
BÖLÜNMÜŞ YOL ÇALIŞMALARI 

Bölünmüş Yol Çalışmaları: 

Konya İlinde yapımı planlanan bölünmüş yol uzunluğu 1.316 km olup, 2016 yılı sonuna 

kadar 1.026 km’lik kesim tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır.  

Konya-Afyonkarahisar Yolu:  Toplam uzunluğu 216 km olan yolun 141 km’si Konya, 

75 km’si Afyonkarahisar ili sınırlarında yer almaktadır. Önceki yıllarda yolun tamamı sathi 

kaplamalı bölünmüş yol olarak bitirilmiş ve trafiğe açılmıştır. Üstyapı standardının artırılması 

amacıyla yolun tamamında BSK yapımı çalışmalarına devam edilmekte olup, 2016 yılı sonu 

itibariyle 203 km’lik kesim BSK’lı olarak (Konya ilinde 136 km, Afyonkarahisar ilinde 67 km 

olmak üzere) tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır. 2017 yılında 5,5 km SK üzeri BSK çalışması 

yapılacaktır. 

Konya-Ereğli-Ulukışla Ayrımı Yolu: Toplam uzunluğu 173 km olan yolun önceki 

yıllarda tamamı sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak bitirilmiş ve trafiğe açılmıştır.  Üstyapı 

standardının artırılması amacıyla yolun tamamında BSK yapımı çalışmalarına devam edilmekte 

olup, bugüne kadar yapılan çalışmalarla 126 km’lik kesim BSK’lı olarak tamamlanmış ve 

trafiğe açılmıştır. Projenin 2017 yılında 12 km SK üzeri BSK çalışması yapılacaktır. 

Konya-Aksaray Yolu: Toplam uzunluğu 135 km olan yolun 72 km’si Konya ili, 63 

km’si Aksaray ili sınırlarındadır. Önceki yıllarda yolun tamamı sathi kaplamalı bölünmüş yol 

olarak bitirilmiş ve trafiğe açılmıştır. Üstyapı standardının artırılması amacıyla yolun 

tamamında BSK yapımı çalışmalarına devam edilmekte olup, bugüne kadar yapılan 

çalışmalarla 131 km’lik kesim BSK’lı olarak (Konya ilinde 72 km, Aksaray ilinde 59 km olmak 

üzere) tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır. 2017 yılında Aksaray ili sınırlarında 4 km SK üzeri 

BSK çalışması yapılacaktır. 

Konya-Ankara Yolu:  Toplam uzunluğu 155 km olan yolun tamamı BSK kaplamalı 

bölünmüş yol olarak 2012 yılında tamamlanmıştır. 2016 yılında bu yol üzerinde Altınekin 

Köprülü Kavşağının yapım çalışmaları tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 

Konya-Karaman Yolu: : Toplam uzunluğu 100 km olan yolun 62 km’si Konya, 38 

km’si Karaman ili sınırları içinde yer almaktadır. 2015 yılında yolun tamamı BSK kaplamalı 

bölünmüş yol olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.  



Kulu Ayr.-Aksaray-(Ereğli-Ulukışla) Ayr. Yolu: Toplam 197 km uzunluğundaki 

yolun tamamı sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır. 2016 yılı sonu itibariyle 

yolun tamamı BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 

Konya-Seydişehir–13.Bölge Hududu Yolu: Toplam uzunluğu 133 km olan yolun 

bugüne kadar yapılan çalışmalarla 116 km’lik kesim Bölünmüş Yol olarak (79 km BSK, 37 km 

SK) tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır.  SK üzeri BSK çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 

uzunluğu 7,4 km olan Alacabel Tünelinde (çift tüp tünel) çalışmalara devam edilmektedir. 

Tünelin bağlantı yolları olarak güzergâh dışından geçen 11,8 km Bölünmüş Yol yapılacaktır. 

Bu yol üzerinde yapımı öngörülen Tınaztepe tünelinin (2,9 km) proje çalışmaları devam 

etmektedir. Bu iki tünelin tamamlanmasıyla birlikte mevcut yolda yaklaşık 8 km kısalma 

sağlanacaktır. Ayrıca Susuz Viyadüğü (402 m) bu ihale kapsamında yapılacaktır.  2017 yılında 

22 km SK üzeri BSK çalışması yapılacaktır. 

Konya-Beyşehir Yolu: Toplam uzunluğu 93 km olan yolun bugüne kadar yapılan 

çalışmalarla 58 km’lik kesim Bölünmüş Yol olarak (42 km BSK, 16 km SK) tamamlanmıştır. 

2017 yılında 34,6 km BSK kaplamalı bölünmüş yol, 16,6 km SK üzeri BSK çalışması 

yapılacaktır. Projenin 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. 

 (Konya-Karaman)Ayr-Dinek-Belören-Hadim Yolu: Toplam uzunluğu 109 km olan 

bu yolun 60 km’si ihale edilmiş olup bugüne kadar yapılan çalışmalarla 25 km’lik kesim BSK 

kaplamalı Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır. Yolun geri kalan 49 km’lik kesiminde proje 

çalışmalarına devam edilmektedir. Bu aks üzerinde 1 adet 1.372 m uzunluğunda Eyiste 

Viyadüğü ve 1 adet 420 m uzunluğunda aç-kapa tüneli yapılacaktır.  Eyiste Viyadüğü ihale 

edilmiş olup 2017 yılında çalışılacaktır. Aç-kapa tüneli 2017 yılında ihale edilmesi 

planlanmaktadır. Bu ihale kapsamında 2 km bağlantı yolu yapılacaktır. 2017 yılında 10 km 

BSK kaplamalı bölünmüş yol çalışması yapılacaktır.  

Karaman-Ayrancı-Ereğli Yolu: Toplam uzunluğu 88 km olan yolun 14 km’si Konya, 

74 km’si Karaman ili sınırlarında yer almaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla 75 km’si 

BSK kaplamalı Bölünmüş yol (72 km’si Karaman, 3 km’si Konya) olarak tamamlanmıştır. 

Çalışmalara devam edilmektedir. 2017 yılında 10 km BSK kaplamalı bölünmüş yol (7,7 km’si 

Konya ilinde, 2,3 km Karaman ilinde) çalışması yapılacaktır.  

Polatlı-Yunak-Akşehir Yolu: Toplam uzunluğu 94,4 km olan yolun, bugüne kadar 

yapılan çalışmalarla 22 km’si bölünmüş yol, 30 km’si tek yol olarak tamamlanmıştır. 



Çalışmalara devam edilmektedir. 2017 yılında 2,5 km BSK kaplamalı bölünmüş yol çalışması 

yapılacaktır. 2017 yılında 2,5 km BSK kaplamalı bölünmüş yol yapımı hedeflenmiştir. Yolun 

Tuzlukçu Ayr-Yunak arasındaki 35,5 km’lik kesiminin BSK kaplamalı bölünmüş yol yapılması 

için 06.02.2017 tarihinde ihaleye çıkılmış olup ihale süreci devam etmektedir.  

(Konya-Karaman) Ayr-Çumra Yolu: 20 km uzunluğundaki yolun tamamı önceki 

yıllarda BSK kaplamalı tek yol olarak tamamlanmıştır. Yolun tamamının bölünmüş yola 

dönüştürülmesi amacıyla ihale yapılmıştır. 2017 yılında 3 km BSK kaplamalı bölünmüş yol 

yapılması hedeflenmiştir.  

 


