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STRATEJİK PLANLAMA ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
2021 Yılında Gerçekleştirilen Çalışmaları 
 
Stratejik Koordinasyon Faaliyeti  

 
Diğer kuruluşlarla stratejik planlama konusunda kurulan koordinasyonun gerektirdiği bilgi akışı 
sağlanmış, Kuruluşlardan gelen anketlerin Teşkilatımız ilgili birimlerine iletilerek doldurulması 
ve Kuruluşlara gönderilmesi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 
 
Fizibilite Etüdü Faaliyeti 
 
1- Karayolu yatırım projelerinin cazip olup olmadıklarını araştırmak, öncelik sırasını 

belirlemek ve karar organına sunmak üzere, projelerin uluslararası kabul görmüş 

metotlara dayanılarak değerlendirilebilmesi amacıyla 2021 yılı içinde; 

a) Taşıtların kullanacağı yolun fiziki ve geometrik yapısı, taşıt cinsi ve taşıtların 
mekanik özellikleri temel girdi alınarak Taşıt İşletme Giderleri hesaplanmıştır. 

 
b) Trafik kazaları sonucu meydana gelen ölüm, yaralanma ve maddi hasar maliyetleri 

tespit edilip Kuruluşumuz sorumluluğunda olan yollarda meydana gelen trafik 
kazaları istatistikleri ile birlikte değerlendirilerek planlanan karayolu yatırım 
projelerinin trafik kazalarında meydana getireceği azalmaların ve yaratacağı 
faydaların değerlendirilmesinde/belirlenmesinde kullanılmıştır. 

 
c) Kuruluşumuz sorumluluğunda olan yollarda gerçekleştirilen hız etütlerine dayalı 

olarak; planlanan karayolu yatırım projelerinin sağlayacağı “zaman tasarrufu” 
analizleri yapılmıştır. 

 
d) Bakım maliyeti ile ilgili veriler ilgili birimlerden temin edilerek analizlerde kullanılır 

formatta hazırlanmıştır. 
 
e) Projelerinin ulusal ekonomiye katkılarının araştırıldığı ekonomik analizler yanında, 

parasallaştırılamadığı için analize katılamayan diğer (sosyo-ekonomik, teknik, 
stratejik, politik vb.) faktörlerin de değerlendirilmesi amacıyla Çoklu Kriter Analizi 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

 

f) Yol projelerinin hayata geçirilmesi ile proje güzergahı üzerinde bulunan tarım 
arazileri ile tarım arazisi olma potansiyeli taşıyan tarıma elverişli alanlarda meydana 
gelecek tarımsal ürün kaybının ekonomik fizibilite etütlerinde projeye ait maliyetler 
altında hesaba katılarak içselleştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  

 
2- Karayolları ağının geometrik ve fiziksel standartlar yönünden iyileştirilmesinin ve ulaşım 

ihtiyacına yeterli hale getirilmesinin sağlanması amacıyla, her türlü yatırım kararı 
alınmasına yönelik çözümler üretilmesi ve bu çözümler arasından en ekonomik olanın 
seçimi ile yatırım programına teklif edilen projelerinin değerlendirilmesine yönelik olarak 
2021 yılı içinde; 
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a) 44 adet projenin fizibilite etüt çalışmaları tamamlanmış olup 25 adet proje için 
hazırlanan Çoklu Kriter Analizi ve Ekonomik Fizibilite Etüdü Raporları 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na gönderilmiştir. 9 adet projenin 
fizibilite etüt çalışmaları devam etmektedir. 

 
b) YİD modeli ile finanse edilmesi planlanan 6 adet otoyol projesinin fizibilite etüdü 

raporu tamamlanmış olup hazırlanan Çoklu Kriter Analizi ve Ekonomik ve Finansal 
Fizibilite Etüdü Raporları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na 
gönderilmiştir.  
 

c) Dış Kredi modeli ile finanse edilmesi planlanan 1 adet otoyol projesinin fizibilite 
etüdü raporunun hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
 

d) Fizibilite Raporları Hazırlanması işi İdare dışında yaptırılan ve kontrollüğü Stratejik 
Planlama Şubesi Müdürlüğü’nce yürütülen projeler kapsamında; 3 adet projenin 
fizibilite etüt raporları inceleme çalışmaları sürdürülmüştür.  

 

Kapasite Analizi Faaliyeti 
 

a. Kurumumuz Stratejik Planlama Şubesi Müdürlüğünce yapılan kapasite analiz 
çalışmaları genel olarak mevcut veya planlanan karayolu ve karayolu elemanlarının 
geometrik standartlarının kapasite açısından değerlendirilmesi için yapılmaktadır. 

 
b. Mevcut durumda kapasite darboğazı yaşanan karayolu kesimleri ve kavşaklar ile 

gelecek yıllarda ihtiyaç duyulabilecek veya kapasite artırımı gerektirecek karayolu ve 
kavşaklar, karayolu ulaşımı planlama sürecinde genel olarak performans analizinin alt 
elemanlarını oluşturmaktadır. 

 
c. Bu kapsamda planlanan karayolu (2x1, 2x2, 2x3, otoyol, çevre yolu vb.) ve kavşaklar 

(ana-tali yol, dönel, sinyalize, farklı seviyeli vb.) için yapılan kapasite analizleri 
sonucunda, karayolu ve kavşağın tahmini trafik koşulları altında açılış yılından itibaren 
proje ömrü sonuna kadar geometrik standartlarının ne olabileceği; yapım, bakım ve 
işletme maliyetleri açısından en ekonomikten en pahalıya doğru sıralanarak proje ve 
trafik güvenliğiyle ilgili uzmanlara kapasite açısından çözüm alternatifleri olarak 
sunulmaktadır. 

 
d. Mevcut karayolu ve kavşakların yapılan kapasite analizleri sonucunda, karayolu ve 

kavşağın hakim trafik ve geometrik koşullar altındaki doluluk oranları ve karayolu 
kullanıcılarına sunduğu altyapı hizmetinin konfor düzeyinin (hizmet seviyesinin) 
yeterliliği tespit edilmektedir. Mevcut veya yakın gelecekte trafik hacmi ve geometrik 
koşullar sebebiyle yaşanabilecek kapasite darboğazlarının ortaya konulmasıyla 
yapılması gereken geometrik iyileştirmelerin zamanı ve şekli belirlenerek proje ve trafik 
güvenliği uzmanlarına çözüm alternatifi olarak aktarılmaktadır.   
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e. Gerek planlanan gerekse mevcut karayolu ve kavşakların, kapasite açısından 
yetersizlikleri, mevcut veya gelecekteki ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya konan çözüm 
alternatifleri, karar verme sürecinde ekonomik değerlendirme çalışmalarına da bir altlık 
oluşturabilmektedir. 

 
f. Bu çerçevede; mevcut ve planlanan karayolu ve karayolu elemanlarının kapasite 

açısından yeterliliklerinin değerlendirilerek mevcut ve gelecekteki standartlarının tespit 
edilebilmesi amacıyla 2021 yılında yaklaşık 30 adet faaliyet gerçekleştirilmiştir. 

 
Karayolu Ağı Yönetim Faaliyeti 
 

Karayolları ağı kontrol kesim sisteminin oluşturulması, karayolu ağı ve bölge sınırlarının tespiti 
için yapılan tekliflerin incelenip değerlendirilmesi ve gerekli bakanlık onayının alınması 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Düzenlenecek kontrol kesim bilgilerinin yol ağlarının ve 
sınıflarının; bölge sınırlarını içeren liste ve haritaları ilgili merkez ve taşra birimlerine 
gönderilmesini sağlamak amacıyla 2021 yılında aşağıda belirtilen faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir. 

 
a) Karayolu Ağı Taleplerinin Değerlendirilmesi: Kuruluş içinden ya da dışından gelen 
yol isteği ve sınır değişikliği teklifinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve 
sonuçlandırılması kapsamında; 127 adet dosya için görüş isteme yazısı yazılmış ve 
sonuçlanan dosyalar için 22 adet cevap yazısı gönderilmiştir.  
 
b) Karayolu Ağı ve Bölge Sınır Değişikliği İşlemleri: Bölge sınırları ile Otoyol, Devlet 
Yolu ve İl Yolu ağına ilişkin ağ ve sınır değişikliği teklifleri hazırlanması, Bakanlık 
onayının alınması işlemlerinin izlenmesi ve sonuçlandırılması kapsamında; 123 adet 
yol ağı değişikliği, 3 adet bölge sınır değişikliği teklifi hazırlanarak Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’na gönderilmiştir. 
 
c) Karayolu Ağı, Bölge ve Şube Sınırları Tamimleri: Karayolu ağı, bölge ve şube 
sınırları değişiklikleri işlemlerinin ilgili merkez ve taşra birimlerine bildirilmesi 
kapsamında; 130 adet yol ağı değişikliği, 1 adet şube kurulması, 9 adet düzeltme, 2 
adet otoyol numaralandırılması, 3 adet bölge sınır değişikliği tamimi olmak üzere 
toplam 145 adet tamim hazırlanmıştır. 
 
d) Yıl içerisinde yapılan ağ değişiklikleri için yaklaşık 300 adet kroki hazırlanmış ve 
Kontrol Kesim Haritaları üzerine işlenmesi gerçekleştirilmiştir. 
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2021 yılı Ağ Değişiklikleri Tablosu 
 

Eski Sınıfı Yeni Sınıfı Uzunluk (Km) 

Ağ Dışı Devlet Yolu 220 

Ağ Dışı İl Yolu 236 

Devlet Yolu Ağ Dışı 227 

Devlet Yolu İl Yolu 61 

İl Yolu Ağ Dışı 323 

İl Yolu Otoyol 3 

Otoyol Ağ Dışı 0,43 

İl Yolu Devlet Yolu 44 

 

 
Ülkelerle Karayolu Koridorları ve Karayolu Altyapısı ile İlgili İkili İş Birliği Faaliyeti  
 
Ülkelerle ikili ve çok taraflı iş birliği kapsamında ya da Karma Ekonomik Komisyonu ve Karma 
Ulaştırma Komisyonu çalışmaları kapsamında, karayolu koridorları ve karayolu altyapısı ile 
ilgili olarak; konuların araştırılması ve konuyla ilgili İngilizce ve Türkçe rapor ve bilgi notu 
hazırlanması, Mutabakat Zabıtlarının incelenmesi ve görüş bildirilmesi, gerektiğinde 
toplantılara katılım sağlanması, strateji belgeleri, mastır planlar ve diğer dokümanların 
hazırlanması, koordinasyonu ve değerlendirilmesi kapsamında 2021 yılında 45 adet faaliyet 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Uluslararası Kuruluşlarla Koordinasyon Faaliyeti   
 
Türkiye karayolu ulaşım sisteminin Avrupa, Asya, Kafkas ve Ortadoğu ülkeleriyle 
entegrasyonu amacıyla uluslararası karayolu ulaşım koridorları ve uluslararası karayolu 
altyapı projeleri ve organizasyonları (UNECE, UNESCAP, EATL, TEM, BSEC, TRACECA, 
OECD, ECO, PIARC, IRF) ile Avrupa Birliği çalışmaları kapsamında; veri tabanı sağlanması, 
uluslararası toplantılara ve ilgili Bakanlıklardaki eşgüdüm toplantılarına katılım sağlanması, 
konuların araştırılması, konu ile ilgili İngilizce - Türkçe rapor ve bilgi notu hazırlanması, söz 
konusu projelerde Kurumumuzu ilgilendiren çalışmaların takibi; Uluslararası kuruluşlar veya 
ikili teknik yardım kuruluşlarınca sağlanan desteklerle yürütülen projeler için gerekli raporun, 
bilgi notunun hazırlanması ve eğitimin verilmesi, Uluslararası Kurumlara Türkiye Karayolları 
Ağı ile ilgili istatistiki bilgi verilmesi vb. konularında 2021 yılı içinde 30 adet faaliyet 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Ayrıca, ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşların bilgi, belge, görüş inceleme talepleri 
kapsamında 40 adet faaliyet gerçekleştirilmiştir. 
 
Uluslararası faaliyetler kapsamında; Via Carpatia ulaştırma koridoru, Litvanya, Polonya, 
Ukrayna, Belarus, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye 
üzerinden geçen, Kuzey ve Güney Avrupa’yı birbirine bağlaması düşünülen bir karayolu 
şebekesinden oluşmaktadır. 
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Ülkemiz, 3 Mart 2016 tarihinde II. Lancut Deklarasyonunu Macaristan, Litvanya, Polonya, 
Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Ukrayna ile birlikte imzalayarak Via Carpatia karayolu 
koridorunun geliştirilmesi amacıyla iş birliği içerisinde olacağını açıklamıştır.  
 
Via Carpatia ulaştırma koridoru kapsamında Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalara gerekli 
katkılar sağlanmaktadır. 
 
Üyesi bulunduğumuz Trans - Avrupa Kuzey - Güney Otoyolu Projesi (Trans - European North 
- South Motorway - TEM) faaliyetleri kapsamında; 
 

• 14 Nisan 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilen 76. Dönem TEM Yönlendirme 
Komitesi Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda “Karayolu Veri Yönetim 
Anketi” 26 Kasım 2021 tarihinde online olarak doldurulmuştur. 

 
Diğer Faaliyetler 
 

• 23-26 Şubat 2021 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Avrupa 

Ekonomik Komisyonu (BM AEK) İç Ulaştırma Komitesinin 83. Oturumu toplantısı 

hazırlıklarında yararlanılmak üzere, BM AEK bünyesinde yürütülen ve 2016 

yılındaki ilk toplantısından itibaren Kurumumuz tarafından aktif katılım sağlanan 

“Ulaşım Altyapısı Yapım Maliyetlerinin Karşılaştırılması Çalışma Grubu 

(WP.5/GE.4)”na ilişkin bilgi notu gönderilmiştir. 

• Ülkemizdeki ulaştırma ve haberleşme sektörü paydaşları ile birlikte sektörlerin 
geleceğe dönük stratejilerini ve hedeflerini ortak akıl ile belirlemek amacıyla 
yapılan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "Lojistik", "Mobilite" ve 
"Dijitalleşme" teması üzerine Karayolu Çalışma Grubu (KÇG) için Karayolları Genel 
Müdürlüğünün sorumlu, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün ise 
ilişkili kuruluş olarak belirlendiği, 6-7-8 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası çalışmaları yürütülmüş ve katılım sağlanmıştır. 
 

 
Avrupa Birliği ile İlgili Faaliyetler 
 
Türkiye’de Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi için KGM’nin Kapasitesinin Geliştirilmesine 
Teknik Destek Projesi (Technical Assistance for the Capacity Building of KGM for the Road 
Infrastructure Safety Management in Turkey) toplantılarına düzenli olarak katılım 
sağlanmıştır. 
 
29.12.2021 tarihinde Dijital Avrupa Bilgilendirme Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 
 
Yazılım Faaliyeti 
 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yürütülen Strateji Bilgi Sistemi (SBS) kapsamında 
Stratejik Planlama Şubesi Müdürlüğü çalışmalarını içeren yazılım revizyonu, ilave modüllerin 
oluşturulması çalışmaları sürdürülmüştür. 
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Karayolu altyapı projelerinin zaman ve akaryakıt giderlerine yönelik faydaların hesaplanması 
amacıyla web tabanlı yazılım geliştirilmesi çalışmaları tamamlanmış, merkez ve taşra 
teşkilatında yetkili personelin kullanımına sunulmuştur.  
  
Bölge Müdürleri Toplantısı Teknik Koordinasyonu Faaliyeti 
 
Yıllık Geleneksel Bölge Müdürleri Toplantısının teknik konularla ilgili koordinasyon ve kitap 
hazırlama faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 
 
Araştırma-Geliştirme Faaliyeti  
 
Karayolları Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konularda her türlü araştırma-geliştirme 
(AR-GE) faaliyetlerini ilgili birimlerle koordineli şekilde yürütmek, ulusal ve uluslararası 
gelişmeleri takip ederek faydalı olabilecek tüm bilgi, yöntem, uygulama ve diğer çalışmaların 
Türkiye koşullarına adaptasyonunu diğer birimlerle koordineli şekilde gerçekleştirmek 
çerçevesinde; 

 
a) Karayolları Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarının ülkeye sağladığı 

sosyo-ekonomik etkiler konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaların araştırılması ve 
incelenmesi, 

 
b) Fayda/Maliyet Analizi konusunda uluslararası standartlara uygun rehber hazırlanmasına 

yönelik incelemelerin yapılması,   
 

c) Karayolu planlama çalışmalarının objektif ve rasyonel kararlar üzerine kurulması 
amacına yönelik kapasite analizleri için ihtiyaç duyulan fiziki, geometrik standartlar ile 
diğer teknik bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan formata 
dönüştürülmesi, 

 
d) Karayolu planlaması ile ilgili yazılımlar geliştirilmesi ve dünyada bu konuda geliştirilmiş 

karayolu planlaması konusundaki yazılımların Türkiye şartlarına uygun hale getirilerek 
kullanılmasının sağlanması,  

 
e) Karayolu geometrik standartlarının tespitinde ihtiyaç duyulan kapasite, trafik güvenliği, 

seyahat zamanı, gecikme, hız yönetimi, yapım, bakım, işletme ve maliyetler gibi 
faktörlerin değerlendirilmesine yönelik yaklaşım modellerinin geliştirildiği ulusal ve 
uluslararası çalışmalara katılım sağlamak, bilgi alışverişinde bulunmak ve elde edilen 
teknik sonuçların kurumumuz çalışmalarına yansıtılmasını sağlamak için faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir. 

 
Yayın Faaliyeti 
 

• 2021 yılına ait “Karayolu Planlama Bilgileri El Kitabı” güncellenerek yayımlanmıştır. 

• KKTC Karayolu Master Planı 2021-2030 hazırlanarak basımı yapılmış ve dağıtılmıştır. 
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Üst Yönetimce Verilen Diğer Çalışmalar  
 
Üst Yönetim tarafından istenen çeşitli teknik konularda raporların, sunuşların hazırlanması, 
toplantılara katılım sağlanması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
 
 
Teknik Çizim Faaliyeti 
 
Müdürlüğün çalışmalarında kullanılan grafik, kroki, plan, harita vb. teknik çizimler 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Çeviri Faaliyeti 
 
Genel Müdürlüğün ya da Müdürlüğün çalışmalarında ihtiyaç duyulan dokümanların İngilizce-
Türkçe, Türkçe-İngilizce çeviri faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 
 
Evrak Bazında Faaliyet Bilgileri  

 
Stratejik Planlama Şubesi Müdürlüğünün evrak servisine ilişkin 2021 yılı bilgileri Tablo-4’de 
yer almaktadır. 

 
Tablo-4 Evrak Bazında Faaliyet Bilgileri 
 
Başlangıç Tarihi : 01.01.2021 
Bitiş Tarihi  : 31.12.2021   
 

Birim Adı 
Birimin 

Oluşturduğu İç ve 
Olur Sayısı 

Birimin Oluşturduğu 
Kurum Dışına Giden 

Evrak Sayısı 

Birime Gelen İç 
Yazışma Sayısı 

Birime Gelen 
Olur Onay 

Sayısı 

Birime Kurum 
Dışından Gelen 

Evrak Sayısı 

Stratejik Planlama 
Şubesi Müdürlüğü 

619 131 1.467 66 90 

TOPLAM 2.373 

 
 


