
TRAFİĞİ SAKİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ 

Korunmasız yol kullanıcılarının yoğun olduğu alanlardan geçen karayolu kesimlerinde trafik 
kazalarının yoğunlaştığı bilinmektedir. Kentsel yol altyapısını kullanan yol kullanıcılarının 
mobilite isteği ile korunmasız yol kullanıcılarının erişim ve güvenlik beklentileri birbiriyle zıt 
taleplerdir. Bu durum, kavşaklarda ve yaya geçitlerinde çatışmalara sebep olurken bu 
kesimlerde kazaların sayı ve şiddetini hıza bağlı olarak önemli oranda arttırmaktadır. 

Düşük hız, yayalar, bisikletliler ve yerel erişim arasındaki uyumu sağlamak için gereklidir. 
Gözlemlenen işletme hızları genellikle işaretlenmiş hız veya proje hızlarından yüksektir. Aşırı 
hıza tepki ise güvenlik ve yüksek gürültü düzeyinden kaynaklanmaktadır. Yüksek hızda 
seyreden araçlar, bir yerleşim yerinde sükunet, güvenlik ve yaşam kalitesi açısından bir tehlike 
unsuru olarak görülür. 

Yolun o kesiminin fiziki ve geometrik özelliğine bakarak tüm yol kullanıcıları kendilerine 
tanınan davranışların sınırlarını algılayabilmelidir. Yolun geometrisi trafik güvenliğini tehdit 
eden davranışları kısıtlarken, aynı zamanda istem dışı gerçekleşen hataları da affedici nitelikte 
olmalıdır.  

Karayolu güvenliği veya trafik mühendisleri tarafından geliştirilmiş, sürücüleri daha yavaş araç 
kullanmaya yönlendiren ya da buna zorlayan çok sayıda fiziksel özellik bulunmaktadır. Bu 
önlemlerin birçoğu, yasal ya da tavsiye edilen hız sınırından daha hızlı araç kullanmayı 
engelleyen etkilere sahiptir. 

Trafiğin sakinleştirilmesi, temelde taşıt hızlarını bazen de trafik yoğunluğunu düşürmek 
amacıyla tasarlanmış olan ve yapısı gereği bir tür doğal denetim etkisi meydana getiren 
mühendislik önlemleridir. Özellikle yerleşim alanlarında hızın azaltması sorunu, trafik ve 
ulaşım sektörünün en popüler konularından biridir. Bu amaçla, trafik sakinleştirme 
yöntemlerinin kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. 

Trafik  sakinleştirme önlemlerinin temel hedefi, “Motorlu taşıt trafiğinin zararlı etkilerini en 
aza indirmek” tir. Bunların dışında diğer önemli amaçları ise şöyle özetlenebilir: 

 Yaya, bisikletli, fiziksel ve zihinsel engelliler ile çocuklar gibi motorlu taşıtlar 
karşısında dezavantajlı olan yol kullanıcılarının güvenliğini ve konforunu arttırmak, 

 Trafik kazalarının sayısını ve şiddetini azaltmak,  
 Hava ve gürültü kirliliğini azaltmak, 
 Sokak ve caddelerin, taşıt yolu olmanın dışında dinlenme, gezinti ve oyun gibi kamusal 

sosyalleşme alanları olmalarını sağlamak, 
 Yol kesitlerinde daha çok yeşil alana ve ağaçlandırmaya imkan verecek düzenlemeleri 

teşvik etmek, 
 Toplu taşım sisteminin etkinliğini arttırıcı düzenlemeleri teşvik etmek, 
 Kısa mesafeli yolculuklar için motorlu araç kullanımını azaltacak tedbirler almak, 
 Sürücülerin, yavaş gidilmesi gereken mahalle içerisindeki yollarda hız yapmalarını ve 

bu yolları kestirme yol olarak kullanarak trafik yoğunluğu oluşturmalarını 
engellemektir. 

Trafik sakinleştirme uygulamaları, seyahat hızına etki edebilmek için geometrik değişiklikleri 
yada tasarımı kullanır ve sürücülerin seyahat için belki başka güzergah seçmesine neden olur. 
Burada amaçlanan, yerel caddelerin asıl fonksiyonlarına dönmesini sağlayarak, o bölgede 
yaşayanlar için daha yaşanabilir bir çevre oluşturmaktır. Yerel caddelerdeki problemler 
genellikle, o bölgeden transit geçen trafik, hız ve/veya gürültüdür. Trafiğin sakinleştirilmesi 



alana özgüdür ve uygun trafik sakinleştirme önlem ve yöntemlerinin seçiminde özel koşullar 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

TRAFİK SAKİNLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ AMACI 

Hız sakinleştirme çalışması genellikle belli bir yöredeki yollarda hız yapma ve kestirme yol 

kullanma sorununa çözüm bulmak amacıyla yapılmaktadır. Söz konusu sorunlar, motorsuz araç 

kullanıcılarının, motorlu araç kullanıcıları tarafından tehdit edildiği ve hatta tehlikeye atıldığı 

bir ortam yaratabilir. Buna ilaveten, geniş ticari araçların yer aldığı trafikte, yüksek oranda 

kestirme yol kullanılması vakasının yer alması sorunun ciddiyetini artırmaktadır. Bölgede 

neden olduğu ilave trafik hacmi dışında, kestirme yol kullanan motorlu araç sürücüleri, yerel 

motorlu araç sürücülerine göre daha hızlı araba kullanmaktadır. Hız sakinleştirme çalışmaları, 

yüksek hız ve kestirme yol kullanma oranı sorunlarının üzerine eğilerek, çevredeki yaya ve 

bisikletlilerin gerçek ve algılanan güvenliklerini ve dolayısıyla yaşam kalitelerini artırabilir. Hız 

sakinleştirme çalışmalarının geliştirilmesi kapsamında, bisikletli ve yayaların güvenlik ve 

hareketliliğini artırabilen yaya kaldırımı, bisiklet yolu ve buna benzer nitelikte uygulamalar yer 

alabilir.   

 

 

 

 

Hız sakinleştirme çalışmalarında fiziksel önlemlerin rolü, “kendi kendini denetleme” nitelikleri 

açısından önemlidir. Hız kasisleri ve trafik adası gibi hız sakinleştirme önlemleri denetlemenin 

olmadığı durumlarda,  motorlu araçları yavaşlatmak gibi bir özelliğe sahiptir. Diğer taraftan, 

yük sınırlaması ve tek yönlü yollar gibi trafik kontrol elemanlarının etkinliği, polis denetiminin 

düzeyi ve motorlu araç sürücülerinin yasal sınırlamalara uyma isteğine bağlıdır. Bu nedenle, 

hız sakinleştirme önlemlerinin alınması bölgede trafik ile ilgili hedeflere ulaşılması açısından 

daha kesin sonuç verebilir. Hız sakinleştirme önlemleri, trafik kontrol cihazları ile 

karıştırılmamalıdır. Trafik kontrol cihazları, işaret, sinyal, kaplama işaretleri ve motorlu araç 

sürücülerinin hareketlerini yönlendirecek ve düzenleyecek diğer cihazlardır. Hız sakinleştirme 

yöntemleri, öz-denetim sağlayan önlemler yoluyla araç trafiği ile yolları kullanan her hangi bir 

kullanıcıyı ortak noktada buluşturma ve aralarında denge sağlama amacıyla kullanılmaktadır.     

 

 

 

Trafik Sakinleştirme Ne Demektir? 

Motorlu araç kullanımının negatif etkilerini azaltan, sürücü davranışlarını değiştiren, 
özellikle korunmasız yol kullanıcıları için trafik şartlarını iyileştiren ve temelde fiziki 
tedbirlerin bir kombinasyonu olarak tanımlanabilir. 



 
 

 

 

 

 

 

TRAFİK SAKİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ VE TASARIM İLKELERİ 

Ulaştırma sektöründeki uzmanların birçoğu, herhangi bir yolda yeni yöntemlerin kullanımı 
konusunda tereddüt gösterirler. Kabul görmüş standartlarda metotlar geliştirerek, yeterince 
işaretleme yaparak ve işaretleri yerinde sürekli muhafaza ederek bu endişelerin üstesinden en 
iyi şekilde gelinebileceğini düşünürler. Çeşitli ülkelerdeki ilgili kurum ve kuruluşlar, tasarım 
standartlarına olan ihtiyacı dikkate almakta ve bu konuda çalışmalar yapmaktadır. Hız yönetimi 
konusunda yayımlanmış çok sayıda el kitabı ve kılavuzlar mevcuttur. Bu tür yayınlar 
incelendiğinde hız yönetim tekniklerinin genellikle 4 ana başlıkta toplandığı görülür:  

 Yol tasarım teknikleri: Sürücünün güzergahını değiştirmeye yönelik fiziksel önlemleri 
içerir. 

 Yol yüzey teknikleri: Hız kasisleri, yol daraltması veya sürücünün dikkatini çekmek için 
kaplama üzerinde işaretleme vb. yöntemlerdir.  

 Trafik kontrol teknikleri: Düşey işaretler, ışıklı işaretler, trafik sinyalizasyonu vb. 
yöntemlerle, uymaları gereken hız veya yaklaşan tehlike konusunda sürücüleri uyarır.  

 Denetim teknikleri: Denetim teknikleri, hız panelleri veya diğer ek denetim 
yöntemleriyle sürücülere hız limitini ve seyahat ettikleri hızı hatırlatır. 

 

Trafik Sakinleştirme Yöntemlerinin Seçimi 

Trafik sakinleştirme yöntemlerinin seçiminde aşağıdaki hususlar göz önünde 
bulundurulmalıdır:  

 Etkilenen yollardaki hacim ya da hızı azaltmaya yönelik tedbirlerin potansiyeli 

 Yol tipi 

 Mevcut saha koşulları 

Bazı önlemler hacim ya da hızları azaltma yöntemlerine göre dört grupta toplanır. Bu gruplar 
şunlardır:  

 Yatay Sapma: İki tip trafik sakinleştirme yöntemi kullanılmaktadır.  
 İlk yöntemde yolda yatay değişiklikler meydana getirilerek sürücünün düz 

doğrultuda sürme becerisi engellenir. Bu değişiklik sürücüleri önlemin 

Trafik Sakinleştirme Önlemleri Nerelerde Uygulanır? 

 Konut alanlarına yönelik yerel caddelerde 

 Yerleşim alanı içerisindeki toplayıcı yollarda 

 Şehir merkezleri yada ticari alanların içerisindeki arter yollarda (İşaretlenmiş  
hız 65 km/saat yada daha az ise) 



uygulandığı bölgeden güvenli geçebilmek için araçlarının hızını düşürmeye 
zorlar.   

 İkinci tip yatay sapma önlemi, seyahat şeridi genişliğinin daraltılmasıdır. Bu 
uygulamada, kabul edilebilir düzeydeki konforu sağlayabilmek için, 
kullanılabilir yol alanı azaltılarak sürücülerin hızlarını düşürmesi sağlanır.  

Yatay sapma önlemleri esas olarak hız endişelerini gidermek için kullanılsa da, seyahat 
şeridini daraltan uygulamalar karşıdan karşıya geçiş mesafesini kısaltması nedeniyle 
yaya güvenliğini de artırır. Yatay sapma önlemleri hacimleri azaltmada da ikincil bir 
etkiye sahiptir, ancak bu etki genellikle küçüktür. 

 Düşey Sapma: Yol yüksekliğinde değişiklik meydana getiren trafik sakinleştirme 
yöntemlerdir. Uygun tasarlandığında, sürücüler hoş olmayan tümsek hissinden 
kaçınmak için, bu önlemlerin uygulandığı yerlerde araçlarını yavaşlatmak zorunda kalır. 
Yatay sapma önlemleri gibi, düşey sapma önlemleri de yaya güvenliğini artırmak için 
de kullanılır. 

 Fiziksel Engeller: Bazı araç hareketlerini önleyen tedbirleri kapsamaktadır. Böylece 
kestirme yol kullanan trafik üzerinde caydırıcı bir etki yapar. Trafik hacim azalması, 
trafik sakinleştirme önlemlerinin niteliğine ve engellenen manevra sayısına bağlıdır. 

 Yatay ve Düşey İşaretlemeler: Yoldaki fiziksel değişikler yerine trafik hareketlerini 
düzenleyen trafik sakinleştirme önlemleri olarak kullanılabilir. Bazı uygulamalarda, bu 
önlemler fiziksel trafik sakinleştirme yöntemleri ile aynı etkiyi sağlayabilir. Bununla 
birlikte, sürücülerin kurallara uyması için genellikle polis denetimi gereklidir. 

 
Hızları ya da trafik hacimlerini azaltma ana işlevinin yanı sıra, önlemlerin büyük çoğunluğunun 
araç, yaya, bisiklet ve diğer araçlar arasındaki çatışmaları azaltma özelliği de vardır. Buna ek 
olarak, iyi tasarlanmış ve düzenlenmiş trafik sakinleştirme önlemleri bir yerleşim alanının 
görünümünü ve sakinlerinin yaşam kalitesini artırabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAFİK SAKİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİN ETKİSİ 

 Trafik 
Hacminde 

Azalma 

Hızda 
Azalma 

Çatışmada 
Azalma 

Acil Durum 
Müdahalesi 

Yatay Sapma 

Yaka / Boğaz     

Keskin kurp (Şikan)     

Kapı     

Yükseltilmiş Orta Ada 
/Yaya Refüjü 

    

Yol diyeti (Road diet)      

Mini Dönel Kavşak     

Düşey Sapma 

Hız Kasisleri     

Hız Yastıkları     

Yükseltilmiş Yaya 
Geçitleri 

    

Yükseltilmiş Kavşak     

Fiziksel Engel 

Yarım Kapatma     

Diyagonal Kapatma     

Sağa Giriş/Çıkış Adası     

Tam Kapatma     

Yatay ve Düşey İşaretlemeler 

Hız Limit İşareti     

Çok Yönlü DUR 
kontrolü 

    

Dönüş Kısıtlamaları     

Tek Yönlü Yol     

Ticari Araç 
Kısıtlamaları 

    

Kenar Çizgileri ile Yol 
Daraltma 

    

Enine Yatay 
İşaretlemeler 

    

 

      Minimum ya da etki yok  

      Orta düzeyde etki 

      Önemli derecede etki 



 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1 : Hız Yönetim Tekniklerinin Şematik Gösterimi 

 



 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2 : Hız Yönetim Tekniklerinin Şematik Gösterimi 



          

     YOL
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TRAFİK SAKİNLEŞTİRME ETÜDÜ 

Daha detaylı bir çalışma yapabilmek için yerel yönetim, proje alanı, yol sınıfı ve arazi kullanımı 
gibi aşağıda belirtilen ön bilgileri toplamalıdır: 

1. Proje Alanının Belirlenmesi: Yerel yönetim öncelikle proje alanını veya trafik 
sakinleştirme uygulaması sonucu etkilenen bölgeyi belirlemelidir. Şehir merkezlerinden 
geçiyorsa arter yollar da dahil edilebilir. Proje alanı, uygulama yapılacak caddeyi, 
uygulamanın yapılacağı caddeyi kesen her iki taraftaki yolları, uygulamanın yapılacağı 
caddeye erişimi sağlayan yolları ve iki paralel yerel yolları içermelidir. Uygulama ile 
etkilenen diğer yerel yollarda ayrıca dahil edilmelidir. Trafik sakinleştirme uygulaması 
yapılmadan önce yerel yönetim sorumluluğunda olan arter yollardaki trafik problemleri 
de analiz edilmelidir. Aksi takdirde uygulama sonucunda trafik sakinleştirme önlemleri 
arter yoldaki trafiğin artışına ve sonuçta problemin daha da kötüleşmesini neden olabilir. 

 
2. Caddenin Fonksiyonel Sınıflandırılması ve Arazi Kullanımı: Trafik sakinleştirme 

önlemleri fonksiyonel sınıfı, arazi kullanım özellikleri ve hız limitine bağlı olarak 
aşağıda belirtilen yol tiplerinde uygulanabilir: 

 Yerel kentsel yollar 
 Esas itibariyle konutsal alan olan toplayıcı yollar 
 Şehir merkezlerinde yada ticari alanlardaki ana arter yollar 

(İşaretlenmiş hız 65 km/saat yada daha az)  
 

İşaretlenmiş hızın 50 km/saat veya daha az olduğu, özellikle de yaya hareketlerinin çok 
yoğun olduğu yerlerde, önlemlerin bir çoğu uygulanabilir. Transit trafiğin yoğun olduğu 
güzergahlarda trafik sakinleştirme önlemleri uygun olmayabilir. Kamyon trafiğinin %5 
veya daha fazla olduğu güzergahlarda, yolun asıl fonksiyonu eşyaların taşınması olup, 
trafik sakinleştirme önlemleri istenilmeyebilir. 
 

3. Hız Yapma veya Kestirme Yol Kullanma Sorununun Belgelenmesi ve Önleme 
Alınması açısından Uygunluğunun Tespiti:  

Çalışmanın başlangıcında, trafik ile ilgili bir sorunun mevcut olduğunu kanıtlamak 
amacıyla aşağıdaki veriler elde edilmelidir (teknik personel tarafından):  

 

 Ortalama günlük trafik (OGT) hacmi. Asgari zorunluluk olarak, hız azaltma 

çalışmasının yapılacağı yolda OGT 1000 araç/gün veya zirve saat hacim değeri 100 

aracı geçmelidir.  

 

Ele alınacak trafik sorununa bağlı olarak, aşağıdaki kriterlerden biri dikkate alınmalıdır: 

 Hız yapma: Trafik ile ilgili ana sorun hız yapma ise, hız azaltma çalışması yapmayı 

planlamadan önce % 85’lik hız yasal, hız limitini 16 km/saati kadar aşmış olmalıdır.  

 



 Yüzde 85’lik hız: (Yüzde 85’lik hız, yoldaki motorlu araç kullanıcılarının % 85’inin 

seyir halinde bulunduğu hız veya seyir halinde bulunduğu hızdan daha düşük olan 

hız limitidir). 

 Trafik ile ilgili ana sorun kestirme yol kullanılması ise, yerel yerleşim alanındaki bir 

yolda kestirme yol kullanan trafiğin, tek yönde ve bir saat içerisindeki toplam trafik 

hacmimin % 40’ı veya daha fazlası olmalıdır. Buna ilaveten, tek yönde ve bir saat 

içerisinde en az 100 kere kestirme yolun kullanılması asgari ölçüt olmalıdır.  

Asgari ölçütlerin, yerel trafik koşullarını daha iyi yansıtması açısından değiştirilmesi 

gerekebilir. Elde edilen deneyimlere göre, yasal hız limitinin 16 km/saat üzerinde hız 

yapılması, birçok belediyenin kabul edilebilir olarak addedeceği hız limitinden daha 

yüksek olabilir ve bazı belediyelerde 8-11 km/saat hız oranı kriteri kullanılmaktadır. Trafik 

hacmi, ortalama günlük trafik veya kestirme yol kullanan trafik ile ilgili her hangi bir kriter, 

yerel düzeyde elde edilen deneyimler ve tercihlere dayalı olmalıdır. Ayrıca, trafikte 

kestirme yolun kullanılması ile ilgili kriterler, bu kriterin geliştirilmesini desteklemek için 

veri toplanması geniş kapsamlı kaynaklar gerektirebilir ve potansiyel bir sorun 

oluşturabilir.   

 
4. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Belirli bir noktadaki probleme en uygun çözümü tespit ederken aşağıdaki bilgiler gerekli 
olabilir: 

 Hız: Ortalama ve %85 lik hız  

 Hacim: Uygulama yapılacak sokak veya cadde ile proje alanındaki diğer cadde veya 
sokakların günlük ve zirve saat trafik hacimleri 

 Komşu Arter Yollar: Uygulama yapılacak cadde veya sokaktaki problemin komşu 
arter yollardaki yetersiz trafik koşullarından kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespiti. 
Bu durumda, eğer arter yollar yerel idarenin sorumluluğunda ise, öncelikle bu yollardaki 
eksikliklerin tespit edilmesi.  

 Kazalar: Son üç yıla ait tiplerine göre kaza verileri 

 Park: Araç parklarının yerleri, kapasitesi ve kullanım düzeyi 

 Yaya ve Bisiklet Hareketliliği: Çocuklar ve yaşlılar gibi korunmasız yol 
kullanıcılarının tespiti 

 Acil Servis Güzergahları: Ana ve tali acil servis caddelerinin belirlenmesi 

 Transit güzergahlar 

 Okullar, parklar ve benzeri diğer tesislerin yerleri 

 

5. Proje Önceliklendirme Sistemi 



Yukarıda yer alan Etüt ve Onay Sürecine göre uygun bulunan projelerin bütünü için yeterli 
kaynak bulunamadığında aşağıdaki tabloda yer alan kriterlerlere göre projeler   
önceliklendirilebilir.  

DEĞERLENDİRME 
ÖLÇÜTLERİ 

PUAN PUANLANDIRMA KRİTERİ 

Hız 0-30 
%85'lik hızın yasal hız limitini aştığı her bir 
1.6 km/saat hız için 2 puan 

Hacim 0-25 YOGT (Her 120 araç için 1 puan) 

Kazalar 0-10 
Son 3 yıl içerisinde meydana gelen her kaza 
için 1 puan 

İlkokul veya Orta Okul 0-10 
Projenin yer aldığı caddeyi kesen her okul 
geçidi için 5 puan 

Yaya oluşturan elemanlar  0-15 
Önemli derecede yaya oluşturan her kamu 
tesisi (park, halk merkezleri, yüksek okullar 
vb.) veya ticari alanlar için 5 puan  

Yaya Yolları 0-10 
Eğer yolun bir kenarında sürekli yaya yolu 
yoksa 5 puan, her iki tarafında yoksa 10 
puan 

TOPLAM PUAN 100   

  

Tablo1: Proje Önceliklendirme Sistemi1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 14 



TRAFİK SAKİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ 

1-YAKA  

Tanım 

Kavşaklarda uygulanan yaka yöntemi, sürücünün dikkatini bu bölgelere çekmenin yanı sıra 
yayaların karşıdan karşıya geçiş mesafesini kısaltır. Yaka uygulaması daha dar şeritler 
oluşturarak araçların kavşaklarda ve köşelerde yavaşlamasını sağlar. Yaka uygulaması için en 
uygun alanlar, yayaların yoğun olduğu yerler ile gürültü veya bir takım engeller sebebiyle diğer 
trafik sakinleştirme uygulamalarının yapılamadığı alanlardır.  

                 Şekil 3: Yaka Uygulaması2       Şekil 4: Yaka Uygulaması3 

 

Uygulama Yerleri 

 Yerel ve toplayıcı yollar ile ana arterler gibi bütün yol sınıfları için uygundur. 

 Çoğu uygulamalarda bordürler sadece 1,80 metre yola doğru genişletilerek park 
halindeki araçlar korunur, yaya görünürlüğü iyileştirilir ve karşıdan karşıya geçiş 
mesafesini azaltılır, fakat bu uygulamada araçların hızı çok fazla etkilenmez. Şeritlerin 
daralmasını sağlamayan uygulamalarda, YOGT’si 15.000 taşıt/gün ve işaretlenmiş hızı 
55 km/saat’e kadar olan yollar için uygundur. 

 Şehir merkezleri en iyi uygulama alanlarıdır. 

 Kavşaklarda uygulanır. 

Genel Kullanım 

 Yayaların karşıdan karşıya geçiş mesafesini azaltır. 

 Yayaların görüş çizgisini iyileştirir. 

 Yaklaşan araçlar için yayaları daha görünür kılar. 

 Dar yol bölümünden geçen trafik akışına huni biçimi vererek araç hızlarını azaltır. 

 Kurp yarıçapını küçülterek sağa dönüş yapan araçların hızını azaltır. 

                                                            
2 http://www.sinoconcept.com/blog/neckdown 
3 http://www.sinoconcept.com/blog/neckdown 
 

   



Hız/Hacim Azaltma   

 Çoğu uygulamada bordür genişletme uygulamaları işletme hızlarında 1,6 - 3,2 km/saat 
hız azalması sağlamaktadır. Şeritler önemli ölçüde daraltıldığında, hızlar 8 km/saat’e 
kadar azaltılabilir. Örnek olarak bazı yol idareleri iki şeridi toplam 5,4 m genişliğe kadar 
azaltır (Bu genişlik arterler veya yüksek hacimli toplayıcı yollar için uygun değildir). 

Diğer   

 Yolun drenaj sistemi üzerindeki etkisi dikkate alınmalıdır. 

 Tasarım uygun yapılmadığında kaldırımlarda su göllenmesi olabilir. 

 Kar ve buzla mücadele için şartname hazırlanmalıdır. 

Şekil 5: Yaka Uygulaması4 

 

Avantajları Dezavantajları 

 Yaya güvenliğini artırır. 

 Seyahat hızını azaltır. 

 Sağa dönen araçları yavaşlatır. 

 Kavşaklara yakın bölgelerde 
araçların parketmesini engeller. 

 Caddeye girmeden yayaların direk 
araçlara erişimini kolaylaştırır. 

 Peyzaj ve dokulu yüzey uygulamaları 
ile çevrenin görünüşünü iyileştirir. 

 Estetik olarak iyi görünüm sağlar. 

 Acil durum araçları için kolayca 
geçilebilir. 

 Yolun her iki tarafında araç park 
yerlerinin azalmasına neden olabilir 
(Kavşak alanlarında bu zaten istenen 
durumdur) 

  DUR çizgisinde duran bir araç 
olduğunda, kavşaklarda sağa dönen 
araçları engelleyebilir. 

 Bisiklet yolları için durumu 
zorlaştırabilir. 

 Peyzaj uygulamaları görüşü 
engellemesi sebebiyle problemlere 
neden olabilir. 

 Kar mücadelesini zorlaştırır. 

 Araçları yavaşlamaya zorlamaz. 

                                                            
4 Institut für Straßenverkehr Köln (ISK), Auswertung von Straßenverkehrsunfällen Teil2 IKS (2002), Sayfa 77 

   
Önce  Sonra 



Şekil 6: Yaka Uygulaması5 

2-BOĞAZ (Choker) 

Tanım 

Yaka uygulamasına benzer, ancak boğaz uygulaması kavşaklardan ziyade yol hattının düz 
olduğu kesimlerde uygulanır. Boğaz uygulamasında, peyzaj alanları ya da yaya yolları 
genişletilerek araç şeritleri daraltılır. Böylece sürücüler yolun daha dar olduğu bu yol 
bölümlerden geçerken hızlarını düşürürler. Boğazlar, trafiğin aynı anda yalnızca tek şeritten 
akmasına izin verecek şekilde tasarlanır. İki şeritli yollarda uygulamanın yapıldığı yerde 
trafiğin yalnızca tek şeritten akmasına izin verdiği için, hız problemi olan yol kesimleri için çok 
idealdir. Ancak bu metot karşılıklı çarpışma türü kazalarda artışa neden olabilir. Boğazlar 
araçlar için ayrıca korunmuş park alanları sağlar ve peyzaj için daha fazla alan oluşturur. 

Uygulama Yerleri 

 Esas olarak yayaların, okulların, yaşlıların ve transit trafiğin yoğun olduğu yolun orta-
blok bölümlerinde, yerleşim alanlarında uygulanır. 

                                                            
5 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 28 

 



Şekil 7: Boğaz6       Şekil 8:  Boğaz7 

Genel Kullanım 

 Yayaların karşıdan karşıya geçiş mesafesini azaltır. 

 Yayaların görüş çizgisini iyileştirir. 

 Yaklaşan araçlar için yayaların görünürlüğünü arttırır. 

 Dar yol bölümünden geçen trafik akışına huni biçimi vererek araç hızlarını azaltır. 

Diğer   

 Yolun drenaj sistemi üzerindeki etkisi dikkate alınmalıdır. 

 Tasarım uygun yapılmadığında kaldırımlarda su göllenmesi olabilir. 

 Kaldırım genişlemeleri mümkün olduğunca yaya geçitleri ile birleştirilmelidir. 

 Kar ve buzla mücadele için şartname hazırlanmalıdır. 

 

Avantajları Dezavantajları 

 Yaya geçitlerinde kullanıldığında 
yayaların karşıdan karşıya geçiş 
süresini kısaltır. 

 Estetik açıdan iyi görünüm oluşturur. 

 Büyük araçlar ve acil müdahale 
araçları için problem oluşturmaz. 

 Park eden araçlar için korunmuş 
olanlar oluştur.  

 Araç hızları üzerindeki etkisi 
sınırlıdır. 

 Uygun tasarlanmadığında bisikletliler 
için problem oluşturabilir. 

 Yol kenarı park alanlarında azalmaya 
neden olur. 

                                                            
6 http://www.fhwa.dot.gov/environment/bicycle_pedestrian/publications/sidewalk2/sidewalks209.cfm 
7 http://www.richmondgov.com/PublicWorks/Transportation.aspx 

   



 

 
Şekil 9:  Boğaz 

3-ŞİKAN (Chicane) 

Tanım 

Bir dizi yol daraltma ya da yolun bir kenarı ile diğer yol kenarındaki bordürlerin yola doğru 
şaşırtmalı şekilde genişletilerek güzergaha S-şekli verilmesidir. Bu sayede güzergah, 
sürücüleri yol kenarlarına çarpmamak için S şeklinde hareket etmeye ve daha yavaş hızda 
gitmeye zorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
                             Şekil 11: Şikan8 

 
 
 

 

 

 

 

             Şekil 10: Şikan9                    Şekil 12: Şikan10 

Uygulama Yerleri 

 Günlük 3500 araçtan daha az trafik hacmine sahip yerel (erişim) caddeleri en uygun 
yerlerdir. 

 Yolların uzun ve düz aliyman kesimlerinde uygulanması uygundur. 

 İki yöndeki trafik hacmi eşit olduğunda daha etkilidir. 

 Genellikle en az üç kurp oluşturulur.  

 İki şeritli iki-yönlü ya da tek şeritli tek-yönlü caddelerde uygulanması uygundur. 

 Yüksek kamyon/kamyonet trafiğinin olduğu alanlarda uygun olmayabilir. 

Hız/Hacim Azaltma 

 Araç hızlarını önlemler bölgesinde 8-21 km/saat’e, önlemlerin yakınlarında 1.5-10 
km/saat’e kadar azaltabilir. 

 Trafik hacimlerini %20 kadar azaltabilir. 

Tasarım Sorunları 

 İyi tasarlanmadığında sürücüler yolun ortasından giderek hız yapabilirler. 

                                                            
8 Texas Transportation Institute, “Handbook of  Speed Management Techniques” (1998), Sayfa 3-2 
9 http://www.acgov.org/pwa/programs/traffic/measures.htm 
10 http://www.lgam.info/chicane 

 

 

 



 Avrupa standartları yola doğru yapılan bordür genişlemelerinin en az bir şerit 
genişliğinde, sapma açılarının en az 45 derece ve sürücülerin ortadan hızlı gitmesini 
engellemek için orta adalar yapılmasını önermektedir. 

 

 
Şekil 13: Şikan11 

Acil Yardım 

 Acil yardım araçlarının gecikmeleri konusunda yeterli veri bulunmamaktadır. 

 Acil yardım araçları hız kasisleri yerine iki şeritli keskin viraj uygulamalarını tercih 
etmektedir. 

Diğer 

 Yolun genişliğine bağlı olarak, şikan uygulama alanında parkların yasaklanması gerekli 
olabilir. 

 Eğimlerin %8 den fazla olduğu yerlerde uygulamaktan kaçınılmalıdır. 

Avantajları Dezavantajları 

 Yayaların karşıdan karşıya geçme 
mesafesini azaltır. 

 Araç hızlarını azaltır. 

 Araç hacmini azaltır. 

 Kazaları azaltabilir. 

 Daha düşük hız ve hacim nedeni ile 
trafiğin gürültüsü azalabilir. 

 Peyzajlı şikan uygulaması cadde 
görününümünü iyileştirebilir. 

 İki şeritli şikan uygulamalarında 
araçlar şeridin ortasını kullanarak 
hızlarını artırabilir. 

 Yol kenarı park alanlarının 
azalmasına neden olur. 

 Kar mücadelesini zorlaştırabilir. 

 Ağır vasıtaların kullanımını 
engelleyebilir. 

 Kafa kafaya çakışma meydana getirir. 

 Maliyetlidir. 

                                                            
11 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 31 



 Acil durum araçları tarafından 
kolayca geçilebilir. 

 Uygun tasarlanmadığında sürücülerin 
şeritlerinden çıkmasına neden 
olabilir.  

 

4-KAPI (Gate)  

Tanım 

Kapı uygulaması fiziksel ve dokusal değişiklikleri bir arada kullanarak, bir yere kimlik 
kazandıran ve bir geçitten geçerek farklı trafik koşullarının olduğu bir alana geçiş hissi 
uyandıran uygulamalardır. Bu alanlardan geçerken sürücülerin rahatsızlık hissetmesi sebebiyle, 
kapı uygulaması hacimlerde küçük bir azalmaya neden olabilir. Ayrıca kapı bölgesinde yoldaki 
daralmadan dolayı hızda hafif bir azalma meydana gelebilir. Dikkatlerin bu bölgeye 
çekilmesinden dolayı, güvenlik düzeyinde artışlar olabilir. 

             Şekil 14: Kapı Uygulaması 12                           Şekil 15: Kapı Uygulaması13 

 

Uygulama Yerleri 

 Sadece yerel yollar 

 Konut alanlarına girişler 

Hız/Hacim Azaltma 

 Yaka ve bitkilendirilmiş orta ada uygulamaları gibi önlemlerle beraber kullanıldığında, 
giriş hızını azaltabilir. 

 

                                                            
12 http://www.streetsblog.org/2011/06/29/first‐nyc‐20‐mph‐zone‐to‐slow‐cars‐with‐ gateway‐neckdowns‐
speed‐humps 
13 http://www.transalt.org/issues/speeding/slowzones 

   



Diğer 

 Diğer fiziksel önlemlerle birlikte uygulanmadığında,  kapı uygulaması (peyzaj, 
işaretleme, kaplama düzenlemesi) tek başına hızı ya da hacmi azaltmamaktadır.  
Bununla birlikte, sürücülerin bu bölgelerden geçerken daha dikkatli olmalarını 
sağlamaktadır. 

 Kavşaklarda yaka uygulaması, dokulu kaplama uygulaması ve refüjlerde ada teşkili gibi 
bir takım önlemler, kapı uygulaması ile birlikte kullanılabilir. Kapı uygulamasının tam 
olarak yapılandırılması, kapının yeri, mevcut kaynaklar ve yola yapılan bağlantı  
noktalarındaki çakışmalara bağlı olarak değişir.  

 Dönüş yapan araçları yavaşlatmak ve caddenin görünüşünü iyileştirmek için 
kavşaklarda peyzaj düzenlemesi yapılmış refüj adaları eklenebilir. 

 Kar ve buz mücadelesi için şartname hazırlanmalıdır. 

        

                   Şekil 16: Kapı Uygulaması14                          Şekil 17: Kapı Uygulaması15 

Avantajları Dezavantajları 

 Yerleşim alanının tanınmasına 
yardımcı olur. 

 Peyzaj için yeni bir alan oluşturur. 

 Daralmanın derecesi ve kavşaklarda 
refüj adasının dahil edilmesine bağlı 
olarak, kamyon trafiğinin girişini 
azaltabilir. 

 Ana arter bir çevreden konut alanına 
girişi belirginleştirir. 

 Araç hızlarını azaltır.  

 Yaya güvenliğini artırır. 

 Acil müdahale araçlarını engellemez. 

 Bir miktar hacmi azaltabilir. 

 Dokulu kaplama yapıldığında 
gürültü oluşabilir. 

 Bakım maliyetlerini artar. 

 Alandaki manevraları zorlaştırır. 

 Çok maliyetli olabilir. 

                                                            
14 http://www.felmersham.net/netnews11.htm 
15 http://monxton.org.uk/2014/03/31/village-gateways/comment-page-1/ 

    



 

5-MİNİ DÖNEL KAVŞAK  

Tanım 

Mini dönel kavşaklar sinyalize olmayan bir kavşağın ortasına yerleştirilen yükseltilmiş dairesel 
adalardır. Bütün trafik bu adadan geçer ve saat yönüne ters olarak ada etrafında döner. Bütün 
yaklaşımlarda yol ver işareti kullanıldığında, ada etrafında dönen araçlara yol verilir. 

Uygulama Yeri 

 Yaya trafiği veya sola dönen araçların yoğun olmadığı yerel yollardaki kavşaklarda 
uygundur. 

 Yerel yol üzerindeki ortalama günlük trafik hacminin 3.500’ten fazla olmaması gerekir. 

Genel Kullanım 

 Yatay sapmadan dolayı araçlar yavaşlar ve uygun peyzaj düzenlemesi yapıldığında 
sürücünün görüş hattı engellenir. 

 
Şekil 18:  Mini Dönel Kavşak16      Şekil 19: Mini Dönel Kavşak17 

 

Hız/Hacim Azaltma 

 Birkaçı arkaya arkaya kullanıldığında, daireler hızları azaltmada çok etkilidir. 

 Dairenin yakınlarında hızlar ortalama 6,5-9,6 km/saat arasında azalır. 

 Bazı kuruluşlar araç hacminde %10-%20 arasında azalma rapor etse de, daireler normal 
olarak hacimleri azaltmada çok az bir etkiye sahiptir. 

 

                                                            
16 http://bikecalgary.org/node/3959 
17 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic‐calming Handbook” (2012), 
Sayfa 34 

 
 



Diğer 

 Kavşağın yapılandırılmasına bağlı olarak, ada şekli uygulamada yuvarlak olmayabilir. 

 Proje aracının trafik adasını dönebildiğinden emin olmak için, dönüş testleri 
yapılmalıdır. Acil müdahale araçları, kamyonlar ve otobüsler için uygun olması 
açısından 0,6 -1,2 m genişliğinde monte edilebilir beton apron yapılabilir. 

 Eğer en kesitlere daireden uzak eğim verilirse drenaj iyi çalışır, ancak bu durum ters 
süperelevasyona neden olabilir. 

 Araçların yaya geçidine taşmasını engellemek için, yaya geçitlerini trafik adasından 
daha uzağa taşımak gerekli olabilir. 

 Trafik adası ek bir aydınlatmaya ihtiyaç duyabilir. 

 Kar ve buz mücadelesi için şartname hazırlanmalıdır. 

Şekil 20: Mini Dönel Kavşak18 

 

Avantajları Dezavantajları 
 Hızları azaltır. 

 Yaya ve araç güvenliği artar. 

 Sinyalizasyona ihtiyaç duymaz. 

 Özellikle yandan çarpma türü 
kazaları önemli ölçüde azaltır. 

 Bir kavşaktaki çakışma sayısını 
azaltır. 

 Uygun peyzaj yapıldığında çevrenin 
görünüşünü iyileştirir. 

 43 uluslararası çalışmayı özetleyen 
British Columbia isimli sigorta 
şirketi, kazaların bu tip kavşaklarda 
%82  oranında azaldığını rapor 
etmiştir. 

 Acil müdahale araçları, otobüs ve 
kamyonların sola dönüşlerini 
zorlaştırabilir. 

 Acil müdahale araçlarının ana 
güzergahları için uygun olmayabilir. 
Genellikle 5-8 sn olmakla birlikte, 
acil müdahale araçları daire başına 1-
11 sn arasında gecikme Oluşabilir. 

 Yol kenarı araç parklarının bir 
bölümünün önlenmesini 
gerektirebilir. Kavşaktan yaklaşık 9 
m mesafedeki araç parklarının 
yasaklanması tavsiye edilir.  

                                                            
18 Institut für Straßenverkehr Köln (ISK), Auswertung von Straßenverkehrsunfällen Teil2 IKS (2002), Sayfa 85 

   
Önce  Sonra 



 

 

Şekil 21: Mini Dönel Kavşak19 

 

6-MODERN DÖNEL KAVŞAK                                                 

Tanım 

Modern dönel kavşaklar, mini dönel kavşaklara benzer, ancak aşağıdaki özelliklere sahip 
olması gerekir: 

 Girişlerde yol ver kontrolü gerekli olup dairesel yol kesiminde (sirkülasyon yolu) 
kontrol yoktur. 

 Ada etrafında dönen araçlar önceliklidir. 

 Yayaların yol ver işaretinin hemen gerisinden geçmesine izin verilir. 

 Girişlerde ve daire etrafında araç parkına izin verilmez. 

 Bütün araçlar ada etrafında saat yönüne ters yönde hareket eder ve adanın sağından 
geçer. 

Eğer modern dönel kavşak özelliklerinin herhangi birisi yerine getirilmez ise, dairesel kavşak 
sadece bir trafik adası olarak düşünülür. 

                                                            
19 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 36 

 



Aşağıdaki resimlerde trafik adası ile modern dönel kavşak arasındaki fark görülmektedir. 

 

            
Şekil 22: Mini Dönel Kavşak ile Modern Dönel Kavşağın Kıyaslanması20 

 
7-HIZ KASİSLERİ VE HIZ MASASI 

Tanım 

a) Hız Kasisleri 

Hız kasisleri genel olarak 7,6 -10 cm 
yükseklikte ve 3.6- 6m genişlikte yol 
yüzeyinde yükseklik oluşturularak tasarlanır. 
Hızları azaltmada çok etkili ve en az maliyetli 
olmasından dolayı, hız kasisleri en popüler bir 
trafik sakinleştirme uygulamasıdır.   
                                                           Şekil 23: Hız Kasisleri21     
b) Hız Masası 

Hız masası ortada düz bir kısım ve kenarlarda 
rampası olan uzun yükseltilmiş hız kasisleridir. 
Araçlar hız limitini geçtiklerinde rahatsızlık 
hissederler. Hız masaları, 6,6 m genişliğinde, her 
iki kenarda 1,8 m.lik rampalar ve tepede 3 m lik 
düz bir kısım şeklinde tasarlanır. Düz kısım 
genellikle dikkat çekici olması açısından tuğla ya 
da dokulu malzemeden yapılır. Hız masalarının 
düz kesimi otomobillerin tekerlekler arası 
mesafesi kadar genişlikte yapılır. Hız kasisleri ile 

                                                            
20 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 37 
21 http://www.bollardshop.com.au/products/rubber‐speed‐humps/speed‐hump‐900mm500mm50mm/ 

 

 

 



aynı uygulama, avantaj ve dezavantajlara sahiptir.          Şekil 24: 
Hız Masası22 

Uygulama Yerleri 

 Yerel yollarda kullanımı uygundur. 

 Hız kasisleri ve hız masaları bir çok ülkede kullanılmaktadır. Ancak, farklı özellikleri 
nedeniyle, farklı ortamlarda kullanılır. 

 Hız kasisleri ortalama günlük trafiği 3.500 den daha az hacme sahip ve işaretlenmiş hızı 
50 km/saat ya da daha az yerel yollarda kullanılır. Ancak bunların acil müdahale 
araçlarının ana güzergahlarında kullanılması önerilmez. 

 Hız masaları toplayıcı yollarda ve yerel yollarda kullanılabilir. Günlük ortalama trafiği 
6.500 kadar olan caddelerde kullanılması uygundur. Birçok idare acil müdahale araç 
güzergahlarında da kullanımına izin vermektedir. 

 Yolların özellikle aliyman bölümlerinde kullanılır. 

 Yol otobüs yada kamyon ana güzergahı olmamalıdır. 

 Yol acil müdahale araç ana güzergahı olmamalıdır (Hastane veya itfaiye yakınları gibi). 

 Hız kasisleri yapılmadan önce, itfaiye ve polis birimleri haberdar edilmelidir  
(Gerektiğinde güzergah planlamasını buna göre yapabilirler). 

 Benzer tasarımlar yükseltilmiş yaya geçitlerinde de kullanılabilir. 

 %85’lik hızların işaretlenmiş hızı fazla aştığı yerlerde kullanılabilir (örneğin %25 
oranda aştığında). 

Genel Kullanım 

 Yerleşim alanlarındaki genel hız limitlerinde, kasisler sürücüleri hız limitine veya daha 
aşağısındaki güvenli bir hıza yavaşlamaya teşvik edecek hafif bir sallama hareketi 
meydana getirir. 

Hız/Hacim Azaltma 

 Proje hızı hız kasislerinin boyutları ile belirlenir. 

 Hız kasisleri tek olarak kullanıldığında araçları 24-32 km/saat yavaşlatırken, uygun 
aralıklarla yerleştirildiğinde 40-48 km/saate kadar yavaşlatabilir. Çeşitli çalışmalar, hız 
kasislerinin civarındaki hızların 13 km/saat’e kadar azaldığını göstermiştir. Hacimler 
ise ortalama %18 azaltılabilmektedir. 

 Daha yumuşak profilinden dolayı hız masaları 40-48 km/saat hıza göre, hız masaları 
arası ise 56 km/saate hıza göre projelendirilir. Hızları 10,4 km/saat, hacimleri ise %12 
azalttığı görülmüştür. Bazı İdareler kasislerdeki hızlar ile kasisler arasındaki hızların 
çok farklı olmadığını tespit etmiştir. 

Diğer 

 Hız kasisleri ve hız masaları 75-180 metre aralıklı olarak yerleştirilir. Bir çalışmaya 
göre; 83 metre aralıklı yerleştirilen hız kasisleri 40 km/saate karşılık gelen %85’lik 

                                                            
22 http://www.marketwired.com/press‐release/lake‐worth‐fl‐uses‐traffic‐logix‐speed‐tables‐to‐protect‐its‐
schoolchildren‐836291.htm 



hızlara; 165 metre aralıklı yerleştirilen hız kasisleri ise 48 km/saate karşılık gelen 
%85’lik hızlara neden olmaktadır. 

 Her iki uygulamada genellikle sinyalize olmayan bir kavşağa 45 metre, sinyalize bir 
kavşağa ise 75 metre mesafeden daha yakına yerleştirilmemelidir. 

 Hız kasisleri ve hız masaları yarıçapı 90 metreden küçük kurplarda kullanılmamalıdır. 

 Hız kasisleri ve hız masaları eğimin %8’den yüksek olduğu yerlerde kullanılmaması 
gerekir. 

 Sürücülerin kasislerin etrafından dolanarak geçmelerine mani olacak işaretleme, esnek 
mafsallı silindirler veya yönlendirici koni gibi engelleyiciler bulunmadıkça,  kaldırım 
taşı olmayan yerlerde hız kasisleri ve hız masaları yapılmamalıdır. Taş, kaya parçası vb. 
diğer nesneler bu amaç için kullanılmamalıdır. 

 Hız kasisleri acil müdahale araçlarında 1-10 sn gecikmeye neden olur. 

 Hız masaları acil müdahale araçlarında 1 sn gecikmeye neden olur.  Bu nedenle acil 
servis hizmeti veren kurum ve kuruluşlar genellikle hız masalarını tercih etmektedirler. 

 Her iki uygulamada genellikle parabolik kesite sahiptir. Sinüzoidal kesitin yapımı 
zordur ancak kar mücadelesi için daha uygundur. 

 Hız kasisleri hızları azaltmada daha etkilidir, fakat hız masalarının yapımı daha kolaydır 
ve genellikle yol kullanıcıları tarafından daha çok kabul görür. 

 Hız kasisleri üzerinden geçilirken gürültüye sebep olmasına rağmen, caddede meydana 
gelen toplam gürültü, düşük araç hızları nedeniyle daha azdır. 

 Trafik sakinleştirme uygulaması olmayan paralel caddelere trafik yönelebilir. 

 Kar mücadelesi olan yerlerde, operatörün bıçağını yukarı kaldırması konusunda 
uyarmak amacıyla esnek mafsallı silindirler kullanılabilir. 

 Hız kasisleri, yalnızca park alanlarında kullanılan hız tümseklerinden (speed bumps) 
ayırt edilmelidir. Hız tümsekleri genellikle 7.60-15.25 cm yükseklikte, 2.55-7.60 cm 
uzunlukta yapılır ve sürücüleri hızlarını 8-16 km/saat azaltmaya zorlar. Hız tümsekleri 
düşük hızlarda bile ciddi düzeyde düşey hareket yaptırır,  bu nedenle trafik sakinleştirme 
uygulaması olarak kullanılmamalıdır. 

 



               

 

Şekil 25: Hız Kasisleri Yatay İşaretleme23 

 

 

 

 

                                                            
23 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 41 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 26: Yaya Geçidi Bulunmayan Hız Kasisleri24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
24 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 42 

 

 



 

Şekil 27: Yaya Geçidi Bulunan Hız Kasisleri ve Hız Masalarının Yatay İşaretlemesi25 

Avantajları Dezavantajları 

 Yerleşim alanlarındaki caddelerdeki 
trafik hızını azaltmada çok etkili 
olabilir. 

 Yapım ve bakım maliyeti oldukça 
düşüktür. 

 Araç çakışmasını azaltabilir. 

 Yüksek hızlardakiler hariç, bisiklet ve 
motosikletliler için problem 
yaratmamalıdır. 

 

 Hız kasisleri acil yardım güzergahları 
için uygun değildir. 

 Hız masaları acil müdahale araç 
güzergahları için düşünülebilir, ancak 
acil müdahale sağlayıcıları ile 
koordineli bir şekilde yapılmalıdır. 

 Her iki uygulamanın ana transit 
güzergahlarda kullanımından 
kaçınılmalıdır. 

 Kar mücadele personeli uygulama 
alanlarında özel bir eğitime ihtiyaç 
duyabilir. Bununla birlikte, hız 
kasisleri ve hız masaları yoğun yağış 
alan yerlerde başarılı bir şekilde 
kullanılmaktadır. 

 Drenaj problemi olabilir. 

 
 

Şekil 29:  Hız Masası26 

8-HIZ YASTIĞI  

Tanım  

Hız yastıkları, yol genişliği boyunca yerleştirilen bir tür hız kasisleridir. Her bir hız yastığının 

arsındaki mesafe, geniş akslı acil durum araçlarının yavaşlamadan geçmesine imkan tanıyacak 

şekilde tasarlanmalıdır.  

 
                                                            
25 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 43 
26 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 46 



Şekil 30: Hız Yastığı27 

 

Yaygın Tasarım    

 Hız yastıkları genellikle, yolun genişliğine bağlı olarak 3-4 hız yastığından oluşur. 

Yaklaşık olarak 7,6 cm yüksekliğinde, 1,8m uzunluğunda ve 2,1 -4,2m boyundadır.  

 

Uygulama Yerleri  

 Hız yastıklarının yerel yollarda kullanımı uygundur. 

 Acil müdahale ana güzergahlarında da kullanılabilir.  

 En çok yolların yatay aliyman kesimlerindekullanılır.   

 

Genel Kullanımları  

 Yerleşim alanlarındaki genel hız limitlerinde, hız yastıkları motorlu araç sürücülerinin 

güvenli bir hız limitine veya hız limitinin altında bir hız seviyesine inmelerini teşvik 

edecek hafif bir sallama hareketi oluşturur.  

 

Hız/Hacim Azaltma 

Washington, King County Ulaştırma Dairesinin düzenlediği bir çalışmaya göre, hız 

yastıkları hızı yaklaşık olarak % 15 oranında, trafik hacmini ise % 30 oranında 

düşürmektedir.  

 

 
Şekil 31: Hız Yastığı28 

 
 
 
 

                                                            
27 http://trafficcalmingblog.blogspot.com.tr/2012/10/rubber-speed-cushions-in-anaheim-ca.html 
28 Institut für Straßenverkehr Köln (ISK), Auswertung von Straßenverkehrsunfällen Teil2 IKS (2002), Sayfa 74 

   Önce  Sonra 



 
 
 

Avantajları Dezavantajları 

 Araç hızlarında azalma 

 Araç hacimlerinde azalma 

 Acil müdahale süresi üzerinde çok az 

etkili 

 Acil müdahale ana güzergahlarında 

uygulanabilir. 

 

 Trafik çevredeki karayollarına 

yönlendirilebilir. 

 Kar mücadelesini zorlaştırabilir. 

 

9-YÜKSELTİLMİŞ KAVŞAKLAR  

Tanım 

Yaya geçitlerini de kapsayacak şekilde, yol yüzeyinden 7,6-15,2 cm yukarı doğru yükseltilmiş 

kavşaklardır. Her bir yaklaşım kolunda uzun rampalar bulunmaktadır.  

Şekil 32: Yükseltilmiş Kavşak29    Şekil 33: Yükseltilmiş Kavşak30 

 

Uygulama Yerleri  

 Genellikle, yoğun yaya trafiğinin yer aldığı ticari ve iş merkezleri alanlarında yer alır.     

 Bazen, kentsel yeniden gelişim alanlarında, neo-geleneksel yapıya vurgu yapmak 

amacıyla kullanılır.  

 Yerel yollar ve toplayıcı yollarda kullanımı uygundur. 

                                                            
29 http://www.internetigloo.com/wildwood/calming.htm 
30 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 50 

   



 Ana yollarda (arter) kullanımı tavsiye edilmez. Ancak, yaya hareketlerinin teşvik 

edildiği kentsel yeniden gelişim projelerinin bir parçası olarak, şehir merkezindeki ana 

yollarda tercihe bağlı olarak kullanılabilirler.  

 YOGT değeri 10.000 olan yollarda kullanımları uygundur.   

 

Genel Kullanım 

 Kavşağa her bir koldan yaklaşımda araç hızını düşürür. 

 Geçiş alanlarını ayırarak ve yayaları yolun üstüne çıkararak, araç ve yayalar arasında 

oluşan kesişmeleri azaltır.  

 

Hız/Hacim Azaltma  

Yükseltilmiş kavşaklar, uzun ve düz tepe alanı ve yavaşça yükselen eğimli rampaları 

nedeniyle araç hızı üzerindeki etkisi azdır.    

  

Diğer Hususlar 

 Yükseltilmiş kavşaklar onu çevreleyen bordür ile aynı yükseklikte ise, ince bir kenar 

veya diğer dokunsal tedbirler, görme engelli yol kullanıcılarını uyarmak amacıyla 

kullanılabilir.  

 Dokulu kaplama veya bordür genişletme uygulaması da yükseltilmiş kavşak uygulaması 

ile birlikte kullanılabilir.  

 Kar mücadelesi olan bölgelerde, kar temizleme makinası operatörlerini kar bıçaklarını 

yukarı kaldırmaları için uyarmak amacıyla, her bir tümsekte esnek kenar taşı gibi bir 

önlem gerekebilir.    

 

 

   
Önce  Sonra 



Şekil 34: Yükseltilmiş Kavşak31 
 

 

 

Avantajları     Dezavantajları  
 Yayalar için daha iyi bir görüş 

sağlayarak araç-yaya kesişmesini 
azaltır.  

 Kaplama çalışmaları, peyzaj 
çalışması ile birlikte yapılırsa, çevre 
görsel olarak iyileştirilir.  

 Seyahat hızında önemli bir azalma 
gerçekleşmez.   
 

 Yapım ve bakımı maliyetlidir. 
 Acil durum araçlarının ortalama 

olarak 4-6 sn kadar gecikmesine 
neden olur.   
 
 

Şekil 35: Yükseltilmiş Kavşak32 

 

 

10-YOL DİYETİ (Road Diet) 

Tanım 

Yol diyeti, bölünmemiş dört şeritli bir yolun iki tane normal yol şeridi ve iki şeridin ortasında 

bir tane sola dönüş şeridi olmak üzere üç şeritli olarak tasarlanmasıdır. Yolun üç şeride 

düşürülmesi ile aynı koridor genişliği muhafaza edilerek bisiklet şeridi, yaya geçidi adaları 

ve/veya park şeridi gibi diğer yol kullanıcıları için alanlar oluşturulur.  

                                                            
31 Institut für Straßenverkehr Köln (ISK), Auswertung von Straßenverkehrsunfällen Teil2 IKS (2002), Sayfa 76 
32 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 52 

 



                   Şekil 36: Yol Diyeti33                                       Şekil 37: Yol Diyeti34 

 

Uygulama Yerleri 

YOGT değeri 20.000 ya da daha az olan yollar, yol diyeti uygulanacak uygun yerler olup  

fizibilite açısından değerlendirilmelidir. YOGT değerinin 20.000 den fazla olduğu yollarda 

trafiğin başka güzergahlara kaymasına sebep olacak derecede trafik sıkışıklığı yaşanabilir. 

Bununla birlikte YOGT değeri 15.000 ya da daha az olan yollarda, trafik güvenliği, işletme ve 

uygunluk açısından daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Yol bağlantılarının yoğunluğu,  transit 

güzergahlar, koridor boyunca kavşak sayısı, kavşak tasarım tipleri ve işletme karakteri, yol 

diyeti uygulanmadan önce göz önünde bulundurulması gereken özelliklerdir.  

 

Genel Kullanım 

 Yol diyeti ile caddelerin daraltılması, sürücülerin hız limitlerine uymasını teşvik etmek 

için hız geri bildirimi sağlayan ve ana caddeler üzerindeki hız yönetiminde en başarılı 

yaklaşımdır.  

 Doğru projelendirildiğinde yol diyeti uygulandıktan sonra trafik diğer güzergahlara 

kaymaz. Aslında yol diyeti trafik kazalarını azaltarak daha güvenli bir trafik akışı sağlar 

ve trafik akışını iyileştirir. 

 Platform genişliğini azaltmaksızın şeritlerin daha dar (3 m) çizilmesi ile hızlarda azalma 

sağlanır. Artan alan motorsuz araçların kullanımı, seyahat şeridi ile motorsuz araçlar 

arasında tampon bölge ve yol kenarı park alanı için ayrılır. Kırsal alanlarda, şeritlerin 

daraltılması kasaba veya köy geçişlerinde yalnızca daha düşük hızlar sağlamak için 

düşünülür. Uygulamalardan elde edilen sonuca göre, şehiriçi ve banliyölerde şeritlerin 

daraltılması, kazalarda ve yaralanmalarda herhangi bir artışa neden olmamıştır.   

                                                            
33 Jennifer A. Rosales, P.E., “Road Diet Handbook: Setting Trends for Livable Streets” (2006), Sayfa 2 
34 http://www.bollardshop.com.au/products/rubber‐speed‐humps/speed‐hump‐900mm500mm50mm/ 

   



 Yol diyeti uygulandıktan sonra platform genişliği aynı kalmakla birlikte, her iki yönde 

bisiklet şeritleri yapılarak motorlu araç şerit sayısı azaltılır. Yol diyeti ile araç hızlarının 

azaltılmasının yanı sıra ortada sola dönüş şeridi, kenarlarda park şeridi, bisiklet şeridi 

ya da diğer amaçlar için (peyzaj vb.) ekstra alan oluşturulur. 

 

Şekil 38: Yol Diyeti35 

 

Diğer 

 Dört şeritli bölünmemiş yollarda, sol şerit genellikle sola dönüşler için kullanılır. Trafik 

hacmi arttıkça, sola dönüş yapacak araçlar daha fazla bekler ve düz giden araç 

hareketlerinde gecikmelere sebep olur. Sola dönüş yapan araçların düz giden trafikten 

ayrılarak orta şeride alınması, daha az araç-araç etkileşimine sebep olur ve arkadan 

çarpma tipi kazalarda azalma sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
35 Jennifer A. Rosales, P.E., “Road Diet Handbook: Setting Trends for Livable Streets” (2006), Sayfa 5 

 

Önce 

 

Sonra 



 

Şekil 39: Yol Diyeti Kavşak Çakışma Noktaları36 

 

Şekil 40: Yol Diyeti Kavşak Görüş Mesafesi37 

 

Hız/Hacim Azaltma 

 Araştırmalar, sola dönüş yapan araçların düz giden araçlardan ayrılarak ortadaki dönüş 

şeridine alınmasının yol kapasitesi üzerinde küçük bir etkiye sahip olduğunu 

göstermiştir. 

 3 m ye kadar daraltılan yollarda hızlar, daraltılan her metre için 1,6-4,8 km/saat kadar 

azalabilir. 

                                                            
36 Jennifer A. Rosales, P.E., “Road Diet” (2008), Presentation to ACEC/ODOT 
37 Jennifer A. Rosales, P.E., “Road Diet” (2008), Presentation to ACEC/ODOT 

 

 



Avantajları Dezavantajları 
 Yol platform genişliği 

değişmediğinden, yalnızca şerit 
çizgilerinin yeniden çizilmesi, 
uygulama kolaylığı sağlar.  

 Peyzaj çalışması olduğunda, yolun 
görselliğini artırır. 

 Araç hızlarını düşürür. 
 Özellikle arkadan çarpma tipi 

kazalarda azalma sağlar. 
 Kavşaklarda görüş mesafesini 

iyileştirir. 
 Maliyet etkindir. 
 Ekstra bir alana gerek duymaksızın, 

sola dönüş şeridi, park şeridi, bisiklet 
şeridi yada diğer amaçlar için (peyzaj 
vb.) ekstra alan sağlar. 

 Çakışma nokta sayısını azaltır. 
 Yaya ve bisikletliler için daha 

güvenlidir. 
 Bütün ulaşım modları için (yaya, 

bisiklet, motorlu araçlar) daha güvenli 
hareketlilik ve erişim sağlar. 

 Daha iyi yaşanabilir bir çevre sağlar. 

 Yapılan analizlerde, orta düzeyde 
sola dönüş olan yol diyeti uygulanmış 
sinyalize kavşakların daha iyi 
performans gösterdiği, ancak çok az 
veya çok fazla sola dönüşün olduğu 
yerlerde, dört şeritli yolun daha iyi 
performans gösterdiği tespit 
edilmiştir. 

 Otobüs duraklarının olduğu 
güzergahlarda, otobüsler için cepler 
oluşturulsa bile, cebe giriş çıkışlar 
diğer araçlar için gecikmelere sebep 
olabilir. 

 

 

                  Şekil 41: Yol Diyeti38       Şekil 42: Yol Diyeti39 

 

 

 

 

 

                                                            
38 https://michigancompletestreets.wordpress.com/tag/road‐diet/ 
39 http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/safety/humanfac/04082/ 

   



 

11-YARIM KAPATMA 

Tanım  

Yarım kapatma olarak da adlandırılan yarı-ayırıcılar, fiziksel bir bariyer ile yolun yarısını bloke 

ederek bir yöndeki trafik akışını engeller. Genellikle, 4,8-7 m uzunluğunda olup yolun geri 

kalanında iki yönlü trafik akışı sağlanırken uygulama alanında tek yönlü trafik akımına izin 

verirler. 

Şekil 43: Yarım Kapatma40      Şekil 44: Yarım Kapatma41 

 

Uygulama Yerleri  

 Sadece yerel yollarda kullanımı uygundur. 

 Yarım kapatma uygulaması sadece, toplayıcı veya ana yolların yerel yollarla kesiştiği 

kavşaklarda kullanılmalıdır. Çünkü saptırılmış trafik en iyi şekilde bu yollar 

düzenleyebilir. 

 Sadece kestirme yol kullanma probleminin belgelendiği yollarda kullanılmalıdır.   

 YOGT hacmi 3.500’e kadar olan yollarda kullanılabilirler. 

 

Genel Kullanım 

 Yarım kapatmalar hareketleri kısıtlayarak transit trafiği azaltmaya yardımcı olur. 

 

Hız/Hacim Azaltma  

                                                            
40 http://www.acgov.org/pwa/programs/traffic/measures.htm 
41 Reid Ewing, “Traffic Calming: State of the Practice” (1999), Institute of Transportation Engineers, Chapter 3, 
Sayfa:26 

   



 Yarım kapatma uygulamasının, trafik hacmini en az % 40-60 oranında azaltması 

beklenir.  

 Hız, 3-8 km/saat arasında azalabilir.  

 

Diğer Hususlar  

 Bir uygulamanın etkinliğini test etmek amacıyla geçici olarak trafik bariyerleri 

kullanılabilir. 

 Yarım kapatma, kalıcı olarak bordür ve oluk ile veya yaya kaldırımı ve peyzaj ile 

birlikte inşa edilebilirler.  

 Bisikletliler ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için güvenli bir baypas tasarıma dahil 

edilmelidir.  

 Çıkışı engellemeyi hedefleyen yarım kapatma uygulaması daha kolay ihlal edilir. 

 Kalıcı uygulama yapmadan önce 6 - 12 aylık bir deneme süresi tavsiye edilir.  

 Kapatılan yönün ihlalini önlemek amacıyla trafiğin denetimi gerekli olabilir.  

 Yarım kapatma transit yollarda veya acil müdahale ana güzergahlarında 

kullanılmamalıdır. 

 Yarım kapatma uygulama uzunluğu artırılarak ihlaller azaltılabilir.  

 

Avantajları Dezavantajları 

 Bisikletli veya yaya erişimini 
sınırlamadan, kestirme yolları 
kullanan trafiği azaltır.  

 Seyahat hızını azaltabilir. 
 Acil durum araçları, yarım kapatma 

uygulamasının etrafından dolaşarak 
ters yönde gidebilir  (yeterli görüş 
mesafesi olduğu takdirde) ve böylece 
acil durumlarda yarım kapatma 
uygulaması tam kapatma veya 
diyagonal kapatmaya göre daha 
yüksek oranda erişim sağlar.   

 Peyzaj çalışması dahil olduğunda, 
ilgili alanın görselliğini 
iyileştirebilirler.   
 

 Özellikle gece geç saatlerde ve düşük 
hacimli yollarda ihlal edilebilirler.  

 Acil durum araçlarının erişimini 
sağlamak amacıyla, yol kenarı park 
uygulamasının ortadan kalkmasını 
zorunlu kılabilir.   

 Yerleşim yeri sakinleri için erişimi 
azaltır.  
 

 



 

Şekil 45: Yarım Kapatma42 

 

 

 

12-DİYAGONAL KAPATMA 

Tanım  

Diyagonal kapatma, iki bağlantısız kavşak oluşturmak amacıyla dört-kollu kavşağa çapraz 

şekilde yerleştirilen fiziksel bir bariyerdir.  

                                                            
42 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 55 

 
 



Şekil 46: Diyagonal Kapatma43  Şekil 47: Diyagonal Kapatma44 

 

Uygulama Yerleri  

 Çapraz ayırıcılar sadece YOGT değeri 3.500’e kadar olan yerel yollar için uygundur. 

 

Genel Kullanım 

 İstenmeyen transit trafiği ortadan kaldırırlar. 

 

Hız/Hacim Azaltma 

 Çapraz kapatmanın trafik hacmini %20-70 oranında (azalmanın çoğu % 35 

civarındadır) azaltması beklenir.  

 Uygulamanın yapıldığı kesimin yakın çevresinde düşük oranda hız azalması 

gerçekleşebilir (60-90 m’lik mesafe içerisinde).  

   

Diğer Hususlar 

 Kazalar azalabilir. Ancak bazı çalışmalar kazaların ayrılan trafiğin yönlendiği toplayıcı 

veya ana yollara kaydığını göstermiştir. 

 Trafik düzeni üzerinde olan etkisi nedeniyle, diyagonal kapatma ihtilaf yaratabilir, bu 

nedenle uygulama gerçekleşmeden önce güçlü bir destek almalıdır. 

 Ayırıcılar, aralıklı olarak ve yayalar, tekerlekli sandalye kullanıcıları ve bisikletliler 

için bordürlerle bölünerek tasarlanabilirler. Bisiklet yolunun sürekliliğinin sağlanması 

için ayırıcının çevresinde önlem alınmalıdır.  

                                                            
43 http://www.acgov.org/pwa/programs/traffic/measures.htm 
44 https://nbbb.wordpress.com/ 

   



 Diyagonal kapatma yarıçapı yolun yasal hız limitini yansıtmalı veya hız uygun şekilde 

değiştirilmelidir.  

 Kalıcı uygulamaların yapımından önce geçici uygulamalar ve izleme çalışmalarının 

yapılması tavsiye edilmektedir.  

 Ayırıcıların tasarım ve konumu acil durum hizmeti sağlayan makamlar ile koordineli 

bir şekilde belirlenmelidir. Ayırıcılar, acil müdahale araçlarına geçit vermek amacıyla 

kapılar, trafik yönlendirme silindirleri ve monte edilebilir bordür ile değişikliğe 

uğratılabilir.  

 Yol çevresi sınırlı bir alan ile çevrilmemişse, tek bir diyagonal ayırıcı yerleştirilmesi 

sadece transit trafiği diğer yerel yollara kaydırır. Sonuç olarak, diyagonal ayırıcılar 

trafiği toplayıcı veya ana yollara etkili bir şekilde yöneltmek amacıyla grup veya küme 

halinde yerleştirilmelidir. 

  

Avantajları Dezavantajları 
 Hacmi azaltır. 
 Kesişen trafik hareketlerini ortadan 

kaldırarak kaza potansiyelini 
azaltır. 

 Yolun kapatılması uygulamasına 
göre trafik akımı üzerinde daha az 
etkiye sahiptir. 

 Peyzaj çalışması yapıldığında, ilgili 
alanın görselliğini iyileştirebilir.  

 Hızı azaltabilir. 
 

 Stratejik bir ayırıcı düzeni 
uygulanmadığında, problemleri 
başka kesimlere kaydırabilir.   

 Yerel semt sakinlerinin evlerine 
erişim sağlamaları konusunda zorluk 
çıkarabilir. 

 Acil müdahale araçlarının 
gecikmesine neden olur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-SAĞA GİRİŞ/ÇIKIŞ ADALARI  

Tanım  



Sağa giriş-çıkış adaları, tali yoldan ana yola sola dönüşleri ve transit hareketleri engelleyen bir 

tür kavşak yönlendirmesidir.     

       Şekil 48: Sağa Giriş/Çıkış Adaları45           Şekil 49:  Sağa Giriş/Çıkış Adaları46 

 

Uygulama Yerleri  

Sağa giriş/çıkış adaları, yerel yolları, ana yol ve toplayıcı yollarla bağlayan kavşaklarda 

uygulanabilir.     

 

Genel Kullanım 

 Sağa giriş-çıkış adaları, birçok bölgede kavşaklardaki orta bariyer uygulamasının daha 

az maliyetli ve kullanışlı bir versiyonu olarak uygulanır.     

 Bu yönlendirme biçiminin öncelikli amacı yerel yollardaki kestirme yol kullanan trafiği 

azaltmaktır.  

 

Hız/Hacim Azaltma 

 Hız üzerinde etkisi yoktur. 

 Yönlendirme, ana yoldaki trafik hacmini etkilemez, ancak yerel yoldaki transit trafik 

azalır. 

 Trafik hacmini % 20- 60 oranında azaltabilir. 

 

Diğer Hususlar 

 Geniş araçlar için tasarımda alçak veya monte edilebilir bordür kullanılabilir.  

                                                            
45 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 59 
46 Reid Ewing, “Traffic Calming: State of the Practice” (1999), Institute of Transportation Engineers, Chapter 3, 
Sayfa:29 



 Aynı bölgede uygulanan diğer önlemler ile birlikte kullanıldığında, adanın kestirme yol 

kullanan trafiği azaltma özelliği artacaktır. 

 

Avantajları Dezavantajları 

 Yerel yollardaki transit trafiği azaltır. 
 Geçme mesafesini azaltarak ve refüj 

alanı sağlayarak yaya güvenliğini 
artırabilir.  
 

 Yöre sakinlerinin erişimini kısıtlar. 
 Hız sakinleştirme uygulamaları 

olmaksızın trafiği paralel yollara 
ayırır.  

 

 

Şekil 50: Sağa Giriş/Çıkış Adaları47 

 

14-KAVŞAKTA YÜKSELTİLMİŞ ORTA REFÜJ UYGULAMASI 

Tanım  

                                                            
47 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 60 



Yükseltilmiş refüj uygulaması, bir kavşakta ana yoldan yerel yola sola dönüşleri ve transit akımı 

önleyen bir bariyerdir.  

 

       

        Şekil 51: Kavşakta Yükseltilmiş     Şekil 52: Kavşakta Yükseltilmiş 

                        Orta Refüj48              Orta Refüj49 

   

Uygulama Yerleri  

 Ana yol ve ana toplayıcıların yerel yol ile bağlantı sağlayan kavşaklarında kullanımı 

uygundur.  

 

Genel Kullanım 

 Genellikle, yerleşim alanlarındaki transit trafiği engellemek amacıyla kullanılmaktadır.  

 

Hız/Hacim Azaltma 

 Yerel yollardaki trafik hacmi % 70 oranında azaltılabilir.  

 

Diğer Hususlar 

 Orta bariyerler, birbirine yakın aralıklarla dizilen esnek kenar taşları, ön dökümlü 

bordür dizisi ve peyzaj çalışmasının yer aldığı bordürlü adaya inşa edilen bir bariyer  

olmak üzere farklı şekillerde uygulanabilir.  

 Erişim sınırlaması nedeniyle, bu uygulamanın itfaiye araçlarının ana güzergahında 

gerçekleştirilmesi tavsiye edilmez. 

                                                            
48 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 61 
49 http://improve-public-transport.wikispaces.com/details_traffic_calming 

   



 Trafiğin bir yerel yoldan diğer bir yerel yola kaymasını önlemek amacıyla, kavşak 

refüjlerinin potansiyel olarak ana yoldan etkilenen yerel yollardaki bütün kavşaklara 

uygulanması gerekmektedir.  

 Bisikletli ve yayaların erişimine olanak sağlayan aralıklar tasarıma dahil edilmelidir.  

 Şekil 53: Kavşakta Yükseltilmiş Orta Refüj50 

 

 

 

 

 

 

 

Avantajları Dezavantajları 

                                                            
50 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 62 



 Yerel yoldaki trafik hacmini azaltır. 

 Kesişme hareketlerini ortadan 

kaldırarak kavşak güvenliğini artırır. 

 Peyzaj çalışması yapıldığında yolun 

görüntüsünü iyileştirebilir. 

 

 Sola dönüşün mümkün olduğu diğer 

kesimlere trafiği kaydırabilir.  

 Acil durum araçlarının erişim ve 

müdahalesini etkileyebilir.  

 

 

15-TAM KAPATMA  

Tanım 

Tam kapatma, yol genişliği kadar bir 

bariyerin bütün trafik hareketlerini 

engellemesi ve çıkmaz sokak oluşturması ile 

sağlanır.  

 

Uygulama Yerleri 

 Yol kapatma uygulaması sadece 

YOGT değeri 3.000’e kadar olan 

yerel yollar için uygundur. 

             Şekil 54: Tam Kapatma51 

 

Genel Kullanım 

 Yol kapatma uygulaması, istenilmeyen transit trafiği ortadan kaldırarak trafik düzenini 

değiştirmeyi amaçlamaktadır. Trafik düzeni üzerindeki etkileri nedeniyle, ihtilaflı bir 

konu haline gelebilir ve sadece güçlü bir kamu desteğinin mevcut olduğu durumda 

uygulanmalıdır.  

 Yol kapatma uygulaması, en çok bir bölgede grup olarak kullanıldığı zaman etkili olur. 

Bu durumda, transit trafiği etkili bir şekilde ortadan kaldıracak bir labirent oluşur.  

 Yol kapatma uygulaması, kavşakta veya orta-blok kesimlerinde çıkmaz sokak 

oluşturmak amacıyla kullanılabilir. Orta-blok uygulamalarının, öncelikle ilgili yol 

kesiminin yanındaki alanın kullanım düzeninin değiştiği ve yüksek trafik akımı üreten 

bir yerin yerleşim alanını sınırladığı bölgelerde uygulanması tavsiye edilmektedir.    

                                                            
51 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 63 

 



               Şekil 55: Tam Kapatma 52            Şekil 56: Tam Kapatma53 

 

Hız/Hacim Azaltma 

 Hacim, % 80 veya daha fazla oranda düşürülebilir.  

 Özellikle, yeni oluşturulan çıkmaz sokak 120 m uzunluğundan küçük ise hızları da 

düşürülebilir. 

 

Diğer Hususlar  

 Meskun mahal içerisindeki bir yol dönüştürülmeden önce, AASHTO “Green Book” (A 

Policy on Geometric Design of Highways and Streets)’da yer alan çıkmaz sokak tasarım 

kriterleri dikkate alınmalıdır.  

 Uygulamaya yakın yerlerde uygulanan park etme yasakları, dönüş manevralarını 

kolaylaştırabilir.   

 Yolu kapatan bariyer, yerleşim yerinin içinde değil, kesen cadde boyunca 

uygulanmalıdır.  

 Yol kapatma uygulaması, transit yollarda uygulanmamalıdır.  

 Yayalar, bisikletliler ve engelliler için, yaya yolu ve/veya rampalar şeklinde düzenleme 

yapılabilir.  

 Bariyer veya diğer teçhizatlarla geçici önlemler oluşturulabilir, yol kapatma uygulaması 

kalıcı hale getirilmeden önce denenmesi tavsiye edilmektedir.  

 

                                                            
52 http://www.stocktongov.com/files/PWProvider_FullRoadClosure.JPG 
53 Reid Ewing, “Traffic Calming: State of the Practice” (1999), Institute of Transportation Engineers, Chapter 3, 
Sayfa:24 

 



   Şekil 57: Tam Kapatma54    Şekil 58: Tam Kapatma55 

 

Avantajları Dezavantajları 

 Kestirme yol kullanan trafiği  ortadan 
kaldırır.  

 Peyzaj çalışması olduğunda, yolun 
görselliğini artırır. 

 Hızı düşürebilir.  
 Bütün yol kullanıcıları için trafik 

güvenliğini artırır. 
 Yaya ve bisikletlilerin erişimini 

engellemez. 

 Öne arkaya hareket edebilen bariyer 
ile tasarlanmadığı sürece acil 
müdahale araçlarının erişimini 
engeller.  

 Semt sakinlerinin erişimini sınırlar.  
 Stratejik bir yol kapatma düzeni 

uygulanmadığı sürece, büyük 
yerleşim alanlarının başka bir 
kesiminde sorunlara yol açar.   

 Çıkmaz sokak uygulaması, yol kenarı 
park etme uygulamasını ortadan 
kaldırabilir ve/veya yeterli bir dönüş 
çapı sağlamak amacıyla 
kamulaştırmayı gerektirebilir.  

 Yolculuk mesafesini artırabilir. 
 Diğer yollardaki trafik hacmini artırır. 
 Maliyetli olabilir. 

 
 

 

16-YAYA GÜVENLİĞİNİ ARTIRMA ARAÇLARI  

a) Yol İkaz Işıkları   

Tanım  

Yol ikaz ışıkları, yol kullanıcılarını, yolda veya yolun yanında açıkça görülmeyen ve 

kullanıcının yavaşlamasını veya durmasını gerektiren bir durum olduğu konusunda 

uyarmak amacıyla yol yüzeyine yerleştirilen özel bir karayolu trafik işaretidir.  

 

                                                            
54 Reid Ewing, “Traffic Calming: State of the Practice” (1999), Institute of Transportation Engineers, Chapter 3, 
Sayfa:24 
55 http://www.popcenter.org/Responses/closing_streets/print/ 

   



     

            Şekil 59: Yol İkaz Işıkları56    Şekil 60: Yol İkaz Işıkları57 

 

Uygulama Yerleri  

 Yol ikaz ışıkları, işaretli okul geçitlerinde, işaretli orta-blok yaya geçitlerinde ve 

işaretli yaya geçidini içeren diğer yerlerde kullanılabilir.  

 “Yol ver”, “Dur” kontrollü yaya geçitleri veya ışıklı yaya geçitlerinde kullanılmaz. 

Diğer Hususlar   

 İkaz ışıkları, yaklaşmakta olan trafik için 60m mesafeden görünür olmalıdır.  

 
b) Kavşak Kontrol Uyarı Işığı  
 

Tanım  

Kavşak kontrol uyarı ışığı, iki veya daha fazla seyir yönünü kontrol etmek amacıyla 

sadece kavşakta kullanılan flaşör uyarı ışığıdır.  

 

Uygulama Yerleri  

 Kavşak kontrol uyarı ışıkları sadece iki veya daha fazla yöndeki trafiği kontrol 

etmek amacıyla kullanılmalıdır. Flaşör sarı ışık bir kolda (ana yolda) ve flaşör 

kırmızı ışık geriye kalan kollarda kullanılmalıdır veya her yönde dur kontrolü 

bulunan bir kavşaksa bütün kollarda flaşör kırmızı ışık yer almalıdır.   

 

Genel Kullanım 

 Kavşak kontrol uyarı ışıkları, genellikle yaklaşan yol kullanıcılarına yeterli görüş 

sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.  

                                                            
56 http://blog.joemcnally.com/2008/12/ 
57 http://solarpathusa.com/category/traffic-calming-solutions/?lang=es 

   



 Kavşak kontrol uyarı ışıkları, trafik koşullarının veya fiziksel koşulların geleneksel 

trafik kontrol işaretlerinin kullanımını gerektirmediği, ancak kaza oranlarına göre 

uygulanmasının gerekli olduğu durumlarda kullanılabilir. 

 

Diğer Hususlar  

 “Dur İşareti”, flaşör kırmızı sinyal ile birlikte her yaklaşım kolunda kullanılacaktır. 

 Kavşak kontrol uyarı ışıkları genellikle yol boyunca asılıdır ve eğer yolda yer alan 

kaide trafik veya yaya adasının içerisinde değilse, buralara monte edilmemelidir.  

 

c) Yükseltilmiş Yaya Geçidi  

Tanım  

Yükseltilmiş yaya geçitleri, orta-blok lokasyonları veya kavşaklardaki yaya kaldırımlarının 

uzantısı olan işaretli ve yükseltilmiş yaya alanlarıdır. Yükseltilmiş yaya geçitleri genellikle, 

yol yüzeyinden 7.5 ila 15 cm yüksektir. Birçok bölgede, yükseltilmiş yaya geçitleri bordür 

ile aynı düzeydedir ve yoldan 15 cm yüksektir. Genellikle, Seminole County hız kasisi ile 

aynı profile sahiptir.   

 

      Şekil 61: Yükseltilmiş Yaya Geçidi58            Şekil 62: Yükseltilmiş Yaya Geçidi59 

 

Uygulama Yerleri 

 Yerel yollarda ve günlük trafik hacmi 10.000’den az olan ikincil toplayıcı yollardaki 

kavşaklarda kullanımı uygundur. 

 Orta-blok’daki yaya geçitlerindeki uygulamalar, MUTCD tarafından tavsiye edilen 

standart kurallarını takip etmelidir.  

                                                            
58 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 68 
59 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1000309 

 
 



Genel Kullanım 

 Yaya geçitlerini belirginleştirerek, hızı azaltır ve yayaların görüşünü artırır.  

 

Diğer Hususlar  

 Yükseltilmiş yaya geçidi bordür ile aynı yükseklikte ise, yaya geçidinin kenarı 

görme engelli yol kullanıcılarını uyarmak amacıyla dokunsal bir uygulama ile 

farklılaştırılmalıdır.  

 En uygun kullanım alanı, önemli ölçüde yaya geçidinin olduğu alanlardır.  

 Bordür genişletmesi olduğunda uygulamanın etkinliği artmaktadır.  

 Acil durum hizmet sağlayıcıları tarafından kabul edilmekçe, birinci derecede acil 

durum erişim yollarında kullanımından sakınılmalıdır.   

 Yükseltilmiş yaya geçidinin yukarı kenarında su tutma akacı yerleştirilmelidir.  

 ADA koşullarının tümü yerine getirilmedir.  

 Kar mücadelesi problemi olan kesimlerde, kar temizleme makinası operatörlerini 

kar bıçaklarını yukarı kaldırmaları için uyarması amacıyla her bir kasiste esnek 

kenar taşı gibi bir önlem gerekebilir.    

 

 
Şekil 63: Yükseltilmiş Yaya Geçidi60 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
60 Institut für Straßenverkehr Köln (ISK), Auswertung von Straßenverkehrsunfällen Teil2 IKS (2002), Sayfa 70 

   
Önce  Sonra 



Avantajları Dezavantajları 

 Hızı azaltır. 
 Yayaların görüşünü artırır.   
 Yayaların görünürlüğünü artırır.  
 Hacmi düşürebilir.  

 Acil durum araçlarını 4 ila 6 saniye 
kadar yavaşlatır. 

 Araç yavaşlaması ve hızlanması 
nedeniyle gürültü ve ekstra emisyon 
meydana gelebilir.  

 Geleneksel yaya geçitlerine göre daha 
fazla bakım gerektirir.  

 Kar uygun şekilde 
temizlenmediğinde, buzlanma 
problemi olabilir.  

 

Şekil 64: Yükseltilmiş Yaya Geçidi61  

 

Yükseltilmiş Orta Ada / Yaya Refüjleri 

Tanım  

Orta ada, seyahat şeritleri arasında yer alan ve yayalar için peyzaj ve kaldırımlarda aralıklar 

bırakılan dar adalardır.  

                                                            
61 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 68 

 



Şekil 65: Yükseltilmiş Orta Ada / Yaya Refüjleri62 

 

Uygulama Yerleri  

 Orta ada, yerel, toplayıcı ve ana yol olmak üzere her yol tipi için uygundur. 

 Seyahat şeridini önemli ölçüde daraltmadıkları takdirde, yüksek hacimli yollarda ve hız 

sınırının 65 km/saat olduğu yollarda uygulanabilirler. 

 Orta-blok kesimlerinde veya kavşaklarda uygulanabilirler.  

 

Genel Kullanım 

 Yayalara ilk etapta yolun yarısını geçmelerine olanak tanıyarak, yayaların geçme 

mesafesini azaltır.   

 Araçların geçme manevrasını önler. 

 

Hız/Hacim Azaltma 

 Orta ada yolun daralmasına yol açarsa, araç hızı düşebilir.  

 Hız azalması 1.6 ila 8 km/saat aralığında gerçekleşebilir, en çok 3.2 ila 4.8 km/saat 

aralığında azalma görülür.  

 

Diğer Hususlar  

 Orta adanın azami uzunluğu, yola bağlanan geçiş yolları ve kavşak yeri ile 

belirlenecektir. 

 Orta ada, yayaları kapsaması amacıyla 1.8 ila 2.4m genişliğinde olmalıdır. 

 Ada, en az 3.6m ve tercihen 6m uzunluğunda olmalıdır. 

                                                            
62 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 71 

   



 Kar ve buz mücadelesi için gerekli koşullar sağlanmalıdır.  

 

      Şekil 66:  Yükseltilmiş Orta Ada63  Şekil 67:  Yükseltilmiş Orta Ada64 

 

Avantajları     Dezavantajları  
 Karşı yöndeki seyahat şeridini 

ayırır ve geçme manevrasını 
engeller. 

 Yaya refüjlerinde aralık 
oluşturarak tasarlanabilir ve araç-
yaya kesişmesini azaltabilir. 

 Yayaların yolun yarısını bir 
seferde geçmelerine olanak tanır. 

 Peyzaj çalışması olduğunda yolun 
görselliğini artırabilir. 

 Araç hızı düşebilir. 
 Araçların aşırı hızda savrulmasını 

önlemek amacıyla kurblarda 
kullanılabilir.  

 Orta refüj için alan yaratmak 
amacıyla yol üzerinde park 
yapılmamasını zorunlu kılabilir.  

 Taşıt yoluna tek yönden erişimi 
sınırlayabilir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
63 http://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_calming 
64 http://safety.fhwa.dot.gov/ped_bike/ped_transit/ped_transguide/ch3.cfm 



 

 

Şekil 68: Yükseltilmiş Orta Ada / Yaya Refüjler65 

Şekil 69: Yükseltilmiş Refüj Adası (Kavşak)66 

 

 

                                                            
65 Institut für Straßenverkehr Köln (ISK), Auswertung von Straßenverkehrsunfällen Teil2 IKS (2002), Sayfa 71 
66 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 73 
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Şekil 70: Yükseltilmiş Refüj Adası (Orta-Blok)67 

 

17-TRAFİK SAKİNLEŞTİRME UYGULAMALARI İÇİN DÜŞEY VE YATAY 
İŞARETLERİN KULLANIMI 

Son yıllarda trafik sakinleştirme uygulamaları büyük bir ilgi görmesine rağmen, trafik 
mühendisleri kentsel alanlarda kestirme yolları kullanan trafiği azaltmak ve yavaşlatmak için 
son birkaç on yıldır bu tedbirleri kullanmaktadır. Trafiği sakinleştirmek için kullanılan klasik 
metotlar genellikle yatay ve düşey işaretlemeleri kapsamaktadır. Bu tür önlemler pahalı 
olmayabilir ve kısa bir zaman diliminde uygulanabilir. Bu sebeple, yatay ve düşey işaretlemeler 
kentsel alanlarda yaşam kalitesini iyileştirmek, okul ve oyun alanları yakınlarındaki güvenliği 
artırmak ve şehir merkezlerinde yayaların korunması sağlamak isteyen mühendisler için “Hızlı 
düzeltme” olarak değerlendirilmektedir. Aşağıda, trafik sakinleştirme önlemleri olarak 
kullanılan yatay ve düşey işaretlemelerin çeşitli tipleri belirtilmektedir. 

a) Düşey İşaretler 

                                                            
67 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 74 



 Hız Limit İşaretleri: Kentsel alanlarda hız şikayetleri konusunda vatandaşlarla yapılan 
saha araştırmaları göstermiştir ki, hız limit işaretlerinin çok azı yerindedir. 40, 55, 90 ve 
100 km/saat  yasal hız limiti olmasına rağmen, hız limit işaretini dikmeden yalnızca 90 
km/saat hız limit işareti uygulatılabilir. Bu sebeple, 90 km/saatten farklı bir hız limiti 
uygulanacaksa, yerleşim caddelerinde hız limit işareti bulunmalıdır.  

Şekil 71: Hız Limit İşaretleri68 

 
 Çok Yönlü DUR İşaretleri: Vatandaşların ortak isteği trafiği yavaşlatmak için her 

yöne DUR işaretlerinin kullanılmasıdır. Bununla birlikte, çok yönlü DUR işaret 
kontrolü, işaretleme el kitabındaki standartlarda olmasıdır. Eğer olmaz ise: 
 Trafik nadiren tam duruşa geçer. 
 Araçlar dur işaretlerinde kaybettiği zamanı, işaretler arasındaki bölümlerde 

hızlanarak telafi etme yoluna gider. 
 O bölgede yaşayanlar, yanlış bir güvenlik algısı kazanır. 

Gerçekten ihtiyaç olmayan yerde DUR işaretleri kullanımı, gereken yerlerdeki DUR 
işaretlerine karşı güvensizlik yaratabilir. 

Bir kavşakta diğer yönlerdeki trafik hacimleri arasında farlılık artarsa, yüksek hacimli 
yol üzerinde seyreden araç kullanıcıları tarafından DUR işaretine riayetsizlik artarak 
devem eder. Kurallara uygun yerleştirilmeyen çok yönlü DUR işaretleri, araç hızlarının 
15 km/saatten fazla olduğu yerlerde tehlikelidir. Bu durum, caddelerin geniş olduğu, 
görüş mesafesinin iyi olduğu, diğer kol üzerindeki trafik oranının 60/40 dan büyük 

                                                            
68 http://townofsananselmo.org/index.aspx?NID=244 

   



olduğu yerlerde çok yaygındır. Tipik olarak, hacme bakmaksızın sürücüler trafik 
oranının 60/40 dan büyük olmadığı yerlerde DUR işaretine uyarlar. 

Doğru bir mühendislik çalışmasından sonra uygulandığında, çok yönlü DUR işaretleri 
yandan çarpmalı kazaları azaltmada mükemmel bir araçtır. Daha öncede belirtildiği 
üzere, çok yönlü DUR kontrolü, hızları kontrol etmek için kullanılmamalıdır. 

Dönüş Yasaklamaları: Dönüş yasakları, 24-saat ya da Part-time uygulamalar için 
kullanılabilen mükemmel bir “Hızlı düzeltme” uygulamasıdır. Tek dezavantajı bölgede 
yaşayan sakinlerinde yasaklamalara uyma zorunluluğudur. Buna ek olarak, 
yasaklamalara uyulup uyulmadığının kontrolü için periyodik denetim gereklidir. 

Eğer kestirme yol kullanan trafik yalnızca zirve saatlerde olursa, part-time uygulamalar 
kullanılmalıdır.  

Tek Yönlü Caddeler: Dönüş kısıtlamaları yalnızca noktasal olduğu için, polis denetimi 
olmadığında sürücüler tarafından ihlal edilebilir. Tek yönlü trafik için etkili bir kontrol 
gereklidir. Tek yönlü trafik, iyi bir dolaşım modeli oluşturmak için, genellikle paralel 
çiftler halinde uygulanır. kısıtlayıcı özellikleri ek olarak, daha geniş seyahat şeridi ve 
daha az çatışmadan dolayı tek yönlü yollar üzerinde hız artabilir. Eğer bu durum olursa, 
trafiği sakinleştirmek için ek tedbirler gerekebilir. 

  

b) Yatay İşaretlemeler 

Kenar Çizgileri ile Yol Daraltma: Bir çok konutsal caddelerin genişliklerine 
bakıldığında, sürücülerin 40-50 km/saat hızla gitmelerini beklemek zordur. Ayrıca,  
yolu daraltmak yada çeşitli fiziksel trafik sakinleştirme uygulamaları maliyetli olabilir. 
Hızları azaltmanın düşük maliyetli yolu, kenar ve eksen çizgileri ile şeritleri 
daraltmaktır. İdarelerin bir kısmı, 2.7-3m genişliğinde şeritler oluşturmak için bu tür 
yatay işaretlemeler uygulamaktadır. Bu uygulamalar genellikle hızları 2-4 km/saat 
düşürmekle birlikte, 8 km/saate kadar da düşürdüğü rapor edilmektedir. Bu yatay 
işaretlemeler yerel yollar ve düşük hacimli küçük toplayıcı yollarda uygulanabilir, fakat 
ana toplayıcı yollar ve arterlerde uygulanmamalıdır. 



Şekil 72: Kenar Çizgileri ile Yol Daraltma69      Şekil 73: Kenar Çizgileri ile Yol70 
Daraltma 

Şekil 74: Kenar Çizgileri ile Yol Daraltma71     Şekil 75: Kenar Çizgileri ile Yol Daraltma72 
                             

Enine İşaretlemeler: Çift kompenantlı enine yatay işaretlemeler okul bölgeleri, hastaneler, 
keskin kurp ve DUR işaret yaklaşımları gibi farklı alanlardaki trafiği yavaşlatmada başarılıdır. 
Bu işaretlemeler genellikle 15 cm genişlikte ve her 30m.de bir 5 enine çizgiden oluşur. Duruma 
bağlı olarak, her bir yaklaşıma 3 ila 5 setlik gruplar olarak uygulanır. 

Her bir grup yaklaşım hızlarını 1.6 ila 4.5 km/saat düşürür. Araçlar bu termoplastik işaretlerin 
üzerinden geçerken meydana gelen gürültü ve titreşim sürücüleri uyarır. Ortaya çıkan 
gürültüden dolayı, konut alanlarına yakın bölgelerde kullanılması uygun değildir. 

                                                            
69 http://www.sabre-roads.org.uk/forum/viewtopic.php?f=1&t=14255&start=20 
70 http://www.alertdriving.co.nz/test-tips/previous/3 
71 Reid Ewing, “Traffic Calming: State of the Practice” (1999), Institute of Transportation Engineers, Chapter 8, 
Sayfa:26 
72 http://www.alertdriving.co.nz/test‐tips/what‐are‐herringbone‐transverse‐line‐markings 

   

  



      Şekil 76: Enine İşaretlemeler73      Şekil 77: Enine İşaretlemeler74 
 

 

Şekil 78: Enine İşaretlemeler75 

 

 

                                                            
73 http://customisedsigns.co.uk/roadline-m6-p-2474.html?language=en 
74 http://www.stocktongov.com/files/PWProvider_OpticalBars.JPG 
75 Pennsylvania Department of Transportation, “PennDOT’s Pennsylvania’s Traffic-calming Handbook” (2012), 
Sayfa 77 
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