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1- AMAÇ VE KAPSAM
1.1
Amaç: Şehir içi karayollarında yol üzerinde ve yol kenarında yapılan
inşaat ve tamirat işlerinde alınacak emniyet tedbirleri ile trafik güvenliğinin
sağlanmasıdır.
1.2
Kapsam: Bu standart, şehir içi karayolları üzerinde ve yol kenarında
trafiği etkiliyecek şekilde yapılan inşaat ve tamirat sebebiyle alınacak emniyet
tedbirleri için gerekli olan geçici trafik kontrolünde uygulanacak prensip ve esasları
kapsar.
Örneklerle genel yöntemleri belirtilen alınacak tedbirler, çalışmanın şekli ve fiziki
şartlara göre azaltılıp çoğaltılabilir.

2- TERİMLER VE TARİFLERİ
2.1
Araç
Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş
makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır.
2.2
Taşıt
Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır.. Bunlardan
makina gücü ile yürütülenlere “motorlu taşıt”, insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere
“motorsuz taşıt” denir.
2.3
Sürücü
Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden
kişidir.
2.4
Yaya
Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan
insandır.
2.5
Yol kullanıcıları
Karayolunu kullanan, yaya, sürücü ve yolculardır.
2.6
Trafik
Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.
2.7
Trafik hacmi (trafik akımı)
Verilen bir süre içerisinde belirlenen bir yol kesiminden veya noktasından geçen
toplam taşıt sayısıdıır. Yıllık, günlük, saatlik veya 15 dakikalık periyotlarla ifade edilir.
2.8
Zirve saat (Doruk saat)
Gün içerisinde en yüksek trafik hacminin görüldüğü saattir.
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2.9
Ayırıcı (refüj)
Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer
tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya
gereçdir.
2.10
Karayolu
Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve
alanlardır.
2.11
Bölünmüş karayolu
Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt
yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.
2.12
İki yönlü karayolu
Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.
2.13
Tek yönlü karayolu
Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.
2.14
Taşıt yolu (kaplama)
Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır.
2.15
Bisiklet yolu
Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan kısmıdır.
2.16
Yaya yolu (yaya kaldırımı)
Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında
kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır.
2.17
Banket
Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç
üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı,
zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır.
2.18
Şerit
Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle
ayrılmış bölümüdür.
2.19
Trafik işaret levhası
Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol,
renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır.
2.20
Trafik işaretleri
Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler,
yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için
yaptıkları hareketlerdir.
2.21
Tehlike uyarı işaretleri (T Grubu)
Karayolu ve yakın çevresindeki tehlikeler hakkında, yoldan yararlananlara uyarı
görevi yapan işaretlerdir.
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2.22
Trafik tanzim işaretleri (TT Grubu)
Karayolundan yararlananlara, trafik düzen ve güvenliğini sağlamak yönünden,
uymaları gerekli olan, yasaklama, kısıtlama ve mecburiyetleri bildiren levhalardır.
2.23
Bilgi işaretleri (B Grubu)
Yoldan yararlananlara, yol ve yakın çevresi, yol kenarında bulunan yerleşim
yerleri ile çeşitli hizmet birimleri hakkında bilgi veren işaretlerdır.
2.24
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
İkaz anlamında olan, bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesini bildiren ışıklı
işarettir. (yol ver işaret levhası gibi).
2.25
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
Dur işareti levhası anlamında olan, gidilecek yolun açık olduğu görüldükten
sonra yeniden hareket edilmesini bildiren ışıklı işarettir.
2.26
Çalışma alanı
Yolda veya yol kenarında yapılacak inşaat, tamirat, bakım, yenileme gibi
çalışmalar sebebiyle, yolun normal işlevinin bozulduğu, çalışma sahası ile bu
sahanın yanında malzemelerin, aletlerin, kazı malzemelerinin depolandığı ve çalışma
sırasında araçların manevrası için kullanılan alandır (Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'e
bakılmalıdır).
2.27
Geçici trafik kontrolü (GTK)
Çalışma alanında, araç ve yaya geçişini sağlayan, yayaların yürüyüş veya
binalara erişebilmesi için uygulamada alınması gereken düzenleme ve emniyet
tedbirleridir.
2.28
Geçici trafik kontrol bölgesi (GTKB)
Yol veya yol kenarındaki çalışma sebebiyle, yolda geçici trafik kontrolünün
uygulanacağı kısımdır (Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'e bakılmalıdır).
2.29
Geçici trafik kontrol planı (GTKP)
Geçici trafik kontrol bölgesinde sürücü, yaya ve çalışanlar için alınacak emniyet
tedbirlerinin yazılı olduğu plandır (Şekil 4’e bakılmalıdır).
2.30
Trafik kontrol donanımı
Geçici trafik kontrol planlamasına uygun olarak alınan tedbirlerin
uygulanmasında kullanılan, yol sathı ve satıh üstündeki yazı, işaret, bayrak, engel
gibi her türlü işaret ve levhalardır.
2.31
Ön uyarı alanı
Yol kullanıcılarının, çalışma alanı yaklaşımında, önceden uyarıldığı geçici trafik
kontrol bölgesindeki kısımdır (Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'e bakılmalıdır).
2.32
Geçiş alanı (rakortman)
Geçici trafik kontrol bölgesindeki, yolun genişten dara veya tersine gittikçe
değişerek, trafiğin normal istikametine dönüştürüldüğü kısımdır (Şekil 1, Şekil 2 ve
Şekil 3'e bakılmalıdır).
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2.33
Giriş rakortmanı (katılım rakortmanı)
Çalışma alanı başlangıcındaki emniyet alanının öncesinde, bir şeritteki trafiğin
diğer şerite katılmasını sağlayan düzenlemedir (Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'e
bakılmalıdır).
2.34
Çıkış rakortmanı
Çalışma alanının sona erip, yolun normal akış düzenine çevrildiği kısımda
yapılan düzenlemedir (Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'e bakılmalıdır).
2.35
Kaydırma rakortmanı
Şeritlerdeki trafiğin, şerit sayısını azaltmadan geçici yön değiştirmesini sağlayan
düzenlemedir (Şekil 2 ve Şekil 3'e bakılmalıdır).
2.36
Banket rakortmanı
Yol kenarındaki banketi trafiğe geçici kapatan düzenlemedir (Şekil 2 ve Şekil 3'e
bakılmalıdır).
2.37
Trafik alanı
Çalışma alanında, trafiğin geçmesine ayrılan kısımdır (Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil
3'e bakılmalıdır).
2.38
Emniyet alanı
Çalışma alanı önünde, arkasında ve/veya yanında, çalışanların ve trafiğin
emniyetini sağlamak üzere ayrılan kısımdır (Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'e bakılmalıdır).
2.39
Ön emniyet alanı
Giriş rakortmanı ile çalışma alanının önünde, çalışanların ve trafiğin emniyetini
sağlamak üzere ayrılan kısımdır (Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'e bakılmalıdır).
2.40
Yan emniyet alanı
Çalışma alanı ile trafik alanı arasında bırakılan, çalışanların ve trafiğin
emniyetini sağlamak üzere ayrılan kısımdır (Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'e bakılmalıdır).
2.41
Geçiş alanı (arka emniyet alanı)
Çalışılan alanın sonunda, trafiğin normal akış düzenine çevrildiği kısımdır (Şekil
1, Şekil 2 ve Şekil 3'e bakılmalıdır).
2.42
Anlık hız (Nokta hızı)
Bir taşıtın, karayolunun belirli bir noktasından geçtiği andaki hızıdır.
2.43
Ortalama Hız (Ortalama nokta hızı)
Belirli bir mahaldeki taşıtların yaptığı anlık hızların toplamının, gözlemlenen taşıt
sayısına bölünmesiyle elde edilen hızdır.
2.44
Yoldaki % 85’lik hız
Bir yol kesiminde ve belirlenen zamanda gözlemlenen taşıt hızlarının küçükten
büyüğe sıralandıktan sonra %85’lik kısma denk gelen hız değeridir. Diğer bir ifade ile
hız dağılımında 85. yüzdelik dilime düşen hızdır.
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2.46
İşletme hızı
Serbest akım koşullarında taşıtların gözlemlenen hızlarıdır. Bu standart
kapsamında işletme hızı olarak yoldaki % 85’lik hız esas alınmıştır.
2.47
İntikal süresi
Bir sürücünün yoldaki bir engeli görüp idrak ederek ayağını frene götürüp, freni
uygulamaya başlayıncaya kadar geçen süredir (saniye olarak).
2.48
Platform
Karayolunun, taşıt yolu (kaplama) ile yaya yolu (kaldırım) veya banketinden
oluşan kısmıdır.
2.49
Yaya bariyeri
Çalışma sahalarında yayaların yönlendirilmesi
sınırlandırılması amacı ile kullanılan bariyerdir.

ve

çalışma

alanının

2.50
Yansıtıcı (reflektif) malzeme
Üzerine ışık vurduğunda gelen ışığı belirli bir açı ile geriye yansıtan ve trafik
işaret levhalarının imalatında kullanılan malzemedir.
2.51
Servis yolu
Yapım bakım ve onarım çalışmalarının yapılbilmesi için trafiğin geçici olarak
kanalize edildiği yol.

3-

KURALLAR

3.1

Genel



Her çalışma alanı, yeterli işaretlerle donatılarak yaya ve sürücüler önceden
haberdar edilmeli, çalışma alanındaki çalışanlar da dahil yol kullanıcılarına karşı
gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır.



Alınacak emniyet tedbirlerinde, mümkün olduğunca, yolun normal zamanda
kullanma şekline fazlaca müdahale etmeyecek biçimde olmasına dikkat edilmeli
ve tedbirdeki trafik kontrolü şekli, yolun cinsine, trafik şartlarına, çalışmanın
süresine, trafik alanına yakınlığına, yoldaki mevcut köprü, bina gibi fiziki
yapılara göre seçilmelidir.



Şehir içi yollarda, göreceli olarak düşük hız, yüksek hacim, dar yol veya şeritler,
sık kavşaklar, önemli ölçüde yaya trafiği, araç ile yaya trafik kesişmeleri ve çok
sayıda ağaç ve direk gibi yol kenarı engelleri olduğundan, seçilecek geçici trafik
kontrolünün taşıt yolu üzerindeki ve kenarındaki çalışmalara yapacağı etki
dikkatle araştırılmalıdır.



Seçilecek tedbirlerde, yol kullanıcılarının (sürücü, yolcu ve yayalar) karmaşık
davranışlarına sebep olunmamalıdır.
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Yapılacak çalışmada, köprü, yükseklik, ağırlık veya geometrik kısıtlama
sebebiyle, özellikle ticari araç trafiği geçici bir süre için değişik güzergâhlara
verilebilir.
3.2

Geçici trafik kontrol bölgesinde (GTKB) uygulanacak genel kurallar

3.2.1 GTKB'de yol ve işaretlemeler
GTKB'deki çalışmalar sırasında; sürücü, yaya, çalışan ve acil yardım
personeline öncelikli emniyet tedbiri sağlanmalıdır. Bunun için:
a) GTKB’de yol ve yol şeritleri için emniyetli bir genişlik (en az 2,75 m)
sağlanmalıdır.
b) Geçici trafik kontrol planında, GTKB’ye girmeden önce, alanın durumu yol
kullanıcılarına anlaşılır bir biçimde işaret ve şemalarla anlatılmalıdır. Uygulanacak
tedbirlerde, trafikten sorumlu idarenin görüş ve onayı alınmalıdır.
3.2.2 Trafiğin kısıtlanması ile ilgili emniyet tedbirleri
a) Çalışma alanının emniyetinden sorumlu kişiler, çalışma alanını kullanacak
olan trafiğin konforu, sürücü, yaya ve çalışanların emniyetini sağlama konusunda
daha önceden eğitilm almış olmalıdır.
b) Sürücüler, çalışma alanında tesis edilecek servis yolu ve/veya rakortmanlar
sebebiyle hızlarını azaltacağından, ani hız azaltılması gerektiren tasarımdan
mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
c) Yol daraltması veya şerit azaltması ile hızlı manevra yapılmasını
gerektirecek sık ve ani geometrik değişiklikler yapılmamalıdır.
d) GTKB’de takip edilecek güzergâh ve işaretler devamlı olarak kontrol edilip,
değişik hava şartlarında görülebilir, temiz ve bakımlı olması sağlanmalıdır.
e) Trafik işaret levhalarının herhangi bir nedenle devrilmesinin önlenmesi için
sabitlenmeli, sabitleme için bordür taşları vb. rijit malzemeler kullanılmamalıdır.
f) GTKB’de bir kaza olduğunda, sebebi araştırılıp gereğinde başka düzenleme
ve tedbirler de alınmalıdır.
g) Trafiği kısıtlayıcı çalışmalar, mümkün olduğunca zirve saat dışında, gece
geç saatlerde yapılmalı ve en kısa zamanda bitirilmelidir.
h) Karayollarında yapılacak trafiği kısıtlayıcı çalışmalarda, yayalara emniyetli
geçiş yolları sağlanmalıdır.
i) Çalışmaların geceye sarkması durumunda uyarı ışıkları kullanılmalı ve uyarı
ışıkları yerlerine konulmadan önce yakılıp kontrol edilmelidir.
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j) Araçların çalışma alanına ve yaya yollarına girişini engellemek için konulan
engeller; yoldaki çalışmanın şekline, süresine, gün içindeki çalışma saatlerine,
yoldaki trafik hacmi ve işletme hızına göre seçilip, çalışma alanı boyunca devam
etmelidir.
k) Çalışma alanlarında karmaşık trafiğin yönlendirilmesi için değişken mesaj
levhaları, tehlike ikaz ışıkları, bayraklar gibi şartlara uygunluğu iyi düşünülmüş
önlemler alınmalıdır.
l) Çalışma alanına tehlikeli şekilde hızla yaklaşan araçlar olduğunda,
bayrakçılar, çalışanlara sesli alarm verecek şekilde donatılmalıdır.
m) Çalışma alanlarının çok uzun tutulması önlenmeli, birbirine yakın
mesafedeki çalışmalar birleştirilerek gerekli tedbirler alınmalıdır.
n) Sürücülerin olumsuz etkilenmemesi için, gereksiz ve aşırı trafik güvenliği
önlemlerinden kaçınılmalıdır.
o) İşin adı, şekli, bitiş tarihi, trafiğe etkisi, trafik türlerine göre alternatif
güzergah gibi konularda, levha ve broşürlerle halka bilgi verilmelidir.
p) Yoldaki çalışmanın bitirilmesinden sonra çalışma ile ilgili konulan geçici
trafik kontrol donanımları derhal kaldırılmalıdır.
3.2.3 GTKB’ye yaklaşırken, sürücü ve yayaların uyarılması
a) Trafiğin başka bir yola yönlendirilmesi mümkün ise çalışma yapılan yolun
trafiğe kapatılması gerekir.
b) Trafiğin başka yola yönlendirilmesi mümkün değilse trafiği önceden
yönlendirmek üzere, doğru ve kolay anlaşılır yol sathı işaretleri, değişik aydınlık
seviyesi ve hava koşullarında etkili diğer tedbirler ile birlikte işaret levhaları
kullanılarak emniyet sağlanmalıdır.
c) Trafiği yönlendirecek yol sathı işaretleri ile diğer işaretler, kararsızlığa
meydan vermeyecek ve sürücülerin gerekli tedbirleri alması için yeterli zaman ve
mesafeyi sağlayacak şekilde uygun yerlere yerleştirilmelidir.
d) Mümkün ise çalışma yapılan yerin çevresi, hem o alanın hem de orada
çalışan personelin korunması amacıyla geceleri aydınlatılmalıdır. Çalışma alanı,
trafik konileri ve/veya onarım yaklaşım levhaları ile yaya bariyerleri kullanılarak
çevrilmeli, böylece sürücünün platformu daha rahat görmesi sağlanmalıdır.
e) Trafik işaretlerinin yerleştirilmesinde, yol çalışması nedeniyle daraltma
yapılacak kesiminin aksi yönündeki trafiğe hitap eden ve çalışma alanına en uzak
mesafede kullanılması gereken (T-15) nolu "yolda çalışma" işaret levhasının
konulmasıyla başlanarak, çalışma yapılacak kesime doğru işaret levhaları ve diğer
trafik kontrol elemanları konulmalı, daha sonra daraltma yapılacak kesimde trafiğin
akış yönünde, uzaktan yakına doğru işaretleme yapılmalı, çalışma alanı önünde
rakortman oluşturularak sürdürülmeli, çalışma alanı çevresinde devam ederek arka
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amniyet alanında
başlanılmalıdır.

işaretleme

yapılarak

bitirilmeli,

çalışmaya

daha

sonra

f) Trafik işaret levhaları, çalışma alanı çevresindeki, arka emniyet alanında
bulunan koni ve onarım yaklaşım levhalarından başlanarak geriye doğru toplanmaya
başlanmalı, daraltma yapılan yol kesiminde çalışma alanından uzaklaşarak trafik
işaret levhaları kaldırılmalı, daha sonra daraltma olmayan aksi yöndeki işaretler,
çalışma alanından uzaklaşarak toplanmalıdır.
g) Çalışma sahasına yaklaşırken ilk uyarı işaretinin konulacağı yer, sürücünün
işareti gördüğünde gerekli tedbirleri alması için gerekli zaman ve yeterli mesafeyi
sağlayacak uzaklıkta olmalıdır.
h) Trafik konilerilerin, trafik işaretlerinin, lambaların vb. yerleştirilmesi
sırasında, iş ile ilgili tüm personelin, üzerinde ışık yansıtıcı (reflektif malzeme vb.)
materyal bulunan bakım yeleği giymesi gerekir.
i) Yaya yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmalarında ve yaya yollarını
da kapsayan çalışmalarda, yayalara geçişleri için mutlaka bir alternatif yol
gösterilmelidir. Geçici olan bu alternatif yaya yollarının genişliği en az 1 m olmalıdır.
Yayaların taşıt yolundan yürütülmelerinin zorunlu olduğu durumlarda, yaya bariyerleri
ve trafik konileri yardımıyla güvenli bir geçiş bölgesinin oluşturulması gerekmektedir.
j) Çalışma yapılan yerin çevresinde yayaların güvenle geçişini sağlayacak
şekilde işaretleme yapılmalı ve çalışma alanının yaya kaldırımına yakın olan kesimi,
yaya bariyerleri ile çevrilmelidir.
k) Yaya bariyerlerinin devrilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalı,
süreklilik sağlanması için bariyerler, birbirleri ile bağlanmalıdır.
l) GTKB’de diğer tedbirler yeterli olmadığında, bayraklı yol göstericiler
(bayrakçılar) görevlendirilmelidir.
3.2.4 Kolay anlaşılır donatı kullanılması
Çalışma alanına yaklaşımda kullanılacak trafik kontrol elemanları, herkes
tarafından kolaylıkla anlaşılabilir olmalı ve sadece standart trafik işaretleri ile trafik
kontrol elemanları kullanılmalıdır.
3.2.5 GTKB’deki yol kenarı tamiratında, tehlike potansiyeli arttığından
emniyetin ön planda tutulması
a) Şehirdeki yoğunluğu az trafikli yollarda, mümkünse kaza yapmış veya
bozulmuş araçların çekilebileceği bir alan ayrılmalıdır.
b) Yol sathı ve ışıklı işaretler, trafiği yönlendirecek şekilde olmalıdır.
c) Çalışma alanında, mümkün olduğunca trafik şeritinden ayrı, çalışanlar,
malzemeler ve iş makinaları için yeterli büyüklükte bir alan bırakılmalıdır.
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Yaya yolu

d) GTKB’de yayaları, araç trafiğinden koruyan geçiş yolu tesis edilmelidir
(Şekil 1'e bakılmalıdır).

Yaya yolu

>5,50 m

>1 m

Yaya bariyeri

Şekil 1 - Yayaların yönlendirilmesi
3.2.6 GTKB’de uygulanacak geçici trafik kontrol planının, çalışanların da
önerileri dikkate alınarak hazırlanması
GTKB’de uygulanacak geçici trafik kontrol planında, çalışma alanındaki
personelin görüş ve önerilerini dikkate alarak, buna göre gereğinde daha önce alınan
tedbirlerde uyarlamalar yapmalıdır.
3.2.7 Büyük boyutlu çalışmalarda, yazılı ve görsel basın ile işbirliği
yapılarak halkın bilgilendirilmesi
Büyük boyutlu çalışmalarda, yazılı ve görsel basın ile işbirliği yapılarak, belirli
aralıklarla halk bilgilendirilmelidir.

3.3

Geçici trafik kontrol elemanları

3.3.1 Geçici trafik kontrol planı (GTKP)
GTKB’de emniyet tedbirlerinin gösterildiği planda, kontrollerin ayrıntılarının
gösterilmesi gerektiğinde Şekil 4’te verilen özel işaretler belirtilmelidir. Plandaki
ayrıntı seviyesi, alanın karmaşıklığına bağlı olup, uygulamada aksaklık görüldüğünde
planda derhal revizyona gidilmelidir.
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Yaklaşık bir saatlik küçük ve kısa tamiratlarda, önceden düşünülmüş geçici
trafik kontrol planlarına gerek olmayabilir. Buralarda daha önce uygulanmış trafik
emniyet konisi, uyarı işareti gibi daha basit tedbirler yeterli olabilir.
3.3.2 Geçici trafik kontrol bölgesi (GTKB)
Önceden trafiğin uyarıldığı alandan başlayarak, çalışma alanı ve trafiğin
normal düzenine kavuştuğu yere kadar olan GTKB, genellikle 5 kısımdan oluşmalıdır.
Bunlar:
1. Ön uyarı alanı,
2. Geçiş alanı,
3. Çalışma alanı
4. Trafik alanı
5. Son geçiş alanı (Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5'e bakılmalıdır)
3.3.2.1 Ön uyarı alanı
Çalışma alanı yaklaşımındaki trafik işaret levhalarının konulduğu bu
alanda, %85’lik hız, çalışmanın şekli ve konumu ile çalışma genişliğine bağlı olarak iki
yönlü yollarda genel olarak yolun sağında, bölünmüş yollarda yolun her iki tarafında
uygun trafik işaretleri konularak yol kullanıcıları uyarılmadır.
Trafiğin seyir yönünde ilk uyarı işaretinin konulacağı yer, sürücünün işareti
gördüğünde gerekli tedbirleri alması için gerekli zaman ve yeterli mesafeyi
sağlayacak uzaklıkta olmalıdır. Bu kısımdaki işaretin konulacağı yer ile geçiş alanı
arasındaki mesafe, yoldaki ortalama hıza ve sürücülerin intikal süresine bağlı olup, genel
olarak yoldaki ortalama hızın 0,7 katı kadar (en az 35 m), şehirdeki yüklü trafiğin
bulunduğu esas arterlerde 1,2 katı kadar (en az 60 m) alınmalıdır.
3.3.2.2 Geçiş alanı
Sürücülerin, yoldaki normal istikametlerini değiştirmesi gereken ve normal
trafik akışının, değişik şeritlere yönlendirildiği bu alanda, çalışma alanının yol
boyunca ilerlemesi ile geçiş alanı da ilerletilmelidir. Bu geçici değişim geçiş alanında
tesis edilecek rakortman ile sağlanmalıdır (Şekil 3'e bakılmalıdır).
3.3.2.2.1 Rakortman
Geçici trafik kontrol bölgesinde, çalışma alanı başlangıcındaki ön emniyet
alanının öncesinde ve çalışma alanının sonundaki arka emniyet alanının sonrasında,
trafik güzergâhının değiştirildiği veya düzeltildiği geçiş bölgesinde, trafik konileri,
mafsallı - mafsalsız silindirler ve/veya onarım yaklaşım levhaları vb. trafik kontrol
elemanları ile rakortman tesis edilmelidir.
Kısa süreli çalışmalardaki (üzerinden gece geçmeyen çalışmalar) rakortman
tesislerinde trafik konilerileri ve/veya onarım yaklaşım levhaları kullanılmalı, uzun
süreli çalışmalardaki (üzerinden gece geçecek çalışmalar) rakortman tesislerinde ise,
mafsallı - mafsalsız silindirler ve/veya onarım yaklaşım levhaları ile flaşörler
kullanılmalıdır. Zorunlu durumlarda gece çalışmalarında trafik konileri kullanılması
durumunda, trafik konileri üzerinde sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek
reflektif (yansıtıcı) malzeme bulunmalı, ayrıca flaşör kullanımı da sağlanmalıdır (Şekil
2'ye bakılmalıdır).
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G

G

L

Gece

Gündüz

L

Gece

Gündüz

Onarım yaklaşım levhaları ile rakortman tesisi

Koniler ile rakortman tesisi

Şekil 2 - Rakortman tesisi

Rakortmanın uzunluğu; işletme hızı, çalışmanın genişliği, rampa, kavşak, kurp
yakınında olmasına bağlı olarak değişmelidir. En uygun rakortman boyu, bölgede
yapılan gözlemlere göre gereğinde düzeltilerek tayin edilmelidir.
Tavsiye edilen giriş rakortman uzunluğu (L), Çizelge 1’den alınabileceği gibi
aşağıdaki bağıntı kullanılarak da hesaplanabilir:
L = GV2 / 156
Burada;
L
Rakortman uzunluğu (m),
G
Çalışmanın genişliği (m),
V
Yoldaki ortalama trafik hızı (km/s) dır.
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Çizelge 1 - Geçici trafik kontrol bölgesinde tavsiye edilen rakortman uzunlukları,
trafik konileri ve flaşör adetleri
Hızlar
(Km/h)

≤40 Km/h

≤50 Km/h

≤60 Km/h

≤70 Km/h

≤80 Km/h

≤90 Km/h

Trafik koni
yükseklikleri
(mm)*

450

450

450
750

450
750

750
1.000

750
1.000

Çalışmanın genişliği (G)
(m)

Rakortman detayları
1
1- Rakortman uzunluğu
(m)
2- Asgari trafik konileri
sayısı (adet)
3- Asgari ikaz lambası
(flaşör) sayısı (adet)
1- Rakortman uzunluğu
(m)
2- Asgari trafik konileri
sayısı (adet)
3- Asgari ikaz lambası
(flaşör) sayısı (adet)
1- Rakortman uzunluğu
(m)
2- Asgari trafik konileri
sayısı (adet)
3- Asgari ikaz lambası
(flaşör) sayısı (adet)
1- Rakortman uzunluğu
(m)
2- Asgari trafik konileri
sayısı (adet)
3- Asgari ikaz lambası
(flaşör) sayısı (adet)
1- Rakortman uzunluğu
(m)
2- Asgari trafik konileri
sayısı (adet)
3- Asgari ikaz lambası
(flaşör) sayısı (adet)
1- Rakortman uzunluğu
(m)
2- Asgari trafik konileri
sayısı (adet)
3- Asgari ikaz lambası
(flaşör) sayısı (adet)

(L)

(L)

(L)

(L)

(L)

(L)

2

3

4

5

6

7

10 20 30 40 50 60 70
4

5

6

7

8

9

10

2

2

4

5

6

7

9

16 32 48 64 80 96 110
4

5

6

7

9

10 12

3

3

5

6

8

9

11

23 46 69 92 115 138 161
4

6

8

10 13 15 17

3

4

6

8

9

10 12

31 62 93 124 155 186 217
4

7

10 13 15 18 21

3

5

7

9

11 13 15

41 82 123 164 205 246 287
5

9

12 16 19 23 26

4

7

9

12 15 18 21

52 104 159 212 265 318 363
6

11 15 19 23 26 30

4

8

11 14 17 20 23

* Rakortmanlarda kullanılan trafik konileri, Çizelge 1’de verilen ebatlarından bir üst
boyutta kullanılabilir.
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Çizelge 2'de, giriş rakortmanının boyuna göre, kaydırma, çıkış ve banket rakortman
oranları verilmiştir.
Çizelge 2 - Giriş rakortmanının boyuna göre rakortman oranları
Rakortmanın durumu

Rakortman boyu (en az)

Giriş (katılma) rakortmanı

L

Kaydırma rakortmanı
Çıkış rakortmanı
Banket rakortmanı

L/2
L/3
L/3

3.3.2.2.2 Giriş (katılım) rakortmanı
Sürücülerin diğer şeritteki trafik hızına uygun hıza gelip, bu şeritteki trafiğe
katılmasını sağlayan giriş rakortmanı uzunluğu, kaydırma rakortmanın en az iki katı
uzunluğunda olmalıdır.
İki yönlü ve iki şeritli yolda, bir şeritin kapatılarak tek şeritte, iki yöndeki trafiğe
dönüşümlü olarak yol vermek üzere tesis edilen rakortmanlarda, trafik, bayrakçılar ve
trafik işaretleri ile kontrol edilmelidir (Şekil 3 bakılmalıdır).
3.3.2.2.3 Kaydırma rakortmanı
Kaydırma rakortmanı uzunluğu, giriş rakortmanı uzunluğunun en az yarısı
kadar olmalıdır.
3.3.2.2.4 Çıkış rakortmanı
Çıkış rakortmanı uzunluğu, giriş rakortmanı uzunluğunun en az üçte biri kadar
olmalıdır.
3.3.2.2.5 Banket rakortmanı
Standart genişlikteki banketlerde, banket rakortmanı
rakortmanı uzunluğunun en az üçte biri kadar olmalıdır.

uzunluğu,

giriş

3.3.2.3 Çalışma alanı
Çalışmanın yürütüldüğü saha ile bu alanın yanında malzemelerin, aletlerin, kazı
malzemelerinin depolandığı ve çalışma sırasında çalışmaya katılan araçların manevrası
için kullanılan bölümdür (Şekil 3'e bakılmalıdır).
Esas faaliyetin yapıldığı bu alanda, yoldaki mevcut trafiğin kontrollü olarak
geçmesine izin verilen trafik alanı ile çalışılan alan arasında, önünde ve bitiminde
emniyet alanları ayrılmalıdır
Yoldaki normal trafiğe tamamen kapatılmış olan çalışma alanında; çalışanlara,
iş makinalarına, kullanılacak malzemenin depolanmasına ve emniyet alanlarına yer
ayrılmalıdır. Çalışma alanı, işin durumuna göre sabit veya hareketli olabilir. Uzun
süreli çalışmada, çalışma alanı sınırları dışındaki yaya ve araçlar, çalışma alanından
engellerle korunmalıdır.
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Yaya yolu

Çıkış rakordmanı

Çalışma alanının uzunluğu

Geçiş alanı
(Arka emniyet alanı)

Yaya bariyeri
Çalışma sahası
Y

E

Ön Emniyet Alanı

L
Giriş rakordmanı
G
Çalışmanın genişliği

Yaya yolu

Ön uyarı alanı

Şekil 3 - İki yönlü yollarda geçici trafik kontrol bölgesi bölümleri
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Giriş Rakordmanı
(Katılım Rakordmanı)

L
Çıkış Rakordmanı:
Bölünmüş yollarda
kaydırma rakordmanına
bağlıdır

Ön Emniyet Alanı
Kaydırma Rakordmanı

1/2 L

Ön Emniyet Alanı

1/2 L
Çıkış Rakordmanı

1/3 L

Kaydırma Rakordmanı

1/3 L

Banket Rakordmanı

L

Giriş Rakordmanı
(Katılım Rakordmanı)

Şekil 4 - Çizgi İle bölünmüş yollarda geçici trafik kontrol bölgesi bölümleri
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Giriş Rakordmanı
(Katılım Rakordmanı)

L

Çıkış Rakordmanı:
Bölünmüş yollarda
kaydırma rakordmanına
bağlıdır

Ön Emniyet Alanı

Kaydırma Rakordmanı

1/2 L

Ön Emniyet Alanı
Çıkış Rakordmanı

1/3 L
1/2 L

Kaydırma Rakordmanı

1/3 L

Banket Rakordmanı

L

Giriş Rakordmanı
(Katılım Rakordmanı)

Şekil 5 - Refüjle bölünmüş yollarda geçici trafik kontrol bölgesi bölümleri
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Flaşlı ok

Trafik veya
yaya sinyali

Ok levhalı araç
Engel
Trafiği
yönlendirme
donanımı

Değişebilir
mesaj

Trafik yönü

Geçici trafik
yönü
Bayrakçı

Aydınlatma
donanımı

Araç üzerinde
değişebilir mesaj

Işıklı tehlike
işareti

Çalışma alanı

Uzun süreli
çalışmada
kaldırılacak yol
çizgisi

İş makinesi

Şekil 6 - Trafik kontrol planında kullanılabilecek özel işaretler

3.3.2.3.1 Trafik alanı
Çalışma yapılan alanın yanında, trafiğe açık olan şeritten trafiğin sürdürülmesi
durumunda, çalışma yapılan alan ile trafik alanı arasında, güvenlik açısından hızlara
bağlı olarak Çizelge 3'te belirtilen mesafelerde, yan emniyet açıklığı bırakılmalıdır.
Çizelge 3 - Hızlara göre ön emniyet ve yan emniyet açıklığı
Hız
Ön emniyet açıklığı (E) Yan emniyet açıklığı (Y)
(km/h)*
(≥ m)**
(≥ m)

Arka emniyet açıklığı
(≥ m)
30
10
0,5
9
40
17
0,5
9
50
25
0,6
9
60
35
0,7
9
70
65
0,9
9
80
85
1,2
9
90
105
1,3
9
*: Hızlar, yoldaki çalışma başlamadan önce belirlenen % 85’lik hızdır.
**: Görüşün açık olduğu düz yolda. (görüşün kapalı olduğu durumlarda bu mesafeler
uzatılmalıdır)
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3.3.2.3.2 Emniyet alanı
Bu alan, trafiği çalışmadan, çalışmayı da trafikten korumak için gereklidir.
Emniyet alanları; çalışma alanın önünde, trafik alanı ile çalışılan alan arasında ve
çalışma alanının arkasında bulunmalıdır (Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5'e bakılmalıdır).
Bu alanda çalışma faaliyeti olmamalı, malzeme depolaması, iş makinası veya
park etmiş araç bulunmamalıdır. Emniyet alanlarına yalnızca trafik konileri ve
işaretleri kontrol etmek amacı ile girilebilir.
3.3.2.3.3 Ön emniyet alanı
Çalışma sahası ile giriş rakortmanı arasındaki alan olup, genişliği o yoldaki
işletme hızına bağlı olarak değişir. Çalışma alanından önce trafik akımına karşı ve
kapatılan trafik şeriti önünde yer alan ön emniyet alanına koruyucu olarak taşıt
bırakılacaksa, bu araç ikaz ışıklı olmalı, çalışma sahası ile arasında en az 5 m boşluk
bulunmalı ve taşıtın ön kısmı trafik alanına dönük olmalıdır.
Ön emniyet alanı uzunluğunun tayininde, Çizelge 3‘de verilen en az ölçülere
uyulmalıdır. Çizelge 3’de en düşük genişliklere yer verilmiş olup, özellikle görüşün
kapalı olduğu kesimlerde ön emniyet alanının genişliği, artırılmalıdır (Şekil 7'ye
bakılmalıdır).

Şekil 7 - Görüşün kısıtlı olduğu kurplarda rakortman tesisi

18

3.3.2.3.4 Yan emniyet alanı
Kazı yapılan çalışmalarda, kazıdan çıkan toprağı yığmak, kazı yakınından
geçen araçların neden olacağı toprak kaymasına mani olmak ve çalışma alanını
emniyete almak üzere, Şekil 3 ‘de gösterilen yan emniyet alanı ayrılmalıdır. Bu alanın
genişliği, o yoldaki işletme hızına bağlı olarak Çizelge 1’den alınmalıdır.
3.3.2.3.5 Arka emniyet alanı
Çalışma sahası ile çıkış rakortmanı arasındaki alan olup, genişliği bütün
çalışmalarda en az 9 m olmalıdır. Bölünmüş yollarda çalışmanın sona erdiğini
belirtmek üzere kullanılan (TT-32) nolu “bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu”
işaret levhası, trafiği normal düzenine çevirmek üzere, trafik akış yönünde 500 m
içinde bir başka çalışma olmadığı durumda konulmalıdır.
3.3.2.3.6 Olay nedeni ile bekleme alanı
Trafik akımı yüksek yollarda, araçların arızalanması veya kazası sonucu
çekilmeyi bekleme gibi bir olay sebebiyle, araç/araçların bekleyebileceği olay yerinin,
başında veya her iki tarafında, en çok ön emniyet alanı kadar yer ayrılabilir.
3.4

Yayalar ve çalışanlar için alınacak emniyet tedbirleri

3.4.1 Yayalar için alınacak emniyet tedbirleri
Yol üzerinde veya yol kenarındaki çalışma veya bir kaza ihtimali olabilecek
hallerde, yayalar için
aşağıdaki emniyet kuralları uygulanmalıdır (Şekil 1'e
bakılmalıdır);
 Yayalar, çalışma alanındaki araç, gereç ve çalışma alanı ile doğrudan
karşılaştırılmamalı, bunlardan uzakta tutulmalı,
 Yayalar, çalışma alanındaki trafik yolu ile çakıştırılmamalı,
 Yayaların taşıt yolundan yürütülmelerinin zorunlu olduğu durumlarda, yaya
bariyerleri ve trafik konileri yardımıyla güvenli bir geçiş bölgesi oluşturulmalı,
 Yayalara, emniyetli ve mümkün olduğunca yaya kaldırımı şartlarına uygun yürüme
güzergahı sağlanmalı,
 Yayaların ihtiyacına göre tedbirler alınırken, görme, yürüme ve işitme özürlüler de
dikkate alınmalı,
 Yayaların, geçici trafik kontrol bölgesinde takip edecekleri güzergâh açık ve kolay
kavranır levhalarla donatılmalı, yaya bariyerleri vb. engeller ile araç trafiğinden
ayrılarak kazalara karşı korunma sağlanmalı,
 Özellikle bir yönü kapatılıp, diğer yöndeki trafiğin iki yönlü olarak işletildiği
bölünmüş yollar üzerinden karşıya geçişlerde yayalar kanalize edilmeli ve geçiş
kesimlerinde işaretler ile trafiğin iki yönlü olarak işletildiği yayalara gösterilmeli,
 Yaya bariyerlerinin devrilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalı, süreklilik
sağlanması için bariyerler, birbirleri ile bağlanmalı,
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 Yaya yollarındaki çalışmalarda, yayalara geçişleri için mutlaka bir alternatif yol
gösterilmeli, geçici olan bu alternatif yaya yollarının genişliği en az 1 metre olmalı,
 Yayaların karşıdan karşıya geçeceği geçitler, uyarı ışığı, sinyalizasyon sistemi
ve/veya trafik işaretleri ile donatılmalı,
 Trafiği yoğun şehir içi yollardaki kavşaklarda, yayalar için işaretler, çalışma alanı
başlarında kullanılmalı, uzun çalışma bölgelerinde ise belirli aralıklarla
tekrarlanmalı,
 Yayalar, belli şeriti takip etmeye genellikle uymama eğiliminde olduğundan,
yayalara ayrılan yollar oldukça sınırlandırılmış, kapalı ve tereddüte meydan
vermeyecek şekilde olmalı,
 Çalışma alanının içinden veya yakın çevresinden geçecek yaya hareketi
olduğunda, ani eğim veya yön değişikliği olmayacak şekilde emniyetli yürüyüş yolu
tesis edilmeli, özellikle karmaşık durumlarda, yayalar için önceden uyarıcı işaret,
açıklayıcı şekil ve yazılı levhalar kullanılmalı (bu uyarılar, sesli alarm - siren,
tehlike belirtir şekil ve yazılar, bayraklar ve tehlike uyarı ışıkları şeklinde olabilir),
 Çalışma alanı, işin durumuna göre, çalışma alanındaki yayaya ayrılan bölümden,
trafik konileri, onarım yaklaşım levhaları ve yaya bariyerleri ile tamamen
kapatılarak ayrılmalı (Şekil 1),
 Çalışma, yaya kaldırımı kenarında ise bina yapımı veya yenilemesi gibi bir
sebeple, inşaattan bir şey düşüp yaya kaldırımında kazaya veya harç, boya
sıçraması ile kirlenmeye neden olunmaması için, binada önlem alınarak trafik ve
yayalar korunmalı,
 Çalışma sebebiyle yaya kaldırımının daralması ve bu nedenle yayaların yolu
kullanmak durumunda kalması durumunda, kapatılacak veya daraltılacak trafik
şeriti üzerinde; yaya kaldırımı ile aynı seviyede, en az 1 m yükseklikteki panolar
veye yaya bariyerleri ile ayrılmış ve en az 1 metre genişliğinde geçici yaya yolu
oluşturulmalı (araç trafiği çok az ise (<150 araç/saat/şerit) bu ayırım uygun portatif
bariyerler ve çelik tel gibi dayanıklı halatla da yapılabilir), çalışma alanında
oluşturulan geçici yaya yolu veya üstü kapalı geçitler, geceleri, emniyet açısından
yeterli seviyede aydınlatılmalı,
 Bu tedbirler nedeniyle özellikle kavşaklarda görüşün kısıtlanması halinde, uyarıcı
işaret levhaları kullanılmalı,.geçici yaya yolu ile taşıt yolu arasında teşkil edilen
korkulukların araç yönüne karşı olan başlangıcına gerekli işaretler konulmalı,
korkulukların araç tarafı ses yutucu özellikte ve yeterli sağlamlıkta olmalı, gece
sürücülerin gözünü kamaştırmayacak seviyede yansıtıcılarla donatılmalı, bu
engellerin araç ve yaya kazasında hasarın ve zararın artmasına sebebiyet
vermemesine dikkat edilmeli,
 Yoldaki çalışmalarda, iş makinelerinin yaya yolunu en az sayıda kesmesi
sağlanmalı, kesişmeler varsa bayrakçılarla kontrol edilmeli,
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 Çalışma süresinde, araçların birçok defa yayalara ayrılmış geçici yaya yoluna
girmesi halinde, yeni yaya yolu güzergahı veya engel kullanımı gözden geçirilmeli,
dir.
3.4.2 Çalışanlar için alınacak emniyet tedbirleri
Çalışma alanı oluşturulması ile yol kullanıcılarının alışkanlıklarına karşı geçici
de olsa bir değişiklik meydana geldiğinden ve bu alanlar, genellikle sürücüler için
diğer yol kesimlerine nazaran kaza riski daha yüksek alanlar olduğundan, trafik
güvenliğinin sağlanması bakımından aşağıdaki belirtilen önlemler alınmalıdır:
 Kaza olasılığını en aza indirmek için, çalışanlar, trafik yakınında nasıl çalışmaları
gerektiği konusunda eğitime tabi tutulmalı,
 Trafiğin başka bir yola yönlendirilmesi mümkün ise çalışma yapılan yolun trafiğe
kapatılması,
 Çalışma yapılan alan ve öncesi, hem o alanın hem de orada çalışan personelin
kaza riskine karşı korunması amacıyla geceleri aydınlatılmalı,
 Çalışma alanının çevresi, trafik konileri veya onarım yaklaşım levhaları ile yaya
bariyerleri kullanılarak çevrilmeli ve sürücülerin yol platformunu daha rahat görüp
anlaması sağlanmalı,
 Çalışanlara ve bayrakçılara, TS EN ISO 20471'de tanımlanan iş güvenliği yeleği
giydirilmeli,
 Çalışma alanına yaklaşırken ilk uyarı işaretinin konulacağı yer, sürücünün işareti
gördüğünde gerekli tedbirleri alması için gerekli zaman ve yeterli mesafeyi
sağlayacak uzaklıkta olmalıdır.
3.5

Geçici trafik kontrolunda kullanılan donanımlar

3.5.1 İşaretler
Trafik işaret levhalarında verilen yazı veya semboller ile yasaklama ve
kısıtlama, tehlike uyarı ve bilgi verici olmak üzere üç şekildeki genel ve özel mesaj
verilebilir.
Yasaklama ve kısıtlama bildiren trafik tanzim işaretleri ile tehlike uyarı ve bilgi
işaretlerinin, kullanım esasları ile şekilleri ve renkleri konusunda Trafik İşaretleri
Elkitabına bakılmalıdır. Ayrıca, ilave olarak aşağıdaki kurallara uyulmalıdır;
-

Genel kural olarak, işaretler yolun sağ tarafında bulunmalı, ancak (T-15) nolu
“yolda çalışma” işaret levhası her durumda, tüm yollarda yolun iki tarafında da
kullanılmalı, bölünmüş yollarda da tüm işaret levhalarının yolun sağında ve
solunda kullanımına azami özen gösterilmelidir.

-

(T-33e,d,f) nolu “onarım yaklaşım levhaları” kaplama kotundan en az 0,60
metre, diğer işaretler yaya hareketlerinin bulunduğu kesimlerde Şekil 8’de
gösterilen mesafelerde, yaya hareketlerinin bulunmadığı kesimlerde kaplama
kotundan en az 1,50 metre yükseklikte monte edilmelidir.
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-

İşaretler, kısa süreli çalışmalarda kullanılacak ise (üzerinden
geçmeyecek çalışmalar) portatif direkler üzerine monte edilebilir.

gece

-

Uzun süreli çalışmalarda, kullanılacak trafik işaret levhaların montajında, işaret
levhasının en yakın kenarının, trafiğin aktığı taşıt yoluna mesafesi 30 cm'den
az, 4 m’den fazla olmamalıdır. İşaret levhasının alt seviyesi yerden en az 2 m
yüksekte olmalıdır. Aynı direk üzerinde iki işaret levhası yerleştirilmesi halinde,
yükseklik alttaki levhanın alt kenarından ölçülmelidir. İşaret levhaları altında
panel levha kullanılması durumunda da yükseklik en alttaki panel levhadan
sonra ölçülmelidir (Şekil 8'e bakılmalıdır).

-

İkaz lambaları (flaşlar) ve yönlendirme için yapılan işaretler, kavşaklarda diğer
trafik işaretlerini örtmemelidir.

-

Çalışma alanında kullanılan iş makinalarının arkasında gerekli yansıtıcı
işaretler bulunmalıdır.

-

Görüş alanının kısıtlı olduğu hallerde, sürücüleri uyaran işaretlerin yeri,
mahallinde yapılan tespitler ile konusunda uzman personel tarafından
belirlenmelidir.

Trafik akımı az olan (<200 araç/saat/şerit), tali yollarda yapılacak tamirat veya
trafik güvenliğini etkileyecek çalışmalarda, ana yollarda kullanılan işaretleme
kurallarının hepsi gerekmeyebilir. Çalışmanın büyüklüğüne göre trafiği az olan yolun
tamamen kapatılıp, bu yoldaki trafiğin başka bir yola aktarılması daha uygun olabilir.









Şekil 8 - İşaret levhalarının montaj esasları
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3.5.2 Taşınabilir (Portatif) değişken mesaj işaretleri
Bu işaretler, genellikle yüksek yoğunluktaki trafik akımlı yollarda, şehir içinden
geçen yollarda kullanılabilir ve bu işarette, yolun durumuna göre ışıklı mesaj bir veya
birden çok uluslararası bilgi veya talimatı içerebilir.
Geçici trafik kontrol bölgesinde, sürücülerin beklentileri dışında yapılan
güzergah değişimlerinde, portatif ve değişebilir mesaj işaretleri;
-

Hızın önemli ölçüde düşmesinin beklendiği durumlarda,
Önemli kuyruk oluşumu ve gecikme beklendiği durumlarda,
Uygun olmayan çevre şartlarının beklendiği durumlarda,
Yolun düz hattının veya çevresel durumunun değişmesinde,
Rampa, şerit veya kapalı yolu önceden haber vermede,
Kaza veya bozulan araç olduğunda, kullanılabilir.

Gece ve gündüz şartlarında 500 m uzaktan görülmesi istenen bu işaretler;
geçici trafik kontrol işaretleri yerine geçmeden bu işaretlerden önce, güzergâh
değişiminde, çalışma alanı öncesinde kullanılmalıdır. Birden çok işaret kullanılması
halinde iki işaret arası 50 m - 100 m olmalıdır.
Verilen mesajın, sürücü tarafından kısa zamanda ve doğru olarak anlaşılması
gerekli olup;
- Mesaj grubunda en çok iki mesaj verilmeli,
- Her mesaj, mümkün olduğunca tereddüt yaratmayacak şekilde açık ve kolay
anlaşılır olmalı,
- Mesajda zorunlu durumlarda kısaltma kullanıldığında, kısaltma herkes
tarafından aynı şekilde anlaşılır olmalı,
- Her mesaj grubunun değişimi, zirve saat dışında ve % 85 hızda rahatça
okunabilir sürede olmalıdır.
3.5.3 Işıklı oklar
Çalışma alanındaki trafiğin yönlendirilmesinde, özellikle rakortman oluşturulan
kesimlerde ve diğer şeritteki trafik akımına katılıp ayrılmalarda, trafiğin
yönlendirilmesi için trafik işaretlerine yardımcı olarak ışıklı oklardan yararlanılabilir
(Şekil 9'a bakılmalıdır). Işıklı oklar, bağımsız olarak kullanılabilecekleri gibi, bir araç
üzerine veya bir römorka monte edilmiş olarak da kullanılabilir. Bu oklar,
istenildiğinde yanıp sönebilecek (flaşlı) şekilde kullanılabilmelidir. Sağdan veya
soldan gidiniz şeklinde yönlendirilebilen ışıklı oklar, genel olarak hareketli
çalışmalarda kullanılan araçların arkasında kullanılmalıdır (Şekil 28’e bakılmalıdır).
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Şekil 9 - Işıklı oklar ve kullanım yerleri
Şekil 10’da örnekleri ve ölçüleri verilen ışıklı oklar, çalışma alanındaki trafik
işaretleri, engel ve diğer trafik kontrol donanımı ile birlikte kullanılmalıdır.
Işıklı ok işareti, dikdötgen zemin üzerinde ve alt kenarı yoldan en az 2 m
yüksekte olacak şekilde monte edilmelidir. Işıklı okun, kılavuz bir araç üzerinde
kullanılması halinde, mümkün olduğunca aracın üst seviyesine monte edilmesi
gerekmektedir. Işıklı oklar, römork üzerinede monte edilebilir.
Işıklı ok işaretinin ışık şiddeti, geceye göre gündüz % 50 azaltılabilir.
Flaşlı ok işareti banketin kapatılması için kullanılabileceği gibi çalışma
alanında veya bir tehlike olduğunda dikkat çekmek üzere de kullanılabilir.
Flaş sayısı dakikada en az 25, en çok 50 olmalıdır.
Yolda şerit kapatma gerektiği hallerde, ok işareti, çalışma alanı önündeki
rakortman başına konulmalıdır.
Banketin dar olduğu durumlarda, ışıklı ok işareti, kapatılan şeritte yer alabilir.
Birbiri arkasına birden çok şeritin kapatılması gerektiğinde, ilave oklar, kapatılan
şeritin katılma rakortmanı başında bulunmalıdır.
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İki şeritli ve iki yönlü yolda, şeridin birisinin geçici olarak kapatılarak, trafiğin
açık şeritten kontrollü olarak iki yöndeki trafik için verilmesi durumunda, ışıklı ok
işaretleri kullanılmalıdır.
3.5.4 Trafiği yönlendirici donanım ve işaretler
Yol üzerindeki ve yakınındaki bir çalışma veya bir tehlike nedeni ile taşıt
sürücülerini ve yayaları emniyetle yönlendirip, bu bölgeden geçirmek üzere, trafik
işaret levhaları ile trafik konileri, panolar, engeller, sesli uyarıcılar vb. kullanılabilir.
Yönlendirici donanımın yerleştirilmesi; trafiğin bir şeritten diğer şerite
aktarılması, şeritin daraltılması veya çalışma alanını dolaşarak geçmesi yumuşak bir
geçişle sağlanacak şekilde olmalıdır.
Trafiği, çalışma alanından, yol kenarındaki tehlikeden, yayalardan ve ters
yöndeki trafikten ayırmak için yönlendirici donanım kullanılmalıdır.
Yönlendirici donanım elemanlarının aralıkları; rakortman oluşturulan
kesimlerde yoldaki yasal hızın % 20'sini (50 km/s için: 10 m – 70 km/s için:14 m),
çalışma alanını teğet geçişlerde ise yasal hızın % 30'nu (50 km/s için: 10 m – 70
km/s için:14 m), geçmemelidir.
Rakortman oluşturulan kesimlerde, trafiği yönlendirici donanımın araç trafiğine
bakan yüzü, çarpma halinde araçlardaki hasarı artırıcı rijit malzemelerden
oluşturulmamalı ve yönlendirici donanımın trafiğe bakan yüzü yansıtıcılı malzemeler
ile kaplanmış olmalıdır. Sis, yoğun kar, keskin viraj (dar kurp) ve düzensiz çevre
koşullarında, ayrıca ışıklı tehlike ikaz işaretleri kullanılmalıdır.
Flaşlı ışıklar, trafiği yönlendirmek için tek olarak, trafiği durdurmak için grup
halinde kullanılmalıdır. Tehlikeli bölgede, uyarı ışıklarının devamlı yanması
sağlanmalıdır.
Yolda yapılan çalışmanın durumuna göre, yönlendirme donanımı, geçici trafik
kontrol sisteminin bir parçası olup, tek başına kullanılmamalı, diğer uygun işaret ve
donanım ile birlikte kullanılmalıdır.
Çalışma yapan firma veya kuruluş ile sorumlu İdarenin isimleri ve telefonları ile
işin başlangıç ve bitim tarihleri, çalışma alanının başlangıçlarında, (YB-2) nolu “ihaleli
işler bilgi levhası” ile yol kullanıcılarına bildirilmelidir (Şekil 20'ye bakılmalıdır).
Yönlendirci donanım; düzgün ve doğrusal bir hat oluşturmalı, sağlam, temiz ve
görünür şekilde, doğru yerde kalması sağlanmalıdır.
Yönlendirici donanım zaman zaman kontrol edilmeli, toz nedeniyle kirlenen
donanım elamanları temizlenmeli, kırılan, bozulan ve yansıtıcı özelliğini yitiren
yönlendirici donanım elemanları yenileri ile değiştirilmelidir.
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Kullanım şekli

Okun şekli

1- Flaşlı oklar (üç ok türünden birisi seçilmelidir)

Flaşlı ok
Sağ şerite katılın

Sıralı ok
Sağ şerite katılın

Sıralı çavuş
Sağ şerite katılın

2- Flaşlı çift yönlü ok

Sağ veya sol şerite katılın

3- Flaşlı dikkat

Dikkat

Levha Türü

Ölçüleri (≥cm)

A
B
C

120 x 60
150 x75
240 x 120

Görülebilir
Uzaklığı (m)
800
1.200
1.500

Kullanım Yeri
Düşük hızdaki yollarda (> 20 km/h)
Orta hızdaki yolda, hareketli çalışmada
İşletme hızı yüksek yollarda

Not - Sola yönlendirme sağa yönlendirmenin aksi şekilde olacaktir.
Şekil 10 - Işıklı ok ihbar işareti örnekleri
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3.5.4.1 İş güvenliği yeleği
Yolda yapılan çalışmaya katılan tüm kişilerin, esasları TS EN ISO 20471'de
verilen yüksek görülebilirlik uyarısı olan giyecekler giymesi gerekmektedir (Şekil 11'e
bakılmalıdır).

>50

>300

>650

Yansıtıcı bantlar

>630

Şekil 11 - İş Güvenliği Yeleği

3.5.4.2 Plastik trafik konileri
Çalışma alanının sınırlandırılmasında kullanılan trafik konileri, gece
kullanılacak olmaları durumunda görünürlükleri bakımından yansıtıcı özelliğe sahip
ve esnek malzemelerden imal edilmiş olmalıdır.. Trafik konileri, kırmızı ve beyaz
renklerde olabileceği gibi tamamen turuncu renkte de olabilir, Şekil 12.

Şekil 12 - Trafik konileri
Trafik konilerileri, düzgün, doğrusal bir hat oluşturacak şekilde yerleştirilmelidir.
Uzun süreli çalışmalarda ve tozlu ortamlarda kullanılan trafik konilerileri, belirli
aralıklarla, gövde üzerinde oluşan toz tabakası, egzoz dumanı vb. yabancı
maddelerden temizlenmelidir.
Rakortmanlarda kullanılacak trafik konilerilerin tavsiye edilen adet ve
yükseklikleri için Çizelge 1’e bakılmalıdır.
Trafik konilerilerin şekli, TS EN 13422 standardında belirtilen S1 sınıfı
ölçülerde olmalıdır.
Özellikle işletme hızı yüksek olan yollar üzerinde yapılan çalışmalarda,
rakortman oluşturulan kesimlerde ve çalışma sahası boyunca, trafik konileriler yerine,
Onarım Yaklaşım Levhaları ile aşağıda şekilleri verilen mafsallı yansıtıcılı silindirler,
kılavuz bariyerler, plastik bariyerler vb. donanımlar kullanılabilir. Rakortman
oluşturulan kesimlerde, beton bariyerler veya benzeri rijit malzemelerin kullanımından
kaçınılmalıdır.
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3.5.4.3 Mafsallı ve mafsalsız silindirler (ayırıcılar)
Çarpma sonucu eski haline dönebilen silindirler, kırmızı veya turuncu plastik
bir gövde üzerinde yüksek yansıtma özelliğine haiz beyaz bantlardan oluşur, Şekil
13.

Şekil 13 - Mafsallı ve mafsalsız silindirler (ayırıcılar)
3.5.4.4 Kılavuz bariyerler
Üzerine Onarım Yaklaşım Levhaları yerleştirilebilen kılavuz bariyerler, çalışma
sahalarında, çalışma sahasının sınırlarını belirtmek amacıyla kullanılabilir, Şekil 14.

Şekil 14 - Kılavuz bariyer
3.5.4.5 Plastik bariyerler
Plastik bariyerler (korkuluklar), çalışma mahallindeki personelin ve
malzemenin korunması amacıyla özellikle rakortman oluşturulan kesimlerde, üzerine
yansıtıcı bantlar yapıştırılarak kullanılabilir. Sadece kırmızı renklerden oluşabileceği
gibi bir kırmızı, bir beyaz şeklinde de sıralanabilir. Ağırlığı artırılmak istendiğinde içine
su doldurulabilir, Şekil 15.

Şekil 15 - Plastik bariyer
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3.5.4.6 Yaya bariyerleri, plastik şeritler
Çalışma sahalarında yayaların yönlendirilmesi ve çalışma sahasının
sınırlandırılması amacı ile yaya bariyerleri ve plastik şeritler kullanılabilir, Şekil 16.

Şekil 16 - Yaya bariyerleri, plastik şeritler

3.5.4.7 Bayraklar
Uzun süreli çalışmalarda, bir enerji kaynağı ile çalışan ve aşağı yukarı hareket
edebilen bir kola sahip bir alete monte edilebilirler. Bu tip aletler üzerinde uyarı ışığı
(flaşör) bulunmalıdır, Şekil 17.

Şekil 17 - Bayraklar
3.5.4.8 Trafik el işaretleri
Bayrakçı olarak tabir edilen kişiler tarafından kullanılacak olan, bir yüzünde
“DUR” diğer yüzünde “GEÇ” mesajları içeren trafik el işaretleri, tam yansıtıcı
malzemelerden imal edilmelidir. Yansıtıcı malzemenin, yüksek performanslı veya
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süper yüksek performanslı olanları tercih edilmelidir. Trafik el işaretleri, içten
aydınlatmalı olarak da imal edilebilirler, Şekil 18.
400

250

150

145

Şekil 18 - Trafik el işaretleri (ölçüler mm'dir)
Standart “DUR / GEÇ” el işareti, 400 mm çapındaki dairenin içine girecek
ölçülerde dairesel veya sekizgen şekilde ve ahşap saplı olmalıdır. İşaretin “DUR”
yazılı yüzü kırmızı zemin rengi üzerinde beyaz renkli harflerle, “GEÇ” yazılı yüzü ise
yeşil renkteki zemin üzerinde beyaz renkli harfler ile yazılmalı, harf yükseklikleri en az
150 mm olmalıdır.
Gündüz koşullarında, düşük hızdaki ve / veya trafik yoğunluğu az yollarda,
trafik el işareti yerine bayrak kullanılabilir. Bayrak boyutları 700 mm x 700 mm
ebatlarında, solmayan kaliteli kırmızı kumaştan yapılmalı ve takriben 900 mm
uzunluğunda ahşap sapı bulunmalıdır. Bayrağın sapa geçirilmemiş kenarının,
rüzgârlı havadaki yatay tutuşta düz durması için ağırlıklı olması tercih edilmelidir.
Çalışma alanlarında kullanılacak bayrakçılar trafiği yönlendirme konusunda
eğitilmeli, tek bayrakçı kullanılması durumunda yol çalışmasının karşı kenarında, her
iki yönden gelen trafiği görebilecek konumda durmalıdır. Daha uzun mesafelerdeki
çalışmalarda, birden fazla bayrakçı kullanılmalı, bayrakçılar çalışma alanı öncesinde
oluşturulan rakortmanlardan önce, araçların seyir yönüne göre yolun sağ tarafında,
kaplama dışında, mümkün ise birbirlerini görebilecek pozisyonda durmalıdır.
Bayrakçıların birbirlerini göremedikleri veya görseler bile anlaşamadıkları
durumlarda, birbirleri ile bayrakçıların iletişim sağlamaları açısından telsiz vb.
cihazlarla donatılması gerekmektedir.
Çalışma alanlarında, herhangi bir trafik işaret levhası konulmaksızın yalnız
bayrakçı ile trafik kontrolü yapılmamalıdır.
3.5.4.8.1
hareketleri

Trafik

el

işareti

kullanacak

işaretçinin

(bayrakçının)

-

Trafiği durdurmak için yüzü trafiğe dönük işaretçi, levhanın “DUR” yüzünü
sürücülere gösterip, serbest kalan diğer elini yukarı kaldırarak dur işareti yapmalı,

-

Duran trafiği harekete geçirmek için yüzü trafiğe dönük işaretçi levhanın “GEÇ”
yüzünü sürücülere çevirip, serbest kalan diğer eliyle geç işareti yapmalı,
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Trafiği uyarmak veya yavaşlatmak için yüzü trafiğe dönük işaretçi, levhanın
“GEÇ” yüzünü tutup, serbest eliyle aşağı yukarı hareketlerle yavaş işareti
yapmalıdır.

-

Bayrak kullanılması halinde, işaretler “DUR/GEÇ” levhası kullanılmasına benzer
olmalıdır (Şekil 19'a bakılmalıdır).

TERCİH EDİLEN YÖNTEM

ACİL DURUMLAR

Trafiğin durdurulması

Trafiğin devam ettirilmesi

Trafiğin yavaşlatılması

Şekil 19 - Yazılı işaret taşıyan görevli ve bayrakçı ile verilen işaretler
3.5.4.8.2
El işaretçilerinin (bayrakçıların) vasıf ve kıyafetleri
Çalışma alanında, taşıtların, yayaların hareketleriyle, çalışanların ve iş
donanımının emniyetini sağlamak üzere kullanılacak olan, bayrakçılar aşağıdaki
niteliklere sahip olmalıdır:
-

Halkın ve çalışanın emniyet sorumluluğu bilincine,
Trafik kontrol ve emniyeti eğitimine,
Orta derecede sağduyu ve zekaya,
Görüş ve işitme dahil yeterli derecede fiziki şartlara,
Acil durumda karar verebilme bilincine,
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-

Nazik fakat kararlı ve ciddi tutuma,
Temiz ve dikkat çekici giyimle otoriter görünüşe.

Gündüz ve gece çalışmalarında, çalışmaya katılan tüm kişilerde olduğu gibi
bayrakçının üstünde de özellikleri Madde 3.5.4.1’de belirtilen yüksek yansıtıcı özelliği
olan giyecekler bulunmalıdır.
3.5.4.8.3
İşaretçinin (bayrakçının) yeri
Bayrakçılar, çalışma alanında oluşturulan rakortmanlardan önce, işletme
hızına bağlı olarak Çizelge 3’te verilen (E) mesafesi kadar uzaklıkta ve araçların seyir
yönüne göre sağ tarafta, kaplama dışında veya engellerle kapatılmış şeritte durmalı
ve birbirlerini görebilecek pozisyonda bulunmalıdır. Çizelge 3’te verilen (E)
mesafeleri, yoldaki görüş şartlarına ve yolun yapısına bağlı olup, iniş eğimli yollarda
ve görüşün yetersiz olduğu durumlarda bu mesafe arttırılmalıdır.
Bayrakçıların elinde bir yüzünde DUR, diğer yüzünde GEÇ işareti bulunan
trafik el işaretleri olmalıdır.
Çalışma sahası uzunluğunun 20 m'ye kadar olduğu ve görüşün açık
bulunduğu kesimlerde, bir bayrakçı bulunması yeterlidir. Tek bayrakçı olması halinde,
bayrakçı, karşı şeritin dışında ve çalışma alanını ortalayacak şekilde durmalıdır.
Çalışma alanınn daha uzun olduğu kesimler ile kapalı kurplarda, her iki yönün
başlangıcında birer bayrakçı bulunmalı, bayrakçılardan birisine yönetme görevi
verilmeli, diğer bayrakçı yönetme görevi verilenin talimatları ile hareket etmelidir. İki
bayrakçının birbirini göremediği durumlarda, haberleşmelerini sağlamak üzere
bayrakçılara telsiz vb. cihaz verilerek koordine içinde çalışmaları sağlanmalıdır.
Bayrakçıların durduğu istasyon noktaları geceleri aydınlatılmalıdır.
Herhangi bir yanlış anlama sonucu karışıklığa meydan vermemek için
bayrakçı yolda tek başına yer almalı, etrafında diğer işçiler bulunmamalıdır.
Bayrakçılar, çalışanların da emniyetinden sorumlu olduğundan, araç trafiğinin kontrol
dışı hallerinde, tehlikeyi çalışanlara sesli (düdük gibi) aletlerle bildirmelidir.
3.5.4.9 Çalışma alanlarında trafik işaretlemesi
Geçici trafik kontrol bölgesinde, kaplamalı yol yüzeylerinde gerekli ve yeterli
işaretler bulunmalıdır. Çalışma sebebiyle değiştirilecek işaretlerden silinecek olanlar,
tamamen yüzeyden temizlenmeli, yeni konulan işaretlerin daima görünür olması için
devamlı bakım ve onarımı yapılmalı, çalışma sebebi ile trafiğin yönünü değiştiren
servis yolları da işaretlenmelidir.
Araçların ve yayaların, geçici trafik bölgesinde takip edecekleri yolları gösteren
bütün işaretler, gece de görünmesini sağlayacak yansıtıcı malzemelerden imal
edilmelidir.
Çalışma bittiğinde geçici olarak yapılmış işaretler derhal kaldırılmalı ve normal
şartlardaki işaretlere dönülmelidir.
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3.5.4.9.1
Yatay işaretleme
Trafiğe açık olan yapım, bakım ve onarım alanlarında, özellikle uzun süreli
çalışmalarda sarı renkli malzemeler kullanılarak yatay işaretleme yapılabilir. Bu
malzemeler, çalışma sona erdikten sonra kaldırılmalıdır.
Geçici güzergah yolunun orta çizgisinin değişmesi gerekiyorsa, mevcut çizgi
yeniden çizilmeli, yatay işaretleme yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, trafiği
yönlendirici uygun donanım kullanılmalıdır.
3.5.4.9.2 Düşey işaretleme
Çalışma alanlarında kullanılan standart trafik işaret levhaları, Trafik İşaretleri
Elkitabında belirtilen ebat, şekil ve renkleri değiştirilmeksizin, sarı zemin renkli
dörtgen levhalar içerisinde kullanılmalıdır (Şekil 20, Şekil 21, Şekil 22 ve Şekil 23’e
bakılmalıdır). Bu kesimlerde kullanılmak üzere düzenlenecek çalışma ile ilgili bilgi
levhaları da sarı zemin rengi üzerinde siyah renkli yazı, rakam, şekil ve semboller
şeklinde düzenlenmelidir.
Yapım, bakım ve onarım alanlarında kullanılan trafik işaret levhaları, yüksek
yansıtma özelliğine haiz, tam reflektif (yanstıcılı) malzemelerden imal edilmelidir.
Yol kullanıcılarına çalışmanın cinsi hakkında bilgi vermek istenildiği takdirde,
çalışma alanlarında yolun sağında kullanılan (T-15) nolu “yolda çalışma” işaret
levhasının yerine (YB-1a,b,c,d) nolu “çalışma alanlarında kullanılabilen bilgi işaret
levhaları” kullanılabilir, Şekil 20, Şekil 21, Şekil 22, Şekil 23.

(T-15) Yolda Çalışma

(T-32) Engel İşareti

(TT-3) Karşıdan gelene yol ver

(T-16) Işıklı İşaret Cihazı

(T-33d) Onarım
yaklaşım
Levhası (sağ)

(T-33e) Onarım
yaklaşım
levhası (sol)

(T-33f) Onarım
yaklaşım
levhası (sağ-sol)

(B-37) Önceliği olan yön

Şekil 20 - Çalışma alanlarında kullanılabilecek standart işaret levhaları
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YB-1a

YB-1b

YB-1c

YB-1d

YB-2 İhaleli İşler Bilgi Levhası

YB-3 Yaya Yönlendirme Levhası

Şekil 21 - Çalışma alanlarında kullanılabilecek bilgi işaret levhaları

YB-4a

YB-4b

YB-5a

YB-6a

YB-4c

YB-5b

YB-6b

YB-6c

YB-4d

YB-5c

YB-6d

Şekil 22 - Çalışma alanlarında kullanılan şerit düzenleme levhaları

34

10

YB-7a

YB-7b

YB-7c

YB-7d

Şekil 23 - Band değiştirme levhaları

3.5.5.9 Taşınabilir (portatif) ayırıcı panolar
Geçici trafik kontrol bölgesindeki araçların kullanacağı şeritte, bu standartta
verilmiş olan diğer trafik kontrol donanımı ile koordineli olarak, portatif ayırıcı panolar
da kullanılabilir. Sürücülerin, güzergâhı kolay takip edebilecekleri sıklıkta konulan
ayırıcı panoların, yerden 1,20 m yükseklikte olması tercih edilmelidir.
3.5.5.10 Işıklı donanım
Geçici trafik kontrol bölgesindeki çalışmalarda genellikle, sürücü görüşünde
kısıtlılık ve ani görüş azalması kaza ihtimalini arttırdığından, yansıtıcılı işaretler,
engeller ve yönlendirici donanımların yanında, ayrıca aşağıdaki 4 çeşit ışıklı işaretler
de kullanılmalıdır:
-

Projektörler,
Sis lambaları,
Devamlı yanan lambalar,
Uyarı ışıkları (flaşlı ışık veren lambalar - flaşörler)

3.5.5.10.1 Projektörler
Projektörler, trafik yoğunluğu düşük olan şehir içi transit yollarda kısıtlı ve
önemli durumlarda kullanılabilir.
Gece çalışmasında; yaya geçitleri, yol aydınlatmasının yeterli olmadığı
hallerde, bayrakçıya ve diğer geçici trafik kontrol donanımına, projektörle aydınlatma
sağlanmalıdır.
Projektörler, sürücülerin gözünü kamaştırmayacak şekilde yerleştirilmeli, bu
husus çalışma süresince kontrol edilip, gerekiyorsa projektörlerin yeri ve durumları
düzeltilmelidir.
3.5.5.10.2 Devamlı yanan lambalar
Sarı renkli devamlı yanan lambalar, uyarı ışıklarına göre daha az dikkat çekici
olsa da, engelleri belirtmek için kullanılabilir. Özellikle, çalışma alanından veya
çevresinden dolaşarak geçen yollarda, uyarı ışıklarının yerine geçmemek şartıyla,
devamlı yanan lambalar da kullanılabilir.
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Devamlı yanan lambalar, geçici trafik kontrol bölgesinde, araçların değişen
güzergahta takip edeceği yolu belirtmek üzere, yeni şerit ve kapatılan şeritteki
engellerin veya sıra halindeki direklerin üzerinde, rakortmanlarda ve yol
aydınlatmasının yetersiz olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Özellikle kavşaklarda
yapılan çalışmalarda, sabit lambalar ile aydınlatma yapılmasına özen gösterilmelidir.
3.5.5.10.3 İkaz lambaları (flaşlı ışık veren lambalar - flaşörler)
İkaz lambaları; geceleyin ve görüş mesafesinin yetersiz olduğu kötü hava
koşullarında, emniyetli mesafe önceden sürücüleri uyarmak ve sürücülerin yaklaşım
hızlarını düşürmek amacı ile kullanılır (Şekil 24'e bakılmalıdır). Ayrıca, şerit
aktarmalarında ve kaplamadaki mevcut daralmalarda, taşıt yolu kenarlarının hiç bir
tereddüde meydan vermeyecek şekilde belirlenebilmesi amacıyla, trafik konileri ve
onarım yaklaşım levhaları ile birlikte kullanılmalıdır. Çalışma yapılan kesimlerde, ikaz
lambalarından başka ayrıca sabit lambalar ile de aydınlatma yapılabilir.

Şekil 24 – İkaz lambaları (flaşörler)
İkaz lambaları, sarı ve kırmızı renkli olmalı ve yol yüzeyinden azami
yükseklikleri, 1,20 m'yi aşmamalıdır. Gece şartlarında kullanılacak ikaz lambalarının
asgari adedi için Çizelge 1‘e bakılmalıdır.
Sarı ikaz lambaları dikkat çekmek amacıyla, kırmızı ikaz lambaları ise yapılan
çalışma nedeniyle girişi yasaklanan yol kesimlerinde kullanılmalıdır.
Yanıp sönen ikaz lambaları, en az 20 cm çapında olmalı ve dakikada 60-75
kez yanmalıdır. Gece ve gündüz 24 saat devamlı çalışabilmeli ve belirli aralıklarla
dizilmiş ikaz lambalarının eşzamanlı şekilde çalışmaları sağlanmalıdır.
3.5.5.11 Işık kırıcılar
Çalışma bölgesinde, sürücülerin dikkatinin dağılmaması, çalışanların trafik
gürültüsünden, sürücülerin de çalışma gürültüsü ve tozundan korunması için, orta
refüjde ters yöndeki trafiğin farlarının sebep olacağı göz kamaşmasını önlemek
üzere, özel türde kafes ve portatif panolar kullanılabilir.
3.6
-

Geçici trafik kontrol bölgesindeki teknik alt yapı ve tedbirler

Geçici trafik kontrol bölgesinde alınacak tedbirler; çalışmanın yerine, yolun
türüne, trafik hacmine, ortalama trafik hızına, geometrisine, yatay ve düşey
güzergahına, eğimine, yaya akımına ve kavşak durumuna göre değişiklik
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gösterdiğinden, yoldaki mevcut trafiğe en az rahatsızlık verecek şekilde
olmalıdır.
-

Yolda, bisiklet trafiği varsa, çalışma alanında bisikletliler için de ayrı bir geçiş
sağlanmalıdır. Çalışma sebebiyle mevcut bisiklet yolunun kapatılması
gerekiyor ise alternatif güzergah için işaretleme yapılmalıdır. Bisikletliler, geçici
de olsa yayaların yoluna yönlendirilmemelidir.

-

Su, gaz, elektrik, telefon kanalı gibi teknik alt yapının, yol altından geçtiği
güzergâhta yapılacak tamiratlar, acil durum olmadıkça, genellikle gündüz
saatlerinde yapılmalıdır.
3.7

Çalışma alanında yapılacak geçici trafik kontrolu için uygulamalar

3.7.1 Genel
Bu kısımda verilen uygulama örnekleri, genel yöntemlerle uyulması gereken
asgari önlemler niteliğinde olup, yoldaki çalışmanın durumuna göre değişiklik
yapılabilir.
3.7.2 Uygulamanın seçimi
Çalışma alanında yapılacak geçici trafik kontrol yöntemi seçilirken çalışmanın
süresi, çalışmanın konumu ve o yoldaki trafik hızı dikkate alınmalıdır.
3.7.2.1 Çalışmanın süresi
Geçici trafik kontrol bölgesindeki çalışmanın süresi göz önüne alınarak
alınacak tedbirler irdelenmelidir.
Çalışmanın süresi;
- Üzerinden gece geçmeyecek çalışmalar kısa süreli çalışma,
- Üzerinden gece geçecek çalışmalar uzun süreli çalışma olarak adlandırılır.
3.7.2.1.1
Kısa süreli çalışmalar
Kısa süreli çalışmalar, trafik akışının az olduğu zamanlarda sürdürülen ve
üzerinden gece geçmeyecek olan çalışmalardır. Işıklandırma veya yansıtıcılı
donanım kullanımı, mevsim, iklim şartları ve görüş açıklığına göre gerekebilir. Trafik
akışının yoğunlaştığı zamanlarda çalışmaya son verilmeli ve işaretler kaldırılarak
çalışma bölgesi temizlenmelidir.
Kısa süreli çalışmalarda, iki tür uygulama yapılabilir. Bunlar; çalışma yerinin
trafik konileri ve levhalarla belirlenmesi yöntemiyle yapılan sabit bakım çalışmaları
veya araçların işaretlenmesi yöntemiyle yapılan hareketli bakım çalışmalarıdır.
3.7.2.1.1.1 Trafik konileri ve levhalarla işaretlemesi yapılan kısa süreli
çalışmalar
Uzun süreli çalışmalardan tek farkı, işaret levhalarının portatif olarak
konulabilmesidir. Ancak, portatif olarak yerleştirilen bu levhaların, rüzgar ve benzeri
etkenlerden etkilenmeyecek şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmeli, araçların
çarpması durumunda büyük tehlike yaratacağından bordür taşları vb. rijit malzeme
kullanılmasından kaçınılmalıdır.
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3.7.2.1.1.2 Hareketli çalışmalar
Çalışmanın cinsine göre bir veya daha fazla sayıda aracın, fasılalarla kısa
süreli durarak veya yavaş hızlarda hareket ederek yol boyunca yaptığı çalışmalardır.
Hareketli çalışmalar; yatay işaretleme çalışmalarını, rutin yol bakım çalışmalarını,
aydınlatma bakım çalışmalarını, banket üzerinde yapılacak boyuna çalışmaları ve
drenaj bakım çalışmaları ile benzer çalışmaları kapsamaktadır.
Bu tip çalışmalar esnasında, tek bir araç kullanılacak ise görüş mesafesi
yeterli olmalı ve sorun çıkma olasılığının düşük olduğu zamanlar (pik saat dışı) tercih
edilmelidir (Şekil 25 ve Şekil 26’ya bakılmalıdır).

400m

Şekil 25 - Yol kenarında yapılan hareketlihareketli çalışma örnekleri

400m

400m

400m

Şekil 26 - Hareketli olarak yapılan yatay işaretleme ve levha bakım çalışmasında
işaretleme örneği
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Çalışma aracının tepe ve dönemeçler nedeniyle görülememesi, trafik
yoğunluğunun artması ve çalışma aracının çok yavaş hareket etmesi veya sık sık
durması gibi hallerde, (T-15) nolu “yolda çalışma”, (T-4a,b,c) nolu “daralan kaplama”
vb. gerekli trafik işaretleri kullanılmalı ve çalışma ilerledikçe trafik işaret levhaları da
ilerletilmelidir (Şekil 27’ya bakılmalıdır).
Bayrakçı kullanıldığında,
sokmamasına dikkat edilmelidir.

bayrakçıların

trafiği

gereksiz

yere

tehlikeye

Hareketli çalışmaya katılan araçların turuncu renkte boyanması ve sarı tepe
lambaları çalışır durumda olması gerekmektedir.

Şekil 27 - Görüşün kapalı olduğu bir kesimde hareketli çalışma örneği
Hareketli çalışmalarda kullanılan araçların arka kasa kapağında, kapak
genişliğini aşmamak kaydı ile (T-35) nolu “dönüş adası ek levhası” biçiminde
düzenlenmiş bir pano bulunmalı, bu pano üzerinde (TT-36a,b) nolu “sağdan veya
soldan gidiniz” işaret levhası ile (T-15) nolu “yolda çalışma” trafik işareti konulmalıdır.
Sadece yük taşıma amaçlı kamyonların arka kasa kapağı da, (T-35) nolu “dönüş
adası ek levhası” biçiminde işaretlenmelidir (Şekil 28’e bakılmalıdır).
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(a)

(b)

(c)

Şekil 28 - Hareketli çalışmalara katılacak kamyonların ve/veya römorklar ile bakım
kamyonlarının arkasında olması gerekli yansıtıcı malzemelerden imal edilmiş pano
örnekleri (Ölçüler mm'dir).
3.7.2.1.2
Uzun süreli çalışmalar
Uzun süreli çalışma, sabit olarak nitelendirilen ve üzerinden bir veya birden
fazla gecenin geçeceği düşünülen çalışmalardır. Uzun süreli çalışmalarda yapılan
işaretleme, sabit olmalı ve ışıkla uyarıya özen gösterilmelidir. Çalışma alanındaki
personelin güvenliği düşünülerek, uzun süreli çalışmalarda asgari bir tampon bölge
oluşturulmalıdır. İşaretlemenin, yaklaşık 150 m'den net bir şekilde görülmesini
sağlamak amacıyla gerekli uyarı işaretlerinin doğru bir şekilde yerleştirilmesine özen
gösterilmelidir. Trafik konileri veya uyarı işaretleri dizilirken (bir veya daha fazla şeritin
kapatılmasında) düzgün bir hat oluşturmasına dikkat edilmelidir.
3.7.2.2 Çalışmanın konumu
Alınacak trafik kontrol tedbirleri, geçici trafik kontrol bölgesindeki çalışmanın
yerine bağlı olup, genel olarak, araç trafiğinin yakınındaki çalışma alanlarında daha
çok kontrol donanımı kullanılmalıdır.
3.7.2.2.1
Banket dışındaki çalışma
Yaya kaldırımı bulunmayan banketli yol kesimlerinde, bankete 5 m veya daha
fazla mesafedeki çalışmalarda trafik kontrolü gerekmeyebilir. Yolda su birikintisi ile
göllenme, sis, kar gibi görüşü kısıtlayıcı nedenler veya yolun geometrisi sebebiyle
tehlikeli bir durum doğabilecek yerlerde, ışıklı işaret ve trafik güvenliği elemanları ile
emniyet tedbiri alınmalıdır.
3.7.2.2.2
Bankette veya banket yakınındaki çalışma
Banket veya banket yakınındaki çalışmalar için (T-15) nolu "yolda çalışma
işareti" konularak sürücüler önceden uyarılmalıdır.

40

Banketi kapatmada, trafiği yönlendirmede ve çalışma alanını sürücülere
belirtmede, trafiği yönlendirici donanım kullanılmalıdır.
3.7.2.2.3
Bölünmüş yol ortasındaki refüjde çalışma
Bölünmüş yol ortasındaki refüj üzerindeki çalışmalarda iki yöndeki trafiğe de
hitap edecek şekilde işaret levhaları ve yönlendirici donanım kullanılmalıdır.
3.7.2.2.4
Taşıt yolu üzerindeki çalışma
Taşıt yolu üzerindeki çalışmalarda, çalışanların güvenliği sağlanırken,
sürücüler için de azami seviyede ön uyarı tedbirleri alınmalı, bilgi işaretleri ile çalışma
ve tehlikeler hakkında bilgi verilmeli, kullanılacak işaret ve donanımlarla, geçici trafik
kontrol bölgesinden geçiş için sürücüler yönlendirilmelidir.
Geçici trafik kontrol bölgesi bölümlere ayrılıp, araç trafiğinin nasıl kontrol
edileceği, trafiğin emniyetle çalışma bölgesinden geçmesi için kaç şeritin gerekli
olduğu veya kavşaklarda yönlendirmelerin nasıl yapılacağı konusu araştırılmalıdır.
Yaya trafiği de düşünülüp, yaya kaldırımındaki çalışmalarda, kaldırımın yayalara
kapatılıp kapatılmayacağı veya yayaların başka bir yola aktarılıp aktarılmayacağı
kararlaştırılmalıdır.
Kapatılan yol kenarındaki evlere, iş yerlerine, okul vb. yerlere nasıl giriş
sağlanacağı düşünülmelidir.
Yol trafiğe kapatıldığında, bisikletlilere de geçiş ve koruma sağlanmalıdır. Yol
çalışması sebebiyle bisiklet yolunun kapatılması gerekiyorsa, işaretleme ile yeni
alternatif güzergah belirlenmeli, ancak bisiklet trafiği ile yaya trafiği
karıştırılmamalıdır.
Taşıt ve yaya yolu üzerinde yapılacak enerji, aydınlatma, su, pis su, gaz veya
telefon ağı vb. gibi teknik alt yapı çalışmaları, acil haller dışında gündüz saatlerinde
yapılmalıdır. Çalışmanın kavşakları da kapsaması halinde çalışan personel sayısı
mümkün olduğunca az tutulmalı, gündüz saatlerinde çalışmanın tamamlanamaması
halinde, çalışma alanı aydınlatma şebekesinden veya jeneratörlü araçtan temin
edilecek enerji ile aydınlatılmalı, mümkün ise kavşak trafiğe kapatılarak alternatif
güzergah verilmelidir.
3.7.2.3 Trafik hızına bağlı ilave tedbirler
Yol bütünündeki çalışmalarda, çalışma yapılan yoldaki trafik hızı ile çalışmanın
süresi önemli etmen olup, benzer nitelikteki yollarda benzer çalışmalar için aynı tip
önlemler alınmalıdır. Trafik hızının yüksek olduğu bir ana arterdeki çalışma ile dar bir
sokakta yapılan çalışma için aynı tip tedbirler alınmamalıdır.
Trafik hızı yüksek olan yollarda yapılacak uzun süreli çalışmalarda trafik
güvenliğini arttırmak için aşağıdaki ilave önlemler alınmalıdır:
Kullanılacak ilave donanımlar
- İlave işaretler,
- Flaş ışıklı oklar,
- Kısa aralıklı, daha çok yönlendirici donanım,
- Portatif ve değişken mesaj işaretleri,
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-

Portatif trafik işaretleri,
Portatif engeller,
Sesli alarm işaretleri,
Perdelemeler.

Donanımın kalitesi
- Kaplama üzerine çizilecek veya yapıştırılacak sarı renkli geçici yol çizgileri veya
bantları,
- Daha büyük ebatlı işaretler,
- Yansıtma özelliği yüksek türde yönlendirici donanım,
- Trafiği yönlendirmek için engel kullanımı.
Büyültülmüş mesafeler
- Daha uzun tehlike ön uyarı alanı,
- Daha uzun rakortman boyu.
Işıklandırma
- Geçici yol aydınlatması,
- Trafiği yönlendirici donanımda, devamlı yanan uyarı ışığı,
- Tehlikeli alanını trafikten ayıran flaş ışıklı işaretler,
- Aydınlatılmış işaretler.

3.8

Trafiği kontrol yöntemleri

3.8.1 İki yönlü trafiğin engellediği durumlar
İki yönlü yollardaki çalışmalar nedeniyle, geçici trafik kontrolü bölgesinde,
trafiğe açık olan yolun genişliği en az 5,50 m veya daha geniş ise trafik, iki yönlü
olarak sağlanır. Ancak, trafiğe açık olan yolun genişliği 5,50 m’den daha dar, 2,75
m’den daha geniş ise bu kesim, iki yöndeki trafiğe hizmet etmesi gerektiğinde, trafik
çatışmasına meydan vermemek, gecikmeyi en aza indirmek üzere, aşağıda
açıklanan esaslar dahilinde, uygun olan 4 yöntemden birisi kullanılarak trafik, tek
yönde kontrollü olarak sağlanmalıdır.
Ancak, trafiğe açık yol genişliği 3,70 m’den fazla ise belirsiz alanları ortadan
kaldırmak için trafik konileri veya onarım yaklaşım levhaları vb. trafik kontrol
elemanları kullanılarak yol genişliği 3,70 m’ye düşürülmelidir.
Trafiğe açık olan yol kesiminde, en az 2,75 m’lik şerit genişliği sağlanamıyorsa
o yol trafiğe kapatılarak, trafik bir başka yola (servis yolu) yönlendirilmelidir.
Yol çalışması yapılan kesimlerde, (T-15) nolu "yolda çalışma" ve (TT-27) nolu
"öndeki taşıtı geçmek yasaktır" trafik işaret levhaları, sağda ve solda olmak üzere
yolun her iki tarafına da yerleştirilir.
Not: İki yönlü yollarda yapılan çalışmalar ile ilgili aşağıda verilen
işaretleme örnekleri, azami 50 km/s işletme hızına göre yapılmış olup, işletme
hızının yüksek olduğu gözlenen kesimlerde, çalışma sahası yaklaşımında
kullanılan işaretler ve mesafeleri artırılmalıdır.
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3.8.1.1 Yolun sırayla kullanılması yöntemi
Sürücülerin karşılıklı anlayışına dayalı bu yöntem aşağıdaki durumlarda
uygulanabilir:

Yaya yolu

40
20

< 50 m

0
0

20

Yaya yolu






İki yöndeki toplam trafik akımı, 3 dakikada 20 araç (400 araç/saat) ve daha az
ise,
Bir saatte geçen ağır taşıt trafiği 20 ve daha az ise,
Trafik işletme hızı, 50 km/h ve daha az ise,
Çalışma alanı uzunluğu en fazla 50 m ise,
Çalışma alanına yaklaşan sürücüler, çalışma alanının başlangıcı ile sonunu
görebiliyorlarsa (Şekil 29'a bakılmalıdır).

60



40

60

Şekil 29 - Yolun sırayla kullanılması yöntemi (Ölçüler m’dir.)
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3.8.1.2 Trafiğin öncelikli yön işaretleri ile kontrolü
(TT-3) nolu "karşıdan gelene yol ver" ve (B-37) nolu "önceliği olan yön" trafik
işaret levhalarının kullanıldığı bu yöntem, aşağıdaki durumlarda kullanılmalıdır.

Yaya yolu

60
40
20
< 80 m

0
0

20

40
Yaya yolu




İki yöndeki toplam trafik akımı, 3 dakikada 42 araç (850 araç/saat) ve daha az
ise,
Çalışma sahası uzunluğu azami 80 m ise,
Çalışma sahasına yaklaşan sürücüler, trafik konileri veya onarım yaklaşım
levhaları ile sınırlandırılmış alanın 60 m öncesinden, bu alanın 60 m daha
ilerisini görebiliyorlarsa, Şekil 30.
80



60

80

Şekil 30 - Yolun öncelik belirten yön işaretleri ile kontrolü (Ölçüler m’dir.)
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3.8.1.3 Trafiğin "dur-geç" el işaretleri ile kontrolü
Dur-Geç el işaretleri ile yapılacak trafik kontrolünde, Çizelge 4'te verilen
çalışma alanının uzunluğu ve iki yöndeki trafik akımının göz önünde bulundurulması
gerekmektedir. (Şekil 32).
Çizelge 4 - Trafiğin "dur-geç" el işaretleri ile kontrolü için trafik sayımları
Çalışma alanı
uzunluğu
(m)
≤ 100
≤ 200
≤ 300
≤ 400
≤ 500

İki yöndeki azami trafik akımı
Araç / 3 dakika
70
63
53
47
42

Araç / Saat
1400
1250
1050
950
850

3.8.1.4 Trafiğin taşınabilir (portatif) trafik ışıkları ile kontrolü
Bu yöntemde, trafiğe göre sabit veya el kumandalı trafik sinyali kullanılabilir
(Şekil 31).

Şekil 31 - Portatif trafik ışıklı işareti
Çalışma sahasının 300 m’ye kadar olduğu kesimlerde uygulanabilecek bu
yöntemde, trafiğin tıkanmaması için araçların kendi şeritleri üzerinde
durdurulmalarına dikkat edilmeli, trafik ışıklarının uyumlu bir şekilde çalıştıkları
kullanılmadan önce kontrol edilmelidir (Şekil 33).
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Yaya yolu

60
40
20
0
2,75 - 3,70 m

0

Yaya yolu

20

40

60

Şekil 32 - Trafiğin dur-geç el işaretleri ile kontrolü (Ölçüler m’dir.)
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80

Yaya yolu

60
40
20
0
0

Yaya yolu

20

40

60

80

Şekil 33 - Trafiğin portatif trafik ışıkları ile kontrolü (Ölçüler m’dir.)
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3.8.1.5 Yolun her iki iç kenarında yapılan çalışmalarda trafiğin kontrolü
Yolun her iki iç kenarında yapılan çalışmalarda, trafiğe açık olan şeritin
genişliği en az 2,75 m olmalı ve yukarıda açıklanan 4 yöntemden uygun olanı
kullanılarak trafik kontrollü hale getirilmelidir (Şekil 34).

Yaya yolu
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40
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0
> 50 m

*: Trafik, portatif trafik
ışıkları ile kontrol edilirse
T-4a nolu işaret levhası
yerine T-16 nolu işaret
levhası kullanılır.
2,75 - 3,70 m

0

20

Yaya yolu

40

*
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Şekil 34 - Yolun her iki tarafında yapılan çalışmalarda işaretleme (Ölçüler m’dir.)
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3.8.2 İki yönlü trafiğin engellenmediği durumlar
3.8.2.1 Banket üzerinde yapılan çalışmalarda işaretleme
Şehir içinde, henüz yaya kaldırımı yapılmamış kesimlerde, yolun kenarındaki
bankette ve trafikle yüz yüze gelinmeyen çalışma sebebiyle veya banketin trafiğe
kapatılmasında, sürücü ve çalışanlar, alınacak tedbirlerle korunmalıdır (Şekil 35).
Banket çalışmasında, çalışma alanı öncesindeki, trafiği yönlendirecek
rakortman uzunluğu L/3 olmalıdır (Çizelge 1). Dikkat çekmek için flaşlı ok ışığı da
kullanılabilir.
400m

400m

0

40
0

0

400m

400m

40

Şekil 35 - Banket üzerinde yapılacak çalışmalarda işaretleme (Ölçüler m’dir.)
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3.8.2.2 Banket – Kaldırım ve yolun iç kenarında yapılan çalışmalarda
işaretleme
Banket – kaldırım ve yol üzerinde yapılan çalışmada, çalışma yapılan şeritin
en az 2,75 m’lik kesimi trafiğe açık ise işaretleme için Şekil 36’ya bakılmalıdır.
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Şekil 36 - Banket – kaldırım ve yol üzerindeki çalışmalarda işaretleme (Ölçüler
m’dir.)
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3.8.2.3 Yolun iç kenarlarında yapılan çalışmalarda işaretleme
Çalışma yapılan yolda, trafiğe açık alanda en az 5,50 m’lik genişlik
sağlanabiliyorsa, gerekli işaretlemeler yapılarak trafik iki yönlü olarak işletilmelidir.
Çalışma sahasının önünde ikaz ışıklı bir araç bulundurulacaksa, bu araç ile
çalışma sahası arasında en az 5 m boşluk bırakılmalıdır (Şekil 37, Şekil 38).

Yaya yolu

60
40
20
0
>5,50 m

0

Yaya yolu

20

40

60

Şekil 37 - Yolun iç kenarında yapılacak çalışmalarda işaretleme (Ölçüler m’dir.)
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Yaya yolu
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Şekil 38 - Yolun her iki iç kenarında yapılacak çalışmalarda işaretleme (Ölçüler
m’dir.)
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3.8.2.4 Yolun ortasında yapılan çalışmalarda işaretleme
Yolun ortasında yapılacak çalışmalarda, her iki tarafta da trafiğe açık olan şerit
genişliği en az 2,75 m olmalıdır (Şekil 39).

Yaya yolu
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Şekil 39 - Yolun ortasında yapılacak çalışmalarda işaretleme (Ölçüler m’dir.)
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3.8.3 Bölünmüş yollarda yapım bakım ve onarım sahalarında işaretleme
Bölünmüş yollarda yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmalarında yapılacak
işaretlemelerde, yoldaki işletme hızı ile çalışmanın süresi göz önünde
bulundurulmalı, çalışmalar sebebiyle, sağ, sol veya birden çok şeritin kapatılması
durumuna göre uygun tedbirler alınmalıdır.
Bölünmüş yollardaki yapım, bakım ve onarım alanlarında kullanılacak trafik
işaret levhaları, sağda ve solda olmak üzere yolun
her iki tarafına da
yerleştirilmelidir. Ancak, trafik işaret levhası konulamayacak kadar dar refüjlerin
bulunduğu kesimlerde, işaret levhaları yolun yalnız sağına konulabilir.
3.8.3.1 İşletme hızı düşük olan (2x2) bölünmüş yollarda sağ şeritin
kapatılması
Yoğun trafik nedeniyle işletme hızı (≥50 km/s) düşük olan şehir merkezindeki
bölünmüş yollarda sağ şeritin kapatılması Şekil 40‘daki gibi yapılmalıdır.

50

>2.75 m

0

0

30-50

50-70

70-100

Şekil 40 - İşletme hızı düşük olan yollarda sağ şeritin kapatılması durumunda
işaretleme (Ölçüler m’dir.)
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3.8.3.2 İşletme hızı düşük olan (2x2) bölünmüş yollarda sol şeritin
kapatılması
Yoğun trafik nedeniyle işletme hızı (≥50 km/s) düşük olan şehir merkezindeki
bölünmüş yollarda sol şeritin kapatılması Şekil 41‘deki gibi yapılmalıdır.

50

> 2.75 m

0

0

30-50

50-70

70-100
Şekil 41 - İşletme hızı düşük yollarda sol şeritin kapatılması durumunda işaretleme
(Ölçüler m'dir.)

55

3.8.3.3 İşletme hızı yüksek olan (2x2) bölünmüş yollarda sağ şeritin
kapatılması (kısa süreli çalışmalarda)
İşletme hızı yüksek olan çevre yolu niteliğindeki (2x2) bölünmüş yollarda
yapılacak kısa süreli çalışmalarda sağ şeritin kapatılması Şekil 42'deki gibi
yapılmalıdır.
50

0

100

200

300

400

Şekil 42 - İşletme hızı yüksek olan yollarda sağ şeritin kapatılması durumunda
işaretleme (kısa süreli çalışmalar) (Ölçüler m'dir.)
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3.8.3.4 İşletme hızı yüksek olan (2x2) bölünmüş yollarda sağ şeritin
kapatılması (uzun süreli çalışmalarda)
İşletme hızı yüksek olan çevre yolu niteliğindeki (2x2) bölünmüş yollarda
yapılacak uzun süreli çalışmalarda sağ şeritin kapatılması Şekil 43‘deki gibi
yapılmalıdır.
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Şekil 43 - İşletme hızı yüksek olan yollarda sağ şeritin kapatılması durumunda
işaretleme (uzun süreli çalışmalar) (Ölçüler m'dir.)
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3.8.3.5 İşletme hızı yüksek olan (2x2) bölünmüş yollarda sol şeritin
kapatılması
İşletme hızı yüksek olan çevre yolu niteliğindeki (2x2) bölünmüş yollarda sol
şeritin kapatılması Şekil 44’deki gibi yapılmalıdır. Sol şeritin kapatılmasında
uygulanacak işaretleme, kısa ve uzun süreli çalışmalarda aynıdır.
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100

200
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Şekil 44 - İşletme hızı yüksek yollarda sol şeritin kapatılması (kısa ve uzun süreli
çalışmalar) (Ölçüler m'dir.)
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3.8.3.6 İşletme hızı yüksek olan (2x3) bölünmüş yollarda sağ şeritin
kapatılması (kısa süreli çalışmalarda)
İşletme hızı yüksek olan çevre yolu niteliğindeki (2x3) bölünmüş yollarda
yapılacak kısa süreli çalışmalarda sağ şeritin kapatılması Şekil 45‘deki gibi
yapılmalıdır.

50
0

0

100

200

300

400

Şekil 45 – İşletme hızı yüksek olan (2x3) yollarda sağ şeritin kapatılması durumunda
işaretleme (kısa süreli çalışmalar) (Ölçüler m'dir.)
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3.8.3.7 İşletme hızı yüksek olan (2x3) bölünmüş yollarda sağ şeritin
kapatılması (uzun süreli çalışmalarda)
İşletme hızı yüksek olan çevre yolu niteliğindeki (2x3) bölünmüş yollarda
yapılacak uzun süreli çalışmalarda sağ şeritin kapatılması Şekil 46‘daki gibi
yapılmalıdır.
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Şekil 45 – İşletme hızı yüksek olan (2x3) yollarda sağ şeritin kapatılması durumunda
işaretleme (uzun süreli çalışmalar) (Ölçüler m'dir.)
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3.8.3.8 İşletme hızı yüksek olan (2x3) bölünmüş yollarda sol şeritin
kapatılması
İşletme hızı yüksek olan çevre yolu niteliğindeki (2x3) bölünmüş yollarda sol
şeritin kapatılması Şekil 47‘deki gibi yapılmalıdır. Sol şeritin kapatılmasında
uygulanacak işaretleme, kısa ve uzun süreli çalışmalarda aynıdır.
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Şekil 47 - İşletme hızı yüksek olan (2x3) yollarda sol şeridin kapatılması durumunda
işaretleme (kısa ve uzun süreli çalışmalar) (Ölçüler m'dir.)
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3.8.3.9 İşletme hızı yüksek olan (2x3) bölünmüş yollarda sağ ve orta
şeritin kapatılması (kısa süreli çalışmalarda)
İşletme hızı yüksek olan çevre yolu niteliğindeki (2x3) bölünmüş yollarda
yapılacak kısa süreli çalışmalarda, sağ ve orta şeritin kapatılması Şekil 48'deki gibi
yapılmalıdır.

>2,75
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Şekil 48 - İşletme hızı yüksek olan (2x3) yollarda sağ ve orta şeritin kapatılması
durumunda işaretleme (kısa süreli çalışmalar) (Ölçüler m'dir.)
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3.8.3.10 İşletme hızı yüksek olan (2x3) bölünmüş yollarda sağ ve orta
şeritin kapatılması (uzun süreli çalışmalarda)
İşletme hızı yüksek olan çevre yolu niteliğindeki (2x3) bölünmüş yollarda
yapılacak uzun süreli çalışmalarda, sağ ve orta şeritin kapatılması Şekil 49'daki gibi
yapılmalıdır.
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Şekil 49 - İşletme hızı yüksek olan (2x3) yollarda sağ ve orta şeritin kapatılması
durumunda işaretleme (uzun süreli çalışmalar) (Ölçüler m'dir.)
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3.8.4 Bölünmüş yollarda trafiğin karşı yol bölümüne aktarılması
Bölünmüş yollarda, trafik akışını sağlamak için bir yönün kısmen veya
tamamen kapatılması durumunda, karşı yol bölümüne (karşı yol platformu) geçiş,
işletme hızı esas alınarak Çizelge 1’deki değerlere uygun bir rakortmanla
sağlanmalıdır. Aynı zamanda bu durumu, karşı taraftan gelen sürücülere belirtmek
amacıyla, karşı yol bölümünde de gerekli trafik işaretlerinin konulması gerekmektedir
(Şekil 50, Şekil 51a,b ve Şekil 52a,b’ye bakılmalıdır).
İşaretlemeye, trafiğin aktarıldığı karşı yol platformundan başlanılmalı, daha
sonra kapatılacak yoldaki işaretleme yapılmalıdır. İki yönlü trafiğin oluştuğu karşı yol
platformunda, trafik konileri veya “onarım yaklaşım levhaları” kullanılarak düzgün bir
trafik akışı sağlanmalıdır.
Bölünmüş yollarda, trafiğin karşı yol bölümüne aktarılması çalışması uzun
mesafelerde yapılmamalı, trafiğin aktarıldığı kesimde iki yönlü trafiği birbirinden
ayırmak için yol ortasında ayırıcılar (koni, mafsalsız silindir, onarım yaklaşım levhası,
plastik bariyerler vb.) kullanılarak iki yönlü trafik biribirinden ayrılmalıdır.
Trafiğin tali yollardan, trafiğin aktarıldığı kesime bağlanan tali yollardan gelen
araç sürüleri de, yoldaki geçici iki yönlü trafik nedeniyle trafik işaret levhaları ile
uyarılmalı ve yönelndirilmelidir. Aynı şekilde, trafiğin karşı yol platformuna aktarıldığı
kesimde, kapatılan yola bağlanan tali yoldan kapalı olan yola bağlanan araç
sürücüleri de trafik işaret levhaları ile uyarılarak kapalı yola girmeleri önlenmeli ve
işaret levhaları ile yönlendirilmelidir.
3.8.4.1 Çizgi ile bölünmüş, işletme hızı yüksek yollarda bir şeritin karşı
yol bölümüne aktarılması
Orta refüjde, trafik işaret levhası kullanımı için yeterli aralık bulunması halinde
yolun sağında kullanılan işaret levhaları, orta refüj üzerinde de kullanılmalıdır.
Yolda yapılan çalışma nedeniyele sabah ve akşam olabilecek zirve
saatlerdeki trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışma yapılan yoldaki trafiğin bir
bölümü, trafik yoğunluğu daha az olması kaydı ile, karşı yol bölümüne aktarılabilir
(Şekil 50’ye bakılmalıdır). Bu tedbiri uygulamadan önce iki yöndeki trafik etüt
edilmelidir.
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Şekil 50 – Çizgi ile bölünmüş yolda bir şeritin aktarılması (Ölçüler m'dir.)
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3.8.4.2 (2x2) Bölünmüş yollarda trafiğin karşı yol bölümüne aktarılması
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Şekil 51a - (2x2) Bölünmüş yolda trafiğin karşı yol bölümüne aktarılması durumunda
işaretleme (Trafiğin aktarıldığı yoldaki işaretleme için Şekil 51b’ye bakınız)
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Şekil 51b - (Devamı) (2x2) Bölünmüş yolda trafiğin karşı şerite aktarılması
durumunda işaretleme (Kapatılan yoldaki işaretleme için Şekil 51a’ya bakınnız)
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3.8.4.3 (2x3) Bölünmüş yollarda trafiğin karşı yol bölümüne aktarılması
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Şekil 52a - (2x3) Bölünmüş yolda trafiğin karşı şerite aktartılması durumunda
işaretleme (Trafiğin aktarıldığı yoldaki işaretleme için Şekil 52b’ye bakınız)
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Şekil 52b - (Devamı) (2x3) Bölünmüş yolda trafiğin karşı şerite aktartılması
durumunda işaretleme (Kapatılan yoldaki işaretleme için Şekil 52a’ya bakınız)
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3.8.5 Yaya yolları ve bisiklet yolları üzerinde yapılan çalışmalarda
işaretleme
Yaya ve bisiklet yollarındaki bakım ve onarım çalışmalarında, yayalara ve
bisikletlilere geçişleri için mutlaka bir alternatif yol gösterilmelidir. Yaya yolları
üzerinde yapılacak çalışmalarda, yayaların geçişleri için en az 1 m genişliğinde bir
koridor olmalıdır. Yaya ve bisikletlilerin aynı koridoru kullanmalarının zorunlu olduğu
durumlarda, bu genişliğin en az 1,60 m olması gereklidir (Şekil 53a,b’ye bakılmalıdır).
Yaya ve bisikletlilerin taşıt yolu üzerinden yürütülmelerinin zorunlu olduğu
durumlarda ise, taşıt yolu üzerinde oluşturulacak geçici alternatif yaya/bisiklet
yollarının genişliği, yaya yolları için en az 1 m, bisikletliler için en az 0,80 m olmalıdır.
Taşıt yolu üzerinde oluşturulacak geçici alternatif yaya/bisiklet yolunun, hem yayalar
hemde bisikletliler tarafından aynı zamanda kullanılması durumunda ise geçici
alternatif yaya/bisiklet yolu genişliği en az 1 m olmalıdır (Şekil 54a,b’ye bakılmalıdır).
Yayaların taşıt yolundan yürütülmelerinin zorunlu olduğu durumlarda,
yayaların ve bisikletlilerin güvenle geçişini sağlayacak şekilde işaretleme yapılmalıdır.
Bu amaçla, yaya bariyerleri, panolar ve/veya trafik konileri yardımıyla güvenli bir
geçiş bölgesi oluşturulmalıdır.
Yaya bariyerlerinin devrilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalı,
süreklilik sağlanması için bariyerler birbirleri ile bağlanmalıdır.

Yaya yolu

B.klet yolu

40

Yaya yolu

3.8.6 Yaya geçitleri üzerindeki çalışmalarda işaretleme
Yaya geçitleri üzerinde yapılacak bakım onarım çalışmalarında, yaya geçidinin
kullanılması tehlike yaratacağından, geçit yaya geçişlerine kapatılmalıdır. Yaya
geçidini kapatmak için yaya bariyerleri kullanılmalı, yaya geçidi "sinyalize ışıkla
kontrollü bir geçit" tipinde ise trafik ışığı çalıştırılmamalıdır.
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Şekil 53 - Yaya ve bisiklet yolu üzerinde yapılacak çalışmalarda işaretleme (Ölçüler m'dir.)
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Şekil 54 - Yayaların ve bisikletlilerin taşıt yolundan yürütülmelerinin zorunlu olduğu
durumlarda işaretleme (Ölçüler m'dir.)
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3.8.7 Kavşaklarda yapılan çalışmalarda işaretleme
İşletme hızı düşük olan şehir merkezindeki kavşaklarda, çalışma yapılan
kavşak koluna gerekli trafik işaret levhaları ile diğer donanımlar yerleştirilir: Kavşağın
diğer kollarına ise (T-15) “yolda çalışma” işaret levhası ile bu levhanın altında
çalışmanın hangi kavşak kolunda olduğunu gösteren PL grubu panel levha
yerleştirilir (Şekil 55, Şekil 56, Şekil 57, Şekil 58, Şekil 59 ve Şekil 60'a bakılmalıdır).
Kavşakta trafik ışıklı kontrol (sinyalizasyon) cihazı varsa, kapasite dikkate
alınarak sinyal fazları yeniden düzenlenmelidir. Kavşak kollarının trafiğe
kapatılmasında, bu bölümdeki şekillerde gösterilen şerit kapatma rakortman kuralları
uygulanmalıdır.
Kavşakta şerit kapatmada aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

Yol kapatılarak veya ters yönü başka yola kaydırarak trafik hacmi azaltılmalıdır.
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Çevresinden trafik geçebilecek şekilde, çalışma alanı mümkün olduğunca kısa
tutulmalı, bunu sağlamak üzere mümkün olduğunca çalışma etaplara bölünmeli,
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Şekil 55 - Üçlü kavşakta (T kavşakta) işaretleme (Ölçüler m'dir.)
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Şekil 56 - Üçlü kavşakta (T kavşakta) işaretleme (Ölçüler m'dir.)
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> 2.75m

*: Bu levhaların kullanımı
zorunlu değildir.

Şekil 57 – Birbirine yakın kavşaklarda işaretleme (Ölçüler m'dir.)
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> 5.50 m

*: Bu levhaların kullanımı
zorunlu değildir.

Şekil 58 - Birbirine yakın kavşaklarda işaretleme (Ölçüler m’dir.)
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Şekil 59 - Dur-geç yöntemi (bayrakçılar) ile kavşakta trafik kontrolü (Ölçüler m'dir.)
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Şekil 60 - İki yönlü trafiğin sağlanmaya devam edildiği bir kavşakta işaretleme
(Ölçüler m'dir.)

77

3.8.8 Ayrılmalarda yapılan çalışmalarda işaretleme
İşletme hızı düşük olan şehir merkezindeki bölünmüş yollardan ayrılmalarda,
çalışma yapılan ayrılma kolu ile anayol yaklaşımına gerekli trafik işaret levhaları ile
diğer donanımlar yerleştirilir (Şekil 61’e bakılmalıdır).
Ayrılmalarda yapılan çalışmalarda, yoldaki işletme hızı, çalışma süresi, görüş
mesafesi ve vaktin gece - gündüz olmasına bağlı olarak tedbirler artırılabilir.
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Şekil 61 - Ayrılmalarda yapılan çalışmalarda işaretleme (Ölçüler m'dir.)
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3.8.9 Katılmalarda yapılan çalışmalarda işaretleme
İşletme hızı düşük olan şehir merkezindeki bölünmüş yollara katılmalar
(Şekil 62’ye bakılmalıdır) ile işletme hızı yüksek olan bölünmüş yollara katılmalarda
(Şekil 63’e bakılmalıdır) yapılan çalışmalarda, katılma kolu ile anayol yaklaşımına
gerekli trafik işaret levhaları ile diğer donanımlar yerleştirilir.
Katılmalarda yapılan çalışmalarda, yoldaki işletme hızı, çalışma süresi, görüş
mesafesi ve vaktin gece - gündüz olmasına bağlı olarak tedbirler artırılabilir.
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Şekil 62 - İşletme hızı düşük yollara katılmalarda yapılan çalışmalarda işaretleme
(Ölçüler m'dir.)
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Şekil 63 - İşletme hızı yüksek yollara katılmalarda yapılan çalışmalarda işaretleme
(Ölçüler m'dir.)
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