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KARAYOLU GÜZERGAHLARININ 
KONFOR ESASLI ANALİZİ  

Mehmet GÜRSOY 1

ÖZET 

Karayolu ulaşımında daha kısa sürede, daha hızlı seyahat edebilmek kalkış ve hedeflenen 
varış noktaları arasındaki en uygun güzergahın seçilmesiyle mümkündür. Seçilen güzergahta 
trafik güvenliği yeterince sağlanmış ise, seyahat, aynı zamanda daha güvenli halde yapılabilir. 
Dolayısıyla, seyahat güzergahının seçimi yol kullanıcısının tercihi gibi görünmekle birlikte, 
yolun işletilmesinden sorumlu idarelerin güzergah önermesi de mutlaka gereklidir. Bunun 
için, alternatif güzergahların oluşturulması, en uygun güzergahın belirlenmesine esas gerekli 
verilerin derlenmesi ve sürekli canlı tutulması, değerlendirme metotlarının ve seçeneklerinin 
geliştirilmesi ilgili idare tarafından sağlanmalıdır.  

Bu çalışmada, güzergah analizi esaslarına farklı bir yaklaşım getirilmekte olup, sadece 
mesafe ve sürenin değil, güzergahtaki trafik güvenliğini de kapsayan                  sürüş 
konforunun önemi vurgulanmış, güzergahın sağladığı konfor alternatif güzergahların 
analizinde yeni bir “esas” olarak sunulmuştur.  

Ayrıca, konforu etkileyen yol özelliklerinin puanlaması, güzergahı oluşturan yol kontrol 
kesimlerinin ve her bir alternatif güzergahın konfor değerlerinin hesap metodu, yol 
kullanıcılarına en konforlu seyahati sunabilecek güzergahın belirlenmesi için temel esaslar 
‘örnek çalışma’ ile açıklanmıştır. 

GİRİŞ 

Geometrinin temel ifadelerine göre; iki nokta arasındaki en kısa mesafe, çizilen bir doğru 
ile belirlenir. Bu tanım, iki boyutu olan boş bir kağıt düzleminde geçerlidir. Ülke 
coğrafyalarındaki üçüncü boyutu oluşturan yükseltiler ve doğrunun çizilemediği engeller 
dolayısıyla ulaşım; eğriler, sürekliliği sağlayan doğru parçaları ve bunların birleşimi ile elde 
edilen yol ağları ile gerçekleşir. Belirlenen iki nokta arasında seyahat ise, yol ağı içinden 
seçilen güzergahlar üzerinden sağlanır. Dolayısıyla, güzergahlar birer doğru olmadığı için, 
mutlak ideal olan en kısa mesafe de değildir.  

Güzergah tanımı, sadece karayolu ulaşımı için değil, demiryolu, denizyolu ve havayolu 
ulaşım türleri için de geçerlidir. Her seyahatten önce, seyahati etkileyen faktörler dikkate 
alınarak bir güzergah belirleme çalışması yapılmalıdır. Özellikle, hava şartlarının çok önemli 
olduğu denizyolu ve havayolu seyahatlerinde zorunludur. Demiryollarında, işletme ve altyapı 
özellikleri nedeniyle, alternatif güzergah geliştirme imkanı, acil durumlar dışında, her zaman 
bulunamaz. Ancak karayollarında bu esneklik mümkün olup, yol kullanıcıları ve ilgili idare 
tarafından mutlaka kullanılmalıdır.  

1 İnşaat Yüksek Mühendisi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara 
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KARAYOLU AĞI VE TANIMLAR 

Ülkemizin karayolu ulaştırma altyapısını oluşturan karayolu ağları içinde, şehirlerarası 
ulaşımın yapıldığı otoyollar, devlet yolları ve il yollarından oluşan yaklaşık 64000 km.lik 
anayol ağı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğunda olup, yapım, bakım ve 
işletilmesi de KGM’nin görevidir (1). Bunun dışında, diğer kurumların sorumluluğunda olan, 
birer yol ağı olarak değerlendirilebilecek şehir içi yollar, köy yolları ve orman yolları da 
bulunmaktadır.  

Bu çalışmada, KGM yol ağı ve bu ağ için kullanılan tanımlamalar esas alınacaktır.  
Kontrol Kesimi: Başlangıç ve bitiş noktaları tanımlanmış karayolu parçası, 
Kontrol Kesim No (KKNo): Tanımlanmış karayolu kesiminin, sistematik olarak 

belirlenmiş numarası, 
Karayolu Ağı: Otoyol, devlet yolu ve il yolu sınıflarından oluşan yollar bütünü, 
Karayolu Haritası: KGM karayolu ağının, il-ilçe ve bucak merkezlerinin, kontrol kesim 

ara mesafelerinin ve karayolu numaralarının gösterildiği harita, 
Güzergah: Seçilen iki nokta arasındaki karayolu ağı bölümü, 
Yol Kullanıcısı: Karayolunda seyahat eden, yoldan faydalanan kişiler. 

GÜZERGAH ANALİZİ 

Seyahat edilecek güzergahın belirlenmesinde en pratik ve yaygın olan metot karayolu 
haritası kullanımıdır. Harita üzerindeki bilgilerle nereden nereye gidileceği, nerelerden 
geçileceği yazılır-çizilir-hesaplanır. Ayrıca, daha önce o güzergahı kullanmış kişilere sorulur, 
öneriler toplanır. Böylece güzergaha karar verilir. Günümüzde, navigasyon-yön belirleme 
sistemlerinden yararlanılması ve yönlendirmelere göre seyahat imkanı da diğer bir seçenektir.  

Ancak, kullanılan haritanın basım tarihi, okunan bilginin detayı, doğruluğu, kullanan 
kişinin yeteneği, danışılan kişinin bilgi-beceri durumu, navigasyon veri tabanlarında yüklü 
bulunan bilgilerin güncelliği, sonuçta verilen güzergah kararını doğrudan etkileyecektir. 
Dolayısıyla karar, her zaman “en doğru” olmayacaktır.         Çünkü karayolu ağı, üzerinde 
seyahat edenler, yapılan çalışmalar, mevsimsel özellikler, hava şartları ile sürekli değişkenlik 
gösteren hareketlilik, canlılık içeren bir yapıdır.          Bu nedenle, güzergah seçimindeki 
kararın, yolun o andaki durumu veya seyahat süresince öngörülen durumu dikkate alınarak 
oluşturulması gerekir. 

Yolun işletilmesinden sorumlu idarelerin internet sitelerinde güzergah analizine yönelik 
bölümler mevcut olabilir. Nitekim, KGM bu tür bir imkan sağlamakta olup, Zamana Göre ve 
Mesafeye Göre seçenekleri ile, güzergah belirlemekte ve yol kullanıcılarına önermektedir (2). 
Önerinin “resmi” olması sebebiyle, güzergahın               en uygun olduğu sonucu çıkmaktadır. 

Ancak, ifade edildiği gibi önerilen güzergahlar, ‘sürüş zamanı’ ve ‘karayolu uzunluğu’ 
esas alınarak ve programlama esnasındaki veriler kullanılarak belirlenmektedir. Yola canlılık 
katan, karayolu ağındaki değişken unsurların dikkate alınmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, 
önerilen resmi güzergahlar, ‘seyahat anı’ itibariyle en uygun olarak kabul edilemez, en 
azından tekrar analiz edilmesi gerekir. 

Bu nedenle, güzergah analizine esas temel prensiplerin yeniden belirlenmesi, buna uygun 
bilgisayar programının oluşturulması ve mümkünse yol kullanıcılarının interaktif kullanımına 
açık olması gerekir. Böylece, en güncel verilere dayalı, en uygun güzergahın seçilebilmesi 
mümkün olacaktır. 
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TEMEL ESASLAR 

Güzergah optimizasyonu programlarında ‘mesafe’ ve ‘süre’ kriterleri kullanılarak 
belirlenen alternatif güzergahlar ve bunların içinden seçilen “en kısa güzergah” veya “en kısa 
süreli güzergah” önerileri, her zaman doğru sonuçlar ortaya koymadığı için, yol kullanıcıları 
tarafından tercih edilmemektedir. Ancak, esasların doğru belirlenmesi ile optimum-en uygun 
güzergahlar elde edilebilir. Bu amaca yönelik olarak, çalışmada kullanılan temel esaslar 
aşağıda açıklanmıştır. 

Süre; özellikle süreye dayalı optimum güzergahlar, gelişen teknoloji ve araç özellikleri 
nedeniyle, kısa sürede geçerliliğini kaybetmektedir. Öngörülen sürenin %30 fazla olduğu 
optimizasyon programları mevcuttur. Dolayısıyla, bu çalışmada, seyahat süresi ‘doğrudan’ 
esas kriter olarak kabul edilmeyecektir. Diğer unsurların değerlendirilmesi esnasında dolaylı 
olarak yer bulacaktır. 

Uzunluk; seyahat edilecek ara mesafeler ve sonuçta toplam mesafe esas kriter olacak 
ancak, güvenlik ve konfor şartları açısından tek belirleyici olmayacaktır. Özellikle, 
alternatiflerin belirlenmesindeki ön çalışmalarda önemli ölçüde dikkate alınacaktır. 

Yol Sınıfı; her bir alternatif güzergah için çok önemli olup, otoyol, devlet yolu ve il 
yolunda gidilecek mesafeler titizlikle incelenecektir. Öncelik, otoyolların kullanımda olacak, 
sonrasında devlet ve il yolları önerilecektir. 

Şerit Sayısı; güzergahlardaki trafik şeridi sayısı, trafik güvenliği başta olmak üzere sürüş 
konforunu doğrudan etkileyen en önemli esastır. Otoyol, bölünmüş yol ve tek şeritli yollar 
sıralaması ile dikkate alınacaktır. 

Satıh Cinsi; yol platformunun yüzey kaplaması, temel esaslar arasında kabul edilmiştir. 
Beton asfalt, sathi kaplama, stabilize ve diğer olarak ele alınacaktır. 

Yolun Geometrisi; güzergahların sürüş konforunu ve araç performansını etkileyen 
geometrik özellikleri esas kriterdir. Örneğin, %5’den fazla boyuna eğim, dar köprüler, 
altgeçitler ve tüneller, 100 m.den küçük yarıçaplı yatay kurblar sayılabilir. Görüş mesafesinin 
düşük olduğu yatay ve düşey kurb uzunlukları da ayrıca dikkate alınabilir. 

Yol Durumu; güzergahtaki karayolu kesimlerinin kapalılık durumu en önemli husustur. 
Alternatifin değerlendirilmesine doğrudan etkileyecektir. En uygun ancak kapalı olan yol 
önerilemez. Yol çalışması yapılan kesimlerde ise, yol açık olup, sürüş konforu olumsuz 
etkilenecektir. Dolayısıyla, her iki durum esas kriter olarak kabul edilmiştir. Eğer gerekli 
görülürse, ulaşımın diğer şeritten gidiş-geliş, ulaşımın servis yolundan ve ulaşımın kontrollü 
olarak sağlanması durumlarına göre, yapılan çalışmalar bölümü çeşitlendirilebilir. Yolun 
canlılığının en önemli unsuru olan yol durumu bilgilerinin, güzergah analizlerinde 
değerlendirilmesi mutlaka gereklidir.  

Engeller; güzergahlarda sürüş konforunu olumsuz etkileyen unsurlar olup, analize esas 
kriterdir. Şehir geçişlerindeki uzunluk, sinyalizasyonlu ve sinyalizasyonsuz eşdüzey kavşak 
sayıları, hemzemin demiryolu geçidi sayısı örnek olarak verilebilir. 

Diğer; trafik sayımlarındaki gruplandırma, özellikle sanayi bölgeleri ve maden taşıma 
güzergahlarındaki ağır taşıt trafiği, mevsimsel veya bayram tatili gibi dönemsel trafik 
yoğunluğu, kaza kara noktaları, otoyol ücreti toplama alanları, hava durumu sürüş konforunu 
olumsuz etkileyen hususlar olup, değerlendirmeye alınabilir, ayrıca olumlu etkenlerde 
geliştirilebilir. Ancak, bu çalışmada temel esas olarak kabul edilmemiştir.  
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KONFOR DEĞERİ 

Güzergah alternatiflerinin aynı temel esaslar ile değerlendirilebilmesi ve elde edilen 
sonuçların aynı düzlemde kullanılabilmesi için, “birimi” olmayan Konfor Puanları 
geliştirilmiş ve Tablo 1’de verilmiştir. Sürüş konforuna olumlu etkisi olan esaslar pozitif (+), 
olumsuz etkisi olan esaslar negatif (-) değerdedir. 

Tablo 1 Temel Esaslar ve Konfor Puanları 

Grup Temel Esas Birimi Konfor 
Puanı 

Öngörülen 
Hız km/sa 

Mesafe Yol Uzunluğu Km - - 

Yol Sınıfı 
Otoyol Km 1,4 140 
Devlet Yolu Km 1 100 
İl Yolu Km 0,6 60 

Şerit 
Sayısı 

Otoyol (en az 2x2, erişme kontrollü) Km 1,3 140 
Bölünmüş Yol (en az 2x2) Km 1 110 
Tek Şeritli Yol (2x1) Km 0,6 70 

Satıh 
Cinsi 

Beton Asfalt Km 1,3 120 
Sathi Kaplama Km 1 90 
Stabilize Km 0,7 60 
Diğer Km 0,2 20 

Geometri 
%5’den fazla boyuna eğim uzunluğu Km -0,2 80 
Dar köprü, Altgeçit, Tünel uzunluğu Km -0,3 70 
100 m’den küçük yarıçaplı Kurb uzunluğu Km -0,4 60 

Yol 
Durumu 

Kapalılık Durumu * 0 0 
Çalışma Yapılan Kesim Uzunluğu Km -0,4 60 

Engeller 

Şehir Geçişi Uzunluğu Km -0,5 50 
Sinyalizasyonlu Kavşak Sayısı Adet -0,6 40 
Hemzemin Sinyalizasyonsuz Kavşak Sayısı Adet -0,3 70 
Demiryolu Hemzemin Geçişi Sayısı Adet -0,8 20 

Diğer 

Ulaşımın Diğer Şeritten Gidiş-Geliş 
Sağlanması Km -0,4 60 

Ulaşımın Servis Yolundan Sağlanması Km -0,6 40 
Ulaşımın Kontrollü Sağlanması Km -0,8 20 
Kaza Kara Noktaları Km -0,6 40 
Otoyol Ücreti Toplama Alanları Adet -0,8 20 

Hava 
Durumu** 

Hava Açık Km 1 100 
Hava Yağmurlu Km -0,3 70 
Hava Karlı-Buzlu Km -0,6 40 

* Yolun Kapalı olması durumunda, toplam konfor “0” ile çarpılacaktır.
** Veriler, Devlet Meteoroloji İşleri Gn.Md.tarafından üretilmektedir
Eğik yazılan hususlar bu Çalışmada dikkate alınmayacaktır

Bu çalışmada, çarpan olarak etki eden temel esaslara ait konfor puanlarının tespiti için 
herhangi bir deneysel veya analitik çalışma yapılmamış, sadece 100 km/sa hızla giden araç 
dikkate alınarak, aynı gruptaki esasların birbirleri ile olan oranları kabul edilmiştir. Engellerde 
ise, 100 km/sa hızla giden aracın bu engel sebebiyle hızındaki zorunlu azalma oranı 
öngörülmüştür.  
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KONFOR HESAP METODU 

Güzergah alternatiflerinin temel esaslara göre değerlendirilmesi sonucunda, her bir 
güzergah için, güzergahın o andaki gerçek durumuna göre Birim Uzunluk Konfor Değerleri 
(BUKON) hesaplanacaktır. Böylece, farklı güzergahlar, aynı metotla belirlenmiş farklı konfor 
değerleriyle aynı düzlemde kıyaslanabilecektir. En yüksek konforu sunan güzergah “en 
uygun” güzergah olarak önerilecektir. 

Hesap metodu; güzergah, kontrol kesim ve her bir km.si bazında ele alınarak, 
 Her bir temel esasın o km. içindeki miktarının, temel esasa ait konfor puanı ile çarpılması,
 Çarpımların toplanarak o km. bölümüne ait konfor değerinin (NKON) bulunması,
 Güzergahtaki her bir km. bölümüne ait konfor değerlerinin toplanarak güzergahın konfor

değerinin (GKON) elde edilmesi,
 Toplam konfor değerinin güzergah uzunluğuna bölünmesiyle, birim uzunluk konfor

değerinin (BUKON) hesaplanması,
 Alternatiflerin uzunluk farklarından dolayı, en kısa güzergah ile olan uzunluk farkının en

kısa güzergahın BUKON değeri ile çarpılması ve GKON’dan çıkarılarak, güzergahın
düzeltilmiş konfor değerinin (KON) bulunması şeklindedir.

Güzergahların, Kontrol Kesim No (KKNo) ile ifade edilen, karayolu bölümlerinden 
oluştuğu açıklanmıştı. Dolayısıyla, her bir alternatif güzergahta yer alan karayolu kesimleri ve 
bunların o güzergahtaki bölümlerinin başlangıç ve bitiş km.leri, bu bilgileri içeren karayolu 
haritası (3) üzerinden belirlenip Tablo 2 de listelenmiştir. 

Tablo 2 Bir Güzergahın Karayolu Kontrol Kesimleri ve Km.leri 

Her bir kontrol kesim, km. bazında çözümlenecek ve her km. için bir satır olacak şekilde 
Tablo 3 formatında düzenlenecektir. Böylece, Tablo 2’deki güzergah için,            210 adet 
KKNo+Km’nin bulunduğu 210 satırlık bir tablo oluşacaktır. Tablonun ilk satırında 200-
08+24, son satırında ise 200-12+52 km. noktaları yer alacaktır. 

Kontrol kesimlerin her bir km.sinde, hangi temel esasın, ne miktarda bulunduğu fiilen 
tespit edilecek, Tablo 3 formatı kullanılarak ilgili sütuna yazılacaktır. 

Miktarlar ile temel esasın puanı çarpılarak ve yatay toplam alınarak, her bir km. 
bölümünün konfor değeri (NKON) hesaplanacaktır. 

Km. konfor değerlerinin toplanması ile tüm güzergahın konfor değeri (GKON) 
belirlenecektir. 

Böylece, gerçek, güncel verilerle incelenen güzergahın toplam konfor değeri, güzergah 
uzunluğuna bölünerek birim uzunluk konfor değeri (BUKON) hesaplanacaktır.  

 Eskişehir-Ankara 
KKNo Başlangıç Bitiş 
200-08 24 64 
200-09 0 56 
200-10 0 39 
200-11 0 23 
200-12 0 52 

Toplam : 210 km 

200-08 

200-09 

200-10 

200-11 

200-12 

Karayolu 2.Ulusal Kongresi Bildiri – Ekim 2011 



6/10 

Alternatifli güzergah analizlerinde, her bir güzergahın uzunluğu (Ui) ile en kısa 
güzergahın uzunluğu (Umin) arasındaki fark, en kısa güzergahın BUKONmin değeriyle çarpılıp 
GKONi’den çıkarılacak ve düzeltilmiş konfor değeri (KONi) bulunacaktır.      

KONi = GKONi – [BUKONmin x (Ui - Umin)] 
Bu değerler (KON1,2,3) alternatiflerin karşılaştırılmasında kullanılarak, en yüksek konfora 

sahip güzergah ‘en uygun’ olarak belirlenecektir.  
200-11 KKNo.lu Devlet yolunun kontrol kesim konfor değerinin hesabı, örnek olarak

Tablo 3’de verilmiştir.  Buna göre her bir km. “200-11+Km” olarak ifade edilmiş ve her bir 
km. bölümünün konfor değerleri (NKON) ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bunların toplanmasıyla 
Yol Kesiminin Konfor değeri (YKON) bulunmuştur. 

Tablo 3 Kontrol Kesim Konfor Değerleri Hesaplama Tablosu 

Görüleceği üzere, 200-11 yolunun KKNo+Km bazında en yüksek konfor değeri 3,3’tür. 
Sürüşü zorlaştıran unsurlar nedeniyle bazı km.lerin konfor değerlerinde azalmalar olmuştur. 
Buna göre en küçük değer 1,8’dir. Çünkü 200-11+20’nci km;  hem şehir geçişi, hem 1 adet 
sinyalizasyonlu kavşak içermekte, hem de tamamında      (1 km. uzunluğunda) yol çalışması 
bulunmaktadır. 
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Dolayısıyla, bu kontrol kesimdeki en konforsuz bölüm, 25.08.2010 itibarıyla, 
20’nci km.dir. Bu km.de, yoldaki çalışma tamamlandığında konfor değeri 2,2’ye, 
sinyalizasyonlu kavşak kaldırıldığında ise 2,8’e yükselecektir. Eğer şehir geçişi olma durumu 
kaldırılabilirse 3,3 değerine ulaşılacaktır. 

Bütün karayolu ağı dikkate alındığında, Tablo 2 formatındaki çalışma tablosu, yaklaşık 
64000 satır ve temel esas olarak kabul edilen kriter sayısı kadar sütundan oluşacaktır. Ayrıca, 
her bir noktaya ait verilerin çeşitliliği ve sürekli güncel tutulduğu kurum içindeki ilgili 
birimlerin farklı olması da çalışmanın başka bir boyutudur.      Ancak, oluşturulacak veri 
tabanları ve bilgisayar programı ile karmaşık gibi görünen sistemin işletilmesinin kolay hale 
getirilebileceği düşünülmektedir.  

Başlangıç olarak, sadece illerarası güzergahların analizi için yaklaşık 34000 km.lik 
otoyol+devlet yolları kesimlerinde çalışılabilir. Sonraki aşamada ise, il yolları da kullanılarak 
ilçeler arası güzergah çalışmaları yapılabilir. 

ÖRNEK ÇALIŞMA 

Açıklanan metot kullanılarak, Ankara-Antalya güzergahı incelenecektir. 
Buna göre, Şekil 1’de gösterilen alternatif güzergahlar; 

Güzergah 1 : Ankara-Afyon-Burdur-Antalya 
Güzergah 2 : Ankara-Polatlı-Yunak-Akşehir-Gelendost-Antalya (KGM önerisi) (2) 
Güzergah 3 : Ankara-Konya-Seydişehir-Manavgat-Antalya 

Tablo 4 Güzergahların Karayolu Kontrol Kesimleri ve Başlangıç-Bitiş Km.leri (4) 

Güzergah 1 Güzergah 2 Güzergah 3 
KKNo Başlangıç Bitiş KKNo Başlangıç Bitiş KKNo Başlangıç Bitiş 

200-12 0 52 200-12 0 52 750-07 0 15 
200-11 0 23 200-11 21 23 750-08 0 68 
200-10 0 39 695-01 0 78 715-01 0 61 
260-03 0 31 695-02 0 75 715-02 0 41 
260-02 0 18 695-03 0 19 715-03 0 53 
260-01 0 68 300-10 15 17 330-13 0 12 
300-07 33 52 695-04 0 19 696-01 0 87 
650-09 0 45 695-05 0 18 695-08 32 65 
650-10 0 55 695-06 0 3 695-09 0 37 
650-11 0 32 330-10 0 65 695-10 0 60 
650-12 0 51 32-

26** 
0 48 400-11 0 38 

650-13 0 34 685-03 21 24 400-10 0 52 
650-14 0 54 685-04 0 36 

685-05 0 37 
400-10 0 17 

Toplam 521 km* Toplam 474 km* Toplam 557 km* 
*Ankara Çevre Otoyolu içinde kalan Belediyeye ait yollar dahil değildir      ** İl Yolu
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Güzergah 3 : 557 km 

Güzergah 2 : 474 km 

Güzergah 1 : 521 km 

Görüldüğü gibi, mesafe üzerinden değerlendirmede en kısa güzergah 2 nolu alternatif 
olup, KGM internet sitesinde (2) önerilmektedir. Mesafe, alternatiflerin belirlenmesinde ilk 
yaklaşım olarak kullanılacaktır. Bu anlamda, Ankara-Antalya için örneğin 800 km.lik başka 
bir alternatifin incelenmesi uygun olmayacaktır. 

Şekil 1 Ankara-Antalya Güzergah Alternatifleri 

Belirlenen üç alternatif güzergah için konfor değerleri hesaplaması Tablo 5’te verilmiştir. 
Çalışmanın örnek olması nedeniyle, her bir KKNo+Km bölümünün konfor değerinin NKON 
hesaplandığı, yüzlerce satır gerektiren Tablo 2 formatı kullanılmamış, eldeki verilerle kontrol 
kesim bazında konfor değerleri (YKON) hesaplanmıştır. 

Yol Çalışması 
Yapılan KKNo 

ve Km.leri 
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Tablo 5 Güzergah Konfor Değerleri Hesap Tablosu 

KKNo 

Yol Sınıfı Şerit Sayısı Satıh Cinsi 
Şehir Geçişi 

Toplamı 

Yol 
Çalışması 

25.08.2010 

Kontrol 
Kesim 
Konfor 
Değeri 

(Birimsiz) 

Devle
t 

Yolu 

İl 
Yolu 

Bölün
müş 

Tek 
Şerit 

Beton 
Asfalt 

Sathi 
Kap 

Birimi Km Km Km Km Km Km Km Km 
Puan 1 0,6 1 0,6 1,3 1 -0,5 -0,4 YKON 

200-12 52 52 52 3 170,1 
200-11 23 23 23 5 73,4 
200-10 39 39 39 1 128,2 
260-03 31 31 31 31 89,9 
260-02 18 18 18 3 58,2 
260-01 68 68 51 17 10 68 187,1 
300-07 19 19 19 10 57,7 
650-09 45 45 45 12 130,2 
650-10 55 55 6 49 7 163,3 
650-11 32 31 1 32 2 32 81,8 
650-12 51 51 1 50 3 51 131,4 
650-13 34 34 34 102 
650-14 54 54 54 9 157,5 
Toplam 521 km Güzergah 1 Toplam Konfor Değeri GKON1 1530,8 

Güzergah 1 Birim Uzunluk Konfor Değeri BUKON1 2,938 
Güzergah 1 Düzeltilmiş Konfor Değeri KON1 1408,02 

200-12 52 52 52 3 170,1 
200-11 2 2 2 2 5,6 
695-01 78 5 73 1 77 7 201,6 
695-02 75 75 75 5 12 187,7 
695-03 19 19 19 1 48,9 
300-10 2 2 2 2 2 4,2 
695-04 19 3 16 19 3 49,1 
695-05 18 18 18 2 10 41,8 
695-06 3 3 3 1 7,3 
330-10 65 3 62 65 3 168,7 
32-26 48 48 48 105,6 

685-03 3 3 3 7,8 
685-04 36 36 36 1 93,1 
685-05 37 1 36 37 2 95,6 
400-10 17 17 12 5 7 51,1 
Toplam 474 km Güzergah 2 Toplam Konfor Değeri GKON2 1238,2 

Güzergah 2 Birim Uzunluk Konfor Değeri BUKON2 2,6122 
Güzergah 2 Düzeltilmiş Konfor Değeri KON2 1238,2 

750-07 15 15 15 4 47,5 
750-08 68 68 68 1 9 220,3 
715-01 61 61 35 26 5 61 166,6 
715-02 41 41 32 9 3 41 114,7 
715-03 53 53 53 5 25 162,4 
330-13 12 12 12 12 12 28,8 
696-01 87 8 79 13 74 8 60 205,3 
695-08 33 16 17 33 2 91,2 
695-09 37 1 36 37 96,6 
695-10 60 60 60 1 155,5 
400-11 38 38 38 2 28 113,2 
400-10 52 52 47 5 13 163,6 
Toplam 557 km Güzergah 3 Toplam Konfor Değeri GKON3 1565,7 

Güzergah 3 Birim Uzunluk Konfor Değeri BUKON3 2,811 
Güzergah 3 Düzeltilmiş Konfor Değeri KON3 1348,88 
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Güzergah 1; 521 km 
Düzeltilmiş Konfor Değeri : 1408,02 

Güzergah 2; 474 km 
Düzeltilmiş Konfor Değeri : 1238,20 

Güzergah 3; 557 km 
Düzeltilmiş Konfor Değeri : 1348,88 

Temel Esaslar kapsamında bulunan, yolun geometrisi ve yol üzerindeki engellere ait 
bilgilere ulaşılamadığı için bu örnek çalışmaya dahil edilememiştir. 

 

Tablo 5 incelendiğinde, 25.08.2010 tarihi itibarıyla, en yüksek konfor değeri 1408,02 
olup, 1 nolu güzergaha aittir. 1348,88 değeriyle 3 nolu güzergah ikinci alternatif olarak ortaya 
çıkmıştır. 2 nolu güzergah ise, 1238,20 konfor değeriyle, incelenen alternatifler içinde en 
uygun olmayandır.  

İnceleme tarihinde, yol kullanıcılarına önerilmesi gereken, öngörülen en yüksek konforun 
sağlanacağı alternatif, 521 km uzunluğundaki, Güzergah 1: Ankara-Afyon-Burdur-Antalya 
güzergahıdır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, mesafe ve süre esaslı güzergah optimizasyonu uygulamalarına yeni bir 
alternatif yaklaşım getirilerek, yolun yol kullanıcılarına sağladığı konforun güzergah 
analizlerinde esas olarak dikkate alınması konusu incelenmiş, gereklilikleri açıklanmıştır. 

Yolun, sürüş konforunu etkileyen fiziki, geometrik ve güncel durumları dahil edilerek 
analiz yapılması ve sonucunda en uygun güzergahın belirlenmesiyle, gereksiz seyahat süresi 
kayıpları önlenecek, trafik kazalarında azalma olacak, yakıt tasarrufu sağlanacak ve çevreye 
olumsuz etkiler azaltılacaktır.  

Ayrıca, yoldan sorumlu olan idareler, yol ağındaki her bir kontrol kesimin ve her bir 
noktasının konfor değerini en güncel verilerle takip edebilecektir.  Buna göre,                 en 
konforsuz noktalar, km.ler belirlenebilecek, gerekli iyileştirme çalışmalarında 
kullanılabilecek, trafik kazalarındaki yol kusurları düzeltilebilecek, karayolu trafik 
güvenliğinin artırılmasına katkı sağlanabilecektir.  

Oluşturulacak veri tabanları ve bilgisayar programları, karayolu yönetim sistemi’nin 
kurulmasında ve işletilmesinde temel olarak kullanılabilecektir.  

Konfor esaslı güzergah analizi ile en konforlu seyahat imkanı sunan, en uygun 
güzergahlara karar verilebilecek, yol kullanıcılarına güvenle ve güncel olarak 
önerilebilecektir. 
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