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KILAVUZUN KAPSAMI

Bu kılavuz k!tabının amacı, otobüs !#letmec!ler!ne, yerel 
yetk!l!ler !le bölgesel ve uluslar arası organ!zasyonlara 
yen! otobüs s!stemler!n!n planlamasında ve tasarımında 
de"erlend!r!lmes! öner!len tasarım, planlama ve operasyonel 
kr!terler! sunmaktır. 

Bu kılavuzda yer alan b!lg!ler h!çb!r yolla n!ha! tasarımın 
dayandırılaca"ı standart detaylar olarak de"!l, daha z!yade 
mühend!sl!k de"erlend!rmes! ve yollardak! mevcut durumun 
detaylı b!r anal!z! !le ba"lantılı olarak son tasarımların 
gel!#t!r!lmes!ne yardımcı olacak öner!ler ve genel b!r kılavuz 
olarak kullanılmalıdır. Dahası, bu, genel konseptler! sunan 
ve bölgeye veya ülkeye özgü olmayan küresel b!r kılavuzdur 
ve her zaman yerel tasarım ve s!nyal!zasyon standartlarına 
uyarlanmayab!l!r. Bu kılavuzda ortaya konulan öner!ler! 
uygulamadan önce her zaman s!nyal!zasyon ve !#aretlemeler 
!ç!n uygulanab!l!r yerel standartlar kontrol ed!lmel!d!r.

FERAGATNAME



G"R"#

YÖNET"C"
ÖZET"
Traf!k güvenl!"!,  metrobüs ve otobüs yolu kor!dorları !le !lg!l! 
yayınlarda ve planlama rehberler!nde sürekl! eks!k olan b!r 
husustur.

Bu öneml! b!r eks!kt!. Traf!k ölüm oranlarının; HIV/AIDS’!n, 
#!ddet!n, tüberkülozun veya herhang! b!r kanser türünün önünde 
yer alarak,  2030 yılında dünya genel!nde erken ölümler!n be#!nc! 
önde gelen sebeb! olaca"ı tahm!n ed!lmekted!r. Dünya Sa"lık 
Örgütüne göre bu büyümen!n ço"unlu"unun gel!#mekte olan 
dünya #eh!rler!nde meydana gelmes! beklenmekted!r.

Otobüs s!stemler!n!n yol güvenl!"! üzer!ndek! etk!s!, özell!kle 
öneml!d!r, çünkü bu s!stemler büyük #eh!rsel arterler boyunca 
konumlandırılma e"!l!m!nded!rler. New York #ehr!ndek! 
b!r çalı#ma, arterler!n #eh!rdek! yol a"ının yakla#ık %15’!ne 
kar#ılık geld!"!ne, fakat c!dd! yaya kazalarının da %65’ten 
fazlasını olu#turdu"unu bel!rlem!#t!r (V!ola  et al. 2010). Mex!co 
C!ty’dek! b!r çalı#ma tüm kaza türler!n!n yo"un #ek!lde öneml! 
otobüs kor!dorlarının konumlandı"ı arterlerde yo"unla#tı"ını 
bel!rtmekted!r (Ch!as Becerr!l et al. 2008).

Herhang! b!r kent arter!ndek! yüksek kapas!tel! toplu ta#ıma 
s!stem!n!n uygulanması, r!skler!n hal!hazırda yüksek oldu"u 
sokaklara yüksek oranlarda yaya çekecekt!r. New York’ta,  otobüs 
kor!dorları olan yollar, sürekl! olarak herhang! d!"er yollardan 
daha yüksek yaya kaza oranlarına sah!p olmu#tur (V!ola et al. 
2010). Porto Alegre, Brez!lya’da, otobüs yolu kor!dorlarının 
ve otobüs duraklarının varlı"ı daha yüksek orta-blok yaya 
kaza oranları !le !l!#k!l!yd! (D!ogenes ve   L!ndau  2009). D!"er 
tara$ a,  Guadalajara‘dak! Macrobus ve Bogota’dak! TransM!len!o 
g!b! bazı METROBÜS s!stemler!n!n uygulanması; !lg!l! 
kor!dorlardak! kazalarda ve ölüm oranlarında anlamlı b!r azalma 
!le sonuçlanmı#tır. Otobüs s!stemler!n!n uygulanmasından gen!# 
aralıkta potans!yel güvenl!k etk!ler! oldu"u ortaya çıkmaktadır.

EMBARQ, otobüs s!stem! planlaması, tasarımı ve operasyonlarının 
traf!k güvenl!"! durumları hakkında ara#tırmalar yapmaktadır. 
Gel!#mekte olan dünya #eh!rler!ndek! 30’un üzer!nde otobüs 
kor!dorundan ver! toplamı# ve anal!z etm!#t!r. METROBÜS ve 
Otobüs yolları üzer!nde yol güvenl!k !ncelemeler! ve denet!mler! 
yapmı#tır. Otobüs kor!dorlarındak! kazalardan deney!mler!n! 
ö"renmek !ç!n yol güvenl!k uzmanları ve otobüs !#letmeler!n!n 
çalı#anları !le görü#mekted!r

B!z, böylece otobüs kor!dorlarında temel r!skler! ve yaygın kaza 
türler!n! ve aynı zamanda farklı metrobüs ve Otobüs yolu tasarım 
özell!kler!n!n güvenl!k etk!s!n! bel!rleyeb!ld!k. 

D!"erler! kazaların r!sk!n! arttırab!l!rken (örne"!n ters akı#lı 
#er!tler) otobüs s!stemler!n!n bazı k!l!t tasarım unsurlarının anlamlı 
düzeyde güvenl!"! (örne"!n yüksek platformlu kapalı !stasyonlar, 
sol dönü# kısıtlamaları olan orta #er!t) gel!#t!reb!lece"!n! bulduk. 
Aynı zamanda yolun genel geometr!s!n!n ve özell!kle kav#akların  
boyutu ve kompleksl!"!n!n, otobüs kor!dorlarındak! kaza 
oranlarının öneml! öngörücüler! oldu"unu bulduk. Bu bulgulara 
dayalı olarak otobüs kor!dorlarında rol güvenl!"!n! gel!#t!rmek 
!ç!n b!r set tasarım öner!s! formüle edeb!ld!k.

Bu kılavuz k!tabı, otobüs s!stemler!n!n planlamasından ve 
tasarımında yer alan ula#ım plancıları, mühend!sler! ve #eh!r 
tasarımcıları !ç!n prat!k b!r kılavuz olarak tasarlanır. Kaldırım 
kenarı otobüs öncel!kl! #er!tlerden yüksek kapas!te, çok-#er!tl! 
metrobüslere kadar de"!#!kl!k gösteren gen!# spektrumlu s!stem 
ve kor!dor türler!n! kapsamaktadır.

Kılavuzların temel amacı güvenl!"!n otobüs s!stem tasarımında 
nasıl gel!#t!r!leb!lece"!n! göstermek !ken b!z aynı zamanda 
er!#!leb!l!rl!"!n yanı sıra b!z!m her b!r tasarım konsept!m!z!n 
otobüs operasyonlarını nasıl etk!led!"!n! de de"erlend!rd!k 
(otobüs s!stem!n!n yolcu kapas!tes!, f!lo boyutu gerekl!l!kler! ve 
duraklar çevres!ndek! alanların yaya kapas!tes! bakımlarından).

Bu kılavuz k!tabında göster!len tasarımlar, yüksek yolcu 
kapas!tes! sa"lama ve aynı zamanda er!#!leb!l!r, ya#anab!l!r kentsel 
yerler sa"lama !ht!yacı !le  tüm yol kullanıcılarının güvenl!"!n! 
dengeleyen en !y! uygulamaları tems!l eder.
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YOL TEST"

Bu, kılavuzların !lk vers!yonudur ve devam eden b!r !# olarak 
de"erlend!r!lmel!d!r. 2012 yılında dı#sal ortakların yanı sıra 
merkezler!m!z tarafından test ed!lecek olan b!r p!lot  vers!yon 
olarak EMBARQ tarafından yayınlanmaktadır. Bu yol test!nden 
ö"ren!len dersler 2013 yılında yayınlanacak olan son vers!yona 
aktarılacak ve tüm yol test araçları son baskıda b!ld!r!lecekt!r.

Yol test! ve gözden geç!rme sürec! herkese açıktır. Herhang! yerel 
veya ulusal hükümet ajansı, kalkınma bankası, STK, danı#manlık 
veya yen! veya mevcut otobüs s!stemler!nde b!z!m kılavuzlarımızın 
test etmeye !lg!l! olan herhang! d!"er k!#! embarq@wr!.org. 
adres!nden EMBARQ !le !rt!bat kurmaya davet ed!lmekted!r. Bu 
belgen!n kopyalarını ve aynı zamanda anketler! ger! b!ld!r!mde 
bulunmak !ç!n payla#ab!l!r!z.
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Mexico City
Guadalajara

Vancouver

Pereira
Cali Bogota

Curitiba
Porto Alegre

Sao Paulo
Belo Horizonte

Ahmedabad
Delhi

Brisbane
Rio de Janeiro

Izmit

Arequipa

Indore

YOL  GÜVENL%'% %NCELEMELER% 
• Rede Integrada de Transporte, Cur!t!ba
• TransM!len!o, Bogota
• METROBÜSS, Delh!
• Janmarg, Ahmedabad

&EH%R GENEL%NDE KAZA FREKANSI MODELLER% 
• Mex!co C!ty
• Guadalajara
• Porto Alegre
• Bogota

 %LAVE VER% TOPLAMA VE ANAL%Z

• Metrobüs Hat 2, Mex!co C!ty
• Macrobus, Guadalajara
• TransM!len!o, Bogota
• Megabus, Pere!ra,
• METROBÜS, Sant!ago de Cal!
• SIT, Arequ!pa
• Otobüs yolları, Belo Hor!zonte
• Boque!rao and South L!ne, Cur!t!ba
• Güney do"u otobüs yolu, Br!sbane
• Rota 99  ve Burrard Soka"ı, Vancouver
• METROBÜSS, Delh!
• Otobüs yolları, Sao  Paulo

 

OTOBÜS YOLLARI ÜZER%NDE YOL GÜVENL%'% DENET%MLER% 

• Metrobüs Hatları 3, 4, ve  5, Mex!co C!ty
• SIT, Arequ!pa, Peru
• C. Machado ve  Dom Pedro II Otobüs yolları, Belo Hor!zonte
• Anton!o Carlos Otobüs yolu, Belo Hor!zonte
• Transcar!oca METROBÜS, R!o de Jane!ro
• Transoeste METROBÜS, R!o de Jane!ro
• METROBÜS, %zm!t, Türk!ye 
• METROBÜS, Indore, H!nd!stan 

VER% KAYNAKLARI 

• M!n!ster!o de Transporte, Colomb!a, 2011
• TRANSMILENIO S.A.  2011
• Gob!erno de la C!udad de Méx!co 2011
• Secretaría de V!al!dad y Transporte de Jal!sco, 2011
• Estud!os, Proyectos y Señal!zac!ón V!al  S.A.  de C.V.  2011
• Empresa Públ!ca de Transporte e C!rculação (EPTC),  Porto Alegre, 

2011
• Matr!c!al Engenhar!a Consult!va Ltda., 2011
• Empresa de Transporte e Trâns!to de Belo Hor!zonte S.A. 

(BHTrans), 2011
• Urban!zação de Cur!t!ba S.A.  (URBS), 2011
• Companh!a de Engenhar!a de Tráfego de São  Paulo, 2011
• Delh!  Pol!s!, 2010
• Yol Güvenl!"! ve S!stemler Yönet!m! Bölümü, Br!sbane, 

Queensland, Avustralya, 2009
• Br!t!sh Colomb!a S!gorta Kurulu#u(ICBC), 2011
• Inst!tuto Metropol!tano Protransporte de L!ma, 2012

PROJEDE YER ALAN #EH"RLER VE OTOBÜS S"STEMLER"

Lima

•  



METODOLOJ"
Dünya genel!ndek! otobüs s!stemler!n!n güvenl!k performansını 
de"erlend!rmek !ç!n b!z,  kaza ver! anal!z!, yol güvenl!"! 
!ncelemeler! ve otobüs !#letmes! güvenl!k uzmanları !le 
görü#meler!n b!r sentez!n! kullandık.

VER" TOPLAMA 

B!z!m çalı#mamızda kullanmı# oldu"umuz herhang! #eh!rde 
otobüs yolları üzer!ndek! kazaların h!çb!r kamusal olarak mevcut 
ver! setler! yoktu. Bu sebeple, b!z, çalı#mamız !ç!n gerekl! olan 
b!lg!y! toplamak !ç!n Meks!ka, Brez!lya, And Bölges!, Türk!ye ve 
H!nd!stan’da EMBARQ Merkezler! !le yakın b!r #ek!lde çalı#tık. 
Lokal olarak mevcut olan farklı ver! kaynaklarını kullanarak kaza 
ver! setler!n! derled!k (bakınız kar#ı sayfa). Ver!n!n pek ço"u, yol 
güvenl!"! ver! tabanlarını korumak !le görevl! olan yerel, bölgesel 
veya ulusal kurumlardan sa"landı.  Bogota’da TransM!len!o 
s!stem! !ç!n, b!z, METROBÜS operasyon acentes!nden !lave b!lg! 
aldık.

KAZA FREKANS MODELLER"

Ver! set!m!zdek! dört #eh!r bakımından (Mex!co C!ty, Guadalajara,  
Porto Alegre  ve Bogota),  toplanan ver!n!n kal!tes! ve m!ktarı 
!stat!st!ksel modeller !ç!n yeterl! !d!. B!z, ver!n!n karakter!st!kler!ne 
ba"lı olarak, negat!f b!nom veya Po!sson regresyonları kullanarak, 
araç çarpı#maları ve yaya kazaları !ç!n ayrı kaza frekans modeller! 
gel!#t!rd!k (Ladron de Guevara et al. 2004).

Bu modeller, b!z!m, yol ve kav#ak geometr!s!, otobüs s!stem 
tasarımı ve alan kullanımı g!b! faktörler! kullanarak farklı 
lokasyonlarda kaza oranlarındak! farklılıkları açıklamamıza 
olanak verm!#t!r. Otobüs s!stem konf!gürasyonu !ç!n dört 
de"!#ken olu#turduk: orta #er!t metrobüs,  orta-#er!t otobüs yolu,  
kaldırım kenarı otobüs #er!d! ve ters akı#lı otobüs #er!d!, modeller! 
gel!#t!rd!"!m!z #eh!rlerde mevcut olan otobüs kor!dorlarının 
türler!ne ba"lı olarak.

Kaza frekans modeller!, - kav#akların boyutu ve kompleksl!"! veya 
ters akı#lı #er!tler!n varlı"ı g!b! – otobüs kor!dorları üzer!ndek! 
kaza oranlarının k!l!t öngörücüler!n! bel!rlemeye yardımcı 
olmu#tur ve öner!ler!m!z! b!lg!lend!rmek !ç!n bu bulguları 
kullandık. Metodoloj! ve modellerden temel bulgular Ek A’da 
detaylıca açıklanır.

"LAVE VER" ANAL"Z"

Ver! set!m!zdek! pek çok otobüs kor!doru !ç!n (Macrobus, 
Guadalajara; Aven!da Caracas, TransM!len!o, Bogota;  ve 
METROBÜSS, Delh!), otobüs s!stemler!n!n uygulanmasının 
önces!nden ve sonrasından kaza ver!s! aldık. Böylece her 

b!r otobüs s!stem!n!n uygulamasının genel güvenl!k etk!s!n! 
de"erlend!reb!ld!k.

Ver! set!m!zdek! pek çok d!"er kor!dorlar !ç!n, sa"lam b!r 
!stat!st!ksel anal!z yapmak !ç!n yeterl! b!lg!ye sah!p de"!ld!k. 
Buna ra"men, sık kaza türler!n! ve onların katkı sa"layan 
faktörler!n! anal!z ederek veya farklı kor!dorlardak! veya kor!dor 
bölümler!ndek! kaza oranlarını kıyaslayarak faydalı b!lg! elde 
edeb!ld!k.

YOL GÜVENL"$" "NCELEMELER"

EMBARQ, Cur!t!ba’da RIT, Bogota’da TransM!len!o, 
Ahmedabad’da Janmarg ve Delh!’de METROBÜSS kor!doru dah!l 
olmak üzere pek çok mevcut otobüs s!stemler!n!n !ncelemeler!n! 
yapmak !ç!n dı#sal sert!f!kalı yol güvenl!k denetç!ler! !le ortaklık 
yaptı. %ncelemeler, kaza ver!sında her zaman ortaya çıkmayan bu 
kor!dorlar üzer!nde güvenl!k problemler!n! bel!rlemekte faydalı 
!d! (örne"!n, kaldırım !#aretlemeler! ve traf!k !#aretler!n!n bakımı, 
tehl!kel! yol kullanıcı davranı#ı, vb.).

OTOBÜS "#LETMES" ÇALI#ANLARI "LE 
GÖRÜ#MELER 

Yol güvenl!k denet!mler!n!n ve !ncelemeler!n!n parçası olarak, b!z, 
otobüs s!stemler! üzer!ndek! güvenl!k !le !lg!lenerek ed!nd!kler! 
deney!mler! ö"renmek !ç!n her b!r otobüs !#letmes!nden 
çalı#anlar !le bulu#tuk. Pol!s ver!sından yer almayan (!stasyonlarda 
düzgün olmayan #ek!lde duran otobüslerden kaynaklanan küçük 
kazalar g!b!) d!"er güvenl!k konuları ve aynı zamanda her b!r 
otobüs yolunda uygulanmı# olan çe#!tl! güvenl!k g!r!#!mler!n! 
de ö"rend!k. Bazı durumlarda, bu aynı zamanda ver!lerde 
yer almayan güvenl!k konularını – Mex!co C!ty’de Metrobüs 
çalı#anları arasında metrobüs araçları ve otobüs yollarını kullanan 
b!s!kletl!ler arasında kaza r!sk! hakkında büyüyen end!#e g!b! -  
bel!rlemeye de yardımcı olmu#tur.  

YOL GÜVENL"$" DENET"MLER"

Denet!mler!n temel rolü, mevcut durumda tasarlanmakta 
olan otobüs kor!dorlarında güvenl!"! gel!#t!rmek !ç!n otobüs 
acenteler!ne derhal g!rd! sa"lamak !ken, denet!mler aynı zamanda 
kamusal ula#ım !ç!n b!z!m yol güvenl!"! kılavuzlarımıza de"erl! 
b!r g!rd! de sa"lamı#tır. Özell!kle, b!z!m, otobüs kor!dorlarının 
tasarımında yaygın güvenl!k problemler!n! gözlemlemem!ze ve 
buna göre öner!ler!m!z! #ek!llend!rmem!ze olanak sa"lamı#lardır.
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ARA#TIRMAYA GENEL BAKI# 
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METROBÜS önces!nde                   !n#a esnasında METROBÜS operasyonu esnasında

&eh!r genel!nde kazalar

Kor!dordak! kazalar 

Av.  Caracas 
üzer!nde yıllık
ölüm oranları 

 Otobüs yolu
  !le e"!l!m

 TransM!len!o 
METROBÜS !le 
e"!l!m

BULGULAR
B"R METROBÜS S"STEM"N"N 
GÜVENL"K ETK"LER" 

B!r kor!dor üzer!nde b!r otobüs s!stem! uygulamanın 
genel güvenl!k etk!s!, s!stem!n karakter!st!kler!ne 
ve sokaktak! mevcut duruma ba"lı olarak 
de"!#mekted!r. 

Gel!#mekte olan dünya #eh!rler!nde, METROBÜS 
s!stemler! uygulamanın güvenl!k üzer!ne genell!kle 
poz!t!f b!r etk!s!n!n oldu"u kanıtlanmı#tır. 
Otobüs yolları veya otobüs öncel!kl! #er!tler g!b! 
d!"er kor!dor türler! her zaman aynı poz!t!f etk!ye 
sah!p olmamı#tır.

B!r  METROBÜS, genell!kle b!r sokaktak! pek çok 
karma traf!k #er!tler!n!n devre dı#ı bırakılmasını!, 
otobüs traf!"!n! d!"er modlardan ayırmayı ve 
yaya geç!tler!n!n uzunlu"unu azaltan b!r refüj 
(orta #er!t METROBÜS’ler durumunda) eklemey! 
veya uzatmayı !çer!r. Otobüs operasyonları daha 
!y! organ!zed!r,  bu durum genell!kle sürücü 
e"!t!m!, araç bakımı vb. !ç!n yaygın standartlar 
!le tekl! operasyon acentes! !le çe#!tl! serv!sler! 
de"!#t!rmekted!r.

Guadalajara’da Macrobus  (yo"un traf!kl! b!r sokakta 
mevcut otobüs öncel!kl! #er!d!n yer!n! almı#tır)   ve 
Bogota’da TransM!len!o’nun   (mevcut merkez! b!r 
Otobüs yolunun yer!n! almı#tır) her !k!s! de !lg!l! 
kor!dorlarında kazalarda ve ölüm oranlarında 
öneml! azalmalara katkı sa"lamı#tır. Kazalar, 
Calz’da %46 oranında azalmı#tır. Macrobus’ten 
sonra Guadalajara’da Independenc!a operasyonlara 
ba#lamı# !ken ölüm oranları !lk  TransM!len!o 
kor!dorunun uygulanmasından sonra Bogota’da  
Av.   Caracas  üzer!nde %60 azalmı#tır.

Tüm otobüs s!stemler! güvenl!k üzer!nde aynı 
poz!t!f etk!ye sah!p de"!ld!r. Belo Hor!zonte 
(Brez!lya)’da  Cr!st!ano Machado  Otobüs yolu, 
merkez! b!r otobüs yolu bulunmasına ra"men 
#eh!r genel!nde en yüksek kaza frekansına sah!p 
sokak olarak kalmaktadır.  Delh!’de, METROBÜSS 
s!stem!n!n uygulanmasından sonra, traf!k ölüm 
oranları !lk olarak kor!dor üzer!nde artmı#tır ve 
otobüsler ve yayalar arasındak! kazalar sorun hal!ne 
gelm!#t!r.

MACROBUS, GUADALAJARA
Macrobus METROBÜS’in  uygulanmasından önce ve sonra kazalar

Bazı s!stemler d!"erler!nden daha poz!t!f b!r etk!ye sah!p !ken, her zaman, 
durakların, kav#akların ve yol kes!tler!n!n tasarımı yoluyla güvenl!k 
performansını gel!#t!rmek !ç!n b!r olanak vardır.

AV. CARACAS, TRANSMILENIO, BOGOTA
TransMilenio METROBÜS’nin uygulanmasından önce ve sonra ölümcül kazalar

Kaynak:Secretaria de Vialidad y Transporte de Jalisco tarafından sa lanan istatistiklerden 
hesaplanmı tır, 2011

Kaynak: TRANSMILENIO S.A.   2011, M!n!ster!o de Transporte de Colomb!a 2011, ve WHO 2009 
tarafından sa"lanan !stat!st!klerden hesaplanmı#tır.

ARA#TIRMAYA GENEL BAKI#
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KOR"DOR ÖTES"NDEK" GÜVENL"K 
ETK"LER"

Guadalajara’da Macrobus  kor!doru üzer!ndek! 
kazaların ortalama %46 azaldı"ını ö"rend!kten sonra,  
b!z, kor!dor üzer!ndek! güvenl!k gel!#t!rmes!n!n 
kor!dor etrafındak! alanda kazalarda b!r artı# !le 
dengelenm!# oldu"unu kontrol ett!k. Bu, kazalardak! 
azalmanın sadece traf!k hac!mler!nde b!r azalmayı 
yansıttı"ı ve traf!"!n sadece yen!den rotalandırılmı# 
oldu"unu ve r!sk! Macrobus kor!dorundan d!"er 
sokaklara kaydırmı# oldu"u h!potez!ne dayalıydı.

Guadalajara’dak! kaza ver!ler! durumun bu 
olmadı"ını göstermekted!r. Kor!dorun her !k! 
tarafından 3-k!lometrel!k b!r tampon zonu seçt!k. 
Bu gen!#l!"!,   del  Ejerc!to, Av.  Alcalde ve  Av. 16  de  
Sept!embre dah!l olmak üzere metrobüs kor!doruna 
paralel devam edenlerden daha fazla pek çok majör 
arter! dah!l etmek !ç!n seçt!k. Tampon bölgedek! 
kazalar (metrobüs kor!doru har!ç olmak üzere), aynı 
zaman per!yodu üzer!nde %8 oranında – #eh!r ger! 
kalanın !le tutarlı b!r trend !le – azalmı#tır. 

Fakat daha küçük ölçekte metrobüs uygulamasının 
kaza r!sk!n! yakındak! sokaklara kaydırdı"ı pek çok 
örnek vardı. Sola dönü#ler, pek çok kav#akta yasaktı 
– orta #er!t  metrobüs s!stemler! üzer!nde ortak b!r 
özell!k olarak. Sola dönü#ler!n yer!n! traf!"! kom#u 
bölgeler yoluyla yen!den yönlend!ren döngüler 
almı#tı.

Bazı daha !y! tasarlanmı# döngüler  metrobüs 
kor!doru etrafında kom#u bölgede kazalar üzer!nde 
herhang! etk!ye sah!p de"!ld!. Fakat en az b!r 
durumda (Calz. Independenc!a ve C!rcunvalac!on 
arasındak! kav#akta), döngü olu#turmak, o yol 
boyunca kav#aklardak! kazaların  artması !le 
sonuçlanmı#tır. Bu özel döngü, kav#aktan önce 
ba#lar ve Av.  C!rcunvalac!on’a er!#meye çalı#an 
araçlar !ç!n b!r sa"a dönü# ve !k! sola dönü# !çer!r. 

Macrobus kor!dorundak! kav#akta sola dönü# 
yasa"ı !le yıllık kazalar,  metrobüs önces!nde  93 !ken  
metrobüs sonrasında 43 olmu#tur.

Fakat C!rcunvalac!on ve S!ete Col!nas üzer!nde 
(araçların #u an C!rcunvalac!on üzer!nde sola 
döneb!ld!kler! yer) kazalar 17’den 42’ye çıkmı#tır.  %k! 
kav#ak beraber de"erlend!r!ld!"! zaman, kazalarda 
110’dan 85’e b!r azalma olmu#tur.  Fakat Macrobus 
kor!doru üzer!ndek! gel!#t!rmeler, yakındak! 
sokaklarda artan r!sk !le kısmen dengelenm!#t!r.

MACROBUS KOR%DORU: 46% azalma 
(yıllık 1105 daha az kaza)

KOR%DOR ETRAFINDA 3 KM TAMPON ZON:
8%  azalma (yıllık 807  daha az kaza, 
Macrobus  kor!doru har!ç)

&EHR%N GER% KALANI
8%  azalma (yıllık 3360 daha az 
kaza,   Macrobus kor!doru ve 
tampon zon har!ç)

Kaynak: Secretar!a de  V!al!dad y Transporte de  Jal!sco tarafından sa"lanan !stat!st!klerden 
hesaplanmı#tır, 2011.

MACROBUS, GUADALAJARA
B!r! kor!dor (kırmızı) üzer!ndek! ve b!r! kor!dorun sola dönü# traf!"!n!n yen!den 
yönlend!r!ld!"! döngü üzer!nde olan !k! kav#akta  Macrobus uygulanmasından önce ve 
sonra yıllık kazalar

Kaynak: Secretar!a de  V!al!dad y Transporte de  Jal!sco, 2011 tarafından sa"lanan !stat!st!klerden 
hesaplanmı#tır

MACROBUS, GUADALAJARA
S!stem!n uygulanmasından önce ve sonra yıllık kazalar: #eh!r genel!nde

ARA#TIRMAYA GENEL BAKI#

Macrobus önces!
(2007)

 Macrobus operasyonu 
esnasında (2009)

Macrobus
kor!doru

Macrobus
kor!doru

Döngü Döngü
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Kaza diyagramı    Açıklama

OTOBÜS &ER%TLER% ARASINDA SOLA DÖNÜ&LER 
Bu, orta #erit  otobüs koridorları üzerinde otobüsler ve genel tra( k 
arasındaki en yaygın çarpı#ma türüdür.

OTOBÜS &ER%TLER%NDE YETK%S%Z ARAÇLAR 
Otobüs #eritleri ve di"er #eritler arasında güçlü bir ( ziksel ayrımın 
olmadı"ı tahsisli otobüs #eritleri olan tüm koridorlarda yaygın bir 
kaza durumu. Yetkisiz araçlar, otobüs #eritlerine girerler ve otobüsler 
ile çarpı#ırlar.

LOKAL VE EKSPRES OTOBÜSLER ARASINDAK% KAZALAR 
Çok #eritli metrobüs sistemleri üzerinde ekspres hatlar ile potansiyel 
olarak ciddi kaza türü. Duraktan ayrılan ve ekspres #eritlere eklenen 
lokal otobüsler, yüksek hızla durak boyunca seyahat eden ekspres 
otobüsler ile çarpı#ırlar.

B%R DURAKTA OTOBÜSLER ARASINDA YANDAN ÇARPMA 
Bir otobüs duraktan ayrılmaya çalı#ırken ve di"er bir otobüs ekspres 
#eritten dura"a eri#meye çalı#ırken meydana gelebilecek olan daha 
az ciddi bir kaza türü.

B%R DURAK PLATFORMUNDA ARKADAN KAZA 
Bu, bir otobüs durak platformunda durmak için bir di"erinin 
arkasına dizilmek için (çok hızlı) gelirken ona çarptı"ı zaman 
meydana gelir.

METROBÜS  VE B%S%KLETL%LER ARASINDAK% KAZALAR 
Otobüs #eritlerini kullanan bisikletliler, ço"unlukla otobüsler 
yakla#tı"ı zaman kaçma amaçlı manevralar yaparlar ve di"er bir 
otobüs tarafından çarpılabilirler veya kontrolü kaybedebilirler ve 
#erit ayıraçlarına çarpabilirler ve bazen bu durum ciddi yaralanmalar 
ile sonuçlanabilir

Yukarıdaki tüm diyagramlar, a#a"ıdaki otobüs sistemlerinden biri veya pek ço"undan teyitli kaza türlerini temsil ederler: Mexico City Metrobüs, 
Guadalajara Macrobus, TransMilenio, Lima’da Metropolitano.

YAYGIN KAZA TÜRLER"
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OTOBÜS KOR%DORLARINDA ÖLÜM ORANLARI YOL 
KULLANICISI TÜRÜNE GÖRE 

ÖLÜMCÜL KAZALAR 

Yayalar otobüs kor!dorlarındak! raporlu kazaların sadece %7’s!n! 
olu#tururken b!z!m ver! tabanımızda yer alan tüm otobüs 
s!stemler! boyunca ölüm oranlarının yarıdan fazlasını tems!l 
ederler.

Otobüs kor!dorlarında güvenl!"! gel!#t!rmek, bu yüzden, yaya 
kazalarını önlemede öncel!kl! konudur. Genell!kle, yayalar, orta-
bloktak! kor!doru geçerken, bel!rlenm!# geç!tlerden uzakta r!sk 
altındadırlar. R!sk, yayalar genell!kle ücret ödemekten kaçınmak 
!ç!n veya  sadece kısa yolu terc!h etmek !ç!n dura"a g!ren ve 
çıkan otobüs #er!tler!n! kesme g!r!#!m!nde bulundukları zaman 
trans!t !stasyonların yakınlarında özell!kle yüksekt!r.

Bu, durak er!#!m tasarımının, yaya orta-blok geç!tler! !ç!n daha 
!y! prov!zyonlar !le beraber otobüs kor!dorlarında güvenl!"!n 
gel!#t!r!lmes!nde k!l!t b!r rol oynayab!lece"!n! önermekted!r.

KAZALARIN KONUMU

KAZALAR
Guadalajara’da Macrobus  koridoru üzerinde 2009 ve 2011 
arasında ortalama aylık kazalar, #erit türüne göre 

YOLCU ORANI
Guadalajara’da Macrobus koridoru üzerinde zirve saat yolcu 
oranı, #erit türüne göre (2009 verisi)

Tahsisli otobüs #eritleri otobüsleri içeren kazaların olu#umunu 
önemli ölçüde azaltabilir.   Sonuç olarak,   bölünmü# yüksek 
kapasiteli otobüs koridorları, karma tra( k #eritlerinden çok 
daha güvenli bir #ekilde daha fazla yolcu ta#ıyabilir. Bu veriyi 
bir metrobüs #eridi ve yön ba#ına iki karma tra( k #eridi 
özelli"i gösteren Guadalajara’daki Macrobus‘dan veri ile bunu 
göstermekteyiz.  Metrobüs hattı, karma tra( k hatlardan %90’dan 
fazla oranda daha az  kazaya sebep olurken %30’dan fazla oranda 
daha fazla yolcu ta#ımı#tır.

Bu sayfada sunulan istatistiklerde iki önemli hazır bilgi vardır. 
%lki, bir otobüsün içinde olmak otobüs koridorunda en güvenli 

yer iken dura"a do"ru ve duraktan yürümek yolcuların en 
yüksek risk altında oldu"u zamandır.
(yol kullanıcı türüne göre ölüm oranları dair yukarıdaki tabloya 
bakınız).  Güvenli durak eri#imini sa"lamak bu yüzden otobüs 
yolcularının güvenli"ini geli#tirmekte kilit rol oynar. %kincisi, 
bir otobüs koridorunda, kazaların %90’dan fazlasının genellikle 
otobüs tesislerinin dı#ında meydana geldi"idir (yani #eritler ve 
istasyonlar) ve otobüsleri içermedi"idir. Bu, TransMilenio’dan 
benzer bulgular ile teyit edilmi#tir ve bir otobüs koridorunun 
güvenli"inin otobüs sisteminin kendi kon( gürasyonundan 
çok kar#ı tra( k #eritlerinin düzenine dayanaca"ı anlamına 
gelmektedir.

Metrobüs (Mexico City),  TransMilenio, Macrobus (Guadalajara),  
Metrobüs (Delhi),  Janmarg (Ahmedabad), RIT (Curitiba) ve aynı 
zamanda Porto Alegre ve Belo Horizonte’deki Otobüs yollarından veri 
içerir.

Kaynak: Secretaria de  Vialidad y Transporte de  Jalisco tarafından sa"lanan kaza verisından hesaplanmı#tır, 2011, tra( k sayımı Estudios,

Proyectos y Señalización Vial S.A. de C.V. tarafından sa"lanmı#tır 2011; METROBÜS yolcu verisi Hidalgo ve Carrigan’dandır, 2010.

ARA#TIRMAYA GENEL BAKI# 

2 karma tra( k #eridi 2 karma tra( k #eridi

1 METROBÜS #eridi 1 METROBÜS #eridi

D!"er 8%

B!s!kletl!ler 5%

Motors!kletl!ler 10%

Yayalar
54%

 

Otomobildeki
yolcular

23%

Yayalar
54%
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SOKAK VE KAV#AK TASARIMI 

B!z!m kaza frekans model!m!z, kav#akların boyutu ve 
kompleksl!"!n!n yanı sıra yol gen!#l!"!n!n de otobüs 
kor!dorlarında kaza frekanslarının en öneml! öngörücüler! 
oldu"unu bel!rtmekted!r. Bu anlamlıdır, çünkü b!z!m 
örneklem!m!zdek! otobüs kor!dorlarının pek ço"unda  tüm 
kazaların sadece yakla#ık %9’u otobüs kor!dorlarında meydana 
gel!rken büyük ço"unluk genel traf!k #er!tler!nde meydana 
gelmekte ve otobüsler! !çermemekted!r.

Kav#ak ba#ına yakla#ım sayısı, yakla#ım ba#ına #er!t sayısı ve 
maks!mum yaya geç!d! uzaklı"ı !le beraber k!l!t konulardan 
b!r!d!r. Çapraz #er!tlerdek! traf!"!n otobüs kor!dorunu 
geçmes!ne !z!n ver!ld!"! kav#aklar, sadece sa"a dönü#ler!n 
!z!nl! oldu"u kav#aklardan daha tehl!kel!d!r. Sonuçlarının yanı 
sıra kaza frekans modeller! de Ek A’da daha detaylı b!r #ek!lde 
tartı#ılmaktadır.

Mex!co C!ty’de Metrobüs Hattı 1 boyunca Daha b!r dört-kol kav#ak. 
Google Earth görüntüsü.

Mex!co C!ty’de Metrobüs Hattı 1 boyunca gen!# ve kompleks b!r kav#ak. 
Bu tür tasarım, yukarıdak! görüntüdek! bas!t, dar kav#aktan daha fazla  
güvenl!k unsuruna sah!pt!r. Google Earth görüntüsü.OTOBÜS #ER"TLER"N"N LOKASYONU

Mexico City   ve   Porto Alegre’daki test akı#lı otobüs hatlarının, 
hem araçlar hem de yayalar için daha yüksek kaza oranları ile 
anlamlı #ekilde ili#kili oldukları bulunmu#tur. Farklı modeller 
arasında sonuçların tutarlılı"ı, ters akı#lı #eritlerin, bizim 
çalı#mamıza dahil edilmi# olan tüm seçenekler arasında en 
tehlikeli kon( gürasyon oldu"unu önermektedir (ters akı# 
hakkında detaylı tartı#ma için kar#ı sayfaya bakınız).

Aynı zamanda Guadalajara’daki kaldırım kenarı otobüs 
#eridinin hem araç hem de yaya kaza oranlarını  arttırdı"ı ve 
Mexico City’de kaza frekansları üzerine istatistiksel olarak 
anlamlı bir etkilerinin olmadı"ını bulduk.  Sonuçlar her zaman 
anlamlı de"ilken genellikle kaldırım kenarı #eritlerin problemli 
olabilece"ini ama ters akı#lı #eritler kadar problemli olmadı"ını 
göstermek e"ilimindedirler.

Orta #erit sistemlerinin güvenlik etkisini de"erlendirmek 
biraz daha komplekstir, çünkü orta #erit bir metrobüs sistemi 
tarafından sokak üzerinde ba#latılan de"i#iklikler, pek çok 
de"i#ken tarafından ölçülür. Genellikle bir tra( k (yada park) 
#eridini otobüs #eridi ile de"i#tiren kaldırım kenarı otobüs 
koridorlarından farklı olarak,  orta-#erit sistemleri, soka"ın daha 
anlamlı bir yeniden kon( gürasyonunu ima eder. Tipik olarak, 

bu, tra( k #eridinin yerine bir merkezi refüj yapmayı,soka"ın 
ortasında bir yaya refüjü olu#turarak yaya geçidi uzaklı"ını 
kısaltmayı ve koridor boyunca daha fazla T kav#a"ı ve daha az 
4-yol kav#a"ı olu#turmayı içerir. 
 

Mexico City’de ortak-#erit METROBÜS’nin varlı"ı için geçerli 
de"i#ken anlamlı de"il iken #eritlerin sayısı, merkezi refüj, 
kar#ıdan kar#ıya geçme uzaklı"ı ve kol sayısı için geçerli olan 
de"i#kenlerin hepsi daha dü#ük kaza oranları ile ili#kiliydi ve 
farklı modeller arasında anlamlıydı. Kaza veri analizi hakkında 
daha detaylı bilgi için lütfen Ek A’ya bakınız.

GÜVENL"$" ETK"LEYEN FAKTÖRLER 



OTOBÜS 

b!z!m ver! anal!z!m!zde ve yol güvenl!"! !ncelemeler!m!zde 
kar#ıla#tı"ımız farklı ters akı# konf!gürasyonlarını gösteren d!yagramlar.

Ters akı#lı #er!tler kırmızı !le göster!lmekted!r.

KARMA

OTOBÜS 

KARMA

OTOBÜS

KARMA veya OTOBÜS

KARMA

KARMA

OTOBÜS

OTOBÜS

KARMA

KARMA
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Ters akı#lı #er!tler, herhang!b!r otobüs s!stem! !ç!n en tehl!kel! 
konf!gürasyondur ve genel olarak kaçınılmalıdır.

1. TEK YÖNLÜ SOKAKTA %K% YÖNLÜ OTOBÜS S%STEM% 

Bu sokak konf!gürasyonu t!p! Mex!co C!ty’de Metrobüs Hattı 
2’de mevcuttur ve Metrobüs Hattı 3’ün bazı bölümler!nde haf!f 
de"!#!k b!r formdadır.  Soka"ı geçen yayalar !ç!n ola"an dı#ı b!r 
durum olu#turur, çünkü görüntünün en üstündek! karma traf!k 
#er!d! üzer!ndek! traf!k beklenmeyen b!r yönden gel!r.

2. KALDIRIM KENARI TERS AKI&LI &ER%T 

Bu, b!z!m kaza frekans modeller!m!zde yer alan ters akı#lı hat 
türüdür. Mex!co C!ty’de,  bu tür ters akı# #er!d!n!n varlı"ı, araç 
çarpı#malarında %55 artı# !le ve yaya kazalarından %39 artı# !le 
!l!#k!l! !d! (p<0.001). Porto Alegre’de, araç çarpı#malarında %74 
artı# !le korele !d! (p<0.05) ve b!r yaya model! gel!#t!rmek !ç!n 
yeterl! ver! yoktu. Bu de"!#ken, tüm modeller boyunca  yüksek 
derecede anlamlı !d! ve her !k! #eh!rdek! kaza frekanslarının 
en güçlü öngörücüler!nden b!r! !d!. Cur!t!ba’dak!  metrobüs 
s!stem!ndek! Güney Hattın b!r kısmı benzer b!r konf!gürasyon 
göster!r ve #er!t k!lometres! ba#ına standart b!r orta-#er!t 
konf!gürasyonuna sah!p olan Güney Hattının ger! kalanından 
dört kat daha fazla kazaya sah!pt!r. Uyarı, kaza oranlarındak! 
bazı farklılıklara sebep olab!lecek olan #ek!lde ters akı#ın #eh!r 
merkez!nde oldu"udur.

3. AKI& YÖNÜNÜN AYARLANMASI 

Br!sbane, Avustralya’da Güneydo"u Otobüs yolunun b!r bölümü, 
akı# yönünün ayarlanması özell!"! göster!r. Bu bölümdek! en sık 
yaya kaza türü – ve b!z!m aldı"ımız ver!da yer alan tek ölümcül 
kaza – ters akı#lı #er!tte çalı#an otobüsler ve kar#ıdan kar#ıya 
geçen yayalar arasındak! çarpı#maları !çerm!#t!r.

Mex!co  C!ty’de  Eje  2  Or!ente   üzer!nde b!r kaldırım kenarı ters akı# 
#er!d! (sokak b!r güneye g!den  otobüs #er!d!ne ve be# kuzeye g!den 
#er!de sah!pt!r, fakat sadece !k! tanes! bu görüntüda görüneb!lmekted!r).  
Küçük kamyon, yasal dı#ı b!r #ek!lde  otobüs #er!d!nde güneye do"ru 
g!tm!#t!r ve daha sonra durakta durdu"u !ç!n otobüsü geçmeye 
çalı#mı#tır. Kuzeye g!den arabalar,yoldan çek!lmeye çalı#maktadırlar. 
Aynı zamanda otobüs #er!d!nde malzeme ta#ıyan yayayı da not ed!n!z. 
Foto"rafı  Wass.

TERS AKI#

ARA#TIRMAYA GENEL BAKI#
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Güvenlik de"erlendirmeleri bir otobüs sisteminin planlaması, 
tasarımı ve operasyonu esnasında herhangi a#amada dahil 
edilebilirken planlama a#amalarında onları erkenden eklemek 
her zaman  daha maliyet etkindir.

YOL GÜVENL"$" DENET"MLER"

Bir yol güvenli"i denetimi, önerilen bir yolun veya ula#ım 
projesinin sistematik olarak temel güvenlik risklerinin 
belirlenmesi ve onları ortadan kaldırmak için çözümler 
sunulması amacıyla incelenmesidir. Denetimler, planlama ve 
tasarım süreci esnasında herhangi a#amada yapılabilir.

Bir denetim, tarafsızlı"ı sa"lamak ve çıkar çatı#malarını önlemek 
için tasarım takımından ba"ımsız olması gereken serti( kalı bir 
yol güvenlik denetçisi tarafından yürütülmelidir. Denetimler 
her zaman tasarım çizimlerinin bir de"erlendirilmesini içerir ve 
yerinde durumların daha iyi anla#ılması için bir alan ziyareti ile 
desteklenmelidir.

Denetçi, denetçinin önerilerinin uygulanmasından görevli olan 
tasarım takımı veya proje sahibine bir rapor sunar.

YOL GÜVENL"$" "NCELEMELER"

Bir inceleme, mevcut bir yolun veya ula#ım projesinin sistematik 
bir de"erlendirmesidir. Amaç, denetiminkine benzerdir ve 
güvenlik risklerini belirlemek ve çözümler sunmaktır.

Denetimler, incelemelere nazaran güvenli"i geli#tirmek için 
daha maliyet etkin bir araç olma e"ilimindedirler. Bir çizimi 
de"i#tirmek her zaman mevcut bir altyapı parçasını modi( ye 
etmekten daha kolaydır.

Di"er tara$ an, bir inceleme, daha fazla güvenlik hususunu 
belirleyebilir, çünkü bir denetçi kullanımda olan yolu 
gözlemleyebilir ve aynı zamanda yolun tasarımını 
de"erlendirmeye ilaveten kaza verilerini de çalı#abilir. %ncelemeler 
aynı zamanda i#aretlerin ve kaldırım i#aretlemelerinin bakımı 
gibi hususlarla da ilgilenebilir.

E"er tasarım geli#tirmeleri haricindeki büyük bakım i#leri koridor 
üzerinde programlanmadan önce yapılırlarsa incelemeler daha 
etkindir. Bu yolla, incelemeden gelen öneriler planlı bir çalı#maya dahil 
edilebilir.

TASARIM KILAVUZLARI 

Tra( k güvenlik kılavuzları, incelemelerin veya denetimlerin 
yerine geçmez. Daha ziyade, tamamlayıcı bir araç olarak 
görülmelidirler. Kılavuzlara yeni bir otobüs koridorunun 
planlama sürecinin ba#lamasından önce danı#ılmalıdır. 
Kılavuzlar tasarım süreci boyunca bir referans olarak 
kullanılmalıdır.

Güvenli"i geli#tirmekte çok etkin olabilirler, çünkü plancılara, 
mühendislere ve tasarımcılara bir koridorun planlaması ve 
tasarımı esnasında güvenlik de"erlendirmelerini entegre etme 
konusunda yardımcı olacaklardır.

Buna ra"men, denetimlerin ve incelemelerin aksine, kılavuzlar alan 
odaklı olamazlar, bu yüzden içerdikleri öneriler belirli bir koridor veya 
kav#ak için direkt olarak uygulanabilir de"ildir. Uygulanabilir tasarım 
ve sinyalizasyon standartlarını göz önünde bulundurarak kılavuzlardaki 
genel önerileri belirli alan durumlarına uyarlamak koridorun tasarımı 
ile görevli olanların sorumlulu"undadır.

B"R OTOBÜS S"STEM" PLANLAMA SÜREC"N"N PARÇASI OLARAK GÜVENL"K 
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Tasarım kılavuzu, a#a"ıdaki bölümlerden olu#maktadır:

• SOKAK TASARIMI
• KAV&AKLAR 
• DURAKLAR VE DURAKLARA ER%&%M 
• TRANSFERLER VE TERM%NALLER

Her bölüm, spesi( k altyapı parçasını tasarlarken 
de"erlendirilmesi gereken temel güvenlik konularına bir genel 
bakı# ile ba#lar. Daha sonra, yaygın sokak, kav#ak veya durak 
kon( gürasyonları için tasarım konseptlerini açıklar.

YER ALAN OTOBÜS S"STEM" TÜRLER"

Orta-#erit  metrobüs sistemlerine odaklanırken bu kılavuz 
kitabı, a#a"ıdaki otobüs koridor türlerini içerir:

• yüksek-zemin  otobüsler ve kapalı refüj istasyonları ile 
orta-#erit  metrobüs (tekli #erit veya çoklu-#erit) 
• dü#ük-zemin, sa" kapılı otobüsler ve açık istasyonlar ile 
orta-#erit otobüs yolları 
• kaldırım kenarı  metrobüs veya otobüs yolu koridorları 
• kaldırım kenarı otobüs öncelikli #eritler 
• karma tra( kte klasik otobüs servisi 

TASARIM KONSEPTLER" 

Her konsept, geometri, sinyalizasyon ve i#aretlemeler, yol 
mobilyası, ı#ıklandırma ve kaldırım türleri ilgili hususları içeren 
bir 3D tasarım illüstrasyonu yoluyla gösterilmektedir. Biz, her 
bir tasarımın farklı tara) arını tartı#mak, alternati) er tasarlamak 
veya uygun olan yerlerde spesi( k boyutlar önermek için ek 
açıklamalar kullandık.

En iyi tasarım uygulamalarını göstermeye ek olarak, tra( k 
güvenli"i ve otobüs operasyonları bakımından her bir tasarım 
seçene"inin etkileri hakkında bir analiz yapmaktayız.

GÜVENL"K ANAL"Z"

Güvenlik analizi, belirli bir tasarım için yaygın risklere ve kaza 
türlerine odaklanır. Güvenlik hususlarını göstermek için veri 
analizimizden pasajlar veya yol güvenli"i incelemelerinden 
gözlemler kullanmaktayız.

OTOBÜS OPERASYONLARI 

Her bir tasarım konsepti için, aynı zamanda, önerilen güvenlik 
özelliklerinin otobüs operasyonlarını nasıl etkileyebilece"i 
hakkında özet bir tartı#ma da sa"lamaktayız. Özellikle, sistem 
performansının kilit göstergeleri olan iki operasyon durumuna 
odaklanmaktayız: çalı#ma hızları ve yolcu kapasitesi.

Bir otobüs sisteminin yolcu kapasitesi, genellikle, kav#aklardan 
veya orta-blok kesitlerinden ziyade  istasyon kon( gürasyonu 
tarafından kısıtlanır (Hidalgo,  Lleras,  ve   Hernandez
2011, Lindau et  al.  2011). Bizim hiçbir önerimiz, durak ba#ına 
durak peronlarının sayısı, sollama yapılan #eritlerin varlı"ı ve 
ekspres hizmetler vb. gibi kapasiteyi etkileyebilen durak tasarım 
unsurları üzerinde etkiye sahip de"ildir. Önerilerimizden 
bazıları (sinyalize orta-blok yaya geçitlerinin kurulması gibi) 
koridorların orta-blok bölümlerinde kapasiteyi azaltabilir. 
Buna ra"men,   bu azaltılmı# kapasite bile genellikle istasyon 
kapasitesinden oldukça fazla olacaktır. Bir örnek olarak, orta-
blok geçidinde 90 saniye sinyal döngüsünde 50 saniye ye#il faza 
sahip olan yön ba#ına tekli #erit  metrobüs sistemi, o konumda 
yön ba#ına saatte  (pphpd) 55,000’den daha fazla yolculuk 
kapasitesine sahip olacaktır (Hidalgo, Lleras, ve Hernandez, 
2011’den derlenmi#tir). Bu, bu tür bir sistem için maksimum 
istasyon kapasitesi olan 15,000 pphpd’nin üç katından daha 
fazladır (Lindau et al. 2011).

Di"er tara$ an,  önerilerimizden bazıları, otobüs hızları üzerinde 
belirli bir etkiye sahip olacaktır. Bazı durumlarda, spesi( k bir 
kaza türünü belirtmek için direkt olarak spesi( k lokasyonlarda  
otobüs hızlarını dü#ürmeyi önermekteyiz (örne"in duraklara 
yakla#makta olan ekspres otobüsler). Di"er durumlarda, ilave 
orta-blok geçitlerini yerle#tirmek veya koridoru geçen yayalar 
için sinyal fazını uzatmak için önerilerimiz de aynı zamanda 
otobüs hızlarının azaltılmasına katkı sa"layabilir. Durum bu 
oldu"u zaman, biz, çizim ile ili#kili metinde, güvenlik, hız ve 
kapasite arasındaki potansiyel denge ile u"ra#ırken güvenli"in 
ilk öncelik olması gerekti"i anlayı#ı ile onu belirtmekteyiz. 

   KILAVUZA GENEL BAKI# 

TASARIM KILAVUZU 
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K"L"T GÜVENL"K KONULARI 

BLOK ORTASI GEÇ%TLER 

Herhang! b!r yo"un kentsel merkezde,  özell!kle gel!#mekte olan 
ülkelerde, otobüs #er!tler!n! kesen çok sayıda yayanın kar#ıdan 
kar#ıya geçmes!, beklemes! veya yürümes! ola"an b!r tablodur. 
Dahası, yayalar ço"unlukla, daha dü#ük traf!k hacm! neden!yle 
otobüs #er!tler!n! genel traf!k #er!tler!nden daha güvenl! 
bulurlar. Mex!co C!ty’de,  orta bloktak! metrobüste kar#ıdan 
kar#ıya geçen yayalar, yolun yarısını geçm!# ve daha sonra geç!#! 
tamamlamadan önce metrobüs #er!tler!nde ters yöndek! traf!kte 
b!r bo#luk olu#masını beklerken görülmekted!rler.

Bu husus, özell!kle kentsel çevrede problem te#k!l etmekted!r. 
Ço"unlukla, çevredek! temel yollar, #eh!r gen!#lem!# oldu"u 
!ç!n etra) arındak! araz! kullanımındak! de"!#!kl!kler! yansıtmak 
!ç!n yen!den uyarlanmamı# esk! karayollarıdır. Sonuç olarak, 
otobüsler burada, yayalar !ç!n az  geç!# fırsatı !le ço"unlukla 
yüksek hız yollarında çalı#ırlar  ve bloklar, bazen 1 k!lometren!n 
üzer!nde olacak #ek!lde #eh!r merkez!nde oldukça uzundurlar.

T!car! hız, metrobüs ve otobüs yolları !ç!n k!l!t b!r performans 
gösterges!d!r, fakat otobüsler !ç!n hız l!m!t!n! yükseltmek yayalar 
!ç!n kazaların c!dd!yet!n!n artmasına katkıda bulunab!l!r. 
Bar!yerler ve korkuluklar yerle#t!rerek yaya geç!#ler! !ç!n 
fırsatları kısıtlamak, her !k! r!sk! de haf!) etecekt!r, fakat bu 
yayalar !ç!n er!#!leb!l!rl!"! azaltacak ve otobüs kor!dorunu büyük 
b!r kentsel bar!yere dönü#türecekt!r. Bu tür b!r müdahalen!n 
r!sk! !se, yayaların bas!tçe  korkuluklar üzer!nde atlayacak 
veya korkulukları kaldıracak veya onlara zarar verecek ve orta-
bloktan geçmeye devam edecek olmalarıdır.

Bu problem! bel!rtmek !ç!n, orta-blok yaya geç!tler! !ç!n yüksek 
talepl! lokasyonları bel!rlemek adına yen! otobüs kor!doru 
!ç!n b!r er!#!leb!l!rl!k çalı#ması yürütmey! önermektey!z. 
Yol güvenl!"! !ncelemeler!nden b!z!m gözlemler!m!z, büyük 
pazarların yakınındak! alanların yüksek yaya hac!mler!ne 
ve özell!kle yüksek orta-blok geç!#ler! vukusuna sah!p 
olaca"ını önermekted!r. De"erlend!r!lmes! gereken d!"er araz! 
kullanımları, e"!t!m tes!sler! (özell!kle büyük kampuslar), d!n! 
b!nalar ve akt!v!te alanlarıdır. Bu lokasyonların yayalar !ç!n 
yeterl! kar#ıdan kar#ıya geç!# !mkanlarına sah!p olduklarından 
ve geç!tler sa"lanmadı"ı zaman kırmızıda geçmey! önlemek !ç!n  
korkulukların ve d!"er bar!yerler!n oldu"undan em!n olmak 
öneml!d!r.

Delh! METROBÜS kor!dorunun blok ortasında kar#ıdan kar#ıya 
geçen yayalar. EMBARQ foto"rafı.

TransM!len!o kor!dorunun blok ortasnda kar#ıdan kar#ıya geçen 
yaya. EMBARQ foto"rafı.

SOKAK KES"TLER"
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%LLÜSTRASYONLARIN L%STES% 

 B!r kentsel arterde blok ortası geç!t!....................................................................................................................................18

 Dar b!r sokakta blok ortası geç!t!.........................................................................................................................................20

 Yaya köprüler!.........................................................................................................................................................................22

 Korkuluklar.............................................................................................................................................................................24

 B!s!klet altyapısı ve  b!tk!lend!rme.......................................................................................................................................26

 Kaldırım kenarı #er!tler !ç!n sokak tasarımı.......................................................................................................................28

Müteakip sayfalarda, önceki sayfada tartı#ılmı# olan kilit 
güvenlik hususlarını belirten sokak kesitleri için pek çok tasarım 
konsepti sunmaktayız.

Seçilen sokak türleri, geni#likleri ve belirtilen otobüs sistemleri 
türleri, bizim veri setimizde yer alan otobüs koridorlarında 
bulunan yaygın sokak kon( gürasyonlarına dayalıdır.

Bir orta-#erit METROBÜS koridoru özelli"i ile ba#lamaktayız ve 
orta-blok geçitlerinin yönetilebildi"i farklı yolları sokak türüne 
göre göstermekteyiz: kentsel arter, daha dar sokak ve ekspres yol.

Orta #erit METROBÜS koridorları için bizim sundu"umuz tüm 
tasarım prensipleri ve güvenlik özellikleri, aynı zamanda tüm 
di"er otobüs sistemleri türleri için de uygulanabilirdir.  Bunlar, 
karma tra( k #eritleri için tra( "i yava#latma tedbirlerini, orta-
blok geçitlerinin kon( gürasyonunu, yaya köprülerini, bisiklet 
altyapısını, korkulukları ve koridor boyunca bitkilendirmenin 
uygun yerle#tirilmesini içerir. 

Aynı zamanda, özellikle korkulukların önerilen lokasyonu olmak üzere 
kaldırım kenarı otobüs koridorlarına spesi( k olan bazı kilit hususlar da 
vardır. Bu sebeple, kaldırım boyunca korkulukların veya ekili refüjlerin 
önemini göstererek yaya tra( "ini otobüs #eritlerine ta#maktan korumak 
için kaldırım kenarı #eritler için ayrı bir tasarım konseptini de dahil 
etmekteyiz.

TASARIM KONSEPTLER" L"STES"
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B"R KENTSEL ARTERDE BLOK ORTASI GEÇ"T" 
SOKAK KES "TLER "  %  ORTA #ER "T METROBÜS / OTOBÜS YOLU 

Araçlar, her zaman b!r blok ortası yaya geç!d!nde 
durmayab!l!rler. Geç!tten önce hız tümsekler! veya d!"er 
traf!k yava#latma c!hazları yerle#t!rerek en azından 
araçların geç!de daha dü#ük b!r hızla gelmes!n! tem!n 
etmek !ç!n bu r!sk! haf!) etmey! önermektey!z. Otobüs 
hatları !ç!n bu, sürücü e"!t!m! ve yaptırım yoluyla 
bel!rt!leb!l!r .

Kentsel arterde yerle#!k olan otobüs s!stemler!ndek! tüm yaya 
geç!tler! s!nyal!ze olmalıdır.

B!z parçalı blok ortası geç!tler!n!n kullanımını önermektey!z. 
Bu görüntüde oldu"u g!b! konf!güre ed!l!rse, refüjdek! yayaların 
yüzler!, her zaman geçmek üzere oldukları sokak kısmı !ç!n 
traf!k yönüne dönük olacaktır. B!r parçalı geç!t aynı zamanda, 
b!r a#amada yolu geçemeyen yayalar !ç!n bekleyeb!lecekler! alanı 
arttırır.

Orta-blok geç!tler!nde kar#ıla#ılan yaygın b!r problem, U-dönü#ü 
yapmak !ç!n araçlar tarafından kullanılab!lecek olmalarıdır. B!r 
veya b!rkaç bar!yer yerle#t!rmek, daha büyük araçlar !ç!n bu 
problem! ortadan kaldırır. Parçalı geç!t, motors!klet kullananları 
da U-dönü#ü yapma g!r!#!m!nden uzakla#tırab!l!r.
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OPERASYONLAR

Kentsel arterler üzer!ndek! blok ortası yaya geç!tler! her 
zaman s!nyal!ze olmalıdır. Bu, yayalar !ç!n en öneml! güvenl!k 
özell!"!d!r, çünkü bu geç!tler genell!kle, traf!k hızlarının daha 
yüksek olab!lece"! daha uzun bloklu kor!dor bölümler!nde  
yerle#!klerd!r.

%deal olarak, yaya ye#!l fazının uzunlu"u, yayaların b!r a#amada 
yolun tamamını geçmes! !ç!n yeterl! zamanı sa"lamalıdır. Yaya 
ye#!l fazının uzunlu"unu bel!rlemek !ç!n pek çok durumda 
yürüme hızının 1.2  metre / san!ye (m/s) olarak ve yayaların 
%20’den fazlasının ya#lı oldu"u yerlerde  1 m/s olarak ele almayı 
önermektey!z (HCM 2010).

Aynı zamanda, orta refüj kullanılmasını ve geç!d!n ortasında b!r yaya 
refüj adası olu#turulmasını da önermekted!r. Ara#tırmamız, refüj 
adalarının büyük ölçüde yaya güvenl!"!n! gel!#t!reb!ld!"!n! gösterm!#t!r.

GÜVENL"K 

ANAL "Z 
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PORTO ALEGRE, BREZ%LYA’DA YAYA KAZALARININ 
LOKASYONU

Empresa Públ!ca de Transporte e C!rculação (EPTC), Porto Alegre tarafından 
sa"lanan kaza ver! tabanından derlenm!#t!r, 2011.

Bogota’da TransM!len!o METROBÜS’de otobüs #er!tler! boyunca  
kırmızı ı#ıkta geçen  yayalar. EMBARQ foto"rafı.

Duraklarda sollama olmadan  tek-#eritli bir  metrobüs koridoru 
için maksimum kapasite genellikle 9,000  ve 10,000 pphpd   
arasındadır (Hidalgo ve   Carrigan 2010, Wright ve Hook 2007). 
Lokal ve ekspres servisin bir kombinasyonu ve duraklarda 
çoklu platformlar ile beraber yön ba#ına iki #erit kullanan bir 
koridor için, kapasite en fazla 43,000 pphpd olabilir (Hidalgo, ve  
Carrigan 2011).

Bu blok ortası geçitinde otobüs koridorunun yolcu kapasitesi, 
sinyal döngüsünün uzunlu"una ve kon( gürasyonuna ba"lı 
olarak #erit ba#ına 40,000 ila  52,000 saat/yön arasında de"i#ir. 
Bu, sistemin gerçek kapasitesinden oldukça yüksektir. Yüksek 
hacimlerde yayanın kar#ıdan kar#ıya geçmesinin beklendi"i 
lokasyonlarda blok ortası geçitleri sa"lamak, bu yüzden yolcu 
kapasitesi üzerinde negatif bir etkiye sahip olmamalıdır.

Kav#ak içermeyen koridor uzatmaları boyunca blok ortası 
geçitleri yerle#tirmek, otobüs sistemi için ortalama çalı#ma 
hızlarını azaltabilir. Hız, otobüs sistemleri ve özellikle  metrobüs 
için kilit bir performans göstergesi iken yaya güvenli"i her 
zaman öncelikli olmalıdır.

Kav#ak
7 %

Blok ortası
93%
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TTraf!k külahları arabaların kaldırım üzer!nde yasa dı#ı 
park etmes!n! önlemekted!r. Aynı  zamanda b!z, blok ortası 
geç!tlerde arabaların U-dönü#ü g!r!#!m!nde bulunmasını 
önlemek !ç!n yaya refüj adalarının ortasında en az b!r 
traf!k külahı yerle#t!r!lmes!n! de önermektey!z.

Traf!k külahları, b!r  yaya geç!d! veya refüj adası boyunca 
yerle#t!r!ld!"! zaman aralarından bebek arabaları ve  
tekerlekl! sandalyeler!n geçmes!ne olanak sa"lamak !ç!n 
do"ru b!r #ek!lde bo#luklandırıldıklarını tem!n etmek 
öneml!d!r.

Traf!k külahları arasında öner!len maks!mum uzaklık: 

1.2  metre.

Bu sokak konf!gürasyonu, yön ba#ına sadece b!r karma 
traf!k #er!d! ve onunla kaldırım arasında b!r tampon bölge 
özell!"! göster!r. Tampon, blok ortası yaya geç!tler!nde 
traf!"! yava#latmak !ç!n b!r park #er!d!, ek!l! alan, b!s!klet 
yolu olarak veya engel yerle#t!rmek !ç!n kullanılab!l!r.

&eh!r merkez! bölges!ndek! dar sokaklar t!p!k olarak daha 
yüksek yaya hac!mler!ne sah!pt!rler. Bu durumlarda, 
yayalarla olan kes!#melere reaks!yon göstermek !ç!n 
sürücülere daha fazla zaman tanımak ve otobüsler!n daha 
kısa mesafede durab!lmes!n! tem!n etmek !ç!n otobüs 
hızlarını azaltmak öneml!d!r.

Bu çözüm türü, s!stem!n ger! kalanında 60kmh !ken 
TransM!len!o otobüsler! !ç!n maks!mum hızların 20kmh 
oldu"u Bogota’da Eje Amb!ental üzer!nde – sadece otobüs 
ve yaya traf!"! olan METROBÜS kor!dorunun b!r parçası 
üzer!nde – uygulanmı#tır.

Bu !#aret, sürücülere engel!n varlı"ını 
bel!rtmel!d!r.

DAR B"R SOKAKTA BLOK ORTASI GEÇ"T"
SOKAK KES "TLER "  %  ORTA #ER "T METROBÜS / OTOBÜS YOLU 
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Yaya gecikmesi, blok ortası geçitlerini tasarlarken dikkate 
alınması gereken kilit bir konudur. Yayaların geçmek için ye#il 
ı#ı"ı daha uzun süre beklemeleri, onların kırmızıda geçme 
#anslarını arttırmaktadır 

Otoban Kapasite Manüeli (HCM 2010), yaya gecikmesini 30 
saniyenin altında tutmayı ve ideal olarak e"er mümkünse onu 
10 saniyenin getirmeyi önermektedir.

Yaya gecikmesini dü#ük tutmanın anahtarı, yayalar için uzun 
bir kırmızı sinyal fazına sahip olmaktan kaçınmaktır. A#a"ıdaki 
örnekler, iki sinyal zamanlama  kon( gürasyonunu ve onların 
yaya gecikmesi üzerindeki etkilerini  göstermektedir.

Örnek 1, yayalar için gecikmeyi minimize etmeye çalı#maktadır 
ve bu, sinyal döngüsünü ve otobüs ye#il fazını kısaltarak 
sa"lanmaktadır. Gecikme, HCM tarafından önerildi"i gibi 10 
saniyenin altındadır ve 36,300 pphpd’da olan tek #erit otobüs 
koridorunun kapasitesi, halen bir dura"ın tipik olarak ele 
alabilece"inden daha yüksektir.

Örnek 2, otobüs koridoru için yolcu kapasitesini maksimize 
etmeye çalı#maktadır. Sinyal döngüsü daha uzundur, 90 
saniyededir ve otobüs ye#il fazı daha uzundur. Bu #artlar altında, 
yaya gecikmesi, 30 saniyenin altında olmasına ra"men hala 
oldukça yüksektir..
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Bu sokak, önceki örnekten daha dar oldu"u için yayaların 
yolu bir fazda geçmesi için gerekli olan ye#il zaman miktarı 
daha dü#üktür. Sonuç olarak, ortalama yaya gecikmelerini 
dü#ük tutarak bu blok ortası geçidinde daha yüksek bir yolcu 
kapasitesine eri#mek olasıdır.

Her iki durumda da bu geçitteki kapasitenin duraklar tarafından 
sınırlandırılan   sistemin gerçek kapasitesinden çok daha yüksek 
olaca"ını not etmek önemlidir. Bu yüzden, daha kısa bir döngü 
kullanılmasını ve yaya ye#il fazının maksimize edilmesini 
ve yayaların kırmızı ı#ıkta geçmemelerinin sa"lanmasını 
önermekteyiz.

Kar#ı sayfada, e"er yaya hacimleri özellikle koridor boyunca yüksek ise 
bu sokak türünde otobüs hızlarının azaltılmasının de"erlendirilmesini 
önermekteyiz. Operasyonlar bakımından, bu, otobüs ( losunun boyutu 
kadar kapasiteyi etkilemeyecektir.  Daha dü#ük hız limiti ile, otobüs 
acentesi aynı sayıda yolcuyu ta#ımak için daha fazla otobüse ihtiyaç 
duyabilir.

YAYA GEC%KMES%N%N HESAPLANMASI: 

Kaynak:  HCM  2010’den Denklem 18-71  ,  dp  yaya gec!kmes!d!r, C 
s!nyal döngüsünün uzunlu"udur, ve gwalk,m!, otobüs kor!dorunu geçen 
yayalar !ç!n etk!n yürüme zamanıdır. Tüm ölçümler san!ye olarak yapılır. 
gwalk,m!, yaya ye#!l fazı artı dört san!ye uzunlu"una e#!t olarak tahm!n 
ed!leb!l!r (denklem 18-49, HCM 2010).

OPERASYONLAR

GÜVENL"K

g otobüs  C(s) Ca (pphpd) dp (s)
Örnek 1 30 70 36,300 9.3
Örnek 2 50 90 47,000 19.3

ÖRNEKLER:

Ca (pphpd), otobüs kor!dorunun #er!d! ba#ına yolcu kapas!tes!d!r 
(yön ba#ına saatl!k yolcular olarak) ve tüm d!"er de"!#kenler önceden 
tanımlandıkları g!b!d!r.

ANAL "Z
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Yaya köprüler!, tekerlekl! sandalye kullanıcılarına adapte 
ed!len altyapı gerekt!r!r. Bu, normal olarak %10’dan daha 
fazla e"!m! olmayan ve terc!hen %5’e yakın e"!ml! ve aynı 
zamanda d!nlenme alanları bulunan b!r rampadır (bakınız 
R!ckert 2007). Köprü büyük araçların geçmes!ne olanak 
sa"lamak !ç!n yeter!nce büyük olmakla beraber rampalar 
oldukça uzun olab!lmekted!rler. Engell!lere er!#!m 
sa"lamak !ç!n asansörler de kullanılab!l!r.

Yaya köprüler!ne,  kaldırım kenarı boyunca  korkuluklar 
e#l!k etmel!d!r. Yayalar ço"unlukla korkuluklar 
üzer!nden atlamaya çalı#acaklar veya onların etrafından 
yürüyeceklerd!r ve  serv!s yolu !çerse b!le köprüyü 
kullanmaktan kaçınmaya çalı#acaklardır. Korkuluklar, 
e#düzey yaya geç!tler!ne !z!n ver!lmeyen kor!dor 
bölümünün tamamı boyunca uzatılmalıdırlar.

YAYA KÖPRÜLER"
SOKAK KES "TLER "  %  ORTA #ER "T METROBÜS / OTOBÜS YOLU 
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Pek çok yaya köprüsü, yayalar !ç!n güvenl!"! gel!#t!rmek adına 
çok az #ey yapar.  Mex!co C!ty’dek! !stat!st!ksel anal!z!m!z, yaya 
köprüler! ve yaya kazaları arasındak! h!çb!r !l!#k! bulamamı#tır. 
Yol güvenl!"! !ncelemeler!nden gözlemler!m!z, yayaların,  kırmızı 
ı#ıkta geçmey! terc!h ett!kler!n! ve onları nad!ren kullandıklarını 
önermekted!r.

Genel b!r kural olarak,  b!z, METROBÜS kor!dorlarında e# düzey 
s!nyal!ze yaya geç!tler!n! kullanmayı ve yaya köprüler!nden 
kaçınmayı  önermektey!z. Köprüler sadece ekspres yollar g!b! 
s!nyal!ze b!r yay geç!d! yerle#t!rmen!n prat!k olmadı"ı yüksek-
hızlı yollarda kullanılmalıdır. Sokak, METROBÜS #er!tler!ne 
!laveten yön ba#ına m!n!mum üç karma traf!k #er!d!ne sah!p 
olmalıdır. B!r ekspres yolda METROBÜS üzer!nde yaya 
köprüler!n!n kullanımının !y! b!r örne"!, Bogota’da  TransM!len!o 
üzer!ndek! Autop!sta Norte kor!dorudur. E"er sokak daha dar 
!se, yayaların korkuluklar üzer!nden atlamaları ve yaya köprüsü 
altında   e# düzey geç!# yapmaları daha yüksek !ht!mald!r.

Yaya köprüler! her zaman yayaların kırmızı ı#ıkta geçmes!n! 
önlemek !ç!n korkuluklar !le donanımlı olmalıdır. Korkuluklar, 
!nsanların üzerler!nden atlamasını önlemek !ç!n yeter!nce 
yüksek olmalıdır. Aynı zamanda sıklıkla !ncelenmel! ve hasar 
gördükler! veya yok ed!ld!kler! zaman de"!#t!r!lmel!d!rler..

Yaya üst geçitleri, otobüs ve yaya tra( "i arasında tam bir ayrım 
sa"lar. Sonuç olarak, bir otobüs #eridinin kapasitesi, çalı#ma 
hızlarından da yaya geçitlerinden de etkilenmez.

Buna ra"men, e"er yaya köprüsü, uygunsuz bir kapsamda kullanılırsa 
(örne"in dar kentsel arter), yayaların otobüs #eritlerini yürüyerek 
geçmeleri veya tra( kte bir bo#luk için otobüs #eritlerinden beklemeleri 
muhtemeldir ve tüm bunlar hem yayalar hem de yolcular için güvenlik 
hususlarını ortaya çıkarır.
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Arequ!pa, Peru’da b!r yaya köprüsü altında kırmızı ı#ıkta geçen yaya. 
Foto"raf Carsten Wass.

Delh!’de, b!r yaya köprüsünün yanında otobüs yolu boyunca kırmızı ı#ıkta 
geçen ve b!r  korkuluk üzer!nden atlayan yayalar. EMBARQ foto"rafı

OPERASYONLAR

GÜVENL"K
ANAL "Z
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Korkuluklar, yayaların kırmızı ı#ıkta geçmes!n! önlemek !ç!n yaya 
geç!tler! arasındak! kor!dorun uzunlu"u boyunca kullanılmalıdırlar. 
D!rençl! korkuluklar kullanmayı ve hasar göreb!lecekler! veya yok 
ed!leb!lecekler! !ç!n sıklıkla kontrol ed!lmeler!n! önermektey!z.

Belo Hor!zonte, Brez!lya’da b!r otobüs yolu boyunca hasar gördü"ü !ç!n 
orta blokta geç!#e olanak sa"layan b!r korkuluk. Foto"raf Carsten Wass. Delh!’de b!r otobüs yolu kor!doru üzer!ndek! korkulukların üzer!nden 

atlayan yayalar. EMBARQ H!nd!stan foto"rafı.

Korkuluklar aynı zamanda yayaların üzerler!nden  atlamalarını 
önlemek !ç!n yeter!nce yüksek olmalıdır. Korkuluklar arasında ek!l! 
b!r refüj kullanmak da !nsanları kar#ıdan kar#ıya geçme g!r!#!m!nde 
bulunmaktan vazgeç!rmeye yardımcı olab!l!r.

Kaza d!yagramı:  tahs!sl! otobüs #er!tler! olan otobüs kor!dorlarında 
yaygın b!r kaza türü – arabalar otobüs #er!tler!ne g!rmekte ve 
otobüslerle çarpı#maktadırlar 

Otobüs #er!tler! ve karma traf!k #er!tler! arasında f!z!ksel ayrım, otobüs #er!tler!ne 
g!ren ve otobüslerle çarpı#an araç r!sk!n! ortadan kaldırmak !ç!n gerekl!d!r. &er!t 
!#aretlemeler! ve yükselt!lm!# kaldırım !#aretlemeler!, bu çatı#maları ortadan 
kaldırmak !ç!n etk!n tedb!rler de"!ld!rler. Yükselt!lm!# b!r bordür veya refüj 
kullanılmasını öner!yoruz.

KORKULUKLAR
SOKAK KES "TLER "  %  ORTA #ER "T METROBÜS/OTOBÜS YOLU 



Yaya geç!tler! arasındak! kor!dorun bu bölümler! !ç!n – ve 
özell!kle e"er otobüs hızları yüksek !se – kırmızı ı#ıkta geçmey! 
önlemek ve yayaları otobüs yollarının dı#ında tutmak öneml!d!r. 
Bu, yaya güvenl!"! !ç!n k!l!t b!r husustur, fakat aynı zamanda 
otobüs yolcularında olan yaralanmak sayısının azaltılmasına 
da yardımcı olab!l!r. METROBÜS yolcularında olan yaygın 
yaralanma sebeb!, otobüs #er!tler!ndek! yayalardan kaçmak !ç!n 
sürücüler!n an!den frene basmalarıdır.

Otobüsler, görecel! olarak yüksek b!r maks!mum frenleme 
hızına sah!pt!rler. Bu b!r otobüs #oförünün zamanında yayalara 
çarpmaktan kaçınmasına yardımcı olab!l!rken otobüs !ç!ndek! 
yolcular !ç!n b!r güvenl!k r!sk!  ortaya çıkarmaktadır.

Bogota’dak!  TransM!len!o’dan elde ed!len kaza ver!ler!, an! frenleme 
neden!yle s!stemdek! yaralanma kazalarının sayısının d!"er araçlar veya 
yaya kazaları !le çarpı#malar neden!yle olanlarla kıyaslanab!l!r oldu"unu 
göstermekted!r. TransM!len!o güvenl!k çalı#anları !le görü#meler!n yanı 
sıra kaza açıklamalarından sürücüler!n yayaları ezmemek !ç!n an!den 
frene basarak otobüs #er!tler!ndek! yayalara reaks!yon göstermek !ç!n 
e"!t!lm!# oldukları ö"rend!k. Bu tedb!r! uygulamanın b!r sonucu olarak, 
TransM!len!o çalı#anları, s!stemdek! yaya kazalarının azaldı"ını, fakat 
otobüsler an!den frenled!"! !ç!n !nsanlar otobüs !ç!nde dü#tükler! ve 
yaralandıkları !ç!n otobüs yolcularındak! yaralanmaların arttı"ını   rapor 
etm!#lerd!r.  Yaya kazalarını önlemek !ç!n an! frenleme, aynı zamanda 
konvoy hal!nde  seyahat eden METROBÜS otobüsler! arasında pek çok 
arkadan çarpı#maya yol açmı#tır.

Yaya güvenli"i perspekti( nden, kırmızı ı#ıkta geçmeyi önlemek 
için etkin bir bariyer özelli"i gösterdikçe korkulukların kesin 
lokasyonu önemlidir. Korkuluklar, refüjde, kaldırım boyunca 
veya karma tra( k #eritleri ve otobüs #eritleri arasında yerle#ik 
olabilir.

Otobüs operasyonları için, otobüs #eritleri ve karma tra( k 
#eritleri arasında korkulukları yerle#tirmek daha avantajlı 
olabilir. Bu, otobüs hatlarında kırmızı ı#ıkta geçmenin 
önlenmesine yardımcı olacaktır ve karma tra( kten daha güçlü 
bir ayrım olu#turacaktır.

BOGOTA’DA TRANSMILENIO ARAÇLARINI %ÇEREN 
YARALANMA KAZALARI, TÜRE GÖRE 

TransM!len!o S.A. tarafından sa"lanan ver!lerden hesaplanmı#tır. 
2005 ve 2011 yılları arasında TransM!len!o çalı#anları tarafından 
raporlanan METROBÜS araçlarını !çeren kazaları !çer!r.

   25

Ahmedabad’da Janmarg METROBÜS kor!doru üzer!nde otobüs #er!d! ve karma 
traf!k #er!tler! arasında korkuluklar. EMBARQ foto"rafı.

OPERASYONLAR

GÜVENL"K
ANAL "Z
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B!s!klet yolları !ç!n f!z!ksel ayrım, araçların onlara g!rmemes!n!  tem!n 
etmek !ç!n gerekl!d!r. Yükselt!lm!# b!r bordür, ayrım olu#turmak !ç!n bas!t 
b!r c!hazdır. Aynı zamanda bakımı kolaydır ve az yer tutar (20 - 30  cm).

Aynı zamanda b!s!klet yolunun sokak satıcıları tarafından !#gal ed!lmemes!n! 
ve Ahmedabad’da  Janmarg METROBÜS ‘!n bazı bölümler!nde oldu"u g!b!  
motos!klet park yer! olarak kullanılmamasını tem!n etmek de öneml!d!r. 
Kısmen, bu, sokak boyunca tüm akt!v!teler !ç!n yeterl! bo#luk sa"layarak 
-  !k! tekerlekl!ler!n park etmes! !ç!n prov!zyonlar dah!l olmak üzere- da ele 
alınab!l!r. Fakat, aynı zamanda yaptırım  ve e"!t!m yoluyla da ele alınması 
gerekl!d!r.

Ye#!ll!kler! otobüs #er!tler! !ç!nde de büyüyeb!ld!"! !ç!n ve bu durum potans!yel 
olarak sürücüler!n tehl!kel! kaçamak manevralar yapmasına sebep oldu"u !ç!n orta 
refüjde büyük a"açlar d!k!lmes!n! önerm!yoruz. Bu, yeterl! bakım ve b!tk!lend!rmey! 
kesmek !le yönet!leb!l!r, fakat pek çok durumda, bu, otobüs kor!doru !#letmec!s!n!n 
sorumlulu"u olmayacaktır, daha z!yade d!"er b!r yerel hükümet departmanının 
sorumlulu"unda olacaktır. Büyük a"açlardan, aynı zamanda kav#aklara veya blok 
ortası geç!tlere yakla#ımlarda da kaçınılmalıdır. Hang! a"acın kullanılaca"ını 
seçerken, uygulanab!l!r ulusal standartların kontrol ed!lmes!n! ve gerekl! görü# 
açılarının korunmasının sa"lanmasını önermektey!z

Kav#aklara veya blok ortası geç!tlere yakla#ımlarda 
görü# açısını engellememek ko#uluyla kaldırımlar 
ve b!s!klet #er!tler! boyunca sokak a"açlarının 
kullanılmasını önermektey!z. Sıcak !kl!mlerde, 
a"açların arasının bo#luklandırılmasını önermektey!z, 
böylece sürekl! b!r örtü olu#turarak yayaları ve 
b!s!kletl!lere gölge sunab!l!r.

Mex!co C!ty’de b!s!klet #er!d!ne park etm!# tesl!mat kamyonu. EMBARQ 
foto"rafı.

Ahmedabad’da Janmarg METROBÜS’de motos!kletler !ç!n park yer! 
olarak kullanılan b!s!klet yolu. EMBARQ foto"rafı.

B"S"KLET ALTYAPISI VE B"TK"LEND"RME 
SOKAK  KES "TLER "  %  ORTA #ER "T METROBÜS/OTOBÜS YOLU 



Kaza d!yagramı: Metrobüs, Mex!co C!ty’den çalı#anlar tarafından açıklandı"ı g!b! b!r b!s!kletl! ve b!r METROBÜS 
aracı arasındak! çarpı#ma. Yaygın b!r kaza durumu, arkadan yakla#an b!r otobüsün yolunda çıkmaya çalı#an veya 
gelmekte olan b!r otobüse çarpan veya kontrolü kaybeden ve dü#en b!s!kletler! !çermekted!r. Tüm bu durumlar, 
genell!kle c!dd! yaralanmalar !le sonuçlanır.

Sokakta b!s!klet tes!sler! olmadı"ı zaman b!s!kletl!ler ço"unlukla 
tahs!sl! otobüs #er!tler!nde b!s!klet sürmey! seçeceklerd!r, çünkü 
onları karma traf!k #er!tler!nden daha güvenl! olarak algılarlar. 
Fakat, otobüs #er!tler!, hem otobüslere hem de b!s!kletlere    
h!zmet edecek #ek!lde tasarlanmamı#lardır ve #er!tler! payla#mak 
ço"unlukla c!dd! ve hatta ölümcül kazalar !le sonuçlanab!l!r.

B!s!kletler ve otobüsler !ç!n aynı #er!d! payla#mak olasıdır, fakat 
bu genell!kle otobüsler !ç!n hızların azaltılmasını ve otobüsler!n 
b!s!kletl!ler! sollamalarına olanak sa"lamak !ç!n !lave gen!#l!k 
sa"lanmasını !çer!r. Bu, genell!kle, 3 !la 3.5 metrel!k #er!t 
gen!#l!"! ve yüksek hızlarda seyahat eden büyük körüklü yada 
!k!-körüklü otobüs özell!"! gösteren METROBÜS veya Otobüs 
yolu kor!dorlarında ve prat!k de"!ld!r.

Kor!doru kullanması beklen!len anlamlı hac!mde b!s!kletl!ler 
oldu"u zaman, b!z b!s!kletl!ler !ç!n tahs!sl! altyapının 
kullanılmasını öner!r!z.  %deal olarak, kısa bloklu yo"un b!r 
sokak a"ında b!s!klet altyapısı, b!s!kletl!ler ve otobüs kor!dorunu 
kullanan tüm d!"er traf!k modları arasında tartı#malarından 
kaçınmak !ç!n METROBÜS kor!doruna paralel b!r sokakta 
sa"lanmalıdır. E"er bu mümkün de"!lse, b!s!klet altyapısı otobüs 
kor!dorunda sunulmalıdır.

F!z!ksel b!r ayrım sunmayan b!s!klet #er!tler!n!n aks!ne, motor 
traf!"!nden f!z!ksel olarak ayrı ve kaldırımdan ayrı olan b!s!klet 
yollarının kullanılmasını öner!yoruz (NACTO 2011).  

F!z!ksel ayrım, sürücüler!n b!s!klet #er!tler!n! bel!rten !#aretlere 
ve !#aretlemelere saygı duymayacakları ve park !ç!n ço"unlukla 
b!s!klet #er!tler!n! kullanacakları gel!#mekte olan dünya #eh!rler!nde 
öneml!d!r. T!car! alanlarda kor!dor tasarımcılarının, lokal dükkanlara 
tesl!matları ve bunların kom#u b!r sokaktan yapılıp yapılamayaca"ını 
de"erlend!rmeler! gerek!r. 

Mex!co C!ty’de Metrobüs Hattı 3 (Puente de Alvarado) üzer!ndek! 
tahs!sl! otobüs #er!tler!n! kullanan b!s!kletl!. Foto"raf Carsten Wass..
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Cur!t!ba’da METROBÜS s!stem! üzer!nde tahs!sl! otobüs #er!tler!n! 
kullanan b!s!kletl!. Otobüs #er!tler!nde b!s!kletlere !z!n ver!lmez. 
Foto"raf EMBARQ Brez!lya sayes!nde tem!n ed!lm!#t!r.

GÜVENL"K
ANAL "Z
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Eje 1 Oriente, Mexico City üzerinde kaldırım kenarı otobüs 
eridinde yürüyen yayalar. Dar kaldırım ve hasar görmü  

korkulu u not ediniz. Foto raf Carsten Wass

Mexico City’de Eje Central (Lazaro Cardenas) üzerindeki kaldırım kenarı 
otobüs eridinde bir duran ve mü terileri çekmeye çalı an bir Mariachi grubu. 
Bir araba, yasa dı ı bir ekilde otobüs eridinde duracaktır ve onları alacaktır. 
EMBARQ foto rafı.

Kaldırım kenarı otobüs eritleri, otobüs eritleri ve kaldırım arasında bazı   ziksel 
bariyer formları olmadan güvenli bir ekilde çalı amazlar. Tüm korkuluklarda 
oldu u gibi, hasar görebilirler veya yok edilebilirler, bu yüzden sıklıkla 
incelenmelidirler. Aynı zamanda etra  arında bitkilendirme veya sokak mobilyası 
kullanılarak iyi sokak tasarımına entegre edilebilirler.

Kaldırım kenarı otobüs #er!tler! genell!kle karma traf!k 
!ç!n mevcut olan sokak bo#lu"u m!ktarını büyük ölçüde 
azaltmadan merkeze otobüs altyapısı eklemek !ç!n yeterl! 
bo#lu"un olmadı"ı daha dar sokaklarda kullanılır.  Sokak 
gen!#l!"!ne bakılmaksızın,  sokaktak! araç çarpı#masını 
%15 oranında azaltab!ld!"! !ç!n !k! traf!k yönü arasına b!r 
refüj yerle#t!r!lmes!n! öner!yoruz (Guadalajara model!, 
p.<0.05).

Güvenl!k !ç!n,  kaldırım kenarı otobüs #er!tler! 
ve karma traf!k #er!tler! arasında f!z!ksel b!r 
ayrım sa"lamak !deal olacaktır. Uygulamada, 
buna ra"men,  çok uzun bloklu bölümlerde olası 
olab!l!r.

KALDIRIM KENARI #ER"TLER "Ç"N SOKAK TASARIMI 
SOKAK KES "TLER "  %  KALDIRIM KENARI METROBÜS/OTOBÜS YOLU 



Kaldırım kenarı otobüs #er!tler!, orta #er!t otobüs kor!dorlarından 
daha fazla güvenl!k problem!ne sah!p olma e"!l!m!nded!rler. 
Temel güvenl!k konusu, otobüsler ve yayalar arasındak! 
kazalardır. Otobüs #er!tler! d!rekt olarak kaldırıma kom#u 
oldu"u !ç!n yaya traf!"! sıklıkla otobüs #er!tler!ne dökülecekt!r.

Yüksek yaya hac!ml! alanlarda, otobüs #er!tler!nde yürüyen, 
bekleyen veya mal ta#ıması yapan !nsanları görmek ola"andı#ı 
de"!ld!r. Bazı durumlarda, fakat her zaman olmamak üzere, bu, 
kaldırımlardak! kalabalık neden!yle olab!l!r. Alan !ncelemem!z 
esnasında, Mex!co  C!ty‘de Eje Central üzer!ndek!  kaldırımlar 
kalabalık de"!ld!, buna ra"men otobüs #er!tler!n! kullanan pek 
çok !nsan fark ett!k.

B!r bakıma, bu b!r er!#!leb!l!rl!k konusudur. Örne"!n, el arabalarını 
!tmes! gereken !nsanlar,  kaldırıma olan rampaları çıkmaktan z!yade 
ço"unlukla  otobüs #er!tler!n! kullanmayı terc!h ederler. Bu aynı zamanda 
muhtemelen otobüs #er!tler!n!n görecel! olarak daha güvenl! oldu"u 
algısı neden!yled!r, çünkü genel traf!k #er!tler!nden daha az sayıda araç 
ta#ırlar.  Bu hususu bel!rtmek !ç!n, yayaları otobüs #er!tler!n!n dı#ında 
tutmak adına kaldırım boyunca korkuluklar yerle#t!r!lmes!n!, fakat 
aynı zamanda kor!dor boyunca olan kaldırımların sev!ye de"!#!kl!kler!, 
d!k rampalar veya rampalara er!#!m! engelleyen objeler olmadan !y! 
durumda olduklarının tem!n ed!lmes!n! önermektey!z.

MEXICO CITY EJE CENTRAL KALDIRIM KENARI OTOBÜS 
KOR%DORUNDA OTOBÜSLER% %ÇEREN KAZALAR, TÜRE GÖRE 
(2006 - 2010)

Mex!co C!ty hükümet! tarafından sa"lanan ver!dan hesaplanmı#tır, 2011.
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Mex!co C!ty’de Eje Central üzer!nde b!r kaldırım kenarı otobüs 
#er!d!nde  yük dolu el arabası !ten k!#! !n. EMBARQ foto"rafı.

Uygulamada,  kaldırım kenarı otobüs #eritleri nadiren yön ba#ına 
saatlik 5,000 yolcudan daha yüksek kapasitelere eri#irler (Wright 
ve Hook, 2007).

Bunun ilk sebebi, kaldırım kenarı #eritlerinin neredeyse asla 
münhasır otobüs #eritleri olarak çalı#mayaca"ı gerçe"idir. En sık 
görülen kesi#me, sa"a dönmeden önce otobüs #eridi ile birle#en 
sa"a dönen araçlarladır. Bu araçlar sadece otobüsler için #eridin 
kapasitesini azaltmaz, aynı zamanda da otobüs tra( "ini yava#latır. 
%lave olarak, otobüs #eritlerinde tra( "in yava#latılmasına da katkı 
sa"layabilecek olan #eritleri kullanan yayalar ve bisikletliler ile de 
çok sayıda çatı#ma vardır.

De"erlendirilmesi gereken di"er bir çatı#ma da minibüsler ile 
olandır ve bu özellikle Latin Amerikan #ehirleri ile ilgilidir. 
Minibüsler, önceden  belirlenmi# rotalarda çalı#ırlar, fakat 
genellikle sabit durakları yoktur. Bunun yerine bir sokak 
üzerinde farklı lokasyonlarda yolcu alıp indirebilir. Bir 
kaldırım kenarı otobüs koridorunda,  yolcularını indiren veya 
bindiren minibüsler,  Mexico City’de Eje Central vakasında 
oldu"u gibi otobüs #eridinde duracaklardır.  Kaldırım kenarı 
otobüs #eridi ile karma tra( k #eritleri arasında ( ziksel 
bir bariyer kullanmak, koridorun bazı bölümlerinde bu 
problemi çözebilir (özellikle daha uzun bloklu olanlar). Fakat 
sa"a dönü# tra( "i, ço"unlukla kav#aklara yakla#ırken otobüs 
#eritleri ile birle#me ihtiyacı duyarlar ve bariyerlerin oralarda 
devam etmemesi gerekir.

OPERASYONLAR

GÜVENL"K
ANAL "Z

yaya kazaları

Araçlarla çarpı#malar 

Dü#en yolcular 
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Kav#aklarda güvenl!"! arttırmanın anahtarı, bas!t, sıkı kav#aklar 
tasarlamaktır. Kav#akların boyutu ve kompleksl!"!, sürekl! olarak 
b!z!m ver! tabanımızda yer alan tüm otobüs kor!dorları boyunca 
daha yüksek kaza frekansları !le korele !d!.

KAV&AK BOYUTU

B!r kav#a"ın alanı, sa"a dönü# yarıçaplarının uzunlu"undan ve 
her b!r yakla#ımın gen!#l!"!nden etk!len!r. B!z!m kaza frekans 
model!m!z, kav#a"a g!ren her b!r !lave #er!d!n kazaları %10 
oranına kadar arttırab!ld!"!n! önermekted!r (tüm modeller, 
p<0.001, Ek A).

Kav#akları olab!ld!"!nce dar tutmak !ç!n, b!z, sa"a dönü# 
yarıçapını sıkıla#tırmayı yan! sadece sa"a dönü# yapmak !ç!n 
gerekl! olan m!n!mum gen!#l!"!n sa"lanılmasını öner!yoruz. %lave 
olarak, b!z, park #er!tler! üzer!nde bordür uzantıları kullanmayı 
ve otobüs kor!dor üzer!ndek! toplam #er!t sayısını dü#ük tutmayı 
öner!yoruz.

SOLA DÖNÜ&LER 

B!z, b!r kav#akta !z!n ver!len her b!r sola dönü# hareket!n!n kazaları 
%30’dan fazla arttırab!ld!"!n! bulduk (Mex!co C!ty model!, 
p<0.001). Sola dönü#ler genell!kle herhang! sokak konf!gürasyonu 
türünde yol güvenl!k r!sk! olarak de"erlend!r!l!rken orta-
#er!t otobüs kor!dorlarında özell!kle tehl!kel!d!rler. Orta-#er!t 
kor!dorlarındak! otobüsler! !çeren en yaygın kaza türü, arabalar 
kor!dorda otobüs #er!tler! boyunca yasa dı#ı sol dönü#ler yaptıkları 
ve arkadan yakla#an trans!t b!r araç !le çarpı#tıkları zamandır.

Pek çok  orta-#er!t otobüs kor!dorlarında, sola dönü#ler 
yasaklanmı#tır ve pek çok kav#akta döngüler !le yer 
de"!#t!rm!#lerd!r. Bu, bas!t b!r #ek!lde r!sk! otobüs kor!dorundan 
yakındak! b!r soka"a kaydırmak !ç!n döngünün d!kkatl! b!r 
#ek!lde tasarlanmasını gerekt!r!r. Aynı zamanda hem sol dönü# 
yasa"ını hem de yer!n! alan döngüyü gösteren !#aretler kullanmak 
öner!l!r. Alternat!f olarak, sola dönü#lere, tahs!sl! b!r sola dönü# 
fazı !le  bel!rl! lokasyonlarda !z!n ver!leb!l!r.

Daha dar dönü# yarıçapı ve bordür uzantılarının (kırmızı renkl!) 
b!r kav#a"ın alanını azaltmak !ç!n nasıl kullanılab!lece"!n! gösteren 
d!yagram. 

KAV#AKLAR



YAYA GEÇ%TLER%

Model sonuçlarımız, yaya geç!d!nde her b!r !lave metren!n yaya 
kazalarının sayısında %3 !la  %5 arasında b!r artı# !le  koreled!r. 
Burada, traf!k #er!tler!n! mevcut tutarak b!r kav#akta yaya geç!d! 
uzaklı"ını azaltmak !ç!n !k! tasarım konsept!  sunulmaktadır. 
Her !k! yönde de b!r park #er!d!  olan dört-#er!t sokak örne"! !le 
ba#layab!l!r!z. Burada geç!t uzaklı"ı 19.3 metred!r.

Bordür uzantıları (veya bordür ç!zg!ler!) kullanarak, kav#a"a 
yakla#ımda !k! park #er!d! üzer!nde kaldırımı gen!#leteb!l!r!z. 
Bu, geç!t uzaklı"ının 6 m kısaltılmasına yan! 13,3 m’ye 
!nd!r!lmes!ne yardımcı olmaktadır.  Aynı zamanda da, hem 
sürücüler hem de yayalar !ç!n görüleb!l!rl!"! artırmaktadır. Yaya 
geç!d!ne kadar olan gen!#let!lm!# alanda ard arda park etm!# 
arabaların bulunması halnde yayaların park etm!# bu arabaların 
arkasında beklen!lmeyen b!r #ek!lde ortaya çıkmaları olasılı"ı 
bulunmaktadır. Bu durum, yaya kazalarına neden olan yaygın 
b!r faktördür. Kav#a"ın önünde park etme alanlarını kaldırarak 
(aynı zamanda “do"al aydınlatma” olarak b!l!n!r) sürücüler ve 
yayalar b!rb!rler!n! daha kolay göreb!l!rler ve bu #ek!lde kazaların 
önlenmes!ne yardımcı olab!l!r.

D!"er b!r çözüm, kav#a"a yakla#ımda park #er!d!n! kaldırıp, 
kaldırımın yakınında olan dört #er!tten !k!s!n! kaydırmak ve yaya 
geç!d!n!n merkez!nde b!r yaya refüj adası olu#turmak !ç!n son 
bo#lu"u kullanmaktır. Bu uygulama, yayaların b!r seferde sadece 
!k! #er!t geçmeler!n! sa"layca"ı !ç!n (ya da 6,7 m yaya güvenl!"!n! 
daha da arttırmaktadır. Nasıl tasarlandı"ına ba"lı olarak, kav#a"a 
yakla#ımda #er!t kaydırmak aynı zamanda b!r hız azaltma ölçümü 
olarak kullanılab!l!r ve bu durum yayalar !ç!n güvenl!k sa"lar.

KORUMALI YAYA BO&LU'U

Mex!co C!ty’de, 2011 yılında, Metrobüs hattında !lerleyen b!r 
otobüs açık b!r #ek!lde dönü#ü kaçırıp yaya bekleme alanına çıkıp, 
b!r grup !nsanın üzer!nden geçerek üç k!#!nn ölümüne ve b!r çok 
k!#!n!n  yaralanmasına neden olan ölümcül b!r kaza meydan geld!. 

Soka"ın ortasında yerle#!k olan yaya bekleme alanının – refüj 
adası g!b! – oldu"u yerlerde, yayalar !ç!n güvenl!k önlemler!n! 
sa"lamak öneml!d!r. Bu güvenl!k önlemler!, traf!k !kaz kon!ler! 
veya yükselt!lm!# bordürler yerle#t!r!lerek alınab!l!r. Bu #ek!lde, 
b!r sürücü aracın kontrolünü kaybederse veya b!r dönü#ü kaçırırsa 
aracın yayalara zarar vermes! yer!ne b!r  traf!k !kaz kons! veya b!r 
bordüre çarparak !stenmeyen kazalar önlenm!# olur. 
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KAV&AK %&ARETLEMELER% 

Daha büyük kav#aklar !ç!n !se kav#ak alanı boyunca hareketler! 
– ve özell!kle dönü#ler! – yönlend!rmeye yardımcı olan özel 
kaldırım !#aretlemeler!n! kullanmak öner!l!r. %k! temel kav#ak 
!#aretlemes! türü vardır: !) #er!t !#aretlemeler!n!n uzatılması 
(genell!kle b!r #er!d!n b!r kav#a"ı geçt!"! yerlerde kes!kl! ç!zg! 
formunda ve !k! #er!d!n kes!#t!"! b!r çarpı #ekl!nde)  ve !!) hayalet 
adalar (kav#ak boyunca h!çb!r hareket!n olu#madı"ı ve !nce 
ç!zg! !#aretlemeler! !le !#aretlenm!# olab!lecek alanlar). Kaldırım 
!#aretlemeler!n!n #ekl! ve boyutu, ülkeden ülkeye de"!#mekted!r. 
Öner!m!z, her lokasyon !ç!n do"ru !#aretleme türünü bulmak 
adına uygulanab!l!r standartların kontrol ed!lmes!d!r. Bu kılavuz 
k!tabında, Dan!marka’da yaygın b!r #ek!lde kullanılan kav#ak 
!#aretlemes! türünü göstermektey!z.

&ER%T H%ZALAMA 

Kav#ak boyunca devam eden #er!tler, her zaman kav#a"ın her !k! 
tarafında da uygun #ek!lde h!zalanmı# olmalıdır. &er!t h!zalamada 
haf!f b!r hata olması, sürücüler!n kafasını karı#tıracak b!r durum 
olu#ab!l!r ve kav#aktan çıkarken yanlı# #er!de geçme veya 
do"ru #er!tte kalmak !ç!n an! hareketlere neden olarak kaza !le 
sonuçlanab!l!r.

Küçük b!r hatalı h!zalama, sürücüler!n #er!tler!nde kalmalarına 
yardımcı olmak !ç!n kav#ak !#aretlemeler! kullanılarak ele 
alınab!l!r. Büyük b!r hatalı h!zalamaya – arabaları ters #er!tlere 
gönderecek kadar büyük – !z!n ver!lmemel!d!r. Zayıf #er!t 
h!zalaması olan küçük çapraz yollar !ç!n onları kapatmayı ve 
sadece sa"a dönü#lere !z!n vermey! gözden geç!r!n!z.

&ER%T DENGES% 

Herhang! bel!rl! yakla#ım veya dönü# hareket! boyunca kav#a"a 
g!ren #er!t sayısı aynı hareket boyunca (yan! düz devam etmek, 
sola dönmek vb.) kav#aktan çıkan #er!t sayısından daha fazla 
!se bu #er!t denges!zl!"! olarak tanımlanır. Bu öneml! b!r 
sorundur, çünkü araçların daha az #er!t üzer!nde b!rle#meler! 
bazı sürücüler!n #er!tler!nde an! de"!#!kl!k yaparak kazaya sebep 
olab!lecek reaks!yon vermeler!ne neden olab!l!r.

Bazı durumlarda, bu sorun, bazı #er!tler!n sadece dönü# #er!d! 
olarak tasarlanması !le çözüleb!l!r. Örne"!n, b!r sokak b!r kav#a"a 
g!ren dört #er!de ve kav#aktan sonra üç #er!de sah!pse, kav#ak 
ba"lantısındak! #er!tlerden b!r! sadece sa" dönü#e d!"er! !se sola 
dönü# olarak bel!rleneb!l!r. Bu çözüm, etk!n b!r #ek!lde sadece üç 
düz #er!t bırakarak #er!t denges!n! ger! sa"layacaktır.

D!"er b!r seçenek, sürücülere önceden uyarıda bulunarak b!r 
#er!d! b!r öncek! kav#akta veya orta-blokta çıkartmaktır.
 

kav#ak !#aretlemeler! !le veya onlarsız b!r kav#ak örne"!.

B!r yakla#ımda #er!tler! çıkartarak veya sadece dönü# !çeren #er!tler 
olu#turarak #er!t denges!zl!"!n!n nasıl ele alınab!lece"!n!n örne"!.

K "L "T GÜVENL "K HUSUSLARI 



DÖNGÜLER

Orta-#er!t otobüs kor!dorlarında sol dönü#ler! engellemek 
yaygın b!r kullanımdır. Bu, otobüsler ve genel traf!k arasındak! 
en öneml! tartı#malardan b!r!n! ortadan kaldırarak, güvenl!"!n 
gel!#t!r!lmes!ne yardımcı olmaktadır. Bu çözüm aynı zamanda b!r 
s!nyal fazını elem!ne ederek ve otobüsler !ç!n daha yüksek ye#!l 
zaman s!nyal döngüsüne (g/C) !z!n vererek otobüs kor!dorundak! 
kapas!tey! gel!#t!rmeye yardımcı olur.

OPS%YON 1: KAV&AKTAN SONRA 

Güvenl!k sebeb!yle terc!h ed!len çözümdür, çünkü b!r sola 
dönü#ün yer!n! üç sa"a dönü# almaktadır (sa"a dönü#ler genell!kle 
daha az probleml!d!r). Buna ra"men, sadece a#a"ıdak! durumlar 
sa"landı"ı zaman kullanılab!l!r:

• Döngü boyunca sokaklar, herhang! güvenl!k problemler! veya 
sıkı#ıklık olu#turmadan !lave traf!k hacm!n! kar#ılayab!l!r !se,

• Döngü, fazlasıyla uzun de"!ld!r. E"er kav#a"a kom#u bloklar 
150 – 200 m’den daha uzun !se döngü tarafından !çer!len 
serv!s yolu çok uzun olab!l!r ve sürücü onu kullanmayab!l!r 
!se.

OPS%YON 2: KAV&AKTAN ÖNCE 

Bu seçenek, sadece öncek! olasılı"ın uygun olmadı"ı durumlarda 
kullanılmalıdır. Bu döngü türünde b!r sola dönü# b!r sa"a dönü# 
ve paralel b!r sokak üzer!nde !k! sola dönü# !le yer de"!#t!rm!#t!r ve 
sadece otobüs kor!dorundan d!"er b!r soka"a r!sk! kaydırab!lme 
olasılı"ı vardır. Aynı #artlar seçenek 1 !ç!n uygulanır: sokaklar 
ekstra traf!"! kar#ılayab!l!r ve döngü, fazlasıyla uzun olmamalıdır. 
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Döngü seçene"! 1: sola dönü# yasa"ı !le kav#aktan sonra 
ba#lar.

Döngü seçene"! 2: Sola dönü# yasa"ı olan kav#aktan önce 
ba#lar..
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DÖNGÜ %&ARETLER% 

Döngünün kav#aktan önce ya da sonra ba#lamasına bakılmaksızın, 
döngüyü bel!rten !#aretler kav#a"a gelmeden hemen önce 
yerle#t!r!lmel!d!r. %#aretler!n tasarımı ve düzen!, yerel ve ulusal 
uygulanab!l!r tasarım standartlara uygun olmalıdır. Döngü 
!#aretler!n! yerle#t!rmek ve tasarlamak !ç!n a#a"ıdak! prens!pler!  
önermektey!z:

YERLE&T%RME

• Döngüyü haber veren !#aretler, her zaman, döngünün 
kav#aktan önce ya da sonra ba#lamasına bakılmaksızın sola 
dönü#ler!n yasaklı oldu"u kav#aktan önce yerle#t!r!lmel!d!r.

• OGen!# yollarda (yön ba#ına üçten daha fazla karı#ık traf!k 
#er!d!),  döngü !#aret!n! kaldırım yer!ne #er!tler üzer!ne 
yerle#t!rmey! veya onu !y! göreb!l!rl!k sa"lamak !ç!n hem 
kaldırım hem de refüje yerle#t!rmey! göz önünde tutunuz.

!k! döngü ops!yonu !ç!n öner!len tasarım. %#aret! bas!t tutmak !ç!n 
sadece m!n!mum b!lg!n!n yer aldı"ını ve sadece l!stelenm!# sokak 
!sm!n!n sola dönü#ler!n yasaklı oldu"u çapraz sokaklardan b!r! 
oldu"unu not ed!n!z.

K "L "T GÜVENL "K HUSUSLARI 

• %#aretleme, sadece döngünün konf!gürasyonunu  anlamak 
!ç!n gerekl! olan m!n!mum b!lg! m!ktarını !çerecek #ek!lde 
olab!ld!"!nce bas!t olmalıdır.

• Maks!mum hız l!m!t! !le geçen b!r sürücü tarafından kolaylıkla 
fark ed!lecek ve okunab!lecek kadar büyük olmalıdır.

• %#aret üzer!nde sokak !s!mler!n! !#aretlemey!n!z. Döngünün 
hang! sokak !ç!n oldu"unu bel!rtmek !ç!n sadece dönü#ler!n 
yasaklı oldu"u çapraz soka"ın !sm!n! !#aretley!n!z.

TASARIM



%lerleyen sayfalarda, öncek! bölümde tartı#ılmı# olan k!l!t 
güvenl!k hususlarını entegre eden kav#aklar !ç!n pek çok tasarım 
konsept! sunmaktayız.

Seç!len kav#ak türler!, sokak gen!#l!kler! ve bel!rt!len otobüs 
s!stemler!, ver! set!m!zde yer alan otobüs kor!dorlarında bulunan 
yaygın sokak ve kav#ak konf!gürasyonlarına dayalıdır.

Kav#ak türler!ne, kentsel arterler !le büyük kav#aklardan küçük 
kav#aklara ve T kav#aklara g!den b!r orta-#er!t Metrobüs 
kor!doru !le ba#lamaktayız. 

Orta-#er!t Metorbüs kor!dorları !ç!n b!z!m sundu"umuz tüm 
tasarım prens!pler! ve güvenl!k özell!kler!, tüm d!"er otobüs 
s!stem türler! !ç!n de uygulanab!l!rd!r.  Bunlar, kav#ak alanını 
m!n!m!ze etmey!, yaya geç!tler!n! kısa tutmayı ve olası yerlerde 
yaya refüj adaları !le onları bölerek, kav#ak !#aretlemeler!n!, 
kav#ak ı#ıklandırmasını ve   korkulukları kullanmayı !çer!r.

Aynı zamanda, özell!kle sa"a dönü#ler!n nasıl yönelt!ld!"!n! 
da!r olmak üzere kaldırım kenarı otobüs kor!dorlarına spes!f!k 
olan bazı k!l!t hususlar da vardır. Bu sebeple, b!z, otobüs #er!tler! 
boyunca sa"a dönü#ler! ele almanın farklı yollarını gösteren 
kaldırım kenarı #er!tler !ç!n !k! tasarım konsept!n! sunarız.

ORTA &ER%T METROBÜS  / OTOBÜS YOLU KOR%DORLARI 
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Sola dönü# yasa"ını ve !lg!l! döngüyü gösteren !#aretler. Do"ru !#aretler! 
bulmak !ç!n uygulanab!l!r yerel veya ulusal standartları kontrol ed!n!z. 
Döngü !#aretler!, kav#aktan geçen b!r sürücü tarafından anla#ılab!lmes! !ç!n 
olab!ld!"!nce bas!t olmalıdır.

Kav#a"ın merkez! alanının yeterl! ı#ık aldı"ı ve 
böylece onu geçen araçların ve yayaların gece yeterl! 
göreb!l!rl!"e sah!p olduklarından em!n olunuz.

Kav#a"ın tüm tara) arında tra( k sinyallerine ilaveten 
yaya sinyallerini kullanınız ve aynı zamanda her bir 
yakla#ım için kav#a"ın uzak tarafındaki ikincil sinyali 
kullanınız.

Kav#ak yakınındak! park #er!d! üzer!ndek! kaldırımı 
gen!#letmek, kav#ak alanının  daraltılmasına ve yaya 
geç!tler!n!n kısaltılmasına yardımcı olab!l!r. Bunun 
uygulanması görecel! olarak kolaydır ve kav#ak 
kapas!tes!n! etk!lemez ve yayalar !ç!n güvenl!k unsurlarını 
arttırmakta çok etk!n olab!l!r.

Aynı zamanda çapraz sokaktak! park #er!d!ne g!rme 
ve çıkma manevraları yapan araçlar ve METROBÜS 
kor!dorundan sa"a dönen araçlar arasındak! çatı#maları 
g!dermeye yardımcı olab!l!r.

Dar b!r kav#ak alanı tem!n etmek !ç!n 
fakat hala daha büyük araçlar !ç!n yeterl! 
dönü# yarıçapına olanak vermek !ç!n 
sa"a dönü# yarıçapını olab!ld!"!nce dar 
tutunuz. 

BÜYÜK 4&YOL KAV#AK, SOL DÖNÜ# YOK 
KAV#AKLAR %  ORTA #ER "T BRT / OTOBÜS YOLU 



OPERASYONLAR

D!"er büyük kentsel arterler! olan kav#aklar, METROBÜS 
kor!dorları üzer!nde en yüksek kaza sayısı olan lokasyonlar 
arasındadır. Bunlar, güvenl!k gel!#t!rmeler! !ç!n hedef! !ç!n k!l!t 
lokasyonlardır. 

Kar#ı sayfadak! tasarım, öncek! bölümde tartı#ılan pek çok 
güvenl!k önlem!n! entegre eder: sıkı,  bas!t kav#ak, sola 
dönü#lerde kısıtlamalar, merkezde korumalı refüj adaları !le kısa 
yaya geç!tler!, korkuluklar ve yasaklı sola dönü#ler!n yer!n! alan 
döngüler! açıkça bel!rten !#aretler. Ek açıklamalar, göz önünde 
bulundurulması gereken  d!"er güvenl!k özell!kler! hakkında 
!lave detaylar sa"lar.

Bu tasarımın kor!dor üzer!nde b!s!klet altyapısı !çermed!"!n! not ed!n!z. 
Bu senaryo altında, b!s!kletl!ler, otobüs #er!tler!n! kullanan b!s!kletl!ler!n 
r!sk!n! önlemek !ç!n paralel b!r sokak üzer!nde ele alınmalıdır. E"er 
yüksek hac!mde b!s!kletl!n!n kor!doru kullanması beklen!rse,  b!z, 
sayfalar 40-41’de göster!len b!s!klet yollarının dah!l ed!lmes!n! öner!r!z.

GÜVENL"K

Bu tasarım konsept!, pek çok durumda otobüs kor!doru 
üzer!ndek! güvenl!"! gel!#t!ren özell!kler!n yüksek yolcu 
kapas!tes! !le uyumlu oldu"unu göster!r.

Bu durumda, b!z, METROBÜS kor!dorundan ve çapraz sokaktan 
sola dönü#ler! yasaklarız ve onların yer!ne döngüler koyarız. Bu 
kav#aktak! kazaların sayısının sola dönü#lere olanak sa"layan 
b!r konf!gürasyondak!nden daha dü#ük olması bekleneb!l!r. 
%laveten, sola dönü#ler! elem!ne etmek, kav#akta !ht!yaç duyulan 
s!nyal fazlarının sayısını azaltır ve bu durum otobüsler !ç!n 
mevcut olan ye#!l zaman m!ktarını maks!m!ze etmeye yardımcı 
olur.

Blok ortası geç!tler! durumunda oldu"u g!b!, yayaların tek s!nyal 
fazında soka"ı geçmes! !ç!n yeterl! ye#!l zamana olanak sa"lamak 
!ç!n terc!h ed!leb!l!rd!r. Burada, METROBÜS kor!dorunu 
geçmek !ç!n 26 san!yel!k ve çapraz sokak !ç!n 15 san!yel!k 
m!n!mum yaya ye#!l fazı anlamına gelecekt!r.

Kolaylıkla otobüs kor!doru !ç!n yüksek kapas!teye de olanak sa"layan 
kısa b!r s!nyal döngüsü !le er!#!leb!l!rd!r.
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Yayaları dönen araçlardan korumak !ç!n yükselt!lm!# bordür.

En az 1.2 m

En az 1.5 m

Yaya refüj adasının detayı. Ada, kaldırım !le e# düzey olmalıdır ve 
yükselt!lm!# bordür !le traf!kten korunmalıdır. Yayaların beklenen 
hacm! !ç!n yeterl! bo#luk sa"lamalıdır ve en azından bebek arabalı b!r 
k!#!ye h!zmet sunab!lmel!d!r.

ANAL "Z
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B!z, METROBÜS veya otobüs yolu kor!dorlarının 
tüm uzunlu"u !ç!n otobüsler !ç!n özel traf!k 
s!nyaller!n kullanılmasını öner!r!z. Düzenl! 
s!nyallerden açıkça ayırt ed!leb!l!r olmalıdır.   
B!z, burada otobüs s!nyaller!n! tasarlamak !ç!n 
pek çok seçenek sunmaktayız (sol:  Dan!marka 
gerekl!l!kler!ne göre otobüs s!nyal!,  orta:  Mex!co  
C!ty’den Metrobüs s!nyal!;  sa":  b!r “BUS” 
(OTOBÜS) !#aret! !le standart s!nyal).

Sola dönü#ler, otobüs #er!d!ne kom#u 
olan #er!tten yapılmalıdır. Araçlar, tüm 
d!"er hareketler kırmızı ı#ı"a sah!pken 
korumalı b!r sola dönü# fazına sah!p 
olmalıdırlar.

Merkez! b!r otobüs yolu olan sokaklarda,  sola dönü#ler 
pek çok d!"er sokak türler!ne üzer!nde oldu"undan 
daha fazla yol eksen!nden meydana gel!r. Sonuç olarak, 
üst üste gelmeden her !k! sola dönü#ü de ele almak zor 
olab!l!r. Bogota’da TransM!len!o s!stem!ndek! yaygın 
b!r çözüm, !k! sola dönü#ten sadece b!r!ne  !z!n vermek 
(genell!kle daha yüksek traf!k hac!ml! olan) ve b!r 
d!"er!n! döngü !le de"!#t!rmekt!r.

BÜYÜK 4&YOL KAV#AK, SOLA DÖNÜ#LER "LE 
KAV#AKLAR  &  ORTA #ER "T METROBÜS/OTOBÜS YOLU 



Kav#akta eklenen her b!r sola dönü# hareket!, yaya kazalarında %30 
oranında ve araç çarpı#malarnda %40 artı#a neden olab!l!r (Mex!co 
C!ty   ve Porto  Alegre modeller!, p<0.001).

Bu nedenle, sadece a#a"ıdak! kr!terlerden b!r!n! kar#ılayan 
lokasyonlarda METROBÜS’den veya otobüs yolundan sola dönü#lere 
!z!n ver!lmes!n! öner!r!z:

- büyük hac!mde sola dönü# traf!"! beklenmekted!r ve bu traf!k, döngü 
yapmanın olası olmadı"ı durumlarda kom#u veya yakındak! sokaklar 
üzer!nde  rahatlatılamaz
- blokların fazlasıyla uzun oldu"u alanlar, bu , en kısa mevcut döngünün 
büyük b!r serv!s yolunu !fade edece"! anlamındadır. Bu durum, 
endüstr!yel alanlarda, büyük kampüsler!n yakınlarında veya seyrek 
sokak a"ı olan #eh!rlerde olab!l!r.

E"er sola dönü#lere !z!n varsa, korumalı b!r s!nyal fazına ve tahs!sl! b!r 
dönü# #er!d!ne sah!p olmalıdırlar.  Traf!"!n otobüs #er!d!ne karı#masına 
!z!n ver!lmes!n! ve payla#ımlı otobüs / sola dönü# #er!d! olmasını 
önermemektey!z Bogota, Mex!co C!ty ve Guadalajara ver!ler!, karma 
traf!k #er!tler!nden araçlar  otobüs #er!tler!ne g!rd!kler! zaman bunun 
sıklıkla otobüslerle çarpı#malar !le sonuçlandı"ını önermekted!r.

Otobüs kor!dorundan sola dönü#lere !z!n vermek, otobüslere mevcut 
olan toplam ye#!l ı#ık zamanını azaltacaktır, çünkü otobüsler herhang! 
sola dönü# a#amasında kırmızı ı#ı"a sah!p olmalıdırlar. Kapas!te 
üzer!ndek! tam etk!s!, gerçek traf!k s!nyal zamanlaması ve !z!n ver!len 
sola dönü# sayısına ba"lı olacaktır.

E"er sadece sokaklardan b!r!nden sola dönü#lere !z!n varsa, bu 
kav#aktak! kapas!te dura"ın düzen! tarafından sınırlandırılacak olan 
s!stem!n gerçek kapas!tes!nden oldukça yüksekt!r. Buna ra"men, e"er 
sola dönü#lere hem ana yoldan hem de korumalı fazları olan çapraz 
sokaktan !z!n ver!lecekse, bu kav#a"ın tüm kor!dor !ç!n b!r dar bo"az 
olma r!sk! vardır.

Sola dönü#ler, aynı öner!ler!n hem güvenl!"! hem de operasyonları 
gel!#t!rd!"! konulardan b!r!d!r. Sola dönü#ler! yasaklamak, tehl!kel! 
b!r hareket! elem!ne ederken aynı zamanda gerekl! s!nyal fazı sayısını 
m!n!m!ze ederken otobüs kor!dorunun kapas!tes!n! maks!m!ze 
etmekted!r.
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Kaza d!yagramı: Orta #er!t METROBÜS veya otobüs yolu kor!dorları 
üzer!nde otobüsler! !çeren en yaygın kaza türü: otobüsler!n önünden 
yasa dı#ı sola dönü#ler yapan arabalar.

OPERASYONLAR

GÜVENL"K
ANAL "Z
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Karma traf!k ve b!s!kletl!ler !ç!n durma hatlarını 
ayırmayı ve b!s!klet yolu durma #er!d!n! haf!f öne 
koymayı önermektey!z. Bu çözüm, b!s!kletl!ler!n sa"a 
dönen sürücüler! göreb!lecek durumda olmalarını tem!n 
etmeye yardımcı olab!l!r.

Burada, !k! durma hattı arasında 1 m uzantı 
göstermektey!z.  Uzantı, 5 m’ye kadar olmak üzere daha 
büyük olab!l!r.

B!s!klet yolu !ç!n !#aretlemeler, kav#ak 
boyunca devam etmel!d!r. Burada, araçların 
b!s!klet yolunu geçeb!lecekler! lokasyonları 
b!s!kletl!lere bel!rtmek !ç!n kalın b!r kes!kl! 
ç!zg! kullandık. Do"ru !#aretlemeler! bulmak 
!ç!n uygulanab!l!r standartları kontrol ed!n!z.

B!s!klet yolları !ç!n 
öner!len!#aretlemeler.

BÜYÜK 4&YOL KAV#AK, B"S"KLET YOLLARI "LE B"RL"KTE 
KAV#AKLAR %  ORTA #ER "T METROBÜS/OTOBÜS YOLU 
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METROBÜS ve otobüs yolu kor!dorlarında b!s!klet altyapısı 
sa"lamanın önem! sayfalar 26 -27’de tartı#ılmı#tır. Burada, b!s!klet yolu 
olan otobüs kor!dorları boyunca kav#aklar !ç!n tasarım konseptler!n! 
göstermektey!z.

Göz önünde bulundurulması gereken en öneml! kes!#me, kav#ak 
boyunca devam eden b!s!kletl!ler ve sa"a dönen araçlar arasındadır. Bu 
durumu engellemek !ç!n gerekl! güvenl!"! arttırmanın temel çözümü, 
b!s!klet yolunun kav#a"a yakla#ımda sürücüler tarafından açıkça 
görüleb!l!r oldu"undan em!n olmaktır. Daha !y! göreb!l!rl!k tem!n 
etmek !ç!n kav#aktan metrelerce önce b!s!klet yolu boyunca f!z!ksel 
bar!yer!n kaldırılmasını önermektey!z.

B!s!klet yolu, aynı zamanda kav#a"ı geçt!"! !ç!n açıkça !#aretlenmel!d!r 
ve !#aretlemeler, burada d!"er araçların   b!s!klet yolundan geçeb!lece"!n! 
b!s!kletl!lere b!ld!rmel!d!r.

B!s!klet #er!d! !#aretler! ve !#aretlemeler!ne da!r b!r örnek. Foto"raf 
Carsten Wass sayes!nde tem!n ed!lm!#t!r.

B!s!klet yollarının otobüs operasyonları üzer!ndek! tek etk!s!, 
b!s!kletl!ler! otobüs #er!tler!nden uzaktan tutarak b!r b!s!kletl!n!n 
arkasında kalırlarsa olası gec!kmeler! engellemekt!r. Otobüs 
s!tem!n!n çalı#ma hızı veya kapas!tes!, aks! halde, b!r b!s!klet 
yolunun varlı"ından etk!lenmemel!d!r.

OPERASYONLAR

GÜVENL"K
ANAL "Z
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GÜVENL"K
Bu tür kav#ak s!stemler! !le !lg!l! olası güvenl!k problemler!n!n b!r ço"u, 
öncek! sayfalarda detaylı br #ek!lde anlatılmı#tır. K!l!t tasarım hususları:  
kav#ak alanını olab!ld!"!nce dar tutmak, yaya geç!tler!n! kısa tutmak ve 
yetk!s!z araçları otobüs #er!tler!n!n dı#ında tutmaktır.

Aynı zamanda çapraz sokak !ç!n ye#!l s!nyal fazının yayalara b!r fazda 
tüm otobüs kor!dorunu geçmek !ç!n yeterl! zaman sa"ladı"ına em!n 
olmak gerekl!d!r.

Bu tasarım aynı zamanda yayalar !ç!n korkulukların refüj yer!ne 
kaldırım kenarı boyunca nasıl yerle#t!r!lece"!n! de göstermekted!r. 
Bu, aynı zamanda kaldırımın yasa dı#ı park !ç!n kullanılmasının 
önlenmes!ne de yardımcı olab!l!r.

OPERASYONLAR
Çapraz sokak !ç!n ye#!l ı#ık zamanı, Metrobüs kor!dorunun bordürden 
bordüre 28 m’l!k b!r gen!#l!"e sah!p oldu"u göz önünde bulundurularak 
yayaların ana soka"ı b!r fazda geçmeler!ne olanak sa"lamak !ç!n en az 
28 san!ye olmalıdır. Bunun, çapraz sokak üzer!ndek! traf!k hac!mler! 
tarafından gerekçelend!r!lecek olandan  daha fazla olması muhtemeld!r, 
fakat yaya güvenl!"! !ç!n öneml!d!r.

KÜÇÜK 4&YOL KAV#AK, DÜZ ÇAPRAZ SOKAK 
KAV#AKLAR  &  ORTA #ER "T METROBÜS / OTOBÜS YOLU 
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Çapraz  sokak üzer!nde düz g!den traf!"! bloklamak, bu kav#aktak! araç 
çarpı#malarını %36’ya kadar azaltab!l!r (Guadalajara model!, p<0.001).

Buna ra"men, bu çözüm, yayalar !ç!n herhang! fayda sunmayab!l!r. 
Aslında, b!r kav#ak boyunca otobüs kor!doru üzer!ndek! refüj 
gen!#let!ld!"! zaman, traf!k s!nyaller!n! ve yaya geç!tler!n! elem!ne 
etmek !ç!n mevcut Metrobüs s!stemler! üzer!nde yaygındır. Fakat, yol 
güvenl!"! !ncelemeler! esnasında b!z!m gözlemled!"!m!z yayaların bu 
lokasyonda kar#ıdan kar#ıya geçmeye devam edecekler!d!r ve   kaza 
r!sk!ne maruz kalacaklarıdır. Dahası, bazı araçlar, e"er tek çatı#ma 
yaya traf!"! !le !se kırmızı ı#ıkta durmayab!l!rler.Bu nedenle, geç!tler! ve 
s!nyaller!n korunmasını önermektey!z. Kav#aktan önce hız tümsekler! 
yerle#t!rerek bu potans!yel r!sk!n g!der!lmes!n! önermektey!z.

Bu kav#akta otobüs #er!tler!n!n kapas!tes! hala çapraz sokak 
üzer!ndek! yaya ye#!l ı#ık fazının uzunlu"u !le kısıtlıdır, bu 
yüzden e"er tüm d!"erler! e#!t !se çapraz soka"ın bloklama 
kapas!te üzer!nde b!r etk!ye sah!p olmayacaktır.

Buna ra"men, bu lokasyonlarda yaya geç!tler! ve s!nyaller! 
elem!ne etmek !ç!n Metrobüs kor!dorları üzer!ndek! standart 
uygulamaya kıyasla ortalama çalı#ma hızlarını azaltacaktır.  
Bu, çalı#ma hızları ve yaya güvenl!"! arasında b!r denge 
anlamındadır. En azından,  her 300 m’de b!r s!nyal!ze yaya 
geç!d!ne sah!p olunmasını önermektey!z.

GÜVENL"K OPERASYONLAR

Sadece tüm traf!k !ç!n sa"a dönü#ü bel!rten 
!#aret. Kullanılacak olan do"ru !#aret! 

bulmak !ç!n uygulanab!l!r lokal standartları 
kontrol ed!n!z.

KÜÇÜK 4&YOL KAV#AK, BLOKE ÇAPRAZ SOKAK / T KAV#AK 
KAV#AKLAR  &  ORA #ER "T BR T / OTOBÜS YOLU 
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Yol üstü park yer!

Park #er!d! ve b!s!klet yolu arasında 
tampon bölge.  Bu, beklen!lmeyen 
#ek!lde açılan park etm!# araba 
kapılarından b!s!kletl!ler!n 
korunmasına – b!s!kletl!ler !ç!n 
yaygın b!r güvenl!k end!#es! – 
yardımcı olab!l!r.

B!s!klet yolu !ç!n en güvenl! lokasyon, 
kaldırım ve park #er!d! arasıdır. Bu, 
park etm!# yada park alanlarına g!rme 
ve çıkma manevraları yapan arabalar 
ve b!s!kletl!ler arasındak! çatı#maların 
elem!ne ed!lmes!ne yardımcı olab!l!r.

%k!nc!l s!nyaller burada özell!kle öneml!d!r. 
Sol dönü#ü tamamlamak !ç!n bekleme 
kutularında bekleyen b!s!kletl!ler, b!r!nc!l s!nyal! 
görmeyeceklerd!r ve münhasıran !k!nc! olana 
güveneceklerd!r.

KÜÇÜK 4&YOL KAV#AK, OTOBÜS DÖNÜ#LER" 
KAV#AKLAR  &  ORTA #ER "T BR T / OTOBÜS YOLU 
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Her !k! yolun da b!s!klet altyapısına sah!p oldu"u b!r kav#ak !ç!n temel 
güvenl!k end!#es! b!s!kletl!ler tarafından sola dönü#ler!n nasıl en !y! 
#ek!lde ele alınaca"ıdır. B!s!klet  kutuları ve !k!-a#ama dönü# bekleme 
kutuları dah!l olmak üzere tasarımcılar !ç!n pek çok seçenek vardır  
(NACTO 2011). B!z, !k!-a#ama dönü# bekleme kutuları kullanılmasını 
önermektey!z ve kar#ı sayfadak! görüntüda bu konsept! göstermektey!z. 
!k!-a#ama dönü# bekleme kutularının sola dönü# kutularından farklı 
b!r #ek!lde fonks!yon gösterd!kler! not ed!lmel!d!r. Sola dönmek 
!steyen b!s!kletl!ler !lk önce kav#a"ı geçeceklerd!r ve daha sonra çapraz 
sokak üzer!ndek! ye#!l s!nyal !ç!n bel!rlenm!# bekleme kutusunda 
bekleyeceklerd!r. çapraz sokak ı#ı"ı ye#!l yanınca, b!s!kletl!ler, ger! kalan 
traf!k !le beraber METROBÜS kor!dorunu geçeb!l!rler.

Bu en !y! t!p!k uluslararası uygulamadır (NACTO 2011 ) ve aynı 
zamanda b!s!kletl!ler ve d!"er yol kullanıcıları arasındak! çatı#maları 
m!n!m!ze eden seçenekt!r.  Bu çözüm türü, !lg!l! yerel kapsama ve 
öncek! deney!mlere dayalı olarak yen! ve görecel! olarak ola"andı#ı b!r 
s!stem olab!l!r. Bu s!stem! kullanmanın avantajları, b!s!kletl!ler!n dönü# 
kutularını do"ru b!r #ek!lde kullanmalarını tem!n etmek !ç!n e"!t!m ve 
yaptırım !ht!yacına kar#ı d!kkatl! b!r #ek!lde a"ırlıklandırılmalıdır.

E"er b!s!kletl!ler bu altyapı nasıl kullanacakları hakkında yeter!nce !y! 
#ek!lde b!lg!lend!r!lmezlerse,  bu altyapının sunulmasından herhang! 
güvenl!k faydası olmayab!l!r.  B!s!kletl!ler !ç!n sola dönü#ler! ele almak 
!ç!n d!"er seçenekler! !ç!n NACTO 2011’e bakınız.

GÜVENL"K

Sola dönü#ün !lk a#aması. B!s!kletl!ler, ye#!l ı#ıkta  
METROBÜS kor!doru boyunca düz devam etmel!d!rler, 
sa" tara$ arındak! bekleme kutusunda durmalıdırlar ve 
orada ı#ı"ın de"!#mes!n! beklemel!d!rler.

 sola dönü#ün !k!nc! a#aması.I#ık  çapraz sokak !ç!n 
ye#!l yandı"ı zaman b!s!kletl!ler traf!"!n ger! kalanı 
!le beraber Metrobüs kor!dorunu geçeb!l!rler. Burada 
!k!nc!l traf!k s!nyal!n!n önem!n! not ed!n!z. B!s!kletl!ler, 
b!r!nc!l s!nyal! göremeyeb!l!rler ve bu nedenle 
kav#a"ın uzak tarafında yerle#!k olan !k!nc! s!nyale 
güveneceklerd!r.

ANAL "Z
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Otobüs kor!doru boyunca kav#a"a b!r yakla#ımın plan görüntüsü. Sa"a dönen araçlar, kav#aktan önce kaldırım kenarı otobüs #er!d!ne dah!l olab!l!rler ve 
daha sonra otobüs #er!d!nden sa"a döneb!l!rler.  Otobüs #er!d!ne b!rle#mek !ç!n olan bo#luk, en az 50 metre uzunlu"unda olmalıdır.

Kaldırım kenarıındak! 
#er!t !#aretlemeler!, açıkça 
araçların #er!tten sadece 
sa"a döneb!lecekler!n!, fakat 
otobüsler!n bu kuraldan muaf 
tutulduklarını bel!rtmel!d!r. Bu 
durumda kullanmak !ç!n do"ru 
!#aretlemeler! veya !#aretler! 
bulmak !ç!n uygulanab!l!r 
standartları kontrol ed!n!z.

Buradak! dönü# yarıçapı, araçların çapraz 
sokaktan otobüs #er!d!ne do"ru kazara  sa"a 
dönmeler!n! engellemek !ç!n çok dardır.  Buna 
ra"men, karma traf!k #er!tler!nden b!r!ne do"ru 
güvenle sa"a dönmek !ç!n  yeterl! bo#luk vardır.

Bazı araçların otobüs #er!d!ne do"ru sa"a 
dönmeler! !ç!n b!r !ht!yaç olması durumunda 
bunu kullanmayınız (örne"!n bakım araçları, 
otobüs #er!d!n! payla#an lokal  otobüs  serv!sler!,  
ambulanslar, vb.)

Daha uzun bloklu bölümler !ç!n,kav#aktan sonra otobüs 
#er!d! !le d!"er #er!tler arasında bar!yer kullanmak uygun 
olab!l!r. Bu bar!yerler, b!r sonrak! kav#a"a yakla#ımda en!nde 
sonunda çıkartılmalıdırlar.

BÜYÜK 4&YOL KAV#AK, 200 METRE ÜZER"NDE BLOKLAR
KAV#AKLAR %  KALDIRIM KENARI METROBÜS/OTOBÜS YOLU 
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Kaldırım kenarı otobüs #er!tler! olan kav#aklardak! temel 
güvenl!k konularından b!r!s!n! sa"a dönü#ler!n nasıl ele 
alınaca"ıdır .

OTOBÜS &ER%D%N% PAYLA&AN SA'A DÖNÜ& TRAF%'% 

Bu, güvenl!k perspekt!f!nden öner!len b!r seçenekt!r. Otobüs 
#er!d! ve karı#ık traf!k #er!tler! arasındak! bölücüler, kav#aktan 
önce !y! #ek!lde alınmalıdır ve sa"a dönü# traf!"!n!n otobüs 
#er!d!ne dah!l olmasına !z!n ver!lmel!d!r. Araçlar otobüs #er!d!ne 
sah!l olurken potans!yel çatı#ma vardır, fakat bu r!sk daha uzun 
b!r b!rle#me alanına !z!n ver!lerek haf!) et!leb!l!r.

KALDIRIM KENARI OTOBÜS &ER%D% BOYUNCA D%REKT 
SA'A DÖNÜ&LER 

Kaldırım kenarı otobüs #er!d!ne kom#u olan #er!tten sa"a 
dönü#lere !z!n vermek de olasıdır. Bu, mevcut durumda Mex!co 
C!ty’de Eje Central üzer!ndek! durumdur. B!z bu ops!yonun 
ne kadar güvenl! oldu"unu de"erlend!rmek !ç!n dataya sah!p 
de"!l !ken pek çok potans!yel güvenl!k r!sk!ne de"!neb!l!r!z. 
E"er sa"a dönü#ler ve düz hareketler, Eje Cental’da oldu"u 
g!b! aynı ye#!l ı#ık fazı payla#ıyorsa, dönen araçlar ve otobüsler 
arasında c!dd! b!r çarpı#ma r!sk! vardır (orta #er!t s!stemlerde 
sola dönü# problem!n!n ayna !majı). E"er sa"a dönü#ler 
ayrı b!r ye#!l faza sah!pse ve e"er b!r otobüs durma hattında 
kırmızı ı#ıkta bekl!yorsa,  sa"a dönen araçlar sa"larındak! yaya 
geç!d!nde zayıf b!r göreb!l!rl!"e sah!p olab!l!rler. Benzer #ek!lde, 
yayalar otobüsler!n arkasından ortaya çıkan sa"a dönen araçları 
görmeyeceklerd!r ve beklemeyeceklerd!r ve bu durum, kazalara 
yol açab!lecekt!r.
.

OPERASYONLARGÜVENL"K
Kaldırım kenarı otobüs sistemleri nadiren 5,000 pphpd 
üzerindeki kapasitelere eri ebilirler  (Wright ve Hook, 2007). 
Otobüs eridinden sa a dönen araçlar ile yayaların sa a 
dönen araçlar nedeniyle ya anan gecikme için de erlendirme 
yaparken bile, bu kav a ın kapasitesi koridorun tipik olarak 
ta ıyabilece inden 4 kattan daha fazladır.   

Bu hesaplama, bütün kapasiteyi daha fazla azaltması olası 
ekilde minibüslerden ve otobüs eritlerini kullanan yetkisiz 

araçlardan, yasa dı ı parklardan ve otobüs eritlerini kullanan 
yayalardan ile bisikletlilerden kesi im  noktasını ele almaz.  

ANAL "Z
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BÜYÜK 4&YOL KAV#AK, 200 METREN"N ALTINDA BLOKLAR 
KAV#AKLAR %  OTOBÜS ÖNCEL "KL "  #ER "T VEYA KARMA TRAF "K 
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Blok uzunlukları 200 m’den a#a"ı oldu"u zaman (yo"un #eh!r 
merkez! alanlarında yaygın olarak) kaldırım kenarı #er!tler ve 
karı#ık traf!k #er!tler! arasında herhang! türde f!z!ksel bar!yer 
kullanmak artık olası de"!ld!r. Bar!yerler, sa"a dönen araçlar 
!ç!n güvenl! b!r b!rle#me alanı olu#turmak !ç!n yeterl! yer 
bırakmayacaklardır.

Bu durumlarda, kaldırım kenarı otobüs kor!doru, daha çok 
karı#ık traf!kte konvans!yonel otobüs s!stem! g!b! çalı#acaktır. 
Sıkı yaptırım yoluyla har!ç olmak üzere otobüs #er!tler!nden 
yetk!s!z araçları uzakta tutmak olası olmayacaktır.

Dönen araçlar !le yüksek sayıda olası çatı#malar neden!yle, 
otobüsler!n daha dü#ük hızlarda çalı#maları olasıdır. Aynı 
zamanda, #eh!r merkez! Guadalajara, Mex!co’da Av. Alcalde’dak! 
kaldırım kenarı otobüs #er!d!nde veya #eh!r merkez! Mex!co 
C!ty’e yakla#tı"ı !ç!n Eje Central’de oldu"u g!b!  otobüs #er!d!n!n 
yo"un b!r #ek!lde sıkı#ık olması da oldukça olasıdır

Guadalajara kaza frekansı model!nde, hem araçlar hem de 
yayalar !ç!n sıkı#ık kaldırım kenarı #er!d!n!n varlı"ı hem araçlar 
hem de yayalar !ç!n daha yüksek kaza oranları !le korele olup, 
sonuçlar oldukça anlamlı çıkmı#tır (p.<0.001).  Fakat, araç 
çarpı#malarının büyük ço"unlu"u, küçük ve sadece madd! hasar 
!le sonuçlanmı#tır.

Aynı zamanda, mevcut kaza ver!s!, arabaların, kamyonların ve 
m!n!büslerden çok otobüsler!n Av.  Alcalde ve 16 de   Sept!embre 
caddeler! üzer!ndek! kazalara en sık karı#an araç türü oldu"unu 
göstermekted!r. Ver!n!n kal!tes!, kaza türler! ve bu kor!dor 
üzer!nde katkı sa"layan faktörler hakkında daha der!nlemes!ne 
b!r anal!z yapmaya olanak sa"layacak kadar yeterl! de"!ld!r. Buna 
ra"men, kaldırım kenarı #er!tler!n orta #er!t s!stemler!nden 
daha fazla güvenl!k hususu ortaya koydu"unu bel!rtmek !ç!n 
yeterl! ver! vardır. Bu yüzden, kaldırım kenarı otobüs #er!tler!n! 
tasarlarken güvenl!"! arttırmak !ç!n tüm d!"er b!l!nen r!sk 
faktörler!n! azaltmak öneml!d!r: kav#akları daraltmak, yaya 
geç!tler!n! kısaltmak, #er!t denges!n! ve h!zalamasını sa"lamak, 
vb.

Otobüs #er!tler! !le karı#ık traf!k #er!tler! arasında  f!z!ksel b!r ayrım 
olmadı"ı zaman, yüksek b!r frekans ve yüksek kapas!te otobüs serv!s! 
elde etmek b!raz daha zor olmaktadır. Otobüs kor!doru, karı#ık traf!kte 
a#a"ı yukarı konvans!yonel  otobüs serv!s! g!b! çalı#acaktır. Buna 
!laveten, otobüsler bazen otobüs #er!tler!nde park etm!# araçları geçmek 
!ç!n #er!t de"!#t!rmek !ht!yacı duyab!l!rler ve bu durum otobüsler! daha 
fazla yava#latacaktır.

GUADALAJARA, MEKS%KA’DA ÜÇ OTOBÜS 
KOR%DORU TÜRÜ %Ç%N YOL GÜVENL%'% KAYDININ 
KIYASLANMASI

1,000,000 araç ba#ına #er!t-km’de yıllık kaza 

Secretar!a de V!al!dad ve Transporte de Jal!sco ve E.P.S., 
Guadalajara tarafından sa"lanan datadan hesaplanmı#tır. Kaldırım 
kenarı otobüs #er!tler!,  Av. Alcalde ve 16 de Sept!embre’n!n 
kısımlarını !çermekted!r. Orta #er!t Metrobüs, Calz. Independenc!a 
ve Av. Gobernador Cur!el’! !çermekted!r. Karı#ık traf!k ver!s!,  Av. 
C!rcunvalac!on, Bel!sar!o Dom!nguez, ve Calz. del Ejerc!to’nun 
kısımlarını !çermekted!r.

GUADALAJARA’DA KALDIRIM KENARI OTOBÜS 
KOR%DORUNDAK% KAZALARA KARI&AN ARAÇLAR (AV. 
ALCALDE)

OPERASYONLAR

GÜVENL"K
ANAL "Z

Karı#ık tra( kteki otobüsler

Kaldırım kenarı
otobüs #eridi 

Orta-#erit
Metrobüs

Di"er
(kamyonlar,
vb.)
19% Otobüsler

41%

Arabalar
30%

Minibüsler
10%
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TransM!len!o’da ücret ödemeden !stasyona g!rmeye çalı#mak !ç!n 
otobüs #er!tler! boyunca ko#an yayalar. EMBARQ foto"rafı..

K"L"T GÜVENL"K HUSUSLARI 

DURA'A YAYA ER%&%M% 

Duraklar, b!r otobüs kor!doru üzer!ndek! pek çok d!"er 
lokasyondan daha fazla yaya hac!mler!ne sah!pt!r, çünkü normal 
yaya traf!"!ne !laveten dura"a gelen ve g!den traf!k vardır.  
Buradak! yaya kazaları r!sk! daha yüksekt!r ve sadece artan 
maruz!yet neden!yle meydana gelmemekted!r. Aynı zamanda r!sk 
yaratan tehl!kel! davranı# !le özell!kle dura"a ve duraktan kırmızı 
ı#ıkta geçme g!r!#!mler! yüzünden meydana geleb!lmekted!r. 

Durakların tasarımı ve düzen!, tehl!kel! yaya hareketler!n!n 
frekansını etk!leyeb!l!r. Yaya traf!"!n! s!nyal!zazyon !le yaya 
geç!tler!ne yönlend!ren kontrollü er!#!m noktaları olan kapalı 
durakları kullanmak, en güvenl! çözümdür. Dü#ük platformlu 
açık !stasyonlar genell!kle kırmızı ı#ıkta geçmeye daha fazla 
müsa!t !ken yüksek platformlu kapalı !stasyonlar bu tehl!kel! 
hareketler!n olu#umunu azaltab!l!r.

OTOBÜSLER ARASINDAK% KES%&MELER 

Bu, özell!kle farklı otobüsler arasındak! çatı#maların daha fazla 
olası oldu"u lokal ve ekspres serv!sler!n komb!nasyonu ve ekspres 
#er!tl! olan daha yo"un kor!dorlarda göz önünde bulundurulması 
gereken b!r husustur. 

Duraklardak! en yaygın karma#a türler!, ekspres #er!tlere g!ren 
ve çıkan otobüsler arasında olanlardır. Spes!f!k kaza türler! sayfa 
57’de detaylı b!r #ek!lde tartı#ılmaktadır.

DURAKLAR
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%LLÜSTRASYONLARIN L%STES% 

 Refüj METROBÜS  dura"ı: kentsel arter üzer!nde er!#!m.................................................................................................52
 
 Refüj METROBÜS  dura"ı: durak ve platform tasarımı.....................................................................................................54
 
 Refüj METROBÜS  / Otobüs yolu dura"ı: ekspres #er!tler ve çoklu alt-duraklar...........................................................56

 B!r kav#aktak! otobüs yolu dura"ı.........................................................................................................................................58

 Otobüs dura"ı, kaldırım kenarı METROBÜS  veya Otobüs yolu.....................................................................................60
 
 Otobüs öncel!kl! #er!tte / karma traf!kte otobüs dura"ı......................................................................................................61

%lerleyen sayfalarda, öncek! sayfada tartı#ılmı# olan k!l!t güvenl!k 
hususlarını bel!rten otobüs durakları !ç!n pek çok tasarım 
konsept! sunmaktayız.

Temel konu !stasyon türünden ba"ımsız olarak aynıdır: yaya 
hareketler!n! kontrol etmek ve kırmızı ı#ıkta geçmey! te#v!k 
etmemek. Fakat, bu konudak! tasarım çözümler!, !stasyon türüne 
ve otobüs s!stem!nde kullanılan ücret toplama yöntem!ne ba"lı 
olarak farklılık göstermekted!r.

B!r orta-#er!t Metrobüs kor!doru !ç!n refüj dura"ı !ç!n tasarım 
konsept! !le ba#lamaktayız. Bu tasarım konsept!, !k! parçaya 
ayrılmaktadır; !lk! dura"a yaya er!#!m! !le !lg!l!d!r, !k!nc!s! 
!se detaylı !stasyon ve platform tasarımı !le !lg!l!d!r. Metrobüs 
!stasyonuna b!s!klet er!#!m! hakkındak! b!r tasarım konsept! !ç!n 
sayfa 77’dek! bölüme bakınız (transferler ve  term!naller).

TransM!len!o ve çoklu alt-duraklar !le ekspres #er!t özell!"! 
gösteren s!stemler g!b! yüksek kapas!te s!stemler arasında 
yaygın olan refüj duraklarının özel b!r durumu göster!lmekted!r.

Bu durumda,  yaya er!#!m!n! bel!rtmen!n yanı sıra, durakların 
tasarımcılarının aynı zamanda farklı otobüsler arasındak! 
potans!yel çatı#malara d!kkat etmes! gerek!r. 

Daha sonra açık otobüs yolları, kaldırım kenarı otobüs #er!tler! 
veya karı#ık traf!kte konvans!yel otobüs serv!sler! g!b! araç-dı#ı 
ücret toplamayı kullanmayan kor!dorlarda otobüs durakları !ç!n 
konseptler göster!lmekted!r.

 

TASARI KONSEPTLER" L"STES" 
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B!z, dura"a do"ru olan yaya er!#!m! !le çatı#ma 
!ç!nde olan sa"a dönü#lere !z!n ver!lmemes!n! 
önermektey!z. “H!ç dönü#” olmadı"ını bel!rten b!r 
!#aret ve sola dönmek !ç!n alternat!f yolu gösteren 
b!r döngü !#aret! olmalıdır. Do"ru !#aretler! bulmak 
!ç!n uygulanab!l!r lokal veya ulusal standartları 
kontrol ed!n!z.

TransM!len!o’da Calle 72 dura"ının çıkı#ında kapas!tes!ne kadar dolan yaya 
alanı. EMBARQ foto"rafı.

Otobüs kor!doru !ç!n daha uzun b!r ye#!l ı#ık fazı, otobüs s!stem! !ç!n yolcu 
kapas!tes!n! arttıracaktır. Fakat, özell!kle yüksek sayıda !n!# ve b!n!#!n oldu"u 
duraklar !ç!n bu konuda b!r dezavantaj vardır. Temel kor!dor !ç!n daha uzun 
ye#!l ı#ık, dura"ı terk eden ve yolda kar#ıdan kar#ıya geçen yolcular !ç!n daha 
uzun b!r kırmızı ı#ık anlamındadır. Bazı durumlarda, yaya bekleme alanının 
hızlı b!r #ek!lde kapas!tes!ne kadar dolması r!sk! vardır. Bu, !nsanların otobüs 
#er!tler!nde beklemeler! veya kırmızı ı#ıkta geçmeler! !le sonuçlanab!l!r ve 
her !k! durum da yayalar !ç!n c!dd! güvenl! r!skler!d!r.

Sa"a dönü#ler! yasaklamanın dezavantajı, kom#u bölge etrafında  
traf!"!n yen!den rotalandıracak olmasıdır ve sadece r!sk! d!"er 
sokaklara  kaydırab!lmes!d!r. Sa"a dönü# çatı#maları !le u"ra#manın 
d!"er b!r yolu, tahs!sl! dönü# fazı olan tahs!sl! b!r sa"a dönü# #er!d! 
kullanmaktır. Bu çözüm, New York &ehr! ve Wash!ngton D.C.’de 
ba#arılı b!r #ek!lde uygulanmı#tır.

 

B"R KENTSEL ARTER ÜZER"NDE DURAK ER"#"M" 
DURAKLAR %  ORTA #ER "T METROBÜS/OTOBÜS YOLU
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Duraklardak! güvenl!"! arttırmak !ç!n , durak tasarımlarının yayaların 
gözlemlenen davranı#larına uydurulmasını önermektey!z. Özell!kle, 
tasarımcılar, kapalı duraklar tasarlayarak ve yayaları s!nyal!ze yaya 
geç!tler!ne yönlend!rmek !ç!n korkuluklar kullanarak kırmızı ı#ıkta 
geçme !ht!maller!n! kısıtlamalıdırlar.

B!z!m önerd!"!m!z en öneml! güvenl!k özell!"!, kapalı duraklar 
kullanmaktır. Bu, otobüs s!stem!n!n  araç-dı#ı veya araç-!ç! ücret 
toplaması kullanmasından ba"ımsızdır. Durak, sadece s!nyal!ze yaya 
geç!tler! veya yaya köprüler!nde yerle#!k olan er!#!m noktalarına sah!p 
olmalıdır.

D!"er b!r öneml! güvenl!k özell!"!, otobüs #er!tler! ve karı#ık traf!k 
#er!tler! arasına b!r #er!t bölücü boyunca b!r korkuluk dah!l etmekt!r. 
Bu korkuluk, yolcuların otobüs #er!tler! boyunca duraklara do"ru ve 
duraklardan ko#ma g!r!#!m!nde bulunmalarını önlemeye yardımcı 
olmalıdır.

B!z aynı zamanda yol güvenl!"! !ncelemeler! esnasında b!r durak soka"ın 
ortasında yerle#!k bırakıldı"ı zaman yayaların ço"unlukla refüj boyunca 
kar#ıdan kar#ıya geçecekler!n! not ett!k. Bu tür davranı#a oldukça çok 
rastlanır ve önlenmes! zordur. Aynı zamanda o kadar tehl!kel! de"!ld!r 
çünkü yayalar otobüsler !ç!n ye#!l faz esnasında kar#ıdan kar#ıya 
geçt!kler zaman genell!kle h!çb!r  çatı#macı hareket yoktur.

B!z, Guadalajara’dak! Macrobus s!stem! örne"!n! tak!p ederek bu hareket! 
rahatlatab!lmek !ç!n yaya s!nyaller! olan b!r yaya geç!d! sa"lanılmasını 
önermektey!z. Aynı zamanda buradan geçen yayalar !le çatı#maya sebep 
olab!lecek olan dönü# hareketler!n!n yasaklı oldu"undan em!n olmak 
da öneml!d!r (otobüs kor!dorundan sola dönü#ler g!b!).

Durak er!#!mler! !ç!n göz önünde tutulacak k!l!t b!r husus, refüjde 
veya mevcut olab!lecek olan herhang! refüj adasındak! a#ırı yaya  
kalabalı"ıdır.

Mex!co C!ty’dek!  Metrobüs  g!b! tek #er!t Metrobüs üzer!ndek! t!p!k 
b!r durak genell!kle duraktan ayrılan günlük 2,000 !la  12,000 yolculu 
herhang! b!r yer olacaktır (EMBARQ Meks!ka,  Metrobüs  etüdü,  2007).  
R!o  de  Jane!ro’da öner!len b!r Metrobüs kor!dorunda yapılan yol 
güvenl!"! denet!m!n!n bulguları bazı daha !#lek durakların p!k saatte b!r 
s!nyal döngüsü esnasında ayrılan en az 100 yolcuya sah!p olab!lece"!n! 
bel!rtmekted!r.

Bu durumlarda,dura"a olan er!#!m yollarının, büyük yolcu hac!mler!n!n 
onları  kaldıramayacak dar refüjlerde mahsur kalmamalarını tem!n 
etmek !ç!n traf!k s!nyal! !le ba"lantılı olarak çalı#ması gerekmekted!r. 
Bas!t b!r çözüm, yayaların her zaman b!r s!nyal fazından durak 
platformundan kaldırıma geçeb!lmeler!n! tem!n etmekt!r. Denet!mler 
yoluyla bel!rled!"!m!z problemler!n pek ço"u, ço"unlukla büyük yaya 
hac!mler!n! dar refüjlerde mahsur bırakma r!sk!ne sah!p olan çoklu 
yaya s!nyal fazlarının varlı"ı neden!yle !d!.
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Durak tasarımının k!l!t b!r güvenl!k b!le#en!, otobüs 
#er!d! ve traf!k #er!tler! arasında b!r bar!yer veya  korkuluk 
yerle#t!rmekt!r. Bu, yolcuların dura"a g!rmek veya 
duraktan çıkmak !ç!n otobüs #er!tler! boyunca kırmızıda 
geçme g!r!#!m!nde bulunmalarının önlenmes!ne yardımcı 
olmalıdır.

TransM!len!o’da b!r dura"a g!rmek !ç!n otobüs #er!tler! 
boyunca ko#an yayalar. EMBARQ foto"rafı.

Otobüsler ve durak arasındak! arayüzde platform ekran kapılar, METROBÜS 
!stasyonları !ç!n !y! b!r güvenl!k özell!"!d!r. Kapılar, otobüs kapıları !le 
h!zalanmalıdırlar ve sadece b!r otobüs durak platformunda durdu"u 
zaman açılmak üzere tasarlanmalıdırlar. Buna ra"men, kapıları açmak !ç!n 
mekan!zmanın geçmekte olan b!r ekspres otobüs tarafından veya yakındak! 
d!"er b!r platformda duran b!r otobüs tarafından kazara akt!ve ed!lemeyece"!n! 
tem!n etmek !ç!n d!kkatl! b!r tasarlanması gerekl!d!r.

Cur!t!ba’da METROBÜS dura"ında b!r platform ekran. Otobüs olmamasına 
ra"men kapılar açık. Bu, yolcular kazara otobüs #er!tler!ne dü#eb!lece"! 
!ç!n kalabalık b!r durakta b!r güvenl!k r!sk!d!r. Foto"raf EMBARQ Brez!lya 
sayes!nde tem!n ed!lm!#t!r.

DURAK TASARIMI Z
DURAKLAR %  ORTA #ER "T BR T / OTOBÜS YOLU 
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TransM!len!o 2006: aynı durakta !k! alt-durak arasındak! b!r yol. 
Yakla#ık 1 metre yüksekl!kte olan alçak korkulukları not ed!n!z. Bu 
kadar alçak oldukları !ç!n !nsanlar onların üzerler!nden kolaylıkla 
atlayab!l!rler ve bu büyük b!r yaya güvenl!k r!sk!d!r. EMBARQ foto"rafı.

B!r yolun refüjünde yerle#!k olan durakların s!nyal!ze  yaya 
geç!tler!nde yerle#!k olan spes!f!k er!#!m noktalarına yayaları 
yönlend!ren ekran duvarları veya yüksek korkuluklar !le 
çevrelenm!# kapalı alanlar olarak tasarlanması gerekl!d!r. 
Duraklar, kullanılan ücret toplama s!stem!nden (araç !ç! veya 
araç dı#ı) veya araç türünden ba"ımsız olarak bu tasarım 
prens!pler!n! tak!p etmel!d!r.

OTOBÜS &ER%D% VE KARMA TRAF%K &ER%TLER% 
ARASINDA YÜSKEK B%R KORKULUK KULLANMAK 

Bu, en tehl!kel! yaya hareketler!n!n - yasa dı#ı dura"a g!rmek 
veya duraktan çıkmak !ç!n otobüs #er!tler!n! kesmek - elem!ne 
ed!lmes!ne yardımcı oldu"u !ç!n durak tasarımının en öneml! 
güvenl!k unsurudur. Bu korkulu"un yayaların üzer!nden 
kolaylıkla atlamamasını tem!n etmek !ç!n en az 1.7 metre 
yüksekl!"!nde ve muhtemel daha yüksek olması gerek!r. Aynı 
zamanda d!rençl! olmalıdır, çünkü korkuluklar sıklıkla kar#ıya 
geçmek !steyen k!#!ler tarafından hasar görmekted!r. Herhang! 
bo#luk olmadan tüm durak uzunlu"u !ç!n uzatılmalıdır.

PLATFORM EKRANLARI KULLANMAK

Platform ekranları kırmızıda geçmey! önlemek !ç!n ve aynı 
zamanda platformda bekleyen yolcuların otobüs #er!tler!nde 
manevralar yapan otobüslerden uzakta kaldıklarından em!n 
olmak !ç!n faydalı olab!l!r. Fakat ekran kapıları pek çok probleme 
neden olab!l!r.  Kar#ı sayfada tartı#ılan kazara açılma !le !lg!l! 
hususlardan farklı olarak, aynı zamanda kapıları açılmaya 
zorlayan !nsanlar problem! de vardır. Bazen, bu, dura"a yasa dı#ı 
g!rme veya çıkma ve otobüs #er!tler! boyunca ko#ma g!r!#!m!d!r. 
Fakat d!"er durumlarda, yolcular, otobüs beklerken sadece ekran 
kapılarının  kapanmasını önleyecek #ek!lde gözlemlenm!#lerd!r.

A crosswalk along the median on the Macrobus BRT corridor on Calz. 
Independencia in Guadalajara. Google Street View image.

FARKLI ALT-DURAKLAR ARASINDA YOLLAR

TransM!len!o 2011: yollar boyunca korkuluklar, üzer!ne çıkılmasını 
zorla#tırmak !ç!n yükselt!lm!#lerd!r. B!z, aynı dura"ın farklı kısımlarını 
b!rb!r!ne ba"layan herhang! yol üzer!nde bu daha yüksek korkuluk 
türünü kullanmayı öner!r!z. EMBARQ foto"rafı.

Otobüs beklerken b!r TransM!len!o dura"ında ekran kapının açılmasını 
zorlayan yolcular. Foto"raf Lucho Mol!na.
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Otobüsler!n durak platformundan ayrıldıkları ve ekspres  
#er!tlere b!rle#t!kler! yer, otobüsler arasında en tehl!kel! 
kazaların meydana geleb!lece"! yerd!r.  Ekspres (sa") #er!ttek! 
otobüsler her zaman sol #er!ttek! otobüslere göre öncel!"e 
sah!p olmalıdırlar ve bu, !#aretler, kaldırım !#aretlemeler! ve 
sürücü e"!t!mler! yoluyla güçlend!r!lmel!d!r.

Ekspres ve yerel otobüsler arasındak! arkadan kazalar, !k! 
araç arasındak! yüksek hız farklılı"ı neden!yle çok c!dd! 
kaza türler!d!r. Bunu bel!rtmen!n b!r olası yolu, duraklar 
boyunca ekspres #er!tler üzer!nde daha dü#ük b!r hız 
l!m!t! bel!rlemekt!r. Bu, kazanın c!dd!yet!n! azaltacaktır ve 
sürücülere reaks!yon göstermek !ç!n daha fazla zaman ve 
daha kısa frenleme mesafes! sa"layacaktır. Bu çözüm türü, 
Brüksel’de tramvay duraklarında uygulanmı#tır. Kazaların 
önlenmes!ne yardımcı olmak !ç!n tramvayların duraklara 
30 km/s’den daha hızlı olmayacak #ek!lde yakla#maları 
gerekmekted!r.

B!r otobüs !ç!n bekleme bo#lu"u. 
B!r otobüs bu alana g!reb!l!r ve 
aynı platformda durmadan önce  
önündek! otobüsün dura"ı terk 
etmes!n! bekleyeb!l!r. Bu manevra 
türü b!r platformda !k! ardı#ık 
otobüs arasındak! bo#lu"un 
azaltılmasını yardımcı olab!l!r ve 
aynı zamanda kapas!tey! arttırab!l!r.

Buradak! güvenl!k end!#es! !k!nc! 
otobüsün çok hızlı geleb!lecek 
olması ve arka tara$ an b!r 
çarpı#maya sebep olab!lmes!d!r. Bu 
r!sk! haf!) etmen!n olası b!r yolu, bu 
alanı daha uzun yapmaktır böylece 
platformdak! otobüs ve bekleyen 
otobüs arasındak! tampon bo#luk 
arttırılır.

Burada: bekleme bo#lu"u uzunlu"u 
23m’d!r. 

Sürekl! ç!zg!, otobüsler!n bu lokasyonda #er!t de"!#t!rmes!ne 
!z!n ver!lmed!"!n! bel!rt!r. &er!t de"!#t!rmek sadece kes!kl! 
ç!zg!ler boyunca yapılab!l!r. Bu, duraklardak! traf!"!n daha 
!y! organ!ze ed!lmes!ne yardımcı olmaktadır

B!r !stasyon platformunda duran 
körüklü otobüs.

Durak boyunca seyahat eden ekspres otobüs.

Durak platformu

Ekspres #er!tten ayrılan ve durakta durmaya hazırlanan 
otobüsler !ç!n b!rle#me alanı. Uzunluk, genell!kle otobüsünk! 
!le yakla#ık aynıdır (körüklü otobüsler !ç!n 18 metre).

DURAK TASARIMI: EKSPRES #ER"TLER 
DURAKLAR  &  ORTA #ER "T BR T / OTOBÜS YOLU Y
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T!p!k b!r TransM!len!o !stasyonunda c!dd! kaza senaryosu: yerel b!r 
otobüs, durak boyunca seyahat eden b!r ekspres otobüs tarafından 
arkadan çarpılırken durak platformundan ayrılmaktadır ve ekspres 
#er!de b!rle#mekted!r. Bu kaza türü, c!dd! yaralanmalar ve en az b!r 
ölüm !le sonuçlanmı#tır.

Ekspres #er!tl! ve çoklu durma refüjler! olan yüksek kapas!te duraklar 
!ç!n de"erlend!r!lmes! gereken !lave güvenl!k r!skler! vardır. En c!dd! 
olanı, c!dd! ve hatta ölümcül olab!len lokal ve ekspres otobüsler arasında 
çarpı#ma #ansıdır.

Otobüs s!stemler! yön ba#ına saatte 30,000 yada hatta 40,000 yolculuk 
z!rve yüklere er!#me !ht!yacı duydukları zaman bu genell!kle çoklu #er!t 
!le duraklarda çoklu bekleme refüjler! komb!nasyonu ve yerel ve ekspres 
serv!sler!n karı#tırılması yoluyla yapılır. Aynı zamanda bu, çok daha 
fazla yo"un otobüs traf!"! !le sonuçlanır. Örne"!n, TransM!len!o’nun 
en yo"un kısmı yön ba#ına saatte en fazla 350 otobüse sah!pt!r. Bu, 
otobüsler arasındak! çatı#maların çok daha sık oldu"u ve farklı otobüsler 
arasındak! çarpı#ma #ansının daha yüksek oldu"u anlamındadır.

Arka tara$ an çarpı#malar, TransM!len!o’da ve benzer b!r düzene sah!p 
olan L!ma’dak! Metropol!tano METROBÜS üzer!nde otobüsler arasında 
kayded!len en sık kaza türünü tems!l eder. Arka taraf kazalarının 
ço"unlu"u, duraklardan uzaklarda meydana gel!r, fakat duraklarda 
meydana gelenler!n daha c!dd! olma e"!l!m! vardır, çünkü genell!kle 
duraktan ayrılan yerel b!r otobüse çarpan hızlı g!den b!r ekspres 
otobüs !çermekted!r. 2005 ve  2011 yılları arasında TransM!len!o 
duraklarındak! üç en c!dd! arka taraf çarpı#maları her b!rl!kte 170’den 
daha fazla yaralanmaya yol açmı#tır.

Duraklardak! d!"er b!r yaygın kaza türü de dura"a g!r!p çıkma 
manevraları yapan otobüsler arasındak! yan taraf çarpı#maları veya 
yandan çarpmalardır. Bunlar nad!ren yaralanmalar !le sonuçlanırlar ve 
ço"unlukla otobüsler!n yan aynalarına zarar ver!rler.

 

DURAKLARDA OTOBÜSLER ARASINDAK% KAZALAR 

T!p!k b!r TransM!len!o dura"ında dü#ük c!dd!yette kaza senaryosu: 
durak platformundan ayrılan yerel b!r otobüs b!r d!"er platformda 
durmaya çalı#an b!r otobüse çarpar. Bu kazalar, genell!kle dü#ük hızda 
olurlar ve bu yüzden nad!ren yaralanmalar !le sonuçlanırlar.

Metropol!tano (L!ma) METROBÜS’ler!n yanı sıra TransM!len!o’dak! 
duraklarda kaza durumu. Durakta durmu# olan b!r otobüs, dura"a 
h!zmet vermek !ç!n arkasında h!zaya g!ren d!"er b!r otobüs tarafından 
arkadan çarpılır. Bu, genell!kle dü#ük hız kazasıdır ve bu yüzden ekspres 
#er!tlerdek! arka taraf kazaları kadar c!dd! de"!ld!r.
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B!z, dura"ın kenarı boyunca #e* af olması terc!h ed!len 
sürekl! b!r duvar kullanılmasını önermektey!z. Bu, 
dura"a g!ren ve çıkan yayalar s!nyal!ze yaya geç!d!ne 
yönlend!recekt!r ve onların karma traf!k #er!tler!ndek! 
herhang! araçları görmeler!ne olanak verecekt!r.

Öneml! b!r güvenl!k özell!"!, !k! otobüs #er!d! arasındak! 
korkuluktur. Bu, yayaların durak platformundan kar#ıdak! 
kaldırıma otobüs #er!tler! boyunca kısa yollar ed!nme 
g!r!#!mler!n! önleyecekt!r ve onları s!nyal!ze geç!de 
yönlend!recekt!r.

Buraya b!r korkuluk yerle#t!rmek, yayaların  kaldırıma 
do"ru karma traf!k #er!tler! boyunca kırmızı ı#ıkta 
geçmeler!n! önlemeye yardımcı olab!l!r.  Porto  Alegre’de, 
bazı otobüs yolu durakları, platformun sonundan en az 10 
metrel!k b!r uzaklık !ç!n bu  korkuluk türünün özell!"!n! 
göstermekted!r, z!ra yayalar hala blok ortasıtan kar#ıdan 
kar#ıya geçmekted!rler. Korkuluklar etk!n olmaları !ç!n - 10  
metreden fazla olarak - yeter!nce uzun olmalıdırlar.

Yetk!s!z b!r çıkı# noktası yoluyla b!r TransM!len!o besley!c! 
otobüs dura"ından ayrılan yolcular.

DURAK ER"#"M" VE TASARIMI 
DURAKLAR  &  ORTA #ER "T OTOBÜS YOLU 
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Otobüs yolları genell!kle açık, alçak platform duraklarına sah!pt!rler 
ve araç-!ç! ücret toplama özell!"!  göster!rler. Bu ço"unlukla dura"a 
yaya er!#!m!n!n zayıf b!r #ek!lde düzenlend!"! anlamındadır ve yüksek 
kırmızı ı#ıkta geçme vakası vardır. Porto Alegre’dek! (Brez!lya) b!r 
çalı#ma, sokak tasarımı, traf!k ve yaya hac!mler!ndek! farklılıkları 
de"erlend!rmeye aldıktan sonra otobüs yolu !stasyonlarının d!"er 
lokasyonlardan daha yüksek yaya kazası  vakasına sah!p olduklarını 
bulmu#tur (D!ogenes ve L!ndau 2009). Çözüm, yaya er!#!m!n! daha !y! 
kontrol edecek #ek!lde  bunları tasarlamaktır.

Yaya er!#!m!n! kontrol etmek, ekran duvarlar ve/veya korkuluklar 
kullanılarak yapılab!l!r. K!l!t nokta, dura"a olan ve duraktan olan 
olası yaya hareketler!n!n tümünü göz önünde bulundurmak ve sadece 
s!nyal!ze  geç!tler veya yaya köprüler! boyunca onlara !z!n ver!ld!"!nden 
em!n olmaktır.

OPERASYONLAR 

Burada öner!len tasarım güvenl!"! özell!kler! (yaya hareket!n! 
kontrol etmek !ç!n ekran duvarlar ve  korkuluklar), operasyon 
üzer!nde herhang! etk!ye sah!p olmayacaktır. Sayfa 58’de 
göster!len tasarım konsept!, araç !ç! ücret toplamalı b!r açık 
otobüs yolu !çerd!"! !ç!n, yolcu kapas!tes! oldukça dü#ük 
olacaktır. Bu durak düzen! !le ve çoklu durma refüjler! olmadan, 
6,000 pphpd ‘y! geçemeyecekt!r (Wr!ght ve  Hook, 2007).

De"erlend!r!lmes! gereken öneml! b!r husus, durak kav#ak 
referansıdır. E"er b!r otobüs yolcu yüklemey! b!t!rm!#se ve 
kırmızı ı#ıkta beklemek zorundaysa, arkasındak! b!r d!"er 
otobüsün durak platformuna er!#mes!n! engelleyeb!l!r.  Bu, b!r 
d!"er otobüs arkasındak! dura"a h!zmet sunarken kırmızı ı#ıkta 
bekleyecek olan b!r otobüse yeterl! bo#luk sa"lanarak çözüleb!l!r. 
Aynı zamanda kırmızı s!nyal fazının uzunlu"u !le b!r durakta 
ortalama durma süres! arasındak! oranın olab!ld!kçe az olması 
tem!n ed!lerek de bel!rleneb!l!r. Daha kısa b!r s!nyal döngüsü 
buna er!#meye yardımcı  olab!l!r.

Delh!’de METROBÜSS kor!dorunda b!r duraktan kırmızı ı#ıkta geçen 
yayalar. Foto"raf: EMBARQ.

Delh!’de METROBÜS kor!dorundak! durak platformuna er!#mek 
!ç!n otobüs #er!tler! boyunca kırmızı ı#ıkta geçen yayalar. Foto"raf: 
EMBARQ.

ANAL "Z
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Transant!ago, 
Sant!ago de  Ch!le’de b!r 
kaldırım kenarı durakta 
durmu# b!r aracın 
etrafından manevra yapan 
b!r otobüs. Foto"raf Dar!o 
H!dalgo.

B!r dura"ı kav#aktan önce konumlandırmak yer!ne 
kav#aktan sonra konumlandırmak otobüsler ve sa"a 
dönen araçlar arasındak! bazı kes!#meler!n elem!ne 
ed!lmes!ne yardımcı olab!l!r. Özell!kle, kırmızı ı#ıkta 
bekleyen b!r aracın otobüs !ç!n dura"ı bloke edecek 
olması !ht!mal!n! azaltab!l!r..

Kav#a"ı bloke etmeden durakta sıraya g!ren 
otobüs sayısını ele almak !ç!n durak ve kav#ak 
arasında yeterl! uzaklık olmalıdır.

GÜVENL"K
Yayalar, özell!kle sefer aralıklarının görecel! olarak uzun oldu"u 
durumlarda yakla#makta olan b!r otobüs görürlerse, dura"a 
er!#mek !ç!n blok ortasıta kar#ıdan kar#ıya geçme g!r!#!m!nde 
bulunab!l!rler.

Bu r!sk, durak boyunca b!r bar!yer veya korkuluk yerle#t!rerek ve 
onu durak platformunun sonundan en az 10 !la 12 metre öteye 
uzatarak haf!) et!leb!l!r. Bu, kırmızı ı#ıkta geçmen!n azaltılmasına 
ve yayaları kav#akta s!nyal!ze geç!de yönlend!rmeye yardımcı 
olab!l!r.

DURAKLAR  &  KALDIRIM KENARI BRT / OTOBÜS YOLU 
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GÜVENL"K
Otobüs öncel!kl! #er!tler veya konvans!yonel otobüs serv!s! 
durumunda, güvenl!"! gel!#t!rmek, dura"ın kend!s!n!n yanı sıra 
daha çok genel sokak ve kav#ak tasarımı !le !lg!l!d!r. 

Amaç, d!"er !stasyonlar durumunda oldu"u g!b! aynıdır: dura"a 
ve duraktan olan kırmızı ı#ıkta geçmey! önlemek ve yayaları 
s!nyal!ze kav#aklara do"ru yönlend!rmek. Bu,refüjde b!r 
korkuluk yerle#t!r!lerek ve onu durak oldu"u tüm blok uzunlu"u 
boyunca uzatarak yapılab!l!r.

Ek olarak, b!z, öncek! bölümlerde bel!rt!lm!# olan tüm güvenl!k 
hususlarının kırmızı ı#ıkta geçme üzer!ne özel odaklanarak ele 
alınmasını önermektey!z (sokak kes!tler! ve kav#aklar). Klas!k 
otobüs kor!dorları üzer!nde yayalar !ç!n r!skler yüksek oldu"u 
!ç!n, bu kor!dorlar boyunca yaya güvenl!k !y!le#t!rmeler!ne 
odaklanmak öneml!d!r.

Otobüs öncel!kl! #er!tlerde veya konvans!yonel otobüs 
rotalarında yaya kazaları r!sk!, gel!#m!# güvenl!k  özell!kler!n!n 
yoklu"unda yüksekt!r.  B!z, kırmızı ı#ıkta geçmey! te#v!k 
etmemek !ç!n korkulukları olan b!r refüj kullanılmasını 
ve soka"ın ortasında yaya refüj adaları sa"lanmasını 
önermektey!z.

DURAKLAR %  OTOBÜS ÖNCEL "KL "  #ER "T VEYA KARMA TRAF "K 
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Metrobüs METROBÜS, Metro ve kuzey! Estado de Mex!co’ya ba"layan 
m!n!büsler arasında b!r transfer noktası olan Ind!os Verdes, Mex!co 
C!ty’n!n havadan görüntüsü. Google Earth görüntü.

K"L"T GÜVENL"K HUSUSLARI 

B!z!m çalı#mamızda yer alan pek çok toplu ta#ıma s!stemler!nde, 
büyük transfer !stasyonları, en yüksek kaza sayısı olan  
lokasyonlardır.  TransM!len!o’de, Av. Caracas üzer!nde en yüksek 
kaza sayısına sah!p on lokasyondan en üst üçü – en yüksek olan 
dah!l – ya term!nald!r ya da büyük transfer duraklarıdır (Av. 
J!menez, Portal de Usme, Santa Luc!a). Cur!t!ba’da Güney Hatta,  
en yüksek kaza sayısına sah!p olan en üst üç lokasyonun heps! 
term!nald!r (P!nhe!r!nho, Raso, ve Portao).

Bu, kes!nl!kle transfer duraklarının ve term!naller!n daha 
tehl!kel! oldu"u ve aynı zamanda d!"er lokasyonlardan daha 
fazla araç ve yaya traf!"!ne sah!p oldu"u anlamında de"!ld!r. 
Sonuç olarak, büyük b!r transfer dura"ındak! herhang! güvenl!k 
problem!, herhang! d!"er lokasyondan daha büyük sayıda kaza 
ve yaralanma !le sonuçlanab!l!r. 

Herhang! transfer türü !ç!n, göz önüne alınması gereken 
temel güvenl!k hususu yaya güvenl!"!d!r.%nceled!"!m!z ver!ler, 
otobüs !ç!nde !ken veya durak platformunda !ken !nsanların, 
dura"a do"ru veya duraktan yürürkenken oldu"undan daha 
güvende olduklarını gösterm!#t!r. %k! ana rota arasındak! en 
güvenl! transfer türü, yolcuların durak platformundan asla 
ayrılmadıklarıdır.

Bu her zaman olası de"!ld!r ve farklı toplu ta#ıma rotaları 
tarafından kullanılan araç ve durak türler!ne ve aynı zamanda 
kentsel ba"lama ba"lıdır.  Tüm transferler!n çapraz- platform 
olarak yapıldıkları büyük entegre transfer term!naller! 
!deal çözümdür, fakat çok fazla alan !#gal etme e"!l!m! 
göstermekted!rler. Genell!kle hattın sonuna ve #ehr!n kenarına 
yakın olarak !n#a ed!leb!l!r.  Bu tür b!r örnek, her b!r büyük 
kor!dorun sonunda entegre term!naller özell!"! gösteren 
TransM!len!o’dur. Ana ve  besley!c! hatlar  bu term!nallerde 
bulu#ur.

D!"er durumlarda, özell!kle yo"un #eh!r merkez!  alanlarda, 
büyük b!r term!nal! rahatlatmak !ç!n yeterl! alan olmayab!l!r, 
bu yüzden transferler genell!kle kav#akta meydana gel!r. Bu 
durumda, kav#aklar !ç!n tüm güvenl!k konseptler!, gel!#t!r!lm!# 
yaya güvenl!"! ve rahatlatılmı# otobüs dönü#ler! !ç!n bazı ekstra 
de"erlend!rmeler !le uygulanır.

TRANSFERLER VE TERM"NALLER
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%LLÜSTRASYONLARIN L%STES% 

 Temel transfer türler!ne genel bakı#....................................................................................................................................64
 

ANA HATLARI ARASINDAK% TRANSFERLER

 Tüm hede) ere d!rekt rotalar.................................................................................................................................................66
 
 Kav#ak boyunca transfer.......................................................................................................................................................68

 Çapraz-platform transferler!n! tem!n etmek !ç!n b!r hat üzer!nde serv!s  yolu.............................................................70

ANA VE BESLEY%C% HATLARI ARASINDAK% TRANSFERLER 

 Entegre term!nal......................................................................................................................................................................72
 
 Lokal otobüs serv!sler!ne transferler.....................................................................................................................................76

 B!r b!s!klet a"ı !le b!r METROBÜS’y! entegre etmek..........................................................................................................77

%zleyen sayfalarda, önceki sayfada tartı#ılmı# olan kilit güvenlik 
hususlarını belirten transfer durakları ve terminalleri için pek 
çok tasarım konsepti sunmaktayız.

METROBÜS  veya otobüs yolu ana hatları arasındaki transferler 
ile ba#lamaktayız ve daha sonra ana ve besleyici hatları 
arasındaki transferler ve bir METROBÜS ve yerel otobüs 
servisler arasındaki transferler ile devam etmekteyiz.

Güvenlik bakımından, farklı transfer kon( gürasyonlarının 
göreceli hususlarını de"erlendirmek için iki yol vardır. Birincisi, 
aktarma yolcularının güvenli"idir. Bu görü# açısından, en 
iyi seçenekler çapraz platform transferleridir veya tüm olası 
ba"lantıları yapan direkt otobüs koridorlarıdır.

De"erlendirilmesi gereken ikinci durum, sadece transfer yolcuları için 
de"il, tüm yol kullanıcıları için transferin meydana geldi"i lokasyonun 
genel güvenli"idir. Bu bakı# açısından, hususlar, genel olarak 
kav#aklar ve duraklar için olan ile aynıdır: dar kav#ak bölgeleri, dönü# 
kısıtlamaları, kısa yaya geçitleri ve kırmızı ı#ıkta geçme fırsatlarını 
sınırlandırmak için iyi durak eri#im tasarımı. 

TASARIM KONSEPTLER" L"STES"
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TÜM HEDEFLERE D"REKT ROTALAR 
ÖRNEK: TRANSMILENIO
Bu senaryo altında,  her b!r kor!dor üzer!nde farklı otobüs 
rotaları vardır ve her olası hedef !ç!n b!r rota vardır. Yolcuların 
sadece onları alacak olan otobüsü do"ru tara$ a beklemeler! 
gerek!r, bu yüzden gerçek anlamda aktarma yoktur.

Bu en güvenl! ops!yondur ve aynı zamanda operasyonel olarak 
en kompleks olandır. Gec!kmeler! önlemek !ç!n kav#a"ın 
tasarımının farklı otobüs hareketler! !ç!n ayrı dönü# #er!tler! 
ve korumalı s!nyal fazları sa"laması veya d!"er b!r #ek!lde üst 
geç!tler veya alt geç!tler kullanması gerekl!d!r. Bu, sayfalar 66-
67’de daha fazla detaylı b!r #ek!lde tartı#ılmaktadır.
   

B"R KAV#AK BOYUNCA TRANSFER 

ÖRNEK: MEXICO CITY  METROBÜS
Bu durumda, her b!r kor!dorda sadece b!r rota olmalıdır. 
Transfer yolcuları, duraklardan b!r!nde çıkmalıdır, yolu geçmel! 
ve d!"er durakta d!"er rotaya b!nmel!d!r. 
Bu, en az güvenl! seçenekt!r, çünkü yolcular d!"er dura"a varmak 
!ç!n pek çok traf!k #er!d!n! geçmek zorundadır. Aynı zamanda 
yolcuları s!steme g!rmekten vazgeçeb!l!r, çünkü daha zor b!r 
aktarma !ht!yacı do"acak ve onların !k!nc! dura"a g!rmes! !ç!n 
tekrar ücret ödemes! gerekeb!lecekt!r. Tüm bu problemlerden, 
köprü veya üst geç!t yoluyla !k! dura"ı b!rb!r!ne ba"layarak 
kaçınılab!l!r. Bu transfer türü, sayfa 68-69’da göster!lmekted!r.  

H"BR"T SEÇENEK 
Kor!dor ba#ına sadece b!r otobüs rotası olan çapraz-platform 
transferler!ne sah!p olmak olasıdır. Bu, b!r rota üzer!nde b!r-blok serv!s 
yolu !çerecekt!r, böylece her !k! rotalardan otobüsler aynı durakta 
durab!l!rler.
Transfer yolcuları !ç!n bu, daha güvenl! b!r seçenek olacaktır ve aynı 
zamanda zaman kazandıracaktır. Fakat, dezavantajı, bu seçene"!n 
kırmızı rotada devam eden bu yolcular !ç!n seyahat zamanlarını 
arttıraca"ıdır. Kav#ak tasarımı, aynı zamanda farklı otobüs dönü#ler! ve 
tüm tara) arda güvenl!k !ç!n #er!t denges!n! koruma !ht!yacı neden!yle 
kompl!ke olacaktır.
Bu seçenek, sokak a"ının konf!gürasyonunun veya !k! otobüs rotalarının 
yapısı tüm otobüsler! aynı !stasyona get!rmek !ç!n gerekl! olan serv!s 
yolunu m!n!m!ze edece"! durumlarda olası olab!l!r. Bunu sayfalar 70-
71’de daha detaylı olarak ara#tırmaktayız.

TRANSFERLER"N TÜRLER" 
AYNI S "STEM ÜZER "NDE ANA HATLARI ARASINDA TRANSFERLER 



   65

ÖRNEK: MACROBUS, GUADALAJARA
B!r METROBÜS veya otobüs kor!dorunun yerel otobüs serv!s! olan 
b!r soka"ı geçt!"! durumdur. Farklı otobüs serv!sler!, entegre de"!ld!r 
(ana ve besley!c! s!stem!nde oldu"u g!b!), fakat bazı yolcular farklı 
hatlar arasında transfer yapab!l!r.  Buradak! amaçlar, farklı !stasyonları 
olab!ld!"!nce b!rb!r!ne yakın hale get!rmek, kav#a"ı yayalar !ç!n 
olab!ld!"!nce güvenl! yapmak ve aynı zamanda transfer! geç!t uzaklı"ını 
m!n!m!ze edecek #ek!lde ayarlamaktır.
Bu, en güvenl! seçenek de"!ld!r; çünkü traf!k #er!tler! boyunca 
transferler! !çer!r, fakat uygulanması en kolay olanıdır ve farklı serv!sler 
arasında entegrasyon gerekt!rmez. Bu transfer türü sayfalar 76 - 77 ‘de 
anlatılmaktadır.

B"R KAV#AK BOYUNCA YEREL OTOBÜS 
SERV"SLER"NE TRANSFER

ÖRNEKLER: TRANSMILENIO TERM%NALLER%, S A N 
OPTIBUS METROBÜS, LEON ÜZER%NDE JERONIMO TERM%NAL%
Bu, TransM!len!o g!b! entegre b!r ana ve besley!c! serv!s !ç!n t!p!k b!r 
transfer term!nal!d!r. Term!nal, merkez! b!r platforma sah!pt!r ve sa"-
kapı ve sol-kapı otobüsler her !k! tara$ a durab!l!r, böylece yolcuların 
transfer! sadece çapraz-platformdur. Genell!kle farklı serv!sler 
arasındak! !y! entegrasyon !çer!r, fakat teor!de aynı zamanda tamamen 
ba"ımsız serv!slerle beraber çalı#ab!l!r.  Dura"ın METROBÜS tarafı 
kapatılab!l!r ve d!"er taraf açık olab!l!rken araç-dı#ı ücret toplama 
özell!"! göstereb!l!r. Bu, sayfalar 72 – 75’te daha detaylı b!r #ek!lde 
tartı#ılmaktadır.  Transfer!n kend!s! oldukça güvenl!d!r, fakat term!nale 
er!#!m noktalarında otobüsler arasında çarpı#ma r!sk! vardır.

ENTEGRE TERM"NAL

D "$ER SERV "SLERE TRANSFERLER 
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B!r kav#akta tüm olası dönü#ler! yapmak !ç!n otobüslere olanak 
sa"lamak uygulamada oldukça zordur, çünkü bu altı en fazla s!nyal fazı 
!le sonuçlanacaktır. Bu, her !k! sokak !ç!n de azalmı# b!r kapas!te !le 
sonuçlanab!l!r. Uygulamada, seyahat paternler!ne ve taleb!ne ba"lı olarak 
sadece bazı otobüs dönü#ler!ne !z!n vermek yaygındır. A#a"ıdak! görüntüda, 
kav#a"a olan yakla#ımlardan üçü, dördüncüye dönü#ler yapab!l!r veya düz 
devam edeb!l!r.

Bu konf!gürasyon türü altında, ayrı b!r faz !le her b!r dönü# hareket!ne h!zmet 
sunmak !ç!n çoklu otobüs s!nyaller!n! yerle#t!rme !ht!yacı vardır.

TÜM DEST"NASYONLARA D"REKT ROTALAR
AYNI S "STEM ÜZER "NDE ANA HATLAR ARASINDAK "  TRANSFERLER 



Bu transfer türü, otobüs rotalarını organ!ze etmekte büyük 
esnekl!k sa"lar. METROBÜS yolcularına dest!nasyonlarına 
d!rekt ba"lantı sunmak – onları transfer !ç!n d!"er b!r dura"a 
yürümeye zorlamak yer!ne – METROBÜS s!stem!ne daha fazla 
b!n!c! çekmeye yardımcı olab!l!r. Fakat, dezavantajı, METROBÜS 
kor!dorlarının kes!#t!"! lokasyonun büyük b!r  dar bo"az hal!ne 
geleb!lmes!d!r.

B!r çoklu-#er!t METROBÜS  kor!doru, en fazla 43,000 yön/saat’l!k 
b!r maks!mum yolcu kapas!tes!ne sah!p olab!l!r (H!dalgo ve 
Carr!gan 2010). %k! kor!dorun b!r kav#akta kes!#t!"! bu durumda, 
her !k! kor!dor üzer!nde bu kapas!teye er!#mek çok zordur. Tüm 
farklı otobüs hareketler! kend! s!nyal fazına !ht!yaç duyaca"ı !ç!n  
her b!r hareket !ç!n g/C oranı (yan! ye#!l fazın uzunlu"u !le s!nyal 
döngüsünün uzunlu"u arasındak! oran) dü#ük olacaktır.

Bu, o hareket !ç!n mevcut olan ye#!l faz zaman m!ktarını arttırarak 
ve d!"erler! !ç!n azaltarak !k! kor!dordan b!r!n! veya otobüs 
hareketler!nden b!r!n! öncel!klend!rerek bel!rt!leb!l!r. E"er her !k! 
kor!dor yüksek yolcu taleb!ne sah!pse NQS, Aven!da Suba ve Calle  
80  on TransM!len!o arasındak! kav#ak durumunda oldu"u g!b! 
kor!dorları ba"lamak !ç!n b!r üst geç!t veya alt geç!t olu#turmak 
dü#ünüleb!l!r.

OPERASYONLAR 

GÜVENL"K

Transfer yolcuları !ç!n, bu, en güvenl! seçenekt!r, çünkü yer alan 
gerçek transfer yoktur ve yolcular sadece onları dest!nasyonlarına 
götürecek otobüsü seçeceklerd!r.

Çoklu otobüs dönü#ler!n! rahatlatma !ht!yacı neden!yle, bu 
düzen!n büyük b!r kav#ak alanı !le sonuçlanması r!sk! vardır ve 
bu durum yayalar !ç!n problemler olu#turab!l!r. Bu r!sk, otobüs 
dönü#ler! !ç!n en dar dönü# yarıçapını kullanarak ve soka"ın 
merkez!ne yaya refüj adaları ekleyerek haf!) et!leb!l!r.
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Üç TransM!len!o kor!doru arasındak! kav#ak: NQS, Calle 80 ve Aven!da 
Suba. Üç kor!dor arasındak! otobüs ba"lantıları, tüm hareketler 
!ç!n kapas!tey! maks!m!ze eden ve otobüsler arasındak! potans!yel 
çatı#maları m!n!m!ze eden üst geç!tler ve alt geç!tler yoluyla yapılır. 
Google Earth görüntüı.

Sa"a dönen otobüsler ve düze devam eden araçlar arasındak! potans!yel 
b!r çatı#mayı gösteren kaza d!yagramı. Bu kaza türü, TransM!len!o 
üzer!nde rapor ed!lm!#t!r.

ANAL "Z
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Çok yüksek yaya hac!mler!, kav#a"ın bu 
kö#es!nde beklen!leb!l!r. Mevcut yaya traf!"!ne 
!laveten, !k! durak arasında transfer olan 
yolcuların yanı sıra !k! duraktan b!r!ne er!#en 
yolcular buradan geçecekt!r. B!z, her !k! tara$ a 
kaldırım kenarı #er!d! çıkartmayı ve kaldırımı 
yayalar !ç!n daha fazla bo#luk sa"lamak 
!ç!n uzatmayı öner!yoruz. Bu, sokak kö#es! 
yakınındak! küçük b!r plaza veya  cep parkta !y! 
çalı#acaktır.

B!z, yayalar !ç!n transfer yolunu 
geçen en az !k! yakla#ım üzer!nde 
hız tümsekler! kullanılmasını 
öner!yoruz.

Duraklara yaya er!#!m! !le 
çatı#an tüm dönü# hareketler! 
engellenmel!d!r. “dönü# yok” 
!#aret!, sola dönü#ün yer!n! 
alan döngüyü bel!rten b!r !#aret 
!le beraber olmalıdır. Sa"a 
dönü#ün yer!n! alan döngü, 
bu kav#aktan önce  ba#lamı# 
olmalıdır ve artık burada 
bel!rt!lmemel!d!r.

Aynı zamanda kav#aklar boyunca transferler ve otobüs dönü#ler!n!n 
b!r komb!nasyonunu kullanmak da olasıdır. TransM!len!o’da Av. 
J!menez dura"ı buna !y! b!r örnekt!r. Bu durakta bazı transferler 
!k! kor!doru b!rb!r!ne ba"layan otobüsler !le yapılırken bazı 
transferler !se b!r alt geç!t yoluyla b!r duraktan d!"er!ne yürüyen 
yolcular tarafından yapılır. Bu çözüm türü, kav#ak !ç!n gerekl! olan 
s!nyal fazlarının sayısının azaltılmasına yardımcı olab!l!r.

B"R KAV#AK BOYUNCA TRANSFER 
AYNI S "STEM ÜZER "NDE ANA HATLAR ARASINDAK "  TRANSFERLER 
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Bu, rotalar arasındak! b!r transfer! organ!ze etmen!n en bas!t yoludur ve 
aynı zamanda transfer yapan yolcuları büyük r!sk altına koymaktadır.  
Bu r!sk! haf!) etmek !ç!n pek çok yol vardır 

KAV&AKTA YAYA GÜVENL%K GEL%&T%RMELER%

Bu, b!z!m soldak! görüntüda gösterd!"!m!z b!r çözümdür. B!r #er!t, 
transfer yolcularının yolundan geçen !k! yakla#ımdan b!r! !ç!n alınır 
ve traf!"! yava#latmak !ç!n hız tümsekler! kullanılır. Aynı zamanda, 
b!z, !k! durak arasında transfer yapan yayalar !le çatı#ab!len herhang! 
dönü# hareket!ne !z!n ver!lmemes!n! önermektey!z. E"er yüksek 
hac!ml! transfer yolcuları varsa, sadece yaya s!nyal fazı dah!l etmek 
ve !k! durak arasında yayaların b!r fazda geçmes!ne olanak sa"lamak 
de"erlend!r!leb!l!r.

%K% DURA'I BA'LAYAN YAYA KÖPRÜSÜ VEYA ALT GEÇ%T  

%k! dura"ı yaya köprüsü veya b!r alt geç!t yoluyla ba"lamak da olasıdır. 
Bu, transfer! yayalar !ç!n daha az r!skl! yapacaktır ve aynı zamanda bazı 
operasyonel faydalara sah!p olacaktır. E"er duraklar ba"lanmı# !se tekl! 
b!r durak olarak çalı#ab!l!r ve dura"a g!ren ve duraktan ayrılan transfer 
yolcuları !le h!çb!r husus olmayacaktır.

Bu çözüm türü, TransM!len!o’da  Aven!da J!menez transfer dura"ında 
uygulanmı#tır. B!r alt geç!t, daha kısa rampalar gerekt!rme avantajına 
sah!pt!r. Duraklar arasındak! b!r üst geç!t !n#a ederken, otobüsler!n ve 
büyük kamyonların altından geçmes!ne olanak sa"lamak !ç!n yeterl! 
yüksekl!k sa"lamak öneml!d!r.  B!r üst geç!t, 4.8 metrel!k veya daha 
yüksek b!r yüksekl!k gerekt!recekt!r.

B!r alt geç!t, genell!kle 3 metre yüksekl!k !le yapılarak  sadece b!r !nsanın 
geçmes! !ç!n yeterl! yüksekl!k sa"lama !ht!yacındadır. 1.8 metrel!k fark, 
%10’luk b!r e"!m hal!nde yakla#ık 18 metre daha kısa olan rampalar 
!le yorumlanacaktır. B!r alt geç!t ve üst geç!t arasındak! terc!h daha 
sonra rampayı kullanan dura"ın !ç!nde mevcut bo#luk m!ktarına ve 
yaya köprüsünün kar#ısına b!r yeraltı yapısı !n#a etme masrafına dayalı 
olacaktır. B!r alt geç!d!n tasarımında de"erlend!r!lmes! gereken d!"er 
hususlar, ı#ıklandırma sev!yeler! ve güvenl!kt!r.
 

 

B!r üst geç!t veya alt geç!t olmadan, bu transfer türü yolcuların 
b!r duraktan ayrılmalarını ve b!r sonrak!ne yen!den g!rmeler!n! 
gerekt!recekt!r. Bu, bunun transfer yolcularının yolculukları 
!ç!n ödeyece"! ücret! etk!leyecek olan b!r kararı vermey! 
gerekt!recekt!r.

Transfer yolcularından ücretler! toplama ve transfer!n zorlu"u 
neden!yle transfer yolcularının d!"er modları seçeb!lmes!n! 
r!ske etmek açısından bazı problem ortaya koyarken bu seçenek 
kapas!te noktasından b!r avantaj sunar. Öncek! örnekten farklı 
olarak, bu, kav#a"ın kapas!tes! !k! dura"ınk!nden daha yüksek 
olaca"ı !ç!n  b!r dar bo"az olu#turmayacaktır. %k! kor!dor, 
transferler!n e# düzey olarak kes!#en d!rekt rotalar tarafından 
yapıldı"ı senaryoya kıyasla bu konf!gürasyon altında #er!t ba#ına 
daha yüksek yolcu hac!mler!n! ele alab!l!r.
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ÇAPRAZ PLATFORM TRANSFERLER"NE OLANAK SA$LAMAK "Ç"N B"R HAT ÜZER"NDE SERV"S YOLU 

AYNI S "STEM ÜZER "NDE ANA HATLAR ARASINDA AKTARMALAR 
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Bu ops!yon, her kor!dorda çalı#an sadece b!r hat olmasına ra"men !k! 
kor!dor arasında çapraz-platform aktarmalarına olanak verecekt!r.  Bu, 
d!rekt rotalar ops!yonunun güvenl!k faydalarına ve kor!dor ba#ına b!r 
rotası olan b!r s!stem!n operasyonel bas!tl!"!ne sah!p olacaktır.

Komb!nasyonlar arttırılab!l!r. Bu aktarma #ekl! yen!den tasarlanab!l!r, 
böylece bazı otobüsler d!"er hat yoluna serv!s yaparken bazı otobüsler, 
b!r hat üzer!nde düz devam ederler. Bu, transfer yolcularının yanı sıra 
düz g!den yolcular !ç!n de zaman tasarru) arına olanak verecekt!r.

De"erlend!r!lmes! gereken temel b!r güvenl!k hususu, METROBÜS 
kor!dorlarından b!r!n!n serv!s yolu oldu"u kav#akların tasarımıdır. 
Her !k! hattın aynı soka"ı kullandı"ı kısımlarda gec!kmeler! önlemek 
!ç!n kav#akta her dönü# hareket! !ç!n ayrı #er!tler sa"lamak öneml!d!r. 
Bu, operasyonel b!r husustur, fakat güvenl!k açıısndan önem! #er!t 
denges!n!n ve #er!t h!zalanmasının kav#ak boyunca tüm hareketlerde 
sa"lanması gerekt!"!d!r. Bu,  kısmen kompleks olab!l!r ve de"!#en 
gen!#l!kte refüjler!n, hayalet adaların, !nce ç!zg! !#aretlemeler!n, vb.’n!n 
kullanımını gerekt!recekt!r. R!sk, e"er kav#aklar zayıf b!r #ek!lde 
tasarlanırsa bunun çapraz platform transferler!n!n güvenl!k faydalarını 
dengeleyecek olmasıdır.

Bu transfer türünde, kapas!ten!n duraktan z!yade kav#ak 
tarafından sınırlandırılması olasıdır.

Bu durumda operasyonları gel!#t!rmek !ç!n k!l!t b!r tasarım özell!"!, 
otobüs dönü#ler! ve !k! METROBÜS kor!dorundan b!r!nde 
düz devam eden otobüsler !ç!n tahs!sl! #er!tler!n sa"lanmasıdır. 
Bu hareketler, aynı s!nyal fazlarını payla#mayacaktır ve e"er 
ayrı #er!tlere sah!p olmazsa kav#akta b!rb!rler!n! bloklayarak 
sonlanab!l!rler. 

Kav#ak, b!r! b!r kor!dordan d!"er!ne otobüs dönü#ler! !ç!n olan 
ve !k!s! her b!r kor!dor üzer!nde düz traf!k !ç!n olan üç faza 
!ht!yaç duyar. B!z, karma traf!k !ç!n herhang! sola dönü#e !z!n 
ver!lmemes!n! öner!yoruz, çünkü bu, gerekl! olan s!nyal fazlarının 
sayısını arttıracaktır ve her !k! METROBÜS kor!doru !ç!n 
kapas!tey! azaltacaktır.
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Platform yüksekl!"!: 30  cm

Term!nal!n bu tarafındak! otobüs #er!tler!, sokak 
sev!yes!nden 70 cm yukarı kaldırılmı#tır, böylece merkez! 
platform bu tara$ a alçak-zem!n otobüslere h!zmet 
sunab!l!r.

Term!nal!n bu tarafı, konvans!yonel sa"-kapılı otobüsler 
tarafından kullanılmalıdır. Açık olab!l!r ve araç-!ç! ücret 
toplama özell!"! göstereb!l!r, fakat term!nal!n dı#ında 
yayaların otobüs #er!tler! geçmes!n! önlemek !ç!n 
korkuluklar olmalıdır.

A#ırı kalabalık olmaması !ç!n platformu do"ru b!r #ek!lde 
boyutlandırmak öneml!d!r. Aks! halde, platformda a#ırı 
kalabalı"ı önlemek !ç!n bazı yolcuların otobüs #er!tler!nde 
yürüyecek olmaları yönünde c!dd! b!r r!sk vardır.

Platform yüksekl!"!: 1 metre

Term!nal!n bu tarafında, 
platform, sokak sev!yes!nden 1 
metre yukarıdadır,  bu durum 
t!p!k b!r yüksek-zem!n sol 
kapılı otobüsün durmasına 
olanak verecekt!r.

Term!nal!n bu tarafı, yüksek-
zem!n METROBÜS araçları 
tarafından kullanılmalıdır, 
muhtemelen kapatılacaktır ve 
araç-dı#ı ücret toplama özell!"! 
gösterecekt!r.

ENTEGRE TERM"NAL
D "$ER SERV "SLERE TRANSFERLER 
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Bu, yolcular !ç!n çok güvenl! b!r aktarma seçene"!d!r. De"erlend!r!lmes! 
gereken temel güvenl!k r!sk!, otobüsler !ç!n term!nale er!#!m noktasıdır. 
Dar bo"azlardan kaçınmak ve traf!"!n farklı yönler!n! açıkça ayırmak 
öneml!d!r. TransM!len!o, b!r ana hat ve b!r  besley!c! hat term!nal 
g!r!#!nde kafa kafaya çarpı#ınca ve b!r k!#!n!n ölümüne ve pek çok k!#!n!n 
yaralanmasına sebep oldu"u zaman Portal de  Usme term!nal!nde 
ölümcü b!r kaza vakası kaydetm!#t!r

Term!nal platformları !ç!n, k!l!t güvenl!k hususu, beklen!len yolcu 
hac!mler!n! rahatlatmak !ç!n yeterl! gen!#l!k sa"lamaktır. E"er 
platformlar a#ırı kalabalık olursa, yolcuların otobüs #er!tler!nde – 
özell!kle dü#ük platformlu term!nal tarafı üzer!nde – yürüyecek  
olmaları r!sk! vardır.

Bir TransMilenio terminali için tipik bir düzeni gösteren görüntülar. 
Yukarıda: ye#il besleyici otobüsler platformun sol tarafında dururlar. 
A#a"ıda: aynı platformun üst sa" tarafında körüklü kırmızı ana hat 
otobüsleri. EMBARQ foto"ra) arı.
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&eh!r merkez! olan alanlarda, bu yolculardan 
pek ço"u hatlar arasında transfer olmak 
yer!ne yolculuklarına term!nalde ba#layab!l!r 
veya sonlandırılab!l!r. Yaya er!#!m noktaları, 
s!nyal döngüsü ba#ına beklen!len yolcu 
hac!mler!n! rahatlatab!lmel!d!r. Aynı 
zamanda çok büyük yaya hac!mler! !ç!n 
alt geç!tler veya üst geç!tler kullanmayı 
de"erlend!r!n!z.

TransM!len!o’da Calle 72 dura"ı çıkı#ında kapas!tes!ne 
kadar dolmu# olan yaya bölges!.

ENTEGRE TERM"NAL: ER"#"M NOKTALARI 
D "$ER SERV "SLERE AKTARMALAR 
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Term!nale er!#!m noktalarının tasarımı, farklı otobüsler arasındak! 
çatı#maları m!n!m!ze etmey! ve aynı zamanda güvenl! yaya er!#!m!n! 
tem!n etmey! amaçlamalıdır.

Soldak! görsel, term!naller !ç!n daha zorlayıcı kapsamlardan b!r! 
!ç!n olası b!r tasarım çözümünü göstermekted!r: b!r #eh!r merkez! 
bölges!nde hem otobüsler hem de yayalar !ç!n e# düzey er!#!m! olan b!r 
term!nal. Otobüsler arasındak! çatı#malar, ana ve besley!c! otobüsler!n 
farklı s!nyal fazlarında term!nale g!rmes!ne !z!n vererek ele alınır. 
Yayalara, yeterl! bekleme bo#lukları ve gen!# yaya geç!tler! sa"lanır. 
Buna ra"men, yayalar ve otobüsler arasındak! çatı#maları g!dermek !ç!n   
b!r alt geç!t veya üst geç!t yoluyla term!nale b!r yaya er!#!m! sa"lamak 
#!ddetle öner!l!r.

Bu kav#aktak! kapas!te, s!stem!n prat!k kapas!tes!nden 
b!raz daha yüksek olacaktır ve bu durum bunun b!r dar 
bo"az olu#turmayaca"ı anlamındadır. Buna ra"men, bu 
konf!gürasyonun yüksek yaya gec!kmeler!ne ve yayaların 
kırmızı geçmes! !ht!mal!ne yol açması muhtemeld!r.   Bu, b!r 
alt geç!t veya üst geç!t yoluyla yaya er!#!m!n! tem!n ederek ele 
alınab!l!r.

TERM"NAL KONF"GÜRASYONLARININ ÖRNEKLER"

PORTAL DEL  NORTE, TRANSMILENIO
Autop!sta Norte’nun merkez! rezerv!nde yerle#!kt!r. Otobüsler, 
d!rekt olarak ekspres yoldan e# düzey er!#!m noktalarına 
sah!p !ken  yayalar term!nale b!r üst geç!t yoluyla er!#!rler. 
Her b!r platformun  her !k! tarafından duran ana ve besley!c! 
hatlar !le !k! paralel platform. Otobüsler !ç!n term!nale er!#!m 
noktaları s!nyal!ze de"!ld!r ve b!rb!rler!ne do"ru g!tmeler! !ç!n 
sürücülere güvenmekted!rler. Google Earth görüntüı

PORTAL TUNAL, TRANSMILENIO
Otobüsler için e  düzey eri im ile ve yayalar tarafından 
bir üst geçit yoluyla kentsel bir arterin dı ında yerle iktir. 
Otobüslerin her iki tarafta da durabilecekleri tekli bir platform 
özelli i gösterir. Google Earth görüntüı

PORTAL DEL  SUR, TRANSMILENIO
Oldukça fazla pahalı olmasına ra"men hem güvenl!k hem 
de operasyonlar !ç!n en !y! düzend!r: b!r ekspres yolun 
hemen dı#ında yerle#!kt!r ve üst geç!tler yoluyla her !k! 
yönden otobüsler !le er!#!l!r. Bu, yukarıda göster!len d!"er !k! 
konf!gürasyondan pek çok kes!#mey! g!der!r. Google Earth 
görüntüı

ANAL "Z 
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Bu transfer türü genell!kle aynı otobüs !#letmec!s! kurum 
tarafından çalı#tırılmayan otobüs h!zmetler! arasında meydana 
gel!r. Bu tür durumlarda transferler! koord!ne etmek her zaman 
zordur, fakat k!l!t güvenl!k hususu, yolcuları transfer etmek !ç!n 
yürüme uzaklı"ını azaltmak ve transfer yolunu olab!ld!"!nce 
güvenl! yapmaktır.

METROBÜS  dura"ı, d!"er otobüs kor!doru !le kav#a"a 
olab!ld!"!nce yakın #ek!lde yerle#t!r!lmel!d!r.

B!z, transfer yolcularının yolu !le çatı#ab!lecek olan bu kav#aktak! 
herhang! dönü#lere !z!n ver!lmemes!n! önermektey!z. Öncek! 
METROBÜS dura"ı !ç!n göster!lm!# olan refüj boyunca yaya 

geç!d!, burada özell!kle öneml!d!r. E"er lokal otobüs serv!sler! 
daha uzun sefer aralıklarına sah!pse, METROBÜS’den ayrılan 
transfer yolcularının otobüsler!n! yakalamak !ç!n kırmızıda 
geçmeler! r!sk! vardır. Refüjde yaya bekleme ceb! yapılması, 
yolculara her !k! s!nyal fazı esnasında kar#ıdan kar#ıya geçme 
fırsatı verecekt!r.

YEREL OTOBÜS SERV"SLER"NE TRANSFER
D "$ER SERV "SLERE TRANSFERLER
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Bu tasarım konsepti, koridor kendisinin üzerinde bisiklet 
altyapısı sa"lamadan bir bisiklet a"ı ile bir METROBÜS 
koridorunu entegre etmek için olası yolu gösterir. Bu durumda, 
çapraz sokak  tüm dört sokak kö#esinde bisiklet yolları ve 
bisiklet park yeri özelli"i gösterir.  METROBÜS dura"ına eri#en 
bisikletliler, bisiklet park lokasyonlarından birinde bisikletlerini 
bırakabilirler ve daha sonra dura"a kar#ı yürüyerek kar#ıdan 
kar#ıya geçerler.

Dura"a olan yaya eri#imi ile çatı#an çapraz sokaktan sa"a 
dönü# yasaklıdır. Bisiklet yollarının kentsel bir arter üzerinde 
de"il, sadece yön ba#ına bir #eridi olan küçük bir çapraz sokak 
üzerinde yerle#tirildiklerini not ediniz. 

E"er çapraz sokakta park yer! sa"lanırsa, b!z, b!s!kletl!ler! araç 
kapılarının açılmasından korumak !ç!n küçük b!r tampon 
bo#lu"u !le (b!r bordür veya b!r refüj) sokak-üstü park yer! sırası 
ve kaldırım arasına b!s!klet yolunun yerle#t!r!lmes!n! öner!yoruz.

METROBÜS’Ü B"R B"S"KLET A$I "LE ENTEGRE ETMEK  
D "$ER SERV "SLERE TRANSFERLER 
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VERI TOPLAMA

Çalı#mamız !ç!n kullanmı# oldu"umuz herhang! #eh!rdek! 
METROBÜS ve Otobüs yolu kor!dorlarındak! kazalar hakkında 
h!çb!r kamusal olarak mevcut ver! set! yoktu. Bu sebeple, mevcut 
olan farklı yerel ver! kaynaklarını kullanarak her #eh!r !ç!n kaza 
ver! setler!n! derled!k. Brez!lya #eh!rler!nde, kaza ver!, yerel 
toplu ta#ıma kurumları tarafından sa"landı.  Meks!ka’da, ver!, 
Jal!sco  Eyalet! Ula#tırma  Sekretaryası ve Mex!co C!ty Hükümet! 
tarafından sa"landı. B!z, Kolomb!ya #eh!rler! !ç!n ver!y! ulusal 
Ula#tırma Bakanlı"ından ve H!nd!stan #eh!rler! !ç!n !se yerel pol!s 
departmanlarından ed!nd!k.

Bogotá !ç!n, b!z, aynı zamanda kend! traf!k kazası ver! tabanını 
derlem!# olan b!rkaç METROBÜS çalı#tıran acenteden b!r! 
olan TRANSMILENIO tarafından sa"lanan b!r kaza ver! set!n! 
kullandık. Bu ver! set!,  TransM!len!o araçlarını !çeren kazaları ve 
genell!kle pol!s raporlanmayan otobüsler! !ç!n tüm küçük vakaları 
!çermekted!r.  Bunlar, görecel! olarak küçük olaylardır, fakat 
METROBÜS operasyonları !le !lg!l! güvenl!k hususlarını daha !y! 
anla#ılmasına katkı sa"lamaktadırlar (örne"!n yolcuların otobüs 
!ç!nde dü#mes! !le sonuçlanan otobüs #oförünün an!den fren 
yapması veya araçlara küçük hasarlar !le sonuçlanan duraklarda 
düzgün olmayan #ek!lde durmu# otobüsler).

Tüm ver! setler!, #ehre göre üç !le yed! yıl arasında b!r per!yot 
!ç!n her b!r otobüs kor!dorunda meydana gelm!# olan her olay 
hakkında detaylı b!lg! !çermekted!r.

ÇALI&MA METODOLOJ%S%

B!z!m de"erlend!rmem!z!n k!l!t b!le#en!, kaza ver! anal!z! !d!. 
Kaza raporlama standartları ve hatta b!r kazayı, b!r yaralanmayı 
ney!n olu#turdu"una da!r tanımlarda b!le büyük farklılıklar 
neden!yle farklı #eh!rler arasında !lg!l! kıyaslamaları yapmak 
olası de"!ld!. Bu sebeple anal!z!m!z! her b!r vakanın b!r #ehr! 
tems!l ett!"! vaka çalı#masına #ek!lde yapılandırdık. Her b!r #eh!r 
!ç!n hang! faktörler!n kaza sayısını etk!led!"!n! bulmak amacıyla 
farklı otobüs s!stemler! !ç!n kaza ver!s!n! anal!z ett!k  (örne"!n 
yaya geç!tler!n!n uzunlu"u veya b!r merkez! refüjün varlı"ı). B!z 
daha sonra d!"er #eh!rlere de aynı metodoloj!y! uygulayarak b!r 
vaka çalı#masından gelen bulguları tey!t etmey! veya reddetmey! 
amaçladık. Kav#ak ba#ına yakla#ım sayısı g!b! bazı tasarım 
karakter!st!kler! !ç!n, b!z, çoklu vaka çalı#maları boyunca yüksek 
derecede anlamlı ve tutarlı sonuçlar elde edeb!ld!k. Her kav#akta 
!z!n ver!len sola dönü# sayısı g!b! d!"erler! !ç!n, sonuçlar tutarlı 
de"!ld!.

Maruz!yet! kontrol ett!kten sonra – yan! araçların veya yayaların 
sayısı - yol ve kav#ak geometr!s!, otobüs s!stem! tasarımı ve araz! 
kullanımı g!b! faktörler! kullanarak farklı lokasyonlardak! kaza 

oranlarındak! farklılıkları açıklamak !ç!n kaza frekans modeller! 
gel!#t!rd!k.

Kaza ver!s!, sayım de"!#kenler!d!r ve genell!kle en !y! Po!sson 
da"ılım tarafından tems!l ed!l!rler (Ladron de  Guevara et 
al.  2004). Buna ra"men, öncek! çalı#malar kaza ver!s!n!n aynı 
zamanda a#ırı yayılmı# oldu"unu da not etm!#t!r  (yan! varyans 
ortalamadan çok büyüktür) ve bu yüzden Po!sson’un aks!ne 
varyansın ortalamadan farklı olmasına olanak sa"layan negat!f 
b!nom da"ılımı tarafından daha !y! tems!l ed!l!rler (Dumbaugh ve 
Rae 2009, V!ola  et al. 2010). Bu sebeple, negat!f b!nom (NB), pek 
çok durumda kaza frekanslarını modellemek !ç!n terc!h ed!len b!r 
olasılık da"ılımıdır (Ladron de  Guevara et  al. 2004, Dumbaugh ve 
Rae  2009). Ba"ımlı de"!#ken!n yeter!nce a#ırı yayılmı# olmadı"ı  
ve b!z!m b!r Po!sson regresyonu kullandı"ımız Guadalajara yaya 
kaza model! har!ç olmak üzere modeller!m!z!n ço"unlu"unda NB 
regresyonlarını kullandık.

Öneml! b!r karar, modeller!n gel!#t!r!lece"! ölçek hakkında !d!. 
Öncek! çalı#malar, kav#ak modeller!nden  Almonte  ve   Abdel-
Aty  2010) kom#u c!var modeller!ne   (Dumbaugh ve  Rae  2009) 
ve posta-kodu sev!yel! kaza modeller!ne kadar (V!ola  et al. 2010) 
pek çok farklı ölçeklerde kaza frekans modeller! gel!#t!rm!#lerd!r. 
B!z!m amacımız kazalar üzer!nde tasarım seçenekler!n!n detaylı 
etk!s!n! anlamak oldu"u !ç!n en küçük olası ölçe"! kulandık: 
kav#aklar veya sokak segmentler!. Bu terc!h, aynı zamanda ver! 
set!n!n yapısı tarafından ve özell!kle lokasyonların raporlanma 
yolundan da etk!lend!. Örneklem!m!zdek! pek çok #eh!rde, 
bazı Brez!lya #eh!rler! har!ç olmak üzere, kaza lokasyonları, 
kazanın meydana geld!"! ana cadde l!stelenerek ve daha sonra 
en yakın çapraz sokak l!stenerek rapor ed!lmekted!r. Kazalar, bu 
yüzden, kav#ak ve orta-blok kazalarını ayırma olasılı"ı olmadan 
meydana geld!kler! lokasyona en yakın kav#ak tarafından 
gruplanmaktadırlar. Sonuç olarak, ver! set!m!zdek! her b!r gözlem, 
b!r kav#ak artı ana cadde boyunca ona çıkan yakla#ımlara kar#ılık 
gelmekted!r. Kav#ak ve orta-blok kazalarını ayıramadı"ımız !ç!n 
kazalar üzer!ndek! etk!ler!n! ayırmak !ç!n kav#ak ve sokak tasarım 
karakter!st!kler! !ç!n ayrı de"!#kenler olu#turmaya karar verd!k.

DE'%&KENLER 

Sokak ve kav#ak tasarımı, maruz!yet ve araz! kullanımı !ç!n olan 
de"!#kenlere !laveten,  b!z, ver! set!m!zde mevcut olan otobüs 
kor!dorları türler!ne göre otobüs s!stemler! !ç!n dört kukla 
de"!#ken olu#turduk: orta-#er!t METROBÜS, merkez! Otobüs 
yolu, ters akı# #er!tler! ve otobüs öncel!kl! #er!tler.

KAZA VER" ANAL"Z"
EK A



TABLO A1 Araç çarpı ması ve yaya kaza frekans modeli sonuçları, Mexico City

Araç çarpı ma modeli (NB) Yaya kaza modeli (NB)
 Kats. Kats.
Sabit -1.518*** -1.857***
Kol sayısı 0.374*** 0.252***
Kol ba ına erit sayısı 0.374*** 0.341***
Yakla ım ba ına sola dönü ler 1.705*** 1.268**
Pazar alanı - 0.664***
Maksimum yaya geçidi uzaklı ı (m) - 0.026**
Yaya üst geçidi - -0.147
Orta erit METROBÜS (Metrobüs Hattı 1) -0.029 -0.299
Ters akı  otobüs eridi 0.554*** 0.389**
Kaldırım kenarı otobüs eridi -0.176 -0.087
Gözlem sayısı 216 216
Log olabilirlik -618.475 -518.539
LR chi2 139.99 104.88
Olas > chi2 0.000 0.000
chibar2(01) 367.14 231.39
Olas >=chibar2 0.000 0.000
*** p<=0.001, ** p<=0.05, * p<=0.1, - modele dahil edilmemi  de i ken 

TABLO A2 Araç çarpı ma ve yaya kaza frekansı modeli sonuçları, Guadalajara

Vehicle collision model (NB) Yaya kaza modeli (Poisson)
 Coef. Kats.
Sabit -0.266 -2.822***
Kol sayısı  0.392*** 0.204**
Kol ba ına erit sayısı  0.408*** -
Merkezi refüj  -0.146* -0.488**
Zayıf erit hizalama - 0.527**
Pazar alanı - 2.989***
Büyük kutu perakende  0.344* -
Maksimum yaya geçidi uzaklı ı (m) - 0.047**
Büyük T kav ak  0.754*** -
Çapraz sokak düz giden sokaktır  0.570*** -
Kaldırım kenarı otobüs eridi  0.942*** 1.262***
Gözlem sayısı 164 164
Log olabilirlik -708.075 -164.481
LR chi2 231.84 117.5
Olas > chi2 0.000 0.000
chibar2(01) 1111.59 n/a
Olas >=chibar2 0.000 n/a
*** p<=0.001, ** p<=0.05, * p<=0.1, - modele dahil edilmemi  olan de i ken 
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Araç  çarpı ma modeli (NB) 
 Kats.
Sabit  -2.877***
Kol sayısı  1.001***
Kol ba ına erit sayısı  0.662***
Yakla ım ba ına sola dönü ler  0.888**
Merkez refüj  -0.592**
Orta- erit otobüs yolu 0.039
Ters akı  otobüs yolu  0.740**
Gözlem sayısı 183
Log olabilirlik -684.777
LR chi2(6) 187.2
Olas > chi2 0.000
chibar2(01) 1599.3
Olas >=chibar2 0.000
*** p<=0.001, ** p<=0.05

Araç çarpı ma modeli (NB) Yaya kaza modeli (NB)
 Kats. Kats.
Sabit -0.336  -3.220***
Kol sayısı 0.467*** 0.616**
Kol ba ına erit sayısı 0.250***  - 
Maksimum yay geçidi uzaklı ı (m)  - 0.056**
Yaya köprüsü  -  -1.977** 
Büyük T kav ak 0.533**  - 
Kentsel arter -0.082 0.699**
Orta- erit METROBÜS (TransMilenio) -0.218 -0.102
TransMilenio dura ı  - -0.360
Gözlem sayısı 127 124
Log olabilirlik -421.663 -207.063
LR chi2 51.41 23.82
Olas > chi2 0.000 0.000
chibar2(01) 395.22 55.22
Olas >=chibar2 0.000 0.000
*** p<=0.001, ** p<=0.05, - modele dahil edilmeyen de i ken 

TABLO A3: Araç çarpı ma frekansı modeli sonuçları, Porto Alegre

TABLO A4: Araç çarpı ma ve yaya kaza frekansı modeli sonuçları, Bogota

Sonuçlar (devamı)



SOKAK VE KAV&AK TASARIMININ KAZA FREKANSLARI 
ÜZER%NDEK% ETK%S% 

METROBÜS kor!dorlarındak! kazaların büyük ço"unlu"u 
genel traf!k #er!tler!nde olmakla beraber b!z, otobüs s!stem!n!n 
konf!gürasyonundan ba"ımsız olarak kaza frekanslarının temel 
öngörücüsünün yolun genel tasarımı oldu"unu beklemekteyd!k. 
Model sonuçları bunu tey!t etm!#t!r ve kav#ak boyutu ve 
kompleksl!"!n!n yanı sıra yol gen!#l!"!n!n de kaza oranlarının en 
öneml! öngörücüsü olduklarını tey!t etm!#t!r.

Kav#ak ba#ına yakla#ım sayısı, yakla#ım ba#ına #er!t sayısı ve 
maks!mum yaya geç!d! uzunlu"u !le beraber k!l!t hususlardan 
b!r!d!r. Çapraz sokaklardak! traf!"!n otobüs kor!dorunu geçmes!ne 
!z!n ver!len kav#aklar, sadece sa"a dönü#ler!n !z!n ver!ld!"! 
kav#aklardan daha tehl!kel!d!rler (tablo  A2).  D!"er b!r dey!#le, 
ana sokakta refüjü devam ett!rerek standart b!r 4-yol kav#a"ını !k! 
T-kav#aklara dönü#türmek güvenl!"! arttırmalıdır.  Bu, b!r orta-
#er!t kor!doru boyunca bazı küçük kav#akların T kav#aklar olarak 
de"!#t!r!leb!lece"!n! önermekted!r.

KAZA FREKANSLARI ÜZER%NDE OTOBÜS S%STEM% 
KONF%GÜRASYONUNUN ETK%S% 

Mex!co C!ty  ve Porto Alegre’dek! ters akı# otobüs #er!tler!n!n hem 
araçlar hem de yayalar !ç!n daha yüksek kaza oranları !le anlamlı 
#ek!lde !l!#k!l!   oldukları bulunmu#tur (tablolar A1  ve A3).  Farklı 
modeller boyunca sonuçların tutarlılı"ı, b!z!m çalı#mamızda yer 
alanlar tüm formları  !ç!nde otobüs s!stemler! !ç!n en tehl!kel! 
konf!gürasyon oldu"unu önermekted!r. Bu, aynı zamanda b!z!m 
!stat!st!ksel modeller gel!#t!remed!"!m!z #eh!rlerdek! ver! anal!z! 
tarafından da tey!t ed!lm!#t!r.  Örne"!n, ters akı# #er!d! özell!"! 
gösteren  Cur!t!ba’da Güney hattının b!r bölümü, orta-#er!t 
konf!gürasyonuna sah!p olan Güney Hattının ger! kalanından 
#er!t-km ba#ına dört kat daha fazla kaza sayısına sah!pt!r.

B!z aynı zamanda, Guadalajara’dak! kaldırım kenarı otobüs 
#er!tler!n!n  hem araç hem de yaya kaza oranlarını arttırdı"ını ve 
Mex!co C!ty’de !se kaza frekansları üzer!nde !stat!st!ksel olarak 
anlamlı b!r etk!ler!n!n olmadı"ını bulduk (tablolar A1  ve A2).  
Sonuçlar her zaman anlamlı de"!l !ken genell!kle kaldırım kenarı 
#er!tler!n ters akı# #er!tler! kadar olmasa da probleml! olab!lece"!n! 
bel!rtmek e"!l!m!nded!rler.

Orta-#er!t s!stemler!n!n güvenl!k etk!s!n! de"erlend!rmek b!raz 
daha komplekst!r, çünkü b!r sokaktak! orta-#er!t METROBÜS 
tarafından ba#latılan de"!#!kl!kler pek çok de"!#ken tarafından 
ölçülürü. Sadece b!r traf!k (yada park) #er!d!n! b!r otobüs #er!d! !le 
de"!#t!ren kaldırım kenarı otobüs kor!dorlarının aks!ne,  orta-#er!t 
s!stemler! soka"ın daha büyük #ek!lde yen!den konf!gürasyonu 
anlamına gel!r. T!p!k olarak, bu, traf!k #er!d!n!n yer!ne b!r merkez! 
refüj yapılmasını, soka"ın ortasında b!r yaya refüjü olu#turarak 
yaya geç!d! mesafes!n! kısaltmayı ve kor!dor boyunca daha fazla 

kav#ak T kav#a"ı ve daha az 4-yol kav#a"ı olu#turmayı !çer!r.
Mexico City’de orta-#erit METROBÜS’in varlı"ını de"erlendiren 
de"i#ken anlamlı de"il iken, #erit sayısı, orta refüj, geçit mesafesi 
ve kol sayısını de"erlendiren de"i#kenlerin hepsi daha dü#ük 
kaza oranları ile ili#kili idi ve farklı modeller boyunca anlamlı idi 
(tablolar A1,  A2,  A3,  ve  A4).

Biz, genel sokak kon( gürasyonunda sa"ladıkları de"i#iklikler 
nedeniyle orta-#erit sistemlerinin kaldırım kenarı sistemlerden 
daha fazla güvenlik faydası oldu"u sonucuna vardık. Kaza 
verisı, orta-#erit otobüs koridorlarına kar#ı kaldırım kenarı 
otobüs koridorlarında hangi tür kazaların daha sık oldu"unu 
ara#tırmamıza olanak sa"layacak #ekilde detaylandırılmamaktadır. 
Buna ra"men, yol güvenli"i incelemeleri bizim bu husus hakkında 
daha iyi bir anlayı# elde etmemize olanak sa"lamı#tır.

%ncelemelerden elde edilen yaygın bir gözlem, kaldırım kenarı 
otobüs #eritlerinin orta #eritlerden daha fazla çatı#maya yol 
açtıkları idi. Özellikle, sa"a dönen araçlar her zaman otobüs 
#eritlerini geçmek zorundadırlar ve bu durum düz devam eden bir 
otobüs ile kaza ihtimallerini arttırmaktadır. Benzer #ekilde sola 
dönü#ler orta-#erit sistemler üzerinde daha problemlidir, fakat 
sola dönü#leri elemine etmek ve onları döngüler ile de"i#tirmek 
sokak üzerindeki tüm sa"a dönü#leri elemine etmekten daha 
kolaydır. Dahası, bisikletlilerin tahsisli otobüs #eritlerini 
kullandıkları gözlemlenmi#tir ve bu davranı# türü kaldırım kenarı 
#eritlerde daha yaygın olarak   ortaya çıkmı#tır.

KOR%DORLAR BOYUNCA ARAZ% KULLANIMININ KAZA 
FREKANSLARI ÜZER%NDEK% ETK%S% 

Koridorun yakınında büyük bir pazarın varlı"ı hem Mexico 
City’de hem de Guadalajara’da yaya kazalarının en güçlü 
öngörücülerinden biri idi (tablolar A1 ve  A2).  Bu sadece, daha 
yüksek yaya hacimleri nedeniyle de"il aynı zamanda pazarın 
kon( gürasyonundan sonuçlanan ilave riskler nedeniyledir. Mexico 
City’de Merced pazarı alanında, örne"in, satıcılar kaldırımlardaki 
tüm veya pek çok bo#lu"u i#gal ederler ve bu yüzden mevcut 
yaya hacimlerine yetersiz kapasite kalır ve bazı yayalar tra( k 
#eritlerinde yürümeye zorlanırlar. Kaldırım üzerindeki büfelerin 
varlı"ı da, özel araba yollarını, park yeri garajlarına  giri#leri veya 
kar#ıdan kar#ıya geçmeye çalı#an yayaları fark etme ihtimalleri 
azaldı"ı için  sürücülerin görebilirli"ini azaltmaktadırlar.
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Bu ara#tırma projes!,  Bloomberg Ph!lanthrop!es’den alınan destek 
!le fonlanmı#tır .

Yazarlar, b!lg! b!r!k!mler!n! payla#an, yorumlarda bulunan veya 
alan !ncelemeler!ne katılan k!#!lere ve ver! toplamada ve anal!z 
çalı#malarında yer alan herkese te#ekkürler!n! sunmak !sterler.

R!ce  Ün!vers!tes!’nden Rebecca Ja* e ,Porto Alegre, Mex!co C!ty,  ve 
Bogotá !ç!n ver! toplamaya ve anal!ze katılmı#tır.

EMBARQ Meks!ka’dan Saúl  Alveano Aguerrebere, Marco Tul!o  
Pr!ego Adr!ano ve Yorgos  Voukas, Mex!co C!ty’de Metrobús 
METROBÜS  s!stem! ve Guadalajara’da Macrobús METROBÜS 
kor!doru !ç!n ver! toplama çalı#malarını koord!ne etm!#lerd!r. 
Secretaría de V!al!dad y Transporte de Jal!sco’dan Jesús Alberto 
Leyva Gut!errez ve D!ego Monraz V!llaseñor b!ze Guadalajara 
büyük#eh!r bölges! !ç!n kaza ver!sı sa"larken EPS   (Estud!os,  
Proyectos  y Señal!zac!ón V!al  S.A.  de C.V.) ‘ten Joel   Ivan   Zúñ!ga  
Gosálvez,  Guadalajara #ehr! !ç!n traf!k sayımlarını payla#mı#tır.

Mex!co  C!ty Metrobús Operasyonları Müdürü Jorge Coxt!n!ca 
Agu!lar,   Tekn!k D!rektör Jorge  Casahonda Zentella ve  
Dav!d Escalante Sánchez !le beraber, EMBARQ çalı#anları !le 
bulu#mu#lardır ve Metrobús s!stem! üzer!ndek! kazalar hakkında 
deney!mler!n! payla#mı#lardır.

Operasyonlar Müdürü Mar!o  Valbuena, Güvenl!k D!rektörü 
Carlos Gut!errez ve TRANSMILENIO S.A.’dan  Martín Salamanca 
ve Ja!son Lucumí !le beraber b!zlerle  Bogotá’da TransM!len!o 
METROBÜS s!stem! !ç!n kend! kaza ver! tabanını payla#mı#tır ve 
TransM!len!o  kor!dorunun !ncelemes!nde EMBARQ çalı#anlarına 
refakat etm!#t!r. Kolomb!ya Ula#tırma Bakanlı"ından Myr!am  
Ha!dee  Carvajal  Lopez  ve Beatr!z Elena  Jurado Flóres, b!zlere 
Bogotá, Cal!,  ve  Pere!ra #eh!rler! dah!l olmak üzere Kolomb!ya 
ulusal yol güvenl!"! ver! tabanından b!lg!lere er!#!m sa"lamı#tır  .

EMBARQ  Brez!lya’dan Brenda  Mede!ros ve    Marta  Obelhe!ro, 
Brez!lya #eh!rler!nde ver! toplamayı koord!ne etm!#lerd!r. 
Empresa Públ!ca de  Transporte e C!rculação (EPTC)  ve Matr!c!al 
Engenhar!a Consult!va Ltda b!ze Porto  Alegre #ehr! !ç!n kaza 
ver!sı ve traf!k sayımlarını sa"lamı#tır. Urban!zação de   Cur!t!ba 
S.A. (URBS) Cur!t!ba’da METROBÜS kor!dorları !ç!n kaza ver!sı 
sa"lamı#tır. Empresa de  Transporte  e  Trâns!to de  Belo Hor!zonte 
S.A. (BHTrans) Belo Hor!zonte’de pek çok otobüs kor!doru !ç!n 
kaza ver!sı sa"larken, Companh!a de Engenhar!a de Tráfego de 
São Paulo (CET-SP) Sao Paulo’da otobüs yolları !ç!n kaza ver!sı 
sa"lamı#tır. 
 

EMBARQ  H!nd!stan’dan Madhav  Pa!   ve    B!noy  Mascarenhas   
Delh! ‘de METROBÜSS kor!doru ve Ahmedabad’da  Janmarg 
METROBÜS dah!l olmak üzere H!nd!stan #eh!rler! !ç!n ver! 
toplama çalı#malarını koord!ne etm!#lerd!r.

Br!t!sh Colomb!a S!gorta &!rket!nden  (ICBC) Judy Rask! b!z!mle 
TransL!nk Rota 97 ve  99 tahs!sl! otobüs #er!tler! dah!l olmak üzere 
Vancouver #ehr! !ç!n b!z!mle kaza ver! set!n! payla#mı#tır. 

Uluslararası Yol de"erlend!rme Programı (!RAP)’dan Rob 
McInerney b!zlere Br!sbane, Queensland, Avustralya’da Güneydo"u 
otobüs yolu üzer!ndek! yaya kazaları hakkında ver! sa"lamı#tır.

Inst!tuto Metropol!tano Protransporte de L!ma ‘dan R!cardo  R!vera 
Salas   ve Vlad!m!r Amer!co  García Valverde b!zlerle L!ma’da 
Metropol!tano METROBÜS  ‘dak! kazaların b!r ver! tabanını 
payla#mı#tır.

Yazarlar aynı zamanda Fred  Wegman ve Jacques Commandeur  
(SWOV – Hollanda Yol Güvenl!"! Ara#tırması Ulusal Enst!tüsü),  
Steve Lawson (!RAP), Tony Bl!ss, Sam Z!mmerman, ve Sa!d Dahdah 
(Dünya Bankası), Gerhard Menckho*  (Ula#tırma ve Kalkınma 
Pol!t!kası Enst!tüsü), Juan Carlos Muñoz Abogab!r ve Lu!s   Ignac!o 
R!zz!  (Pont!f!cía Un!vers!dad Catól!ca  de  Ch!le), Alexandra Rojas 
ve Claud!a Puentes (Fondo de  Prevenc!on V!al de  Colomb!a), 
Holger Dalkmann, Clayton Lane, Benjam!n Welle, A!leen Carr!gan, 
Aaron M!nn!ck, Heshuang Zeng, ve Kather!ne F!lardo (EMBARQ), 
Janet Ranganathan, ve Dav!d Tomberl!n (Dünya Ara#tırmaları 
Enst!tüsü)  tarafından yapılan de"erl! yorumlara da te#ekkürler!n! 
sunmak !ster.
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EMBARQ
10  G Street, NE, Su!te 800

Wash!ngton, DC  20002
USA (ABD)

+1  (202)  729-7600

EMBARQ ANDINO 
Palac!o V!ejo  216, Of!c!na 702

Arequ!pa, Perú
+51 54283393

EMBARQ MEXICO (Meks!ka) Calle  Bel!sar!o Dom!nguez #8,  Planta Alta 
Colon!a V!lla Coyoacán, C.P. 04000
Delegac!on Coyoacán, Méx!co D.F.

+52 (55) 3096-5742

EMBARQ INDIA (H!nd!stan) Godrej and  Boyce Prem!ses Gaswork Lane, 
Lalbaug Parel, Mumba! 400012

+91 22  24713565

EMBARQ BRAZIL (Brez!lya)
Rua  Luc!ana de Abreu, 471/801

90570-060 Porto Alegre/RS
Bras!l

+55 51  3312 6324

EMBARQ CHINA (Ç!n) Un!t  0902, Chaowa! SOHO Tower A Y! No.  6
Chaowa! Daj!e,  Chaoyang D!str!ct

Be!j!ng 100020, Ch!na
+86 10  5900 2566

EMBARQ TURKEY (Türk!ye)
Sürdürüleb!l!r Ula#ım Derne"! Gümü#suyu Mah. %nönü Cad.

No:29 Saadet Apt. K:6 D:7
Taks!m, Beyo"lu, %STANBUL

Tel: +90 (212)  243 53 05
E-posta: !nfo@embarqturk!ye.org

Web : www.embarqturk!ye.org
facebook: http://www., .com/embarqturk!ye

tw!tter: @embarqturk!ye

Tasarım – Baskı – C!lt
%lbey Matbaa

0212 417 92 92
www.!lbeymatbaa.com.tr

EMBARQ’un m!syonu, #eh!rlerdek! 
ya#amın kal!tes!n! gel!#t!rmek !ç!n çevresel 
ve mal! olarak sürdürüleb!l!r ula#ım 
çözümler!n!n uygulanmasını katal!ze etmek 
ve buna yardımcı olmaktır. 2002’den beraber, 
EMBARQ a"ı, a#a"ıdak! ülkelere ve bölgelere 
gen!#lem!#t!r:  Meks!ka, Brez!lya, H!nd!stan, 
Türk!ye, And Bölges! ve Ç!n.  A", m!mar!den 
hava kal!tes! yönet!m!ne, co"rafyadan 
gazetec!l!"e ve sosyoloj!den !n#aat ve ula#tırma 
mühend!sl!"!ne kadar de"!#en alanlarda 
100’den fazla uzman !st!hdam etmekted!r.


