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BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA KADEMELİ İNŞAAT

         A.Gürkan GÜNGÖR1 Mücahit ARMAN2 Murat ÖZBEN3

    Müge KAHRAMANGİL4 Ahmet SAĞLIK5

ÖZET

Ulaşım sistemlerinin gelişmişliği ve bu sistemlerin birbiri ile olan entegrasyonu,
bir ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel olarak gelişmesini sağlayan en önemli etkendir.
Ulaşım sistemlerinin çeşitliliği ve kullanım amaçları ülkeden ülkeye değişiklik gösterse
de, mevcut ağın kendi içinde geliştirilmesi ve emniyetli bir şekilde halkın kullanımına
açılmasının sağlanması çok önemlidir. Türkiye ulaşım ağı incelendiğinde,  karayolu ile
yük ve yolcu taşımacılığının, diğer sistemler arasında %90 civarında bir paya sahip
olduğu görülmektedir. Ulaşım politikalarının değiştirilmesi ve özellikle yük
taşımacılığının raylı sistemlere ya da deniz yollarına aktarılması planlansa da, bunun
hem teknik olarak hem de ekonomik olarak yakın bir gelecekte yapılması mümkün
görülmemektedir. Mevcut sistemin doğal sonucu olarak, yük ve yolcu taşımacılığının en
büyük payını elinde tutan karayolu ulaşımının mevcut imkanlar dahilinde iyileştirilmesi,
kapasitenin artırılması ve kazaların azaltılması için Acil Eylem Planı kapsamında ana
arterler olarak görünen devlet yollarının, kısıtlı kaynaklara rağmen kademeli yapım
tekniği ile bölünmüş yol haline getirilmesi hedeflenmiştir.

1. GİRİŞ

Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel ilerlemesinde en önemli etkenlerden
biri ulaşım sistemlerinin gelişmişliğidir.  Özellikle coğrafi konumu nedeniyle Avrupa,
Asya ve Afrika kıtaları arasında bir köprü durumunda bulunan Türkiye’nin bu
konumunu uluslararası ticarette bir avantaja dönüştürebilmesi ve sürdürülebilir bir
gelişme için kıtalar arasında ulaştırma bağlantıları oluşturma zorunluluğu
bulunmaktadır.

Tüm ulaşım sistemlerinin birbiriyle entegrasyonunun sağlanması, sağlıklı bir
kalkınmanın altyapısını oluşturmaktadır. Ulaşım sektörleri arasındaki ilişkiyi yurt içi
şehirlerarası yolcu ve yük taşımalarının dağılımı açısından incelediğimizde, karayolu ile
taşımacılığın diğer ulaşım sistemlerinden daha çok talebi karşıladığı görülmektedir.  Bu
durumda yük taşımacılığında karayolunun payının %90, yolcu taşımacılığında ise %95
gibi yüksek bir oranda oluşu çok çarpıcıdır.  Özellikle yolcu, yük taşımalarında ve kısa
mesafeli taşımalarda, karayolu ulaşımının diğer ulaştırma sistemleri içindeki payının
yakın gelecekte önemli oranda değişmesi mümkün görülmemektedir.
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 Şekil-1: Uluslararası Yol Güzergahları Haritası

Yük ve yolcu taşımacılığında karayollarının üstlendiği payın yüksekliğinin doğal
sonucu olarak ; gelişmiş ülkelerdeki kaza istatistikleri ile kıyaslandığında kaza, yaralı ve
ölü sayılarının ülkemizde çok yüksek olduğu görülmektedir. 100 milyon/km başına
düşen ölü sayısı açısından kıyaslandığında ise ölüm oranları ülkemizde 7-8 kat daha
fazladır (Şekil-2).

Şekil-2: Değişik Ülkelerde Trafik Kazaları (100 milyon taşıt/km),
                          (IRF Word Statistics,2001).
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1998 yılında KİTGİ (Karayolu İyileştirmesi ve Trafik Güvenliği) adı altında
uygulamaya konulan ve büyük kısmı Dünya Bankası kredisi ile finanse edilen projenin
amacı olarak sadece nokta çözümler ile ilgilenilmesi nedeniyle, ana arterlerin tamamı
üzerinde gerekli fiziksel iyileştirmeler yapılamamıştır. Trafik güvenliği denetimler ile
sağlanabilmiştir. Bazı kaza tiplerinin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi için
yollarda fiziksel önlem alınması zorunlu olmaktadır. Bu kaza tipleri içinde en başta
geleni, genellikle hatalı sollamadan kaynaklanan karşı karşıya çarpışmalardır.

İki yönlü trafiğe hizmet eden yollarda yaşanan bu kaza türünü engelleyebilmek
ve taşıt işletim giderini azaltabilmek  için özellikle tırmanma şeridi teşkil edilmesi,
görüşü engelleyen objelerin kaldırılması gibi çözümler üretilse de, kural ihlali
durumunda bu çözümler yetersiz kalmakta ve sonuçta fiziksel önlemlerle kural
ihlallerini ortadan kaldırmaya çalışmak zorunlu hale gelmektedir.

Bu nedenle, hem artan trafiğin getirdiği kapasite sorununu çözmek hem de
kazaları azaltmak için, özellikle ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının büyük bir
kesiminin meydana geldiği ana arterler ve transit koridorları üzerinde önlemler alınması
ve imkanlar ölçüsünde yolların bölünmüş hale getirilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, Karayolları Genel Müdürlüğü en önemli hedefini; yüksek bir
taşıma payını üstlenmiş olan karayolu ağını bu fonksiyonunu layıkı ile yerine
getirebilecek kapasite ve standartlara ulaştırmak olarak belirlemiştir. Buna karşılık,
giderek azalan bütçe imkanları hedeflenen karayolu altyapısının gerçekleştirilmesini
zorlaştırmaktadır.

2002 yılında 2,6 Katrilyon TL olan Karayolları yatırım bütçesi,   2003   yılında
1,8 Katrilyon TL’ye, 2004 yılında da 1,3 Katrilyon TL’ye düşmüştür. Giderek azalan
yatırım bütçesi, mevcut kısıtlı kaynakların en etkin ve rasyonel kullanımını
gerektirmektedir.

    Şekil-3: Yıllara göre”Taşıt Sayısı”  ve “KGM/Genel Bütçe Oranı” İlişkisi
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Ekonomik kaynakların sınırlı olması, trafik güvenliğinin biran önce sağlanması
gerekliliği nedeniyle; bölünmüş yolların ilk aşamada çift kat sathi kaplamalı olarak
bitirilmesi hedeflenmiş, daha sonra ağır taşıt trafik hacim miktarına bağlı olarak, bütçe
imkanları doğrultusunda bu kesimlerin üstyapılarının bitümlü sıcak karışım tabakaları
ile tamamlanması planlanmıştır.

2. BÖLÜNMÜŞ YOL ÇALIŞMALARI

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu güvenli, ekonomik ve rahat erişebilirliği sağlayacak
bir karayolu ulaşımını tesis etmek üzere 2002 yılı sonu itibariyle bölünmüş yol
çalışmalarına ağırlık verilmiştir.

Bu bağlamda Acil Eylem Planı kapsamında yapılan bölünmüş yollar, ön
planlama çalışmasında, mevcut ve gelecek yıllarda oluşabilecek trafik talebine göre
yapılan kapasite analizleri sonucunda Hizmet seviyeleri ve Hacim Kapasite oranlarına
göre değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, D, E ve F hizmet seviyelerinde yer alan
güzergahlar tespit edilerek, yaklaşık  5600 km’lik yol güzergahı 1. Öncelikli Bölünmüş
Yollar Hedefi olarak planlanmıştır (Şekil-4).

Şekil-4: Devlet Yolları Kapasite Yetersizliği, Uluslararası Ağ Bütünlüğü ve Ulusal Ağ
Bütünlüğü Gereği Bölünmüş Yol Hedefi

Coğrafi olarak, Balkanları Ortadoğu’ya, Orta Asya’yı ise Kafkasya üzerinden
Karadeniz ve Akdeniz ülkelerine bağlayan ve iki kıta arasında doğal bir koridor
konumunda olan ülkemizin bu özellikleri gözetilerek 4000 km yol uluslararası aks
bütünlüğünün sağlanabilmesi için 2. Öncelikli Bölünmüş Yollar; 5400 km’lik yol
kesimi ise bölgesel gelişmeler dikkate alınarak ulusal aks bütünlüğü nedeniyle 3.
Öncelikli Bölünmüş Yollar kapsamına alınmıştır.
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Ulaştırma Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasındaki sözleşme
uyarınca başlatılan “Ulaştırma Ana Planı Stratejisi Projesi” nin II. Ara Raporu
kapsamında; mevcut karayolu ağımızın Hacim-kapasite Çözümlemesi ve Dar Boğazları
incelenmiş olup, bu kapsamda iyileştirme yapılması gereken yol kesimleri ile KGM
tarafından belirlenen ve yukarıda açıklanan bölünmüş yol hedefi örtüşmektedir.

Bölünmüş yol çalışmalarının sürdürüldüğü güzergahların toprak işleri genel
olarak Karayolları Genel Müdürlüğü ve diğer kurumlardan alınan birleştirilmiş makine
parkı ile emanet ve pür emanet, üstyapı ve sanat yapısı çalışmaları ise ihale yöntemiyle
gerçekleştirilmektedir. 2003 yılında 450 Trilyon TL harcama yapılarak 1600 km
bölünmüş yol  tamamlanmıştır. 2004 yılında da Acil Elem Planı kapsamında toplam
3000 km bölünmüş yol çalışması sürdürülmekte olup, 2000 km’nin sathi kaplama
seviyesinde tamamlanması hedeflenmiştir.

3. KADEMELİ İNŞAAT

Yol üstyapısı, trafik yüklerinin ve çevre şartların etkisi altındadır. Trafik yükleri,
taşıtların hareketleri sırasında radyal çekme ve basınç gerilmeleri ile düşey basınç
gerilmeleri oluşturur. Gerilmelerin şiddet ve mertebesi dingil yüklerinin tekerrürü ile
doğrudan orantılıdır.

Yol üstyapıları; genel uygulamada  “Karayolları Esnek Üstyapılar Rehberi” ne
uygun olarak kabul edilen belirli bir hizmet süresi için proje ömrü boyunca yoldan
geçecek toplam standart dingil yükü (8,2 ton) tekerrür sayısı 3 milyondan küçükse sathi
kaplama olarak; büyükse bitümlü sıcak karışım (BSK) olarak projelendirilmektedir.
Yapım tekniği olarak; sathi kaplamalı yollar alttemel ve temel üzerine koruyucu asfalt
tabakasından oluşurken, BSK kaplamalı yollar alttemel ve plent-miks temel üzerine
trafik yüklerinin büyük bir kısmını taşıyan belirli özellik ve farklı kalınlıklarda bitümlü
sıcak karışım tabakalarından (bitümlü temel, binder ve aşınma) oluşmaktadır.

Üstyapı projelendirmesinde, proje süresince hesap şeridinden geçen toplam
eşdeğer standart dingil sayısı bilinmelidir. Proje süresi ise, üstyapının önceden
belirlenen son servis kabiliyetine erişinceye kadar geçen süredir. Genel olarak; BSK
kaplamalarda 20 yıl proje ömrü esas alınmakta; sathi kaplamalarda proje ömrü 10 sene
kabul edilmekle birlikte yolun trafiğe göre proje ömrü daha az alınabilmektedir. Bugün
1881 km.si otoyol 31 358 km.si devlet yolu ve 30 153 km. si il yolu olmak üzere toplam
63 372 km yol ağımızın çok önemli bir bölümünün (50 218 km) sathi kaplamalı olarak
hizmet verdiği bilinen bir gerçektir.

Acil Eylem Planı kapsamında yer alan bölünmüş yolların toprak işleri ve sanat
yapıları mevcut yolun durumu da göz önüne alınarak yapılmaktadır. Ayrıca
kamulaştırma sınırı ve bazı kısıtlamalar da farklı enkesitlerden oluşan bölünmüş yol
yapımını zorunlu kılmaktadır.



6

Bu yolların üstyapılarının inşasında, mevcut kısıtlı mali kaynakları en ekonomik
ve rasyonel bir şekilde kullanmak ve değişen trafik koşullarının gelecekte oluşturacağı
trafik yüklerine uygun düşecek üstyapı tabakalarının yapımını sağlamak amacıyla,
yolların aşamalı olarak yapılması prensibine dayanan kademeli inşaat yöntemi esas
alınmıştır.

Kademeli inşaat yöntemi; proje için gereken üstyapı kalınlığının bir kısmının
inşa edilmesi ve ilave tabakaların önceden belirlenmiş bir zaman takvimine göre
uygulanmasından oluşmaktadır.

           Kademeli inşaat; mevcut üstyapıların ana bakım ve onarım (rehabilitasyon)
işlemlerinden farklı olup, bu yöntemde ilk kademede yapılan üstyapı  ciddi bozulma
belirtileri göstermeden, dizayn ömrünü tamamlamadan önce  ikinci aşama üstyapının
getirileceği esasına dayanmaktadır.

Şekil-5 ‘de verilen eğri, belli kalınlık, malzeme ve taban özelliklerine sahip
üstyapıda trafik ve çevre etkileri nedeniyle bozulmaların artması ve hizmet kabiliyetinin
zamana bağlı olarak azalmasını gösterir. Bozulmuş bir kaplama yüzeyinde üstyapı
performansı da azalacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; I. Kademe inşaatına
ait analiz periyodu içerisinde minimum kabul edilebilir performans seviyesinin altına
inmeden bütçe imkanlarına göre uygulanması en uygun olan II. Kademe inşaatın
dolayısıyla yeni analiz periyodunun başlamış olmasıdır.

  Şekil-5: Tipik Üstyapı Performans Eğrisi.

Min. Kabuledilebilir Seviye
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Kademeli inşaat yönteminin avantajları;

· Üstyapı tabakalarının tam dizayn kalınlığında inşa edilmesi için yeterli parasal
kaynağın bulunmadığı durumlarda, üstyapı iki kademeli olarak inşa
edilebilmektedir.  İlk kademe daha kısa bir hizmet dönemi, ikinci kademe ise
nispeten uzun bir hizmet dönemi kapsamaktadır. Ancak ikinci kademe inşaatı
başlamadan önce gerekli planlamalar yapılmış olmalıdır.

· Bir süre trafiğe maruz kalan kaplamalar yeniden kaplandığında aynı dizayn
kalınlığına sahip yeni kaplamalara kıyasla daha iyi performans göstermektedir.

· Yolun iki aşamalı olarak yapılması, ilk aşama sonunda yol güzergahı boyunca
görülen sorunlu kesimlerin tespit edilmesine ve gerekli onarımların yapılarak daha
pahalı olan ikinci kademe üstyapı tabakasının daha uzun ömürlü olacak şekilde inşa
edilmesine olanak sağlamaktadır.

· İlk aşama sonunda kaplamanın mevcut durumunun ve revize edilmiş trafik
verilerinin dikkatli şekilde değerlendirilmesi ile ikinci aşamada nihai üstyapı
kalınlıklarında bir tasarruf elde edilebilmektedir.

Kademeli inşaatın yukarıda sözü edilen avantajları, yol yapımına ayrılan
kaynakların sınırlı olması ve  trafik güvenliğinin bir an önce sağlanmasının gerekliliği
nedeniyle; Acil Eylem Planı kapsamında bulunan  yolların ilk aşamada proje hizmet
süresi azaltılarak çift kat sathi kaplamalı olarak bitirilmesi hedeflenmiş, daha sonra ağır
trafik hacim miktarına bağlı olarak, bütçe imkanları doğrultusunda bu kesimlerin
üstyapılarının bitümlü sıcak karışım tabakaları ile tamamlanması planlanmıştır.

Bu doğrultuda  yapılan sathi kaplamalı yolların ileride BSK kaplamaya
dönüştürüleceği dikkate alınarak; temel tabakası olarak, BSK kaplamalı yollarda
kullanılan plent-miks kırmataş temel tercih edilmiş olup, böylelikle ileride BSK
kaplama yapılacağı zaman yeniden bir alttemel ve temel malzemesi getirilmesine gerek
kalmadan BSK kaplamalı yol imal edilebilecektir. Ancak burada dikkat edilmesi
gereken en önemli husus; sathi kaplama olarak yapılan yol üstyapısının önemli ölçüde
bozulmadan önce, kademeli inşaat gereği BSK kaplamanın getirilmesi gerekliliğidir.

2005 yılı içerisinde mevcut bütçe olanakları çerçevesinde; sathi kaplamalı olarak
trafiğe açılan ağır trafik oranı yüksek yol kesimlerinin BSK kaplama olarak
tamamlanması amaçlanmaktadır. Bala Ayr.- Kulu Ayr.- Şereflikoçhisar-Aksaray-Ereğli
Ayr. Yolunun  BSK kaplamalı olarak yapılmaya başlanması için gerekli ihale
çalışmalarına başlanmıştır.

4. SONUÇ

Karayolları Genel Müdürlüğü; toplumun ihtiyacı olan ulaştırma hizmetlerini,
güvenli, konforlu, zamanında, çevreye saygılı gelişmiş teknolojileri kullanarak,
uluslararası güzergahlara entegre olmuş kesintisiz ve güvenilir olarak yerine getirmek
olarak belirlediği hedefleri çerçevesinde bölünmüş yol çalışmalarına hız vermektedir.
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Bölünmüş yol ihtiyacının fazla olması buna karşılık ekonomik kaynakların sınırlı
olması bölünmüş yol projelerinde yolların aşamalı olarak yapılması prensibine dayanan
kademeli inşaat yöntemi gibi alternatif çözümlerin üretilmesini gerekli kılmıştır. Bu
doğrultuda; sathi kaplama olarak trafiğe açılan bu kesimlerin üstyapılarının, bütçe
imkanları doğrultusunda bitümlü sıcak karışım tabakaları ile tamamlanması
planlanmıştır.

Bölünmüş yol yapılan kesimlerde trafik güvenliği ile ilgili çalışmalar sonucunda
hazırlanan Trafik Güvenliği İzleme Raporlarında ölümlü trafik kazalarında % 60-90
oranında azalma olduğu, kazaların ise hatalı sollamalara ve aşırı hıza bağlı olarak
meydana geldiği görülmektedir. Bu da bölünmüş yol yapımının isabetli bir karar
olduğunu ve özellikle karşı karşıya çarpışma şeklindeki trafik kazalarını önlemede en
etkin çözüm olduğunu göstermektedir.
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