşı
ma sisteminin idari, hukuki, mali ve teknik yönden sınırlarını 
oluşturacaktır.

2. tdar ı
Karayollarında taşımaları lisansa bağlamak ve şehir içinde 

ve şehirler arasında karayolu trafiğine güvenli akışını modern 
yöntemler ve araç-gereç kullanarak sağlamak üzere ülke çapında 
teşkilatlanarak yeni bir kuruluşa gidilmelidir. Kısaca "Karayolu 
Ulaştırması ve Trafik" teşkilâtı diyebileceğimiz bu kuruluşa aşa
ğıdaki görevler verilmelidir :



a. Karayolu taşıması lisansları,
b. Kayıt-tescil-plâka işleri,
c. Ehliyetname işleri,
d. Trafik eğitimi,
e. Taşıtların fenni muayeneleri,
f. Sigorta
g. Trafik kontrolü/
h. Trafik kazaları,
i. Trafik işaretleri, ışıklı sinyalizasyonu vs.
k. Mali politikaları önerme

Bu teşkilat için 2 yıl kuruluş, 3 yıl uygulamanın standart
laşması olmak üzere 5 yıllık bir geçiş devresi öngörülmektedir. 
Ancak bu süre sonunda görevi diğer kuruluşlardan devralabilir, 
îlk neticelerin alınması için ise 6-7 yıl beklemek gerekecektir,

3. Hukuki

Aşağıdaki yasaların öncelikle ve ivedilikle yürürlüğe kon
ması öngörülmüştür.

a. Kurulması öngörülen Karayolu Ulaştırma ve Trafik Teşkila
tının kuruluş yasası

b. Karayolu trafiğini günümüz koşullarına göre düzenliyecek 
karayolu revize trafik kanunu

c. Motorlu taşıtlarla ilgili lisans plaka ve gümrük vergileri
nin yeni esaslara göre düzenleyecek yasalar

d. Karayollarında erişme kontrolü uygulaması ile ilgili mev
zuat geliştirilmelidir,

4. Mali
Mali tedbirler, düzenlemenin en etkili bölümünü oluşturmak

tadır. Mevcut uygulamada taşıt trafiğe çıkıncaya kadar alınan 
vergiler (gümrük, alım-satım ve plaka vergileri) çok yüksek sevi
yede olmakla petrol sübvansiyone edilerek işletme dönemi düşük 
tutulmaktadır. Karayolu taşıma sisteminden alman tüm vergiler bir 
arada düşünülerek vergi seviyelerini işletme dönemine yaymak gerek
li görülmektedir. Bunlarla ilgili olarak;



a. Petrol subvansiyone edilmemelidir.
b. Gümrük vergisi indirilmeli, alım-satım vergisi 

kaldırılmalıdır. Bunların yerine plaka vergisi 
yeterli seviyede alınmalıdır.

c. Lisans vergisi ihdas edilmelidir.
d. Sigorta günün koşullarına uydurulmalıdır.

5. Teknik

Teknik tedbirler kısaca şöyle özetlenebilir.
a. Karayolu projelerinin trafik mühendisliği açısından 

denetime tabi tutulması gereklidir.
b. Mevcut yollarda trafik emniyetini azaltan kesimler, 

kavşaklar vb. yeniden düzenlenmelidir. Gerekli kesim
lerde erişme kontrolü uygulaması yapılmalıdır.

c. Trafik işaretleri, yol çizgileri vb. gözden geçirilmeli, 
eksiklikler tamamlanmalı, yanlışlıklar giderilmelidir.

S O N U Ç

Karayolu trafiğinin düzenlenmesi gibi boyut
ları büyük ve derin bir konuyu bu raporun kapsamı içi
ne bütün detayları ile almanın mümkün olmadığı meydan
dadır. Ancak, her yönü ile dar boğaza giren ve önemli 
miktarda can ve mal ziyanının meydana geliş nedeni ola
rak problem giderek ağırlaşmaktadır. Probleme çağrı ola
rak. geçici çözümler yerine önerilen tedbirlerin tümü
nün uygulamaya konulmasına ağırlık verilmesi gerekli 
görülmektedir.



2 - Süleyman Duygulunun Özel Görüşü

Özel ihtisas alt komisyonunca hazırlanan rapor genel 
olarak olumlu görülmüştür, Raporun, alınması lazım gelen 
idari tedbirler bölümünde, kurulması önerilen Karayolu 
Ulaştırması ve Trafik Teşkilatına, Trafik kontrol hizmet
lerinin verilmesini itirazla karşılamaktayız.

Bu gün yurdumuzda genel güvenlik ve asayişin sağlanması 
için 3201 ve 1706 sayılı Kanunlarla Emniyet ve Jandarma 
Teşkilâtı kurulmuş bulunmaktadır. Birçok kanunların görev 
tahmil ettiği genel zabıta bugün; bina, personel, araç 
ve gereç bakımından büyük bir potansiyele sahiptir. Bu 
potansiyelden en iyi şekilde yararlanma yerine, yeni bir 
kuruluşa ayrıca trafik kontrolü görevinin verilmesini,iyi 
bir tedbir olarak kabul etmek mümkün değildir.

Zabıta hizmetlerinin de bir bütün olarak düşünülmesi 
gerektiğine inanıyoruz.



1 - Dr. Muhuttin Özdirim'in Özel Görüşü
Raporda katılmadığım ve rapora eklenmesini arzu 

ettiğim hususlar aşağıda arzedilmiştir. Saygılarımla,

a) Raporun giriş bölümündeki yol güvenliği ile 
trafik güvenliğinin ayrı ayrı gösterilmesine katılmıyorum.

Aslında her iki güvenlik için yapılan tarifler 
birbirini içermektedir.

b) Alınması öngörülen tedbirlerin 2. Bölümündeki 
teşkilatın geçiş devresi ile ilgili hükümlere de katılmı
yorum. Burada belirtilen gerek Kuruluş gerek uygulamanın 
standartlaşması (geçiş dönemi),gerekse ilk neticeleri 
için ortaya konulan 6-7 yıl gibi süreler, işin önemi göz- 
önüne alındıkta çok uzun ve sakıncalıdır.

Trafik kazalarının milletimize verdiği korkunç 
zararların karşısında çok daha hızlı hareket edilmesine 
taraftarım. Şimdiye kadar olan çalışmalar burada hiç bir 
örnek teşkil etmez.

\



KARAYOLU ULAŞTIRMASI 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK 
ALT KOMİSYON RAPORU



A) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı

Uluslararası ulaştırma, bilindiği gibi karayolu, denizyolu, demir
yolu, havayolu ve bu arada payplayn (Boru Hattı) ile yapılmaktadır.

Bu ulaştırma vasıtalarının uluslararası ulaştırmada taşınan eşya 
tonajı düşünülürse denizyolu birinci sorada yer almakta, bunu demir
yolu, karayolu ve havayolu takip etmektedir. Payplayn ile taşıma ancak 
özel maddeler (ham ve işlenmiş akaryakıt ve tabii gaz gibi) için yapıldım 
ğmdan konumuz içini alınmamıştır.

Uluslararası karayolu ulaştırması dünyanın hemen her yerinde son 
yıllarda büyük gelişmeler göstermiştir. Bir çok ülke tesirli ve ekonomik 
bir taşıma yapmak, ihraç mallarını alıcının ayağına daha hızlı taşıya
bilmek için güçlü karayolu nakliyat filoları kurmuşlardır. Bu filolar batı 
ülkelerinde bir çok firmalar halinde dağılmış, doğu ülkelerinde ise daha 
çok tek firma halinde oluşmuştur. Taşıtların her biri genellikle bir çekici 
ile 20 ton yük taşıyabilecek bir treylerden oluşmaktadır. İhtiyaca göre 
treylerler ya tenteli olmakta veya frigorifik (soğutmalı) kasa mahiyetinde 
bulunmaktadır.

B) Karayolu taşımacılığının özellikleri :

1. İhraç malını genellikle organizasyon tipinden fazla etkilenmek- 
sizin diğer Ulaştırma araçlarından (Hava hariç) önce, kısa sürede, aktar
masız olarak yerine ulaştırabilir. Evsafı itibariyle bozulabilir maddeleri 
taşıma süresinin kısalığı dolayısiyle çok kere özel tedbirlere ihtiyaç 
duymadan taşıyabilir. Özellikle günün şartlarına göre kıymet kazanabilen 
emteayı, öncelikle tarım ürünlerini zamanında satış pazarlarına yetiştirip 
rekabet imkânları sağlayabilir. (Taşımayı sürati ile orantılı olmak' kaydıy- 
la daha ucuza yapmakta ve dolayısiyle maliyeti düşürerek fiatta rekabeti 
kolaylaştırıp pazar bulma imkanı çoğalabilir.)

2. îhraçatcıyı, malını hazırlayabildiği anda sevkedebilme olanağına 
kavuşturur.

3. Küçük parti mal göndermeler için araç bekleme külfeti yoktur, 
İthalatçıyı, ihtiyacı olan maddeleri kısım kısım ve küçük partiler ha
linde getirebilme olanağına kavuşturarak büyük finansman güçlüklerinden 
kurtarır.



A) KARAYOLU TAŞIMA FİLOLARI :

Batı ülkelerinde karayolu taşıma filolarının taşıt parkları 1000 
leri bulmaktadır. Türkiye'ye yakın ülkelerden Bulgaristan'nın 4000, 
Yugoslavya'nın 2000, Macaristan'nın 1000, Yunanintan*nın 1000 taşıt 
ihtiva eden filo kapasiteleri bulunduğu bilinmektedir. Son yıllarda 
İran ve diğer Orta Doğu Ülkeleri de filo kapasitesini bir hayli artır
mıştır .

Uluslararası karayolu ulaştırmasında çalışan Türk nakliyat filosu
nun gelişmesi, Türkiye'nin TIR anlaşmasına girmesinden sonra 1967 yı
lından itibaren hızlanmıştır. Başlangıçta yalnız yaş meyve ve sebze ih
racatımız gözönüne alınarak gelişme imkânı düşünülmüş ise de 1967 yılın
dan itibaren yaş meyve ve sebze nakli dışında da büyük bir gelişme olmuş
tur.

Türk Karayolu taşıma filosunun durumu :

Filo kapasitemiz 1967 yılında 20 çekici treyler ile 39 kamyondan 
ibaretken 1969 da 221 çekici treyler ve 64 kamyona yükselmiştir.

15.6.1976 itibariyle bugün Türkiye'de 106 Firma Uluslararası Nak
liyecilik dalında çalışmaktadır. Bu kuruluşlardan 18 inin toplam 494 
adet Frigorafik Vasıtası mevcuttur.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığında istihdam edilen tenteli 
Treyler, Frigorifik Treyler ve Kamyonlar :

a) Firmaların Mal sahibi olarak çalıştırdıkları

1.1.1975 15.6.1976

Tenteli Treyler : 422 659
Frigo Treyler : 440 494

Toplam Treyer : 862 1 153
Kamyon 430 120



1.1.1975 15.6.1976

,'enteli Treyler : 294 957
’rigo : 7

Toplam Treyler : 301 957
Kamyon 424 6 366

c) Toplam vasıta adedi (Öz Mal-Kiralık)

1. 1.1975 15.6.1976

Tenteli Treyler : 716 1 616
Frigo : 447 494

Toplam : 1 163 2 110
Kamyon 854 ' 6 366

Evvelce belirtilen 106 firmanın kendi öz malı vasıtalarını
Kapasitelerine göre şöyle ayırabiliriz.

Uluslararası Taşıma ile uğraşan 106 firmadan 52 adedi daha ziyade 
Limanlardan Ortadoğu Ülkelerine taşıma ile uğraşmakta olup, bunlardan 
47 adedinin kapasitesi 10 Kamyon (100 TON) dan fazla, 36 adedinin ise 
40 Kamyon (403 T0N)dan fazladır. (Bunların Tamamı genellikle dahilden 
toplanan kirai^k vasıtalardır. Yukarıda görüleceği gibi 6486 Kamyondan 
6366 sı kiralıktır.)

106 dan geriye kalan 54 firma ise Çekici - römork veya yarırömork 
kombinasyonlarıyla çalışan ve daha ziyade Limanlardan yapılanlar dışın
daki taşımalar ile uğraşan kuruluşlardır.

Bunlardan 39 Firmanın kapasiteleri 10 yarırömork veya römork 
(200 TON'un) üzerindedir.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



B) TÜRKİYE ÜZERİNDEN YAPILAN TRANSİT TAŞIMALAR

Halen. Türkiye Üzerinden yapılan transit taşımacılığının büyük bir 

çoğunluğunu İran trafiği teşkil etmektedir, Güney'deki Limanlarımızdan 

Suriye ve Irak'a yönelik trafik gelmektedir. İran transit trafiğinin 

çoğunluğu ise Edirne - Ankara - Aşkale- Gürbulak ve Trabzon - Aşkale- 

Gürbulak güzergâhları üzerinden İran'a ulaşmaktadır. Diğer bir kısım 

ise İskenderun'dan başlayıp Aşkale - Gürbulak yolu ile İran'a gitmektedir. 

Bunlardan başka Edirne'den ve Trabzon'dan başlayıp Suriye ve Irak*a 

giden transit trafik de mevcuttur,

1975 ilkbaharında Karayolları Genel Müdürlüğünce kısa süreli sa

yımlar yapılmış ve bazı güzergâhlarda ortalama günlük transit trafikler 

tahmin edilmiş olup, bu değerler aşağıdaki tablo da verilmiştir. Ancak 

sayımların çok kısa süreli yapılmış olması nedeniyle bu değerlerin tam 

doğru olduğu savunulamaz,

Türkiye Üzerinden Geçen Transit Trafik 

1975 - Günlük

İRAN IRAK DÎĞER TOPLAM

Edirne-ıstanbul-Ankara 

Ankara-Erz incan 

Erzincan-Mutu Köprüsü 

Mutu Köp,-Aşkale 

Aşkale-Horasan-Gürbulak 

Trabzon-Gümüşhane 

Gümüşhane-Aşka1e 

Ankara-Tarsus

230

230

230

230

727

256

256

40

25

25

40

20

20

290

230

255 

230 

727 

281

256 

60



3u değerlerden hareketle transit trafiğin ileriki yıllarda ne 
olacağını tahmin etmek de olanaksızdır. Ancak 1975 yılında Bakanlar 
seviyesindeki Türk - İran Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komisyonunca 
hazırlanan rapora göre İran Hükümeti yılda 500 000 ton Trabzon Limanın
dan ve 2 000 000 ton Bulgar hududundan olmak üzere toplam 2 500 00 ton

*yükü Karayolu- ile Türkiye üzerinden İran'a taşıyacağını belirtmiştir.
Bu durumda her taşıtın ortalama 15 ton yük taşıyacağı kabul edilirse, 
İran transit trafiği gidiş-dönüş olarak Edirne-Aşkale güzergâhında

( x 2)-730 taşıt/gün, Trabzon-Aşkale güzergâhında
15x365

(̂ 2£_222. x 2) — 182 taşıt/gün ve Aşkale-Gürbulak güzergâhında 
15x365

ise (7304182)—912 taşıt/gün olacağı bulunur.

Transit Trafiğin Karayoluna Etkileri

Transit trafik karayolunu ve Türk Karayolu trafiğini çeşitli 
yönlerde olumsuz olarak etkilemektedir : Karayolunun, üstyapı ve geometrik 
kapasite yönünden ömrünü kısıltmakta, yerli trafiğin işletme giderlerini 
^beklemeler dahil) artırmakta yol bakım giderlerini artırmakta ve yerli 
trafiğin emniye". ve konforunu azaltmaktadır.

Transit trafiğin üst yapıya olan etkisi gerek dingil ağırlıkları
nın fazla oluşu, gerekse taşıt başına düşen dingil sayısının fazla oluşu 
nedeniyle Türk taşıtlarına göre daha fazladır. Türk trafiğine göre proje
lendirilmiş olan karayollarimizm üst yapısı transit trafiğin neden olduğu 
aşın yükleme ile kısa zamanda proje ömrünü doldurmaktadır. Bu aşırı yükle
meler YOGT i 4000 civarında olan yollarda fazla etkin olmamakla beraber 
YOGT* i 1000 in altında olan yollarda etkisini daha çok göstermektedir.

- 10.1 -



Tablo-1 de yerli ve transit taşıtların standart tek dingile dönüş
türülmüş dingil sayısı ve bunların yüzdeleri verilmiştir. Görüldüğü 
gibi doğu bölgemizde toplam standart dingilin çoğunu transit trafik 
oluşturmaktadır.

TABLO I

TÜRK VE TRANSİT TRAFİĞİN DİNGİL 
TEKERRÜR SAYISINA GÖRE MUKAYESESİ

1975

STANDART DİNGİLE
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ
DİNGİL SAYISI(GÜNLÜK)

KULLANIŞ ORANI
%

YERLİ TRANSİT TOPLAM YERLİ TRANSİT

a b c a b
c c

Edirne-Silivri 1 130 741 1 871 60 40
Silivri-îstaıbul 2 837 741 3 572 79 21
Îstanbul-Adapa- 7 
zarı

566 741 8 701 91 9

Aşkale-Horasan 450 1 858 2 308 19 81
Horasan-Ağrı 129 1 858 1 987 6 94
Ağrı-Hudut 165 1 858 2 023 8 92
Trabzon-Gümüşhane 133 718 851 15 85
Gümüşhane-Aşkale 225 654 879 26 74

Konuya geometrik kapasite açısından bakınca : Yüksek P.C.U. değer
lerine sahip olmaları nedeni ile transit treylerler yollarımızın mevcut 
geometrik kapasitelerinin büyük bir bölümünü kullanmakta, geometrik 
kapasitede zorlamalara neden olmaktadır. Tablo 2'de, Tablo l'de verilen 
güzergahlardaki yerli ve transit trafikler ve bunların P.C.U. değerleri 
verilmiş olup Rarşılaştanlmıştir.. Ancak bu değerlerin fazla güvenilir 
olmadığını tekrar belirtmek gerekir.



TÜRK VE TRANSİT TRAFİĞİN P.C.U. 
DEĞERLERİ YÖNÜNDEN MUKAYESESİ

1975

TÜRK TRAFİĞİ
TRANSİT
TRAFİK

KULLANIŞ 
ORAN %

Oto
mobil

Oto
büs

Kam- Top-  Top-(f t s l t ' a  
yon lam lam 

va-  P.C.U 
s  J ta

p_.  c .  u Türk
Transit

a b c d e f g e g
(a+b+c) efg e+g

Edirne-Silivri 1 572 240 967 2779 8574 290 2610 77 23

Silivri-îstanbul 4 403 731 2423 7557 22596 290 2610 90 10

Istanbul-Adapazar j- 6 345 1866 6475 14686 54525 290 2610 95 5

Aşkale-Horasan 369 90 389 848 3153 727 6543 32 68

Horasan-Ağn 152 1 110 263 817 727 6543 11 89

Ağrı-Hududu 282 10 141 433 1178 727 6543 15 85

Trabzon-Gümüşhane 257 53 114 424 1206 281 2529 32 68

Gümüşhane-Aşkale 126 25 192 343 1403 256 2304 38 62

Yol bakım masraflarına gelince yüksek tekerrür sayısı ve toplam ağır
lığın büyüklüğü nedeniyle, bilhassa doğu bölgelerimizde, meydana gelen üst 
yapı tahribatını karşılamak için bakım masrafları gittikçe artmaktadır.
Türk trafiğinin sı olduğu bu bölgelerde transit trafiğin etkisi belirgindir.

Bundan başka transit trafik toplam trafiğin p.c.u. değerini artırdığı 
için yerli trafiğin hazım azaltmakta, sık sık hız değişimine neden olmakta 
ve dolayısiyle motorlu taşıt isletme giderlerini (Yakıt, Yağ, lastik, bakım, 
amortisman) artırmaktadır. Ayrıca transit güzergâhlarda trafik emniyeti ve 
konforu gerekli minumum seviyenin altına düşmüştür,

Ancak bütün bu olumsuz etkileri paraya dönüştürmek oldukça zordur. 
Bunun için mevcut yolların fiziki ve geometrik kapasitelerinin transit 
trafik nedeniyle kaç sene önce dolacağını ve transit trafiği taşıyacak , 
yolun ilave yatırımını hesaplamak ve ayrıca transit trafik nedeniyle 
meydana gelecek hız değişimlerini tesbit etmek gerekir.



Transit Trafikten Elde Edilenler :

Transit trafikten genel olarak iki türlü yarar sağlanmaktadır. 
Birincisi transit trafikten alınan geçiş ücretidir. Bu ücret 10.11,1975 
tarih ve 7/10792 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Karayolu taşıma 
anlaşması olan ülke taşıtları için 0.25 TL/TonxKm. Karayolu taşıma an
laşması bulunmayan ülke taşıtları için 0.40 TL/TonxKm. olarak tesbit 
edilmiştir. Ayrıca kararname boş taşıtlardan taşıtxKm. başına kapasitesi 
10 tondan aşağı taşıtlar için 75 kuruş, 10-15 tonluk taşımalar için 100 
kuruş, 15 tondan fazla taşıtlar için 150 kuruş geçiş ücreti alınmasını 
öngörmektedir.

Transit trafiğin ikinci grup faydası, taşımayı yapanların 
Türkiye'de muhtelif nedenlerle harcadıkları dövizdir.

C.ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ İHRACATIMIZ 
ÜZERİNE ETKİLERİ :

Türkiye dış ticaretinde tonaj itibariyle kara ulaştırması payının 
7. 2 civarında olduğu hesaplanmaktadır. Bununla birlikte 1975 yılındaki 
(4.122.536 Ton ve 1.401.075.000 Dolarlık) genel ihracatımız içinde kara
yolu ile yapılan taşımaların (703.709 ton) tonaj olarak oranının % 17'ye 
değer itibariyle ise % 12'ye ulaştığı görülmektedir.

Son yıllarda yaş meyve ve sebze ihracatının gelişmesi yanında 
bu maddeler dışında kalan bazı ihraç ürünlerimizin karayolundan taşın
ması gittikçe arttığından karayolu taşımalarrıı2 gruba ayırarak incelemek 
faydalı olur.

1. Yaş Meyve ve Sebze Taşımaları : ,

Yaş meyve ve sebze ihracatımızın geliştirilmesi, milletlerarası 
taşımada yabancı taşıyıcılara ödenen navlunun telafisi için milli bir 
karayolu filosuna olan ihtiyacımız 1963 lerde özellikle satsuma ve sof
ralık üzüm ihracatımızın artmaya başlaması ile tespit edildiği halde 
lik adım 1968 yılında atılabilmiştir. 1968 yılında yaş meyve ve sebze 
ihracaatmda kullanılmak üzere gümrük vergisinden muaf olarak 140 adet 
çekici ve frigorifik treylerin ithaline karar verilerek bu araçlar 1969 
yılında faaliyete geçirilmiş, aynı yıl yapılan atılımlarla araç sayısı 
186'ya ulaşmıştır.



1970 yılında yaş meyve ve sebze ihracatımızın 7. 46 sl (37.500 ton) 
yonla yapılmış ve Türk filosu bu taşımanın % 43.1 ni gerçekleştirmiştir.
meyve ve sebze ihracatımızda Türk filosunun taşıma oranı 1971 d=

15.1, 1972 de % 32.4 1973 te % 55 1974 de % 75 olmuştur. Bu oranlara 
:a Doğu ülkelerine giden soğan, patates, kestane taşıması dahil değil-
t •

Türk filosunun taşıyamadığı kısımları Bulgaristan, Yugoslavya, 
caristan, Avusturya gibi ülkelere ait filolar taşımaktadır.

1975 yılı ve daha önceki yıllarda yaş meyve ve sebze ihracatımızın 
ırayolu ile taşıma durumu ve vasıtaların milliyetinin dağılışı ekli 
iblo 3'de'd ir.

Eldeki kayıtlara göre 1975 yılında (156.387 tonu meyve ve 55.414 
3nu sehss .olmak üzere) yapılan toplam 211.801 tonluk yaş meyve ve sebze 
hracatımizin % 65.1’i (54.120 ton sebze ve 83.775 tonu meyve olarak toplam 
37.895 ton) karayolundan taşınmıştır. Bu miktarın 53.100 tonu patates, 
uru soğan ve kestane'ye ait olduğundan ve tamamına yakını Orta Doğu 
lkelerine sevk edildiğinden ne kadarının sınırda ne kadarının alıcı 
ilkelere kadar Türk kamyonları ile taşındığı tam olarak tespit edileme- 
aiştir. Bu nedenle verilen % rakamları bu üç maddenin dışında kalanlar için 
lesaplanmıştır.

Soğan, patates ve kestane hariç yaş meyve ve sebze ihracatında 
toplam kamyon çıkışı 4381 adettir. Türk kamyon filosu bu çıkışın % 81,6 
sını (3573 çık^ş) yapabilmiştir, Avusturya % 11,4 (501 çıkış) B,Almanya 
% 1 (42) Hollanda % 0,5 (23) Yugoslavya % 4,8 (210) Bulgaristan % 0,6 
(25) şini yapmıştır. İsviçre, İngiltere ve Fransa'nın hisseleri ise 
çok düşük oranda kalmıştır.

Ana maddelerden pratikte sadece satsuma ihracatında yabancı 
plâkalı kamyonlar kullanılmıştır.



Bu madde de yerli filomuzun taşıma oranı % 36,9 dur. satsumanın 
Z 100 e yakınını tenteli treylerle taşınmaktadır. Sofralık üzümün 
geçmiş yıllara oranla artan iç talep nedeniyle çok az miktarda ihraç 
edilmesi (1969 da 20.000 ton, 1970 de 18.228 ton 1975 te 3.936 ton) 
Türk filosunun frigorifik treyler kapasitesi yönünden bir darboğaz 
yaratmamıştır.

Yaş meyve ve sebze fiili ihraç durumu ile önümüzdeki yıllar için 
ihracat hedefleri tahmin ve genel taşıma içinde karayolu taşımasının 
Z durumu :

Karayolu

Yıllar

İhracat
Miktarı
Ton Miktar (Ton)

Taşımasının 
Aldığı Oran

% Düşünceler

1973 163.000 74 000 45.4 Fiili İhracat
1974 180 000 92 000 51.1 If İt
1975 212 000 138 000 65.1 • »1 II
1976 237 000 162 900 65.0 Tahmini
1977 262 000 187 900 65.0 II
1978 287 000 212 900 65.0 II

Önümüzdeki yıllar tahmini olarak verilen ihracat miktarlarında
karayolu taşımasının alacağı oran, geçmiş yılların durumundan yararla-
nılarak ortalama % 54 olarak görülmektedir. Ancak Orta Doğu Ülkelerine 
yapılan ihracattaki fiili artışa paralel olarak karayolu taşımasının 
alacağı oranın daha da yükseleceği tahmin edilebilir. Bu nedenle 1975 
yılı ihracatındaki % 65 lik oran tahminlerimize esas olarak alınabilir.

Kamyonla taşınan ve taşınacağı tahmin edilen yaş meyve ve 
sebzelerin ana gruplara göre dağılışı şöyle tahmin edilebilir.



1975 (FiL İ1 İ) 1976 1977 1978
ıtsuma ve mandalın 27 300 32 250 37 200 42 150
.ğer Narenciye 36 000 42 525 49 050 55 575
îfralık Üzüm 3 900 4 600 5 300 6 000
Lma 13 200 15 600 18 000 20 400

estane ve diğer meyvalar 3 300 3 900 4 500 5 100
atates-Soğan 50 900 60 125 69 350 78 575
iğer Sebzeler 3 300 3 900 4 500 5 100

TOPLAM 137 900 162 900 187 900 212 900

Yukarıda tahminleri yapılan karayolu ile sevkedilecek meyve ve 
sebzelerin 1976 yılı içinde dağılışı ile yaklaşık olarak kamyon çıkışı 
.htiyacı tablo 4 de görülmektedir.

1976 yılı ve daha sonraki yılların kamyon çıkış ihtiyacının önceki 
yıllara oranla daha fazla olacağı tabiidir. Yaş meyve ve sebze ihracatı
mızın en yoğun olduğu dönem, Ekim - Ocak ayları arasındaki devredir. 
Özellikle Ekim ve Kasım aylarında kamyon çıkış ihtiyacı en yüksek nokta
lara ulaşmaktadır. Bu nedenle, aşırı ihracat yığılması oluşan Ekim ve 
Kasım aylarında özellikle satsuma ihracında tenteli kamyon kullanıldığından 
geçen yıllarda olduğu gibi yerli tentş.J,£r filomuz ihtiyac.ayetmiyecektir.

2. Diğer Maddeler :

Yaş meyve ve sebze dışında karayolu ile taşman diğer ihraç ürün
lerimizin başlıcaları ;

Pamuk ipliği ve tekstil mamulleri, et, salyangoz, Kerevit, balık, 
muhtelif konserve, meyva suları, kuru ve kurutulmuş meyveler, çimento, 
kereste ve benzerleri v.s. dir.



1975 Yılında karayolu ile ihraç edildiği, yapılan soruştur
malar sonunda anlaşılan bazı maddelerimiz ile ihraç miktarları ton 
olarak şöyledir :

Madde Adı

CANLI HAYVAN
ET VE SAKATAT
BALIK VE DİĞER DENİZ 
ÜRÜNLERİ
(SALYANGOZ, KEREVİT, 
KARİDES)
GIDA MADDELERİ
ÇİMENTO
KİMYEVİ MADDELER 
AĞAÇ MAMÜLLERİ 
YÜN
PAMUK-PAMUK İPLİĞİ 
TEKSTİL MAMULLERİ 
CAM MAMULLERİ 
DEMİR/ÇELİK MAMÜLLERİ 
ALÜMİNYUM
MAKİNA VE CİHAZLAR- 
DİĞER ÜRÜNLER

T O P L A M
YAŞ MEYVE VE SEBZE

İhracat Miktarı-Ton

3.907.906
11.554.231

2.967.569

15.192.202
476.256.000

2.525.231
1.739.917
1.012.100

38.239.767
880.384

15.021.034
5.371.699
2.899.251
2.651.822

564.630.179

139.079.179

Düşünceler

Tenteli
Frigorifik

Frigorifik

Tenteli-Frigadfik 
Tenteli

GENEL TOPLAM 703 709.358
(ÇİMENTO HARİÇ DİĞER MADDELER 88.374.179)

Sonuç olarak halen karayolu nakliyatımızda kullandığımız kamyonlar 
yaş meyve ve sebze ihracatımızın karayolu ile taşman kısmının % 70-80 ini 
taşıyabilmektedir. Bu taşımada 1975 yılında frigorifik treyler kapasitesi 
yönünden hiç bir darboğazla karşılaşılmamıştır. Ana maddelerden sadece satsuma 
ihracatında tenteli treyler yönünden yabancı kamyonlar kullanılmıştır. Bu 
madde de yerli filomuzun taşıma oranı ; 36.9 dur.



1971 Yılı Yaş Meyve Sebze İhracatının Yapıldığı Taşıtlara Ait Dotcum

İhraç Edilen Ürün

Sofralık Üzüm 
Satsuma
Mandalin ve Klemantin 
Diğer Meyve ve Sebzeler

Taşıt Cinsi

F
T
T
T

TOPLAM F - Frigorifik 
T - Tenteli

Türk

537
85
26
20

668

Kullanılan Kamyon Seferi (Adet) 
Bulgar Yugoslav Avusturya

113
599
39

751

16
413

'T29~

11
44

55

Almanya

4

Toplam

677 
1 145 

65 
20

1 907

İhraç Edilen Ürün

Satsuma (Mandalin dahil)(T) 
Portakal (TF)
Limon (TF)
Sofralık Üzüm (F)
Diğer Meyve ve Sebzeler(TF)

TOPLAM

1972 Yılı Yaş Meyve ve Sebze İhracatının Yapıldığı Taşıtlara Ait Döküm

Türk

166
148
150
247
83

794

Bulgar

467

357
7

831

Kullanılan Kamyon Seferi (Adet) 

Yugoslav Macar B.Alman

518

16

157 13

Avusturya

101

Kuveyt

11

534 158 14 109 11

Top.

1 433 
148 
150 
630
90

2 451
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İhraç Edilen Ürün
Limon
Satsuma
Mandalin
Portakal
Grapefruit
Sofralık Üzün
Diğer Meyveler

TOPLAM 
Sebzeler (Çeşitli)

Türk
191
113
14
230
14
302
679
1543
1253
2796

Kullanılan Kamyon Seferi (Adet)
Bulgar Macar Yugoslav

60
25

94

94

116

116

116

512

520

Avusturya

117

122

520 122

Toplaı
191
918
39
230
14

324
679

2395
1253
3648

.m

İhraç Edilen Ürün

Limon
Portakal
Grapefruit
Satsuma
Mandalin
Üzüm
Diğer Meyveler 
Sebzeler

TOPLAM

1974 Yaş Meyve ve Sebze İhracat ıijtj.n Yapıldığı Taşıtlara Ait Döküm

Türk

545
390
52
305
47
341
323
2015
4018

Avusturya

' î , _

385
2

387

Bulgar

30

22
16

68

Kullanılan Kamyon Seferi (Adet) 
Alman Yugoslavya İsveç

17 184

17 184

Toplam

545
420
52

914
65

341
323

2015
4675



1 9 7 5  Yaş M e y v e  S e b z e  İhracatının Yapıldığı Taşıtlara Ait D ö k ü m

İhraç Edilen Ürün Türkiye , Avusturya , B...Alman. HoU^ Yugoslav^ Bolga^
9 1 1  1 ~ 4Limon 

Portakal

TOPLAM
Soğan
Patates
Kestane

4 5 4

4 7 5  5 1 0
1006 
168

Graperuit 387 _ - -
Mandalin İ7C; 510 42 19 210 25
Elma 
Üzüm
Diğer Meyveler 79
Sebzeler
(Soğan ve Patates
Hariç) 93

3573 511
515

3587
139

42 23 210 25



İhraç Edilecek Malın

Cinsi Miktarı İhracat Dönemi
Satsuma 32.3 20 Ekim -10 Ocak

Diğer Narenciye 42.5 Ağustos - Temmuz

Portakal Kasım - Mart
Limon Ağustos - Temmuz
Greypfrut Ekim - Nisan
Elma 15.6 Eylül - Nisan

Sofralık Üzüm 4.6 Temmuz - Ekim ve 
Aralık - Şubat

Kestane ve diğer 
Meyveler 3.9 Temmuz - Ocak

Patates ve Soğan 
Diğer Sebzeler

60.1
3.9

Haziran - Nisan 
Bütün Yıl

Toplam 162.9



!
A - Türk Karayolu Taşıma Filosu

1. Bugün için mevcut filo ihracatımızın, çok büyük kısmını karşı- 
lacak duruma gelmiştir, Buna rağmen yabancı araçlara yine ihtiyaç 
kılmakta ve onlara da her sene oldukça büyük sayıda (600-1000 civa- 
ıda sefer) yabancı araca özel izin belgesi verilmektedir.

2. Türkiye'de Uluslararası taşımacılıkta kullanılan nitelikte orta
ma bir taşıtın peşin maliyeti 1,200,000 TL.dir, Aynı taşıt yurtdışmdan 
tirildiğinde yarı, fiata malolmaktadır,

3. Taşımacılarımız genellikle küçük işletme sermayesiyle çalışmak 
,rumundadırlar, Araç temini ve işletme sermayesi için kredi imkanları
ık kısıtlıdır, Kredi bulunduğunda da aylık faiz % 2.7 yıllık % 32.4 dür.

4. Çeşitli teknik güçlüklerle karşılaşılmakta ve zaman zaman hat 
ıfhaya varan yedek parça ve iastik sıkıntısı çekilmektedir.

5. Bürokratik formaliteler nedeni ile uluslararası taşımacılık ağır- 
aşmaktadır.

6. Yabancı plakalı taşıtlar ve diğer taşıma modları tarafından haksız 
ekabet olmaktadır,

7. Üretivı üketici), ihracatçı (ithalatçı) ve taşımacı ve bunlarla 
lgili işlemleri yürüten devlet kuruluşları arasında etkili bir koordinas- 
’on henüz kurulmamıştır.

8. Altyapının yetersizliği (limanlar, yollar, gümrük depoları, özellikle 
tstanbul Yollan) taşımayı kısıtlamakta ve hızını düşürmektedir.

9. Kalifiye personel sıkıntısı çekilmektedir.



10. Yurtiçi ve yurtdışı taşımaları düzenleyen bir taşıma kanunu 
henüz yürürlüğe girmemiştir. Ticaret Kanununun maddeleri içerisinde 
bu gereksinme giderilmeye çalışılmaktadır. Hizmetin yapılışında,
Kanun yetersizliği itibariyle açık kalan noktalar olduğu gibi ulus
lararası ilişkilerle ilgili herhangi bir çabaya rastlanmamaktadır.

11. Haberleşme sistemi yeterli değildir.

B. Transit Trafik

Transit trafiğin ortaya koyduğu en önemli sorun karayolu so
runudur .

1. Özellikle Türk trafiğinin az olduğu güzergâhlarda karayolu 
üstyapısı tahrip olmaktadır.

2. Trafik güvenliği, ve konfor hergün biraz daha azalmaktadır.

3. İşletme hızı azaltmakta, beklemeler artmaktadır.

C. İhracatımız.

önümüzdeki yıllarda, yaş meyve ve sebze ve karayolundan taşınmaya 
mütemayil diğer ürünlerimizin ihracatında öngörülen artış nedeniyle 
ve diğer taraftan mevcut karayolu nakliye filomuzun İran ve Irak*a 
yönelik transit ve kombine taşımalara yönelmesi ihtimali bulunduğundan; 
mevcut filomuz ile ihtiyaç duyulacak taşıt miktarı arasındaki farkın 
büyüyeceği tahmin edilmektedir.

IV - ÖNERİLER

A - Türk Karayolu Taşıma Filosu

Türk Karayolu Ulaştırmasının geleceğini, memleketimizin kalkınma 
hızı ile mütenasip olarak ele almalı ve hedefimizi şöyle tayin etmeliyiz.

Karayolu Ulaştırmacılığımız gittikçe artan ihracat, gelişen Sanayi 
ve yatırımlar muvacehesinde Türkiye'nin Karayolu ile yapılacak ihracat 
ve ithalatının tamamını yapacak seviyeye gelmeli, artan transit nakli
yatının da Türkiye'den başlıyanmın tamamını, direkt gelip geçeninde 
azamisini yapacak ölçüye varmalıdır.



Bu amaca ulaşmak için :

1. Taşımacıların özellikle orta vadeli kredi sorununa çözüm 
malıdır.

2. Taşımacıların iyi organize olmuş ve modern işletmecilik 
.larını benimsemiş büyük kuruluşlar halinde çalışması yolunda 
.mİar yapılmalıdır.

3. Ulaştırma filosunun güvenliğimiz yönünden olan büyük önemi 
rda tutulmalıdır.

4. Taşımacının ucuz taşıt, yedek parça lastik temin etmesi 
ağı araştırılmalıdır.

5. Karayolu ulaştırmasına ekonomik gelişmeye paralel olarak 
yaç duyacak sanayimizin bu sektörün rantabl koşullarda çalışa-
esi için ucuz taşıt ve yedek parça teminine de yönelmesi sağlanma-' 
r.

6. Ülke ekonomimiz için en uygun olan ulaşım modeli içinde yeri 
.rlenecek olan karayolu ulaştırma filosunun diğer milli filolarla 
:dine çalışmasını temin edecek tedbirler alınmalıdır.

7. Milli karayolu taşıt filomuza ithal ve ihraç mallarımızın 
Lnmaamda öncelik tanınmalıdır.

8. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı gelişen teknolojiye paralel 
rak büyük bir hızla gelişen taşıma sistemi olup çeşitli etkenlerin
ı sıra özellikle yerli ve yabancı mevzuat düzenlemelerine karşı çok 
sastır. Bu nedenle sözkonusu etkenlerin zamanında izlenip karşı ted- 
lerin anında alınmaması halinde ithalat ve ihracatımız ve hu arada 
ımacılığımız olumsuz yönde etkilenmektedir, Bu sakıncayı ortadan kal- 
'mak için ilgili kuruluş temsilci ve uzmanlarından meydana gelmiş bir 
ıisyonun sürekli bir şekilde faaliyet göstererek sorunları zamanında 
;erlendirip yerinde tedbirler alabilmesi sağlanmalıdır,



3 - Transit Trafik

1. Transit trafiğin Karayollarına olan zararı kesin olarak hesap
lanmalı ve zarar mutlaka transit trafikten alınmalıdır.

2. Transit trafiğin geçtiği güzergâhlarda trafik emniyetinin ve 
konforunun, işletme hızının ve beklemelerin daha kötüye gitmesini önle
mek için bu güzergâhlar ıslah edilmeli, üst yapı takviye edilmelidir.

3. Karayolu trafik tüzüğündeki dingil ve boyut sınırlamaları etkili 
şekilde kontrol edilmelidir,

4. Güvenlik açısından :

a) Transit trafik için belli güzergâhlar tayin edilmeli, bu 
güzergâhlar üzerinde belli duruma yerleri tesbit edilmeli transit 
trafiğin başka güzergâhlarda seyri, belirtilen yerlerden başka yerlerde 
durmaları ve şehir içine girmeleri önlenmelidir,

b) Personel ve araçlar için ikmal yerleri sağlanmalıdır,

c) Konvoy haiir.de giden araçların sayısına tahdit konmalı ve 
geçişlerde güvenliği sağlamak bakımından belirli aralıklarla seyahat 
etmeleri sağlanmalıdır.

C - İhracatımız

Türk karayolu filosu gelişirken ihracatı yavaşlatmamak, milli 
filomuzun rahatça çalışıp dönüş yükü almasını temin etmek ve bu arada 
nakliyatta uygun fiat teşekkülüne yardımcı olmak için yabancı filoların
da en sıkışık- dönemlerde ve bilhassa satsuma döneminde öncelik türk 
taşıtlarına verilmek kaydiyla Türkiye'den serbestçe yük almasına izin 
verilmeli, bunun için bazı şartlara uyulması sağlanmalıdır.
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