
Kentsel Yol Sınıflandırması Örnekleri 
27 Şubat 2015, YTMK-Ankara 

Kenan Kayacı 



Ulaşımın Temel İşlevleri  

Ulaştırma 
sistemlerinin 

temel işlevleri  

• hareket 

• erişim 

• yaşam 



Karayollarının Üzerindeki İşlev ve Etkinliğe Göre 
Sınıflanması 



Ulaşım Sistemi Kullanıcı Gruplarının Beklentileri 

Yaya Beklentileri 

• Yürüme mesafelerinin kısaltılması, 

• Trafik akımından ayrıştırılmış yaya alanları, 

• Estetik bir ulaşım altyapısı ve çevre, 

• Güneş, yağmur  vb  doğa koşullarına karşı korunma, 

• Güvenli bir hareketliliğe uygun karayolu çevresi. 

Sürücü Beklentileri  

• Minimum seyahat gecikmeleri, 

• Gecikme ve güvenliği etkileyen minimum çatışma sayısı, 

• Birbiriyle uyumlu cadde elemanları ve düzenlemeleri. 



Ulaşım Sistemi Kullanıcı Gruplarının Beklentileri 

Toplu Taşım Sisteminin Beklentileri 

• Taşıtlarını kullanabilecek ve manevra yapabilecekleri yeterli bir alan, 

• Cadde kenarları boyunca seyahat eden diğer yol kullanıcıları ile minimum 
çatışma, 

• Hedeflerine zamanında ulaşabilmeleri için minimum gecikme ve seyahat 
süresini sağlayacak bir altyapı. 

Komşu Arazi/Alan Kullanıcılarının Beklentileri 

• Aydınlatma, 

• İhtiyaç duyulan güvenlik önlemleri, 

• Kendi mülklerine erişim için bağlantı yolları, 

• Ağaçlar, peyzaj ve diğer çevre düzenlemeleri. 



Kentsel Ulaşım Planlamasında Temel Kural 



Yolların İşlevi ve Hız Bölgeleri 
110 – 90 km/saat 90 – 70 km/saat 70 – 50 km/saat 30-10 km/saat 
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Fonksiyonel Sınıflamaya Katkı Sunan Bazı Uygulamalar 

Aşağıdaki tasarım faktörleri, hız yönetimi ve kentsel alanlardaki cadde tasarım sürecinde uygun alanlarda 
dikkate alınmalıdır: 

• Şerit sayı ve genişliklerinin azaltılması, 

• Seyahat şeritleri ve bordürler arasındaki genişliği artıran emniyet alanlarının kaldırılması, 

• Cadde köşelerinde varsa deve uygulamalarının kaldırılması, 

• Cadde üzerinde park etmeye izin verilmesi, 

• Kavşak köşe yarıçaplarının azaltılması, 

• Yüksek hızı teşvik eden sağa dönüş kanalize/bay-pas adalarının yeniden düzenlenmesi veya kaldırılması, 

• Sinyalize kavşaklar arası mesafe ve istenen hızlara uygun sinyalizasyonlar arasında senkronizasyon tesis edilmesi, 

• Yaya / yol kesişimlerinde iri daneli kaplamalar ile sürücülerin yaya varlığını hissetmeleri ve düşük hızda seyretmelerinin sağlanması, 

• Uygun yerlerde yükseltilmiş yaya geçidi ve kavşak uygulamaları yapılması, 

• Kentsel alanlara girişte hız azaltıcı “şehre giriş kapısı”, ada, yatay ve düşey işaretlemelerin kullanılmasının teşvik edilmesi, 

• Bisiklet park alanlarının yapılması. 

Kentsel Caddeler «Planlama ve Tasarım Rehberi» mutlaka hazırlanmalı ve çalışmalar bu rehbere uygun 
yürütülmelidir. 

 



Fonksiyonel Sınıflandırma da 
Kullanılabilecek Araçlar 



HANGİSİ OLMALI ? 



KAPASİTE 

Bir yolun kapasitesi, 
hakim yol, trafik ve 
kontrol koşulları 
altında, verilen bir 
zaman dilimi içinde yol 
platformu, uniform bir 
şerit kesimi veya bir 
noktadan makul 
şekilde geçebilecek 
taşıt veya insanların 
saatlik maksimum 
miktarıdır. 

Hacim / Kapasite 

=20/100 

Hacim / Kapasite 

=50/100 

Hacim / Kapasite 

=90/100 

Hacim / Kapasite 

=100/100 

H:20 H:50 H:90 H:100 

K:100 



Capacity of liquid 

0,2 liter 
•cup has to stand vertical 
•liquid density ≤ 3 gr/cm3 

2 liter 
•cup has to stand vertical 
•liquid density ≤ 3 gr/cm3 

19 liter 
•cup has to stand vertical 
•liquid density ≤ 2 gr/cm3 

 0,3 liter 
•cup has to stand vertical 
•liquid density ≤ 1 gr/cm3 

 
 



Load-carrying capacity 

capacity = 200 persons 
•total person weight < 20.000 kg 
•road longitudinal grade < % 5 

capacity = 4 persons 
•total person weight < 500 kg 
•road longitudinal grade < % 8 

capacity = 500 persons 
•total person weight < 50.000 kg 
•railway longitudinal grade < %o 3 



Load-carrying capacity 

capacity = 236 tonnes 
•road longitudinal grade < % 4 
• 24 bar ≤ tire pressure  ≤ 27 bar 
•fuel must be euro diesel +++ 

 

capacity = 40 tonnes 
•road longitudinal grade < % 7 
• 24 bar ≤ tire pressure  ≤ 27 bar 
•fuel must be euro diesel + 



Karayolu Elemanının Tipine Karar Verme 
Araçları 

KAPASİTE 
Yeterlilik / ihtiyaç değerlendirme… 

GÜVENLİK 
Proje ve trafik güvenliği… MALİYET 

Yapım, bakım, işletme, 

kamulaştırma… 

NİHAİ KARAR 
 

•Optimum kapasite 

•Optimum trafik güvenliği 

•Optimum maliyet 



2x1 Yollar 



Karayolu Kapasite Eşik Değerleri 



İKİ ŞERİTLİ KARAYOLLARINDA HİZMET SEVİYELERİ 

HİZMET 

SEVİYESİ 

TRAFİK AKIŞI İŞLETME 

HIZI 

(km/saat) 

AÇIKLAMALAR 

A 90 
Serbest akım, hız ve 

manevra kabiliyeti,  

B 81 
Stabil trafik akım 

koşulları, hız ve 

manevra kısıtlamaları 

C 73 
Stabil trafik akım 

koşulları, hız, şerit 

değiştirme ve sollama bir 

miktar kısıtlı.  

D 65 
Trafik akımı kararsız, 

geçiş manevrası zor.  

E 56 
Trafik akımı kararsız, 

hızlar değişken, 

manevra kabiliyeti az 

F - 
Yoğun akım koşulları, 

trafik talebi kapasiteden 

fazla hızlar değişken.  



ÇOK ŞERİTLİ KIRSAL KARAYOLLARINDA HİZMET SEVİYELERİ 
HİZMET 

SEVİYESİ 

TRAFİK AKIŞI Hızlar (km/sa.) 

 

AÇIKLAMALAR 

Yoğ.oto/km/şerit 

 

A 100 Serbest akım, hız ve 

manevra kabiliyeti,  

GECİKME YOK yoğ.≤7  

B 100 Stabil trafik akım 

koşulları, hız, manevra 

kısıtlamaları yok, 

GECİKME YOK 

7<yoğ.≤11  

C 100 Stabil trafik akım 

koşulları, hız, şerit 

değiştirme ve sollama 

bir miktar kısıtlı. 

GECİKME MİNİMUM 

11<yoğ.≤16  

D 95 Trafik akımı kararsız, 

geçiş manevrası zor. 

GECİKME MİNİMUM 

 

16<yoğ.≤22  

E 90 Trafik akımı kararsız, 

hızlar değişken, 

manevra kabiliyeti az, 

GECİKME VAR 

 

22<yoğ.≤28  

F <90  Yoğun akım koşulları, 

trafik talebi kapasiteden 

fazla hızlar değişken. 

GECİKME ÖNEMLİ 
yoğ.>28  



Doluluk ve Kaza Tipleri 



Fonksiyonel Sınıflandırmaya Uygun Kavşak Tipi 
Belirlenmesi 



Fonksiyonel Sınıflandırmaya Uygun Hemzemin Kavşak ve FSK Tipi Belirlenmesi 
AŞAMA 2 ve 3 



Kavşağa giren milyon taşıta göre kaza adedi (Kavşak tipine göre) 



Fonksiyonel Sınıflandırma 
Çalışmasının Aşamaları 



Kentsel Yollar İçin Sınıflandırma Aşamaları 
Kentin yol ağındaki mevcut ve gelecekteki yaya ve taşıt trafik hacmini gösteren 
haritaların hazırlanması 

Kentin yol ağının geometrik standartlarını gösteren haritaların hazırlanması 

Kentin kaza haritalarının hazırlanması 

Kentin arazi kullanımı gösteren haritaların hazırlanması 

Kentin karayolu yasal hız ve V85 hız haritasının hazırlanması 

Hız, kavşak tipleri ve ara mesafeleri, yaya hareketliliği, trafik hacmi ve geometrik 
standartların uyum/uyumsuzluğunun incelenmesi 

• yol ve çevresinde işlevine uygun görülen düzenleme ihtiyaçlarının tespiti,  

• teknik açıdan uygun olmayan veya büyük miktarda kaynak gerektiren düzenlemeler için kısa süreli ve ekonomik çözümler araştırılması ve daha 
düşük işlev standartlarına dönüşüm. 

Uyumsuzluk görülen yol aliyman kesimi, kavşak ve diğer yol ve çevre elemanlarının 
yoğunluğuna göre; 

Uyumsuzlukların giderilmesine göre yeni hız ve yol işlevsel haritasının hazırlanması 



Kentsel Yol Ağının Fonksiyon Haritası 



Kentsel Yol Ağının YOGT Haritası 

 



Kentsel Yol Ağında Radarlı Hız Ölçüm Haritası 



Kentsel Yol Ağında Geometrik Standartlar ve Yoğunluk 
Haritası Haritası 

2x2 BY, 
Doluluk=%30 

2x2 BY, 
Doluluk=%25 

2x1 (12 m.), 
Doluluk=%20 

2x1 (12 m.), 
Doluluk=%10 

2x1 (10 m.), 
Doluluk = %15 



Örnek bir fonksiyonel sınıflandırma 



Karayolu Fonksiyonel Sınıflandırmasına Ait Örnekler 



Kesintisiz Yollar 



Dağıtıcı yollar 



Erişim Yolları 



Yolun fonksiyonu  / (Kodu) 

T
a

s
a

rı
m

 S
ın

ıf
ı 

Trafik  

(YOGT -

taşıt/gün) 
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ENKESİT PARAMETRELERİ 

a = şerit genişliği (m) 

b = ayırıcı çizgi genişliği (m) 

c= kenar çizgi genişliği (m) 

e = kenar bant genişliği (m) 

f = güvenlik alan genişliği (m) 

g=kaplama genişliği (m) 

h=engelsiz bölge genişliği (m) 

j=medyan (m) 

Ana Yollar /  (A) Tip I YOGT > 15.000 

HS=E  

v/c≥ 0,85 

BSK 90 a=3,50; b=0,15; c=0,15; e=0,30; f=2,50; 

g=10,55; h=4,50-6,00; j=3,90 

Bölgesel Yollar/(B) 

Tip I 10.000 < YOGT 

< 15.000 

BSK 90 a=3,50; b=0,15; c=0,15; e=0,30; f=1,50; 

g=9,55; h=4,50-6,00 

Tip II 5.000 < YOGT < 

10.000 

BSK 80 a=3,00; b=0,15; c=0,15; e=0,30; f=1,25; 

g=8,30; h=4,00-5,00 

Tip III 1.000 < YOGT < 

5.000 

BSK / 

SK 

80 a=2,90; b=0,15; c=0,15; e=0,30; f=1,00; 

g=7,85; h=4,00-5,00 

Yerel Yollar/(C) 

Tip I 500 < YOGT < 

1.000 

SK 60 a=2,50; b=0; c=0,15; e=0,15; f=1,50; 

g=5,60; h=3,00-4,00 

Tip II YOGT < 500 SK / - 60 a=2,00; b=0; c=0,15; e=0,15; f=1,00; 

g=4,60; h=2,00-3,00 

Örnek bir yol sınıflaması (Geometrik ve Fiziki standartlar) 



Arazi kullanımı ve kentsel caddeler 



Kentsel Alan Tanımları 

 Şehir  

 İş merkezleri ve şehir çevresinde yüksek yoğunluğa sahip karma kullanımlı ve yüksek düzeyli bir aktivite alanını 
tanımlar.  

 Geniş alana yayılmış şehirlerin bazı semt/ilçe merkezleri de bu grupta bulunabilir.  

 Küçük şehir / İlçe / Kasaba 

 Orta düzeyde yaya aktivitelerinin olduğu ortak kullanımlı alanlar olup genel olarak binalar 3-5 katlıdır. 

 Ticari alan 

 Şehir genelinde çalışma, alışveriş ve hizmet seçeneklerinin bir veya birkaçının bir arada olduğu alanlardır. 

 Yerleşim alanı 

 Müstakil, çok konutlu veya yerleşim alanlarına tahsis edilmiş yoğunlukları değişken yerleşime tahsis edilmiş 
kullanım alanlarıdır. 

 Endüstriyel alan 

 Üretim, depolama ve ticari hizmetlerle desteklenmiş dağıtım, yardımcı ofis, misafir işçi konaklama mekanlarını 
içeren iş alanlarıdır. 

 



Kentsel Yol Tanımları 

 Bulvar 

 Her bir yönde 3 veya daha fazla trafik şeridi bulunan yüksek taşıt kapasiteli yollardır. Bulvarlar bina 
cepheli yollara da sahip olabilirken mevcut 3+3 veya daha fazla şeritli yollar da bu grupta 
değerlendirilebilir. 

 Cadde 

 Her bir yönde en az 2 trafik şeridi bulunan orta düzey taşıt kapasiteli yollardır. Caddeler bina 
cepheli yollara da (frontage) sahip olabilir. 

 Sokak 

 Her bir yönde 1 trafik şeridi bulunan daha düşük kapasiteli 1+1 yollardır. Düşük trafik hacmi ve 
düşük hızlar beklenir. 

 Erişme şeridi 

 Her bir yönde 1 trafik şeridi bulunan çok düşük kapasiteli 1+1 yollardır. Çok düşük trafik hacmi ve 
çok düşük hızlar beklenir. 

 



Kentsel Alan ve Yol Tanımları 

Cadde türü 

Kapasitesi Arazi kullanımı 

En fazla 

şerit sayısı 

Şehir  

(5 + binalar) 

Küçük şehir / İlçe  

(3-5 katlı binalar) 

Ticari 

(1-3 katlı binalar) 

Yerleşim alanı  

(1-3 katlı binalar) 
Endüstriyel alanlar 

Bulvar 3+3 Kentsel bulvar Kasaba bulvarı Ticari bulvar Yerleşim bulvarı Endüstriyel bulvar 

Cadde 2+2 Kentsel cadde Kasaba caddesi Ticari cadde Yerleşim caddesi Endüstriyel caddesi 

Sokak 1+1 Kentsel sokak Kasaba sokağı Ticari sokak Yerleşim sokağı Endüstriyel sokağı 

Erişim şeridi 

1+1 veya 

paylaşımlı 1 

şerit 

Kentsel erişim 

şeridi 
Kasaba erişim şeridi Ticari erişim şeridi 

Yerleşim erişme 

şeridi 
Endüstriyel erişme şeridi 



Kentsel Yollar için uygun işletme hızları 

Cadde türü 

  

Arazi kullanımı 

Şehir 

(5 veya daha fazla 

katlı binalar) 

Küçük şehir / İlçe / 

Kasaba (3-5 katlı 

binalar) 

Ticari 

(1-3 katlı binalar) 

Yerleşim alanı  

(1-3 katlı binalar) 

Endüstriyel 

alanlar 

Bulvar 40-60 km/saat 40-60 km/saat 40-60 km/saat 40-60 km/saat 40-60 km/saat 

Cadde 40-50 km/saat 40-50 km/saat 40-50 km/saat 40-50 km/saat 40-50 km/saat 

Sokak 30 km/saat 30 km/saat 30 km/saat 30 km/saat 30 km/saat 

Erişim şeridi 20 km/saat 20 km/saat 20 km/saat 20 km/saat 20 km/saat 



Ana yol, genel hız limiti 100 km/saat 



Dağıtıcı yol, bölünmüş yol 



Dağıtıcı yol, daraltılmış kaplama 



Radar kutusu 



Plato örneği 



Dağıtıcı yol, trafik ışıkları uyarısı 



Trafik Işıkları ve Plato 



MDK 



Erişim yolu, 60 km/saat’e geçiş bölgesi 



Erişim yolu, iniş eğimli kesim 



Erişim yolu, bisiklet şeritleri ve hız 
tümsekleri 



Erişim yolu, Plato 



Geçiş için hız limiti, kentsel alan sınırı 
 Tüm yol kullanıcılarının davranışlarının uyarlanması 

 Hızların düşürülmesi 

 Geçişin anlaşılır şekilde tanımlanması 

 Yol tasarımındaki farklılık 

 Yapılaşmadaki yoğunluk 



Kentsel Alan Sınırı 



Erişim yolu, 60 km/saat >> 30 km/saat geçişi 



Dağıtıcı yol, 80 km/saat >> 50 km/saat geçişi 



Dağıtıcı yol, 80 km/saat >> 50 km/saat geçişi 



Dağıtıcı yol, 80 km/saat >> 50 km/saat geçişi 



Dağıtıcı yol, 80 km/saat >> 50 km/saat geçişi 



Dağıtıcı yol, 80 km/saat >> 50 km/saat geçişi 



Online Güvenlik Çözüm Aracı 

https://usdm.upc.gov.ae/usdm_online_tool/USDM_Online_Tool.html 
 

http://toolkit.irap.org/ 

Online Planlama Aracı 

https://usdm.upc.gov.ae/usdm_online_tool/USDM_Online_Tool.html
https://usdm.upc.gov.ae/usdm_online_tool/USDM_Online_Tool.html
http://toolkit.irap.org/
http://toolkit.irap.org/


Simulasyon 



Kenan KAYACI 
kkayaci@kgm.gov.tr 
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