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Yeni yol ve diizenlemeler 
Ancak. karayollarmm en can s1k1c1 konusu otan trafik kazalanna 
yi:inelik yeni duzenlemeter getiriliyor. 6rnegin, kazalann yogun olarak 
gi:irlildugu kara noktalann giderilip, trafik denetim hizmetlerinin etkin 
testirilmesi hedefleniyor. 
ileriye di:inuk hedef programlar cerceveslooe, trafik egitimi ilki:igretim 
den baslaularak halk1n bilin<;lendirilmesine i:inem ve i:incelik verilecek. 
Trafik guvenligi konusunda hezmanacak programlara kamuoyunun 
ve sivil toplum orgutlerinin desteqinin arttmlmasi, ozei kesimin trafik 
guvenligiyle ilgili projelere kaunrnmm saqtanmasi ozendiritecek. 
Onumiizdeki y1I, Uluslararas1 Karayolu Ta?1macihg1 Birligi'nin (IRU) 
31, Donya Kongresi i.ilkemizde geri;:ekle?liritecek. IRU kongresinde 
tarusuacak konular. dunyarun krzrsan rekabetci ortammoa karayolu 
ta91mac1hg1 sekti:irunun, ticaret turizm dunyas1 i<;in oynad1g1 i:inemti 
rolun daha iyi anla9ilmasma yard1mc1 olacak. 

i9ba91ndaki 59. Hukumet doneminde ba9lahlan bi:ilunmu9 karayolu 
c;:all9malan h1zlan1yor. HOkOmet tarafmdan haz1rlanan 'turizm eytem 
plani·rn destekleyici nitelikte IstanbulAnkara Hatti, Pozant1Mersin  
~anhurla Hath ve lzmir<;e9me bi:ilgesindeki mevcut otoyol 
baglant1lanna ek otarak 7 ana bolOnm(i9 yol gi.izergah1 oneriliyor. 
K1sa vadede turizm eytem plarn ile ger<;ekle?tirilmesi i:ingi:irlilen 
Turizm Geli9im Bi:ilgeleri, Geli?im Koridorlan ve Geli9im Ana 
Akslann1 destekleyici bolunmi.i9 karayolu baglant1tan geli?tirilecek. 
Bunlar; Zeytin Aks1nda ve Marmara Bi:ilgesinde, Bat1 Karadeniz Eko 
Turizm Aks1nda, Yayla Turizmi Geli?im Bolgesinde, K1$ Sporlan 
Turizm Aksmda. inan9 ve K1rsal Turizm Akslannda planlarnyor. 
Tum bu <;ah9malar gei;:en y1I 1 milyona ula9hg1 tahmin edilen i9 tur 
izm pastasmm geli9mesine olumlu katk1 yapacak. Hedef ve planlar 
karayollannm, turistik bolgeleri de i9ine alacak 9ekilde di.izenli 
geli~ecegini gi:isteriyor. Bi:iylece, geli9melerle sadeoe ii;: turizmin pay1 
yukselmekle kalmay1p, ayni zamanda tarihi ve ki.ilturel degerlerimizin 
tanmmas1 saglanacak. 

' 

Bozuk yollar devrald1k 
Turkiye Cumhuriyeti, Osmanh lmparatonuqu'ndan 14.000 kilometresi 
bozuk ve bakima rnuhtac durumda 18.365 km'lik karayolu ag1 
devralrrus. Cumhuriyetin 1950 yrhna kadarki di:ineminde, dogru bir 
tercih olarak demiryolu ve denizyoluna ag1rt1k veren politikalar ben 

imsendi. 
Yeni bir i:irgutlenme, ABD'nin Marshall yardirm ve makineli in9aata 
ge<;i? gibi itici unsurlann etkisiyle Ti.irkiye karayolu ag1, 1950'1i y1llar 
dan sonra diger ulasim ti.irlerine ait anyapuara gore daha hizh bir 
geli9me gi:isterdi. 
2000 y1h itibariyle, 15 Avrupa Birligi Ulkesinde km<; basma du9en 
karayolu uzunluqu 1,4 76 km'ye utasrrken, Turkiye'de, ki:iy yollanru da 
dikkate ald1g1m1zda bu rakam 0,5 km'yi buldu. 
2005 sonuna gelindiginde, Karayollan Genel Mudurlugu sorumtu 
lugunda 1.892 km otovoi, 31.446 km devlet yolu ve 30.368 km ii yolu 
olmak Ozere toplam 63,706 km uzunlukla karayolu agma ula?lld1. 
Karayollannda boylesine h1zh bir geli?me olurken, yol yapum ve 
tasanrrundaki eksiklikolumsuzluklar her y1l yuzterce insamrruzi trafik 
canavanna kurban vermemize neden oldu. 

Y ollar, karayouan ve turizm .hakkm.da bir gezintiye cikarken, 
yarurnrza rehberlik eimesi 191n TUTEV, Dokuzuncu 5 Y1lhk 

Kalkmma Plaru ile 2023 Turizrn Stratejisi'nde bazi bolumte« atmay: 
ihmal etmedik, 
1771'de bir Frans1z miihendisi, ilk kez ui;: tekerlekli bir arac yapt1 ve 
buna 'kendi kendisine hareket eden' anlammda "otomobil" adrm 
verdi. Leonardo da Vinci, MS 1500 y1llnda, ltalyan kentlerinde insan 
ve arac trafiginin ayrdmasmr, yayalar icin daha yuksek yol seridi 
(kaldmm) yaprlrnasim onerdt Eldeki verilere gore, Turkiyede ilk yot 
lar 1879 Me9rutiyet devrinde, Hasan Fehmi Efendi tarahndan 
haz1rlanan ulasrrn projeleriyle devlet ve ii yollan diye srruflandmhp. 
yollara numara verilerek planlarnaya ahnrrus. 
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