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Advance Praise for the Global Street Design Guide 

“Smart street design improves lives in so many ways, from reducing emissions that cause 
harmful air pollution and drive climate change, to making streets safer and helping local 
businesses. The Global Street Design Guide is a powerful resource that can help cities around 
the world become safer and stronger.”

—MICHAEL R. BLOOMBERG, former Mayor of New York City 

“For more than a century, street life was what grew through the cracks in pavement—a 
liveliness that thrived despite the asphalt and traffic. The Global Street Design Guide starts 
from an opposite principle, that we can’t wait for streets to produce human outliers that survive 
against the odds, but that we must instead design them to make active, engaging street life 
inevitable.”

—JAN GEHL, Urbanist, Architect, and Author of Cities for People

“Streets are the foundation of a city’s entire social structure—getting around, working, living, 
shopping, and playing. With this guide, cities have, for the first time, a universal resource for 
creating cities that operate for everyone who uses them.” 

—ENRIQUE PEÑALOSA, Mayor of Bogotá

“Cities are undergoing a street design revolution, and the Global Street Design Guide is the first 
document to capture the brave new world of strategies that are transforming cities on every 
continent. Drawn from life and sourced with real-world examples, this guide establishes a new 
categorical imperative for safer streets that level the playing field for transit, bike riders, and 
pedestrians. It creates a new international language for urban livability, mobility and economy.”

— JANETTE SADIK-KHAN, Bloomberg Associates, former Transportation Commissioner  
for New York City
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Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Türkiye’de 
demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, 
belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, 
yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi ve 
sürdürülebilir şehircilik yaklaşımının benimsenmesi, 
belediyelerin ortak sorunlarına iş birliği içinde çözüm 
bulunması gibi konularda öncülük yapan, bölgesel 
ölçekte, Türkiye’nin ilk belediyeler birliğidir.

MBB, kuruluşundan bu yana çeşitli siyasi 
partilerden seçilmiş belediye başkanları ve meclis 
üyeleri arasında, uzlaşma ve birlikte çalışma 
kültürünün oluşmasında, belediyeler arasında 
koordinasyon ve iş birliğinin gelişmesinde ve 
belediyelerin uluslararası arenada temsili konusunda 
önemli roller üstlenmiştir.

Kentleşme, çevre yönetimi, göç ve sosyal uyum, 
yerel diplomasi, yerel kalkınma, şehir teknolojileri ve 
inovasyon gibi alanlarda yerel yönetimlerin kurumsal 
kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla yönetsel, 
finansal ve hukuksal danışmanlık ve eğitim hizmetleri 
vermekte, bilimsel çalışmaları desteklemekte, 
yayıncılık yapmakta ve ilgili paydaşları bir araya 
getiren organizasyon ve toplantılar düzenlemektedir.

190'dan fazla belediyenin üye olduğu ve merkezi 
İstanbul’da bulunan Marmara Belediyeler Birliği, 6’sı 
büyükşehir olmak üzere 12 ilde (Balıkesir, Bilecik, 
Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, 
Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova) faaliyet 
göstermektedir.

marmara.gov.tr

Marmara 
Belediyeler Birliği 
Hakkında
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KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERIVI

Skye Duncan

Direktör, Global Designing Cities 
Initiative

Global Designing Cities Initiative (GDCI - 
Küresel Kentleri Tasarlama Girişimi) dünya 
genelindeki kentsel çevrelerde sokakların 
önemli rolüne odaklanmaktadır. GDCI, National 
Association of City Transportation Officials 
(NACTO - Ulusal Kent Ulaşımı Yetkilileri Birliği) 
ile iş birliği yaparak ve uzmanlardan oluşan 
küresel bir ağ ile çalışarak endüstrideki en 
iyi uygulamaları paylaşmaya, denkler arası 
rehberliği kolaylaştırmaya ve düzenli iletişimi 
güçlendirmeye kararlıdır. GDCI, farklı paydaşların 
sokakları halkın sağlık ve güvenliğini, yaşam 
kalitesini, çok modlu hareketliliği, ekonomik 
kalkınmayı, çevresel sürdürülebilirliği ve 
eşitliği daha iyi hale getirecek biçimde 
şekillendirmesine yardımcı olmak üzere fikir 
alışverişi yapmasını kolaylaştırır. GDCI olarak, 
yerel yönetimlerin birlikte çalışarak zaman ve 
para tasarrufu yapabileceğine, alınan dersleri 
paylaşabileceğine, en iyi uygulamaların 
benimsenmesini yaygınlaştırabileceğine ve 
hedef ve amaçlarına daha etkili bir şekilde 
ulaşabileceklerine inanıyoruz. 

GDCI Danışma Kurulu:

Janette Sadik-Khan 
GDCI Daimi Başkanı 
Bloomberg Associates 
 
Margaret Newman  
ARUP 
 
Hal Harvey 
Energy Innovation 
 
Helle Søholt  
Gehl Architects 
 
Darren Walker  
Ford Foundation 
 
Mark Watts 
C40 Cities  
 
Linda Bailey  
NACTO 

Global 
Designing 
Cities
Initiative

GDCI Ağındaki Şehirler
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São Paulo 
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Pekin 
Şanghay 
Danimarka 
Kopenhag 
Ekvador 
Quito 
Endonezya 
Bandung 
Etiyopya 
Addis Ababa 
Finlandiya 
Helsinki 
Gana 
Akra 
Güney Afrika 
Cape Town 
Güney Kore 
Daegu 
Seul 
Gürcistan 
Tiflis 
Haiti 
Cite Soleil
Hindistan 
Ahmedabad 
Bangalore 
Chennai 
Mumbai 
Yeni Delhi 

Hollanda 
Delft 
Rotterdam 
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Ashford 
Londra 
İskoçya 
Glasgow 
İsrail 
Kudüs 
İsveç 
Göteborg 
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Cenevre 
Kanada 
Toronto 
Winnipeg 
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Nairobi 
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Medellín 
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Peru 
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Singapur 
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Türkiye 
İstanbul 
Vietnam 
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Auckland 
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Wellington 
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GDCI Ana Proje Ekibi

Skye Duncan
Direktör 
 
Ankita Chachra
Kıdemli Program Yöneticisi 
 
Abhimanyu Prakash 
Kıdemli Program Yöneticisi 
 
Fabrizio Prati 
Kıdemli Program Yöneticisi 
 

Teşekkür

Bu proje, Bloomberg Philanthropies tarafından 
sunulan destek ve rehberlik olmadan 
gerçekleştirilemezdi. Kelly Henning, Kelly 
Larson ve Rebecca Bavinger'a çok teşekkür 
ederiz. Proje ekibi olarak, kapsamlı Teşekkür 
bölümünde belirtilen uzmanlardan oluşan 
küresel ağın üyelerine ve uluslararası tüm 
destekçilere de teşekkür ederiz. Island Press'ten 
David Miller, Heather Boyer, Jamie Jennings, 
Sharis Simonian ve Julie Marshall'a da içten 
teşekkürlerimizi sunarız.

Türkçe Versiyon için Proje Ekibi

Yayına Hazırlayanlar:
Ezgi Küçük Çalışkan
MBB 

Hayrettin Günç
NACTO-GDCI 

Hatice Çetinlerden
MBB 

Emrehan Furkan Düzgiden
MBB 

Türkçe Çeviri:
F. Belgin Gümrü

İlknur Urkun Kelso 
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Corinne Kisner

İcra Müdürü

National Association of City Transportation 
Officials (NACTO - Ulusal Kent Ulaşımı Yetkilileri 
Birliği); yerel, bölgesel ve ulusal öneme sahip 
ulaşım sorunları konusunda büyük belediyeleri 
temsil eden, kâr amacı gütmeyen 501(c)(3)  
statüsünde bir kuruluştur. NACTO, büyük 
belediyelerdeki ulaşım departmanlarını 
ulaşım konusundaki bölgesel ve ulusal çabalar 
açısından etkili ve önemli iş ortakları olarak 
görür ve federal karar verme süreçlerinde ulaşım 
departmanlarının menfaatlerini gözetir. Kuruluş, 
ulaşım konusunda büyük belediyeler arasında 
fikir, bilgi ve en iyi uygulamaların alışverişini 
kolaylaştırır ve kentlerin ve metropolitenlerin 
yüz yüze olduğu önemli sorunlara karşı ortak 
bir yaklaşım geliştirilmesini sağlar. Farklı 
belediyelerdeki ulaşım departmanlarından 
oluşan bir koalisyon olan NACTO, ortak bir 
vizyon oluşturarak, veri paylaşımını sağlayarak, 
çalıştaylar ve konferanslar yoluyla denkler arası 
fikir alışverişi sağlayarak ve üye kentler arasında 
düzenli iletişimi güçlendirerek sokak tasarımı ve 
ulaşım alanında yapılan uygulamaların düzeyini 
yükseltmeye kararlıdır.

NACTO Yönetim Kurulu:

(İlk baskı yayınlandığında, 2016)

Seleta Reynolds 
NACTO Başkanı 
Genel Müdür,  
Los Angeles Ulaşım Departmanı 
 
Janette Sadik-Khan 
NACTO Başkanı 
Müdür,  
Bloomberg Associates 
 
Scott Kubly 
NACTO Başkan Yardımcısı 
Direktör,  
Seattle Ulaşım Departmanı 
 
Danny Pleasant 
NACTO Sayman 
Ulaşım Direktörü,  
Charlotte Belediyesi

Crissy Fanganello
NACTO Skreteri 
Ulaşım ve İmar İşleri Direktörü, 
Denver Belediyesi ve İdari Bölgesi 
 
Robin Hutcheson 
NACTO Bağlı Üye Temsilcisi 
Ulaşım Direktörü,  
Salt Lake City

NACTO Üyesi Şehirler:

Uluslarası Üyeler 
Montreal, Kanada 
Puebla, Meksika 
Toronto, Kanada 
Vancouver, Kanada

National Association of City 
Transportation Officials 
120 Park Avenue, 23rd Floor 
New York, NY 10017 
www.nacto.org 
Kongre Kütüphanesi Kontrol Numarası:  
2016941255 
ISBN: 978-1-61091-494-9 
© Copyright 2016 National Association of City  
Transportation Officials 
 
Danışman Ekibi 
ARUP, Nelson\Nygaard Consulting 
MRCagney 
Sam Schwartz Engineering 
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Pure+Applied 
 
Web 
Social Ink
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10 Sokaklar 

  10.1  Sokak Tasarımı Stratejileri 
  10.2  Sokak Tipolojileri

  10.3  Yaya Öncelikli Mekânlar 
  10.3.1 Yayalaştırılmış Sokaklar
     Örnek 1: 18 m
     Örnek 2: 22 m
     Vaka İncelemesi: Strøget; Kopenhag, Danimarka
  10.3.2 Dar Ara Sokaklar
     Örnek 1: 8 m
     Örnek 2: 10 m
     Vaka İncelemesi: Melbourne, Avustralya'daki 
     Dar Ara Sokaklar
  10.3.3 Yaya Durakları
     Örnek
     Vaka İncelemesi: Pavement to Parks;
     San Francisco, ABD
  10.3.4 Yaya Meydanları
     Örnek
     Meydan Düzenlemeleri
     Vaka İncelemesi: Plaza Programı; 
     New York City, ABD

  10.4  Paylaşımlı Sokaklar  
  10.4.1 Ticaret Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar  
     Örnek 1: 12 m
     Örnek 2: 14 m
     Vaka İncelemesi: Fort Caddesi; Auckland, 
     Yeni Zelanda
  10.4.2 Konut Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar 
     Örnek 1: 9 m
     Örnek 2: 10 m
     Vaka İncelemesi: Van Gogh Walk; Londra,  
     Birleşik Krallık

  10.5  Mahallelerdeki Sokaklar  
  10.5.1 Konut Alanlarındaki Sokaklar 
     Örnek 1: 13 m
     Örnek 2: 16 m
     Örnek 3: 24 m
     Vaka İncelemesi: Bourke Caddesi; Sidney, Avustralya
  10.5.2 Mahallelerdeki Ana Sokaklar
     Örnek 1: 18 m
     Örnek 2: 22 m
     Örnek 3: 30 m
     Vaka İncelemesi: St. Marks Caddesi; Bangalore,  
     Hindistan

  10.6  Caddeler ve Bulvarlar
  10.6.1 Tek Yönlü Merkezi Sokaklar 
     Örnek 1: 18 m
     Örnek 2: 25 m
     Örnek 3: 31 m
     Vaka İncelemesi: İkinci Cadde; New York City, ABD 
  10.6.2 Çift Yönlü Merkezi Sokaklar
     Örnek 1: 20 m
     Örnek 2: 30 m
     Örnek 3: 40 m
     Vaka İncelemesi: Götgatan; Stokholm, İsveç
  10.6.3 Toplu Taşıma Sokakları
     Örnek 1: 16 m
     Örnek 2: 32 m
     Örnek 3: 35 m
     Vaka İncelemesi: Swanston Caddesi; Melbourne, 
     Avustralya
  10.6.4 Toplu Taşımanın Bulunduğu Büyük Sokaklar
     Örnek 1: 32 m
     Örnek 2: 38 m
     Vaka İncelemesi: Magenta Bulvarı; Paris, Fransa
  10.6.5 Büyük Caddeler
     Örnek 1: 52 m
     Örnek 2: 62 m
     Örnek 3: 76 m
     Vaka İncelemesi: 9 Temmuz Bulvarı; Buenos Aires, 
     Arjantin

Bölüm C: Sokak Dönüşümleri  
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Destekleyen
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Dünya genelinde, trafik kazaları nedeniyle her yıl  
1,2 milyon kişi yollarda hayatını kaybederken 20-50 milyon 
kişi de ciddi şekilde yaralanıyor. Bloomberg Philanthropies 
olarak, trafikte can kayıplarını ve yaralanmaları azalttığı 
ortaya konmuş müdahalelerle hayat kurtarmaya kararlıyız. 
2007 yılından bugüne, yol güvenliğine yönelik politikaları 
benimseyip uygulamak, toplu taşıma sistemlerini geliştirmek 
ve daha güvenli sokaklar tasarlamak üzere düşük ve orta 
gelirli bölgelerdeki şehir ve ülkelerle birlikte çalışıyoruz.

2050 yılı itibarıyla, dünya nüfusunun yaklaşık üçte 
dördünün kentlerde yaşaması beklenmektedir. Giderek 
büyüyen kentler, motosikletlilerden yayalara kadar tüm 
kullanıcılar için yollarını daha güvenli hale getirmelidir. Diğer 
yandan, kent planlamada yepyeni zorluklar ortaya çıkaran 
iklim değişikliği, kentlerin hem daha güvenli hem de daha 
dirençli ulaşım ağları oluşturmasını zorunlu kılmaktadır.

Sokaklarımızı şekillendiren mekân, yapı ve yüzeylerin 
daha fazla kişinin ihtiyacına yönelik olarak daha verimli ve 
etkin bir şekilde işleyebilmesi için yeniden düşünülmesi, 
yeniden hayal edilmesi ve yeniden tasarlanması gereklidir. 
Halihazırda sahip olduğumuz altyapı konusunda yaratıcı 
davranıp kentlerdeki sokakların özelliklerini geliştirerek 
gelecek nesiller için sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir 
geleceği desteklemeliyiz.

Bu nedenle, belediyelerin sokaklardaki hızı düşürmesini, 
sürdürülebilir ulaşım seçeneklerine öncelik vermesini 
ve yollardaki tüm kullanıcılar için güvenli sokaklar 
tasarlamasını sağlamaya yönelik stratejiler içeren bu Küresel 
Sokak Tasarımı Rehberi'ni hazırladık. Yerel yönetimler, cesur 
adımlar atarak çok sayıda hayat kurtarabilir ve gelecek 
yıllarda yaşayacakları büyümeyi destekleyecek daha güçlü 
bir temel oluşturabilir.

Michael Bloomberg,
Kurucu, Bloomberg Philanthropies
Eski New York City Belediye Başkanı

Önsöz
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Son yüzyılda, dünyanın her yerinde sokaklar, otomobil odaklı bir 
şekilde inşa edilmiştir. Dünyanın her köşesinde taşıtlara geniş 
şeritler ayrılarak insanlara dar bir alan bırakılması şeklindeki 
uygulamalar âdeta bir kural haline gelmiştir ve bu nedenle, 
kentler bölünmüş, ekonominin gelişmesi engellenmiş ve tehlikeli 
bir yoğunluk oluşmuştur. Bölgesel ve ulusal mercilerin bu 
yanlışları düzeltmesini beklemekten yorulan yeni nesil plancılar, 
mühendisler, kentsel tasarımcılar ve kent sakinleri sokakları 
geri almak üzere çalışmalar yürütmektedir. Buenos Aires'ten 
Bangalore'a çok sayıda kentte insanlara öncelik veren ve yolları 
güvenli, çekici ve ekonomik olarak canlı mekânlara dönüştüren 
yeni tasarımlar görücüye çıkmıştır.

Altı kıtadaki 40 ülkede bulunan 70 kentte yapılan çalışmalardan 
ilham alan bu rehberde hayat kurtaran, insanlara ve toplu 
taşımaya öncelik veren, farklı toplulukları yansıtan ve sokaktaki 
tüm kullanıcılara daha iyi hizmet sunan tasarımlar yoluyla 
yollardaki eski hiyerarşiyi değiştirmek üzere atılacak sonraki 
adımlar sergilenmektedir. Rehberin sayfalarında sunulan gerçek 
dünyadan vaka incelemeleri daha güvenli, daha iyi performans 
sergileyen sokaklara yönelik yeni bir küresel şablondur ve bu 
tasarımları uygun şekilde değiştirerek kendi şehirlerindeki yollara 
aktarmak üzere kent yöneticilerine sunulan bir izin belgesidir.

Bu rehberle, NACTO ve Global Designing Cities Initiative 
(Küresel Kentleri Tasarlama Girişimi) tarafından New York City 
kentinin Street Design Manual (Sokak Tasarımı Kılavuzu) ve 
Urban Street Design (Kentsel Sokak Tasarımı) ve Bikeway Design 
Guides (Bisiklet Yolu Tasarım Rehberi) gibi tasarım belgeleri 
temel alınmıştır ve Bloomberg Philanthropies'in trafik güvenliği 
alanında dünya çapında sergilediği gayretleri desteklenmektedir. 
Gelişen teknoloji ve küresel ticaret sayesinde sınırların ortadan 
kalkması ve yeni bağlantıların kurulmasıyla birlikte, bu rehberdeki 
evrensel ilkeler, dünya standardında sokaklar için ortak bir dil 
oluşturulmasını sağlayacaktır.

Janette Sadik-Khan,
Müdür, Bloomberg Associates
Başkan, Global Designing Cities Initiative  
(Küresel Kentleri Tasarlama Girişimi)

“Küresel Sokak Tasarımı Rehberi, 
sokakların şehirlerde üstlendiği 
farklı rollere ve iyi tasarlanmış 
sokakların kentteki yaşam 
kalitesi üzerindeki yararlarına 
odaklanmaktadır.”

Janette Sadik-Khan

New York City, ABD

Önsöz
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1. Yayalar

3. Ticari Faaliyette 
Bulunan ve Kentsel 
Hizmetler Sunan 
İnsanlar

2. Bisikletliler ve 
Toplu Taşıma  
Kullanıcıları

4.  Kişisel Motorlu 
Taşıtlarındaki  
İnsanlar

Küresel Sokak Tasarımı Rehberi, 
insanları ilk sıraya koyan sokakların 
tasarlanması için liderlere ilham 
kaynağı olmak, uygulayıcıları 
bilgilendirmek ve topluluklara güç 
vermek üzere tasarlanmıştır.

İnsan Öncelikli Sokak Tasarımları
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Rehber 
Hakkında
Küresel Sokak Tasarımı Rehberi, kentlerdeki 
sokakların tasarımı için küresel ölçekte yeni 
bir dayanak oluşturmaktadır. Şehirlerin insan 
odaklı mekânlar olduğunu kabul eden bu rehber, 
kentlerdeki sokaklara yönelik tasarım parametrelerini 
otomobillerin hareketi ve güvenliğine odaklanan tipik 
bakış açısından uzaklaştırarak tüm kullanıcıların 
erişimi, güvenliği ve hareketliliğini, çevre kalitesini, 
ekonomik faydaları, mekânın daha iyi hale 
getirilmesini ve genel yaşam kalitesini kapsayacak 
şekilde genişletmektedir.

Dünyanın farklı yerlerindeki kentlerden katkı sunan 
uzmanlar, rehberin düzenlenmesini sağlayan ilkelerin 
geliştirilmesine yardımcı olmuştur. NACTO’nun Urban 
Street Design Guide (Kentsel Sokak Tasarım Rehberi) 
ve Urban Bikeway Design Guide (Kentsel Bisiklet Yolu 
Tasarım Rehberi) başlıklı çalışmalarında yer alan 
başarılı araç ve taktikleri esas alan bu yeni rehberde 
dünya genelinde farklı koşullarda görüşen farklı sokak 
tipolojileri ve tasarım bileşenleri ele alınmaktadır.

Bloomberg Philanthropies tarafından finanse 
edilen bu yenilikçi rehber, kamusal mekân ağlarındaki 
potansiyeli fark etmede liderlere ilham kaynağı 
olacak, uygulayıcıları bilgilendirecek ve topluluklara 
güç verecektir. Sokakları farklı işlevleri ve kullanıcıları 
bir araya getiren kamusal mekânlar olarak ele alan 
bu rehber, sokakların güvenli, erişilebilir ve ekonomik 
olarak sürdürülebilir mekânlar olarak taşıdığı 
potansiyelin ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır.
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Dünyadaki Sokaklar

Günümüzde alınan ulaşım kararları, kentlerin önümüzdeki on 
yıllar için gelişimini, kent sakinlerinin sağlığını ve güvenliğini, 
toplumsal eşitliğini ve istikrarını, hava ve sularının kalitesini ve 
karbon salımlarını etkileyecektir. 
 Hızla büyüyen kentler, 20. yüzyılda yapılan ve bir zamanlar 
sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlerden ödün vererek yollara 
ve otoyollara büyük yatırımlar yapan ülkelerde giderek farkına 
varılan otoyol odaklı hatalardan kaçınma şansına sahiptir. Bu yeni 
dünyada, gelişmenin daha fazla araba kullanımıyla ve özel araçlar 
için daha fazla altyapı yatırımı yapılmasıyla ilişkili olduğu fikrine 
yer yoktur.  
 Bu fikir, sokaklarda sadece arabalara yer verilmesi gerektiği 
ve insanların kamusal mekâna ait olmadığı fikrinin temelinde 
yatmaktadır.

Şehirler hızla büyürken şehirlerdeki sokaklar da 
değişmektedir. Dünya çapında, yerel yatırımlar otoyollar 
ve kentsel yayılmadan toplu taşıma ve kentlere yönelirken 
tasarımın rolü de daha geniş yollar tasarlamaktansa 
kaliteli mekânları destekleyen sokakların geliştirilmesine 
kaymaktadır. Dünya nüfusunun büyük bölümü kentlerde 
yaşamaktadır ve kent sakinlerinin çok büyük bölümü  
yaya olarak, bisikletle veya toplu taşımayla hareket  
etse de şehirlerdeki kamusal mekânların çoğu arabalara 
yönelik olarak tasarlanmıştır. Giderek görünür hâle 
gelen bu dengesizlik, kentlerin planlanma biçimini de 
değiştirmektedir. Sokaklar daha fazla kişinin ihtiyacını 
daha iyi dengeleyecek şekilde tasarlanmalıdır.



KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERI XIX

 Yerel yönetimler, ulaşım konusunda yaptıkları her yatırımda 
arabaların ihtiyaçlarına odaklanarak gittikçe yayılan otoyol 
ağları oluşturmak ve canlı kent merkezlerini izole etmek ile 
sürdürülebilir bir yaklaşımla daha fazla sayıda ulaşım seçeneğine 
ve erişilebilirliğe sahip daha yoğun ve daha kompakt mahalleler 
oluşturmak arasında bir karar vermek durumundadır. Bu kararlar, 
tüm kenti ve iklim üzerindeki etkileri nedeniyle tüm dünyayı 
etkileyen kamusal kararlardır. Yüksek hacimli araç trafiği ve 
kentsel ulaşımda motorlu özel araçlara bağımlılık toplum için 
büyük maliyetlere yol açmaktadır.

 Kentlerde otomobile bağımlılığı azaltan sokaklar tasarlamak 
ve güvenli, sürdürülebilir alternatifler geliştirmek dünya çapında 
kentlerin karşı karşıya olduğu bazı zorlukların ele alınmasını 
sağlayabilir. Bu zorluklar arasında şunlar sayılabilir:
• Trafik şiddeti
• Fiziksel hareketsizlik ve kronik hastalıklar
• Düşük hava kalitesi
• Ekonomik verimsizlik
• Yüksek enerji tüketimi
• İklim değişikliği
• Gürültü kirliliği
• Düşük yaşam kalitesi
• Eşitsizlik
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Küresel Etkiler

Küresel Sokak Tasarımı Rehberi 
dünyanın dört bir yanındaki farklı 
coğrafyalardaki koşullar dikkate 
alınarak şekillendirilmiştir ve  
küresel kentler tarafından  
küresel kentler için oluşturulmuştur.

Her şehir, sokak tasarımı süreçlerinde 
karşılaşılan farklı zorluklardan çıkarılan 
derslerin yanı sıra başka kentler için çok 
öğretici olan en iyi uygulama stratejileri 
sunmaktadır. 
 Sokaklar başlıklı bölümde sunulan 
ve yerel paydaşlarla geliştirilen vaka 
incemeleri, kentlerde sokakların kökten 
dönüştürüldüğü çok sayıda örnekten 
oluşmaktadır. Diğer en iyi uygulama 
örnekleri, rehberin farklı bölümlerine 
serpiştirilmiştir. 

 Dünyanın dört bir yanındaki 40'tan 
fazla ülke ve 70'ten fazla kent tarafından 
sunulan katkılar, dünya genelindeki 
danışmanlarla ve uzmanlardan özel 
olarak oluşturulan küresel katkı ağı ile 
çalışan uluslararası bir ekip tarafından 
derlenmiştir.  
 Aşağıdaki haritada numaralarla 
gösterilen vaka incelemeleri, farklı tür ve 
ölçekteki yenilikçi sokak projelerine genel 
bir bakış sunmaktadır. 
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1. Abu Dhabi, BAE
2. Amsterdam, Hollanda
3. Auckland, Yeni Zelanda
4. Bangalore, Hindistan
5. Bangkok, Tayland
6. Bogotá, Kolombiya
7. Brüksel, Belçika
8. Buenos Aires, Arjantin
9. Cape Town, Güney Afrika
10.  Chennai, Hindistan
11.  Kopenhag, Danimarka
12.  Delhi, Hindistan
13.  Fortaleza, Brezilya
14 Glasgow, Birleşik Krallık
15. Göteborg, İsveç
16. Guangzhou, Çin
17. Gurgaon, Hindistan
18. Hangzhou, Çin
19. İstanbul, Türkiye
20. Cakarta, Endonezya
21. Kudüs, İsrail
22. Lima, Peru
23. Londra, Birleşik Krallık
24. Madrid, İspanya

25. Malmo, İsveç
26. Melbourne, Avustralya
27. Medellín, Kolombiya
28. Mexico City, Meksika
29. Moskova, Rusya
30. Milano, İtalya
31. Nairobi, Kenya
32. New York City, ABD
33. Paris, Fransa
34. Paso Robles, ABD
35. Priştine, Kosova
36. Puebla, Meksika
37. Reggio Emilia, İtalya
38. San Francisco, ABD
39. São Paulo, Brezilya 
40. Seul, Güney Kore
41. Singapur, Singapur
42. Stokholm, İsveç
43. Sidney, Avustralya
44. Toronto, Kanada
45. Utrecht, Hollanda
46. Yokohama, Japonya
47. Zaanstad, Hollanda
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Sokak Tasarımına Yeni Bir Yaklaşım

Sokak tasarımında insana ve mekâna 
dayalı yeni bir yaklaşımla, mevcut 
sokakların mükemmel kentsel 
mekânlar nasıl dönüştürülebileceği 
sergilenmektedir.

Sokaklar, kentsel dönüşümü hızlandırır. Küresel Sokak Tasarımı 
Rehberi'nde, dünyanın önde gelen kentsel tasarımcıları 
ve mühendislerinin öncülük ettiği teknikler ve stratejiler 
sunulmaktadır.
 Rehber, sokakların kent içinde hareket sağlayan koridorlar 
olmanın yanı sıra insanlar için bir yaşam alanı ilkesine 
dayanmaktadır ve bu bakımdan, sokakların yalnızca trafik akış 
ve araç erişimi kapasitesine göre işlevsel olarak sınıflandırıldığı 
yaklaşımdan uzaklaşmaktadır. Bunun yerine, bu rehberde, yerel 
koşullara, farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına ve daha kapsamlı 
sosyal, ekonomik ve çevresel hedeflere dayanan bir yaklaşım 
benimsenmiştir.



KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERI XXIII

Etkiler
Kentlerdeki sokaklar, günümüzde 
olduğundan daha fazla insanın 
talebini karşılamalıdır. Sokaklar, 
kentlerin önümüzdeki yıllarda karşı 
karşıya kalacağı sayısız zorluğu 
destekleyecek ve aşağıdaki alanlarda 
şehir genelindeki hedeflere ve istenen 
sonuçlara ulaşılmasını sağlayacak 
şekilde tasarlanmalıdır: 

• Halk sağlığı ve güvenliği
• Yaşam kalitesi
• Çevresel sürdürülebilirlik 
• Ekonomik sürdürülebilirlik
• Toplumsal eşitlik

Sokak Tasarımı

İnsanlar
Bir sokağı şu anda kullanan insanları 
belirleyin ve sokağı ne zaman ve nasıl 
kullandıklarını sayısal olarak kaydedin. 
Sokağın gelecekteki şartları için 
istenen kullanıcı ve aktivite dağılımını 
belirleyin ve sokağın bu insanların 
ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayın. 
Bkz. 6: İnsan için Sokak Tasarımı.

Mekân
Bir sokakta yer alan yapılaşmış, doğal, 
sosyal, kültürel ve ekonomik koşulların 
mekânın fiziksel ölçeğini ve karakterini 
nasıl tanımladığını inceleyin. Çevredeki 
arazi kullanımlarının, yoğunlukların ve daha 
kapsamlı ağların hareketliliği ve kullanım 
örüntülerini nasıl etkilediğine bakın.  
Bkz. 5: Mekân Üretimi için Sokak Tasarımı.
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Rehber Nasıl Kullanılır? 

Değişime İlham Verin

• Nelerin mümkün olduğunu gösterin: 
İçinde bulunduğunuz koşullara en 
uygun araç ve stratejileri inceleyin, 
seçin ve uyarlayın. 

• Sorgulayın: Mevcut bir sokağın neden 
bu durumda olduğunu sorun ve sunulan 
sokak dönüşümlerinin kentinizde nasıl 
uygulanabileceğini belirleyin. 

• Savunun: Sürdürülebilir sokak 
tasarımını kolaylaştıran politika 
değişikliklerini, güncellenmiş 
uygulamaları ve finansal kaynakları 
destekleyin.

Değişime Yol Gösterin

• Gündemleri belirleyip uyarlayın: 
Kent geneli ve bölge için güvenli ve 
sürdürülebilir sokakları destekleyip 
önceliklendiren gündemler belirleyin. 
İlgili planlama, sağlık, imar, güvenlik 
ve sürdürülebilirlik politika ve 
uygulamalarını bu gündemlerle uyumlu 
hale getirin.

• Rehberler, politikalar, araçlar ve 
uygulamalar oluşturun: Bu kitaptaki 
çerçeveyi alıp uyarlayarak yerel bir 
sokak tasarımı rehberi hazırlayın. 
Gelecek projelerde bir referans noktası 
olarak kullanılabilecek bir minimum 
kalite standardı oluşturun.

• Benimseyip onaylayın: Bu rehberi 
içinde bulunduğunuz yerel koşullar için 
resmî öneriler olarak kullanın. 

• Amaçlar ve hedefler belirleyin: Kent 
geneli için daha iyi hale getirilen 
kaldırım uzunluğu, bisiklet ağındaki 
büyüme, tercihli toplu taşıma 
şeritlerindeki artış, yeni ağaç sayısı 
veya güvenlik istatistikleri gibi öncelik 
verilecek spesifik stratejiler belirleyin.

• Politikalar için bilgi sağlayın: 
Performans odaklı ulaşım, güvenlik 
ve çevre politikalarının uygulanmasını 
destekleyin. 

• Projeler uygulayın: Gelecek sokak 
tasarımları için teknik ayrıntılara sahip 
vizyonlar uygulayın.

Değişimi Ölçüp Paylaşın

• Test edin: Tasarım araçlarını 
uygulayarak yeni olasılıkları sergileyen 
geçici veya pilot projeler hazırlayın. 

• Kanıt toplayın: Sokak projelerinin 
uygulamadan önceki ve sonraki halini 
belgeleyip değerlendirin. Kaydettiğiniz 
gelişme hakkında bizi bilgilendirerek 
küresel ölçekteki müşterek kanıt 
havuzuna katkıda bulunun. 

• Eğitip öğretin: Sokak tasarımı ve 
uygulamaları konusunda uzmanları 
eğitin, bu uygulamaları meslek 
insanlarına öğretin ve kent sakinlerine 
yönelik çalıştaylar düzenleyin. 

• Öncelikleri paylaşın: Sokakları 
şekillendiren ve tasarım 
değişikliklerinin gerekçelerini 
destekleyen paydaşlara net bir yön 
duygusu sunun. 

Küresel Sokak Tasarımı Rehberi 
sokak tasarımının farklı yönlerine 
ilgi duyan geniş bir kitleye yönelik 
olarak hazırlanmıştır. Bu sayfayı 
rehberde yer alan konuları görmek, 
sunulan bilgilerin rehberdeki yerini 
belirlemek ve sizin için en faydalı 
bölümlere öncelik vermek amacıyla 
kullanabilirsiniz. 
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Sayfanın üstündeki sekmeleri 
kullanarak her sayfanın hangi bölüm, 
ana başlık ve alt başlığa ait olduğunu 
belirleyebilirsiniz.

Rehberde Gezinme

A 
Sokaklar Hakkında
1-3 Numaralı Bölümler

Sokakların neden önem taşıdığını anlayın, 
iyi sokak projelerinin şekillendirilip 
uygulanması için gereken süreçleri 
öğrenin, nelerin mümkün olduğunu hayal 
edin ve gelecek projeler için kamuoyunun 
ve politikacıların desteğini kazanmak 
üzere nelerin ölçülmesi gerektiğini 
belirleyin. 

B 
Sokak Tasarımı Önerileri
4-9 Numaralı Bölümler

Mekân üretimi için sokak tasarımında 
koşulları ve kültürü göz önünde 
bulundurmanın taşıdığı önemi anlayın. Sokağı 
kullanan farklı grupları belirleyin ve sunulan 
tasarım stratejilerini kullanarak bu grupların 
ihtiyaçlarını karşılayın. Sokakların mekân 
ve zaman açısından yönetilmesi konusunda 
yardım için Yönetim ve İşletme başlıklı 
bölümü kullanın. Gelecekte mükemmel 
sokak tasarımları için gereken parametreleri 
aktif bir şekilde belirlemek üzere Tasarım 
Kontrolleri başlıklı bölümden yararlanın.

C 
Sokak Dönüşümleri
10-11 Numaralı Bölümler

Farklı sokak ve kavşak türleri için mümkün 
olan yeniden düzenleme alternatiflerini 
belirleyin ve vaka incelemelerinden 
yararlanarak diğer kentlerdeki sokakların 
nasıl dönüştürüldüğünü öğrenin. 

Bölüm Adı
Ana Başlık
Alt Başlık

Bölüm Adı
Ana Başlık
Alt Başlık

Bölüm Adı
Ana Başlık
Alt Başlık

Vurgular
Sokak bileşenleri ve tasarım önerileri ilgili 
tasarım bileşeni sarı renkle gösterilerek 
öne çıkarılmıştır.

İnsan için  
Sokak Tasarımı
Belirli kullanıcılara yönelik tasarım 
önerilerini bulmak için 6. bölümdeki 
sembolleri kullanın. Söz konusu 
kullanıcıları bulmak için rehber genelinde 
bu simgelerden ve ilgili renklerden 
yararlanabilirsiniz.

Öncesini ve Sonrasını 
Gösteren Dönüşümler
Bölüm C'de yer alan tüm sokak ve kavşak 
dönüşümleri, sol sayfada önceki halinin ve 
sağ sayfada sonraki halinin 3D modeli yer 
alacak şekilde karşılıklı iki sayfa olarak 
tasarlanmıştır. 

Ölçülerin Dönüşümü
Rehberde farklı birimlerde kullanılan 
önemli ölçülerin dönüşümlerini bulmak için 
Ek A: Dönüşüm Tablosu'na bakın. Örneğin:
• Mesafe (1 m = 3,3 ft)
• Hız (1 km/saat = 0,62 mil/saat)

Yayalar

Bisikletliler

Toplu Taşıma 
Kullanıcıları

Motorlu Taşıt 
Kullanıcıları

Yük Taşıtı Operatörleri ve 
Hizmet Sağlayıcılar

Ticari Faaliyette 
Bulunan İnsanlar
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2 Sokakları Şekillendirmek 

3 Sokakları Ölçmek ve Değerlendirmek

Sokaklar
Hakkında
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Sokağı 
Tanımlamak

2050 yılı itibarıyla dünya nüfusunun %75'inin 
şehirlerde yaşayacağı beklentisiyle birlikte 
kentlerdeki sokakların artan kişisel hareketlilik ve 
şehir ekonomisine erişim taleplerini dengelemesi 
gerekecek. 20. yüzyılın düşük yoğunluklu, otomobil 
odaklı büyüme modelleri başarısız olurken çok 
modlu, güçlü ulaşım ağlarına sahip yoğun kentler 
sürdürülebilir büyüme, eşit ekonomik fırsatlar ve 
yüksek yaşam kalitesi sunmaya en elverişli yerlerdir. 
Günümüzde kent sakinleri yürünebilir, bisiklet 
kullanılabilir ve toplu taşıma odaklı mahallelere 
ihtiyaç duymakta ve böyle mahalleler talep 
etmektedir.

Kentlerdeki sokakların kapasitesi, kentsel bağlamı 
destekleyecek ve yüksek kaliteli bir kamusal mekân 
sunacak şekilde artırılmalıdır. Bu, kent yaşamını 
destekleyen diğer sokak aktivitelerine daha fazla 
alan bırakmak amacıyla toplu taşıma gibi yüksek 
verimli modlara olanak tanıyan özel alanlar yoluyla 
sürdürülebilir ulaşım modlarına öncelik verilerek 
başarılabilir.

Kentler değişen nüfuslara hizmet sunabilmek 
için yukarı, içe ve dışa doğru büyürken sokakları 
şekillendiren çok sayıdaki aktör ve sürecin göz önünde 
bulundurulması çok önemlidir. Sokaklarımız, diğer 
kentsel sistemlere ayrılmayacak şekilde bağlıdır ve 
sokakların iyi tasarlanması hem kentlere hem de kent 
sakinlerine pek çok fayda sağlar. 

Hong Kong, Çin

1
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Park Yeri Bisiklet Yolu Bitkiler

Bitkiler

Toplu Taşıma Yolu

Yol

Yol Yatağı

Mülkiyet Sınırları Dışında Kalan Kamusal Mekân

Çekme Mesafeleri

Kaldırım Kaldırım Bina KenarlarıBina Kenarları

1.1 | Sokak Nedir?

Kamusal Mekân

Bir bina kenarı ile başka bir 
bina kenarı arasındaki toplam 
mesafe.

Kaldırım

Farklı aktivite ve işlevler için 
kullanılan net yürüme yollarına 
ve genel erişime sahip ayrılmış 
alan. Bkz. 6.3.4: Kaldırımlar.

Yol Yatağı

Iki kaldırım arasında kalan 
ve farklı ulaşım modları ile 
bunlara yardımcı tesisleri 
barındıran alan.

Toplu Taşıma Tesisleri

Farklı toplu taşıma türlerinin 
seyretmesi için yol yatağında 
ayrılan alan. Bkz. 6.5.4: Toplu 
Taşıma Tesisleri.

Sokaklar, insanların bir kenti deneyimlemesini sağlayan en 
temel kentsel mekân birimidir. Genellikle, bir yerden başka bir 
yere giden taşıtların üzerinde seyrettiği iki boyutlu yüzey olarak 
yanlış algılanırlar. Aslında sokaklar, çok sayıda yüzey ve yapıdan 
oluşan çok boyutlu mekânlardır. Bir mülkiyet çizgisinden diğerine 
uzanan sokaklar, sınırlarını tanımlayan bina kenarları, arazi 
kullanımları ve çekme mesafelerini kapsar. Hareket ve erişim için 
bir mekân sunmanın yanı sıra çok çeşitli kullanım ve aktiviteyi 
kolaylaştırırlar. Sokaklar, zaman içinde çevresel sürdürülebilirliği, 
kamu sağlığını, ekonomik aktiviteleri ve kültürel değerleri 
destekleyecek şekilde uyarlanan dinamik mekânlardır. 

 Sokaklar, çok sayıda düzlem tarafından şekillendirilen, açık 
havadaki birer oda gibidir: Tabanda zemin düzlemi bulunur, 
binalar ve yol yatağının kenarları yan düzlemleri oluşturur ve üst 
örtü düzlemi de odanın tavanı gibi işlev görür. Her düzlem farklı 
politikalar, yönetmelikler, rehberler ve inşaat uygulamaları tarafından 
düzenlenen veya oluşturulan çok sayıda tekil bileşenden oluşur.   
 Bir sokağın farklı bölümlerinin sürekli veya birbiriyle değiştirilebilir 
olduğunu anlamak, sokak tasarımına esnek bir yaklaşım sunar. 
Kaldırımdaki engelsiz yaya geçiş alanlarının, bisiklet şeritlerinin 
ve trafik şeritlerinin etkin bir şekilde işleyebilmesi için sürekli ve 
bağlantılı olması gerekirken park yerleri, ağaçlar, yaya durakları 
ve toplu taşıma durakları gibi değiştirilebilir bileşenler bir sokağın 
bağlamına uygun hizmet edecek şekilde uyarlanmasına olanak tanır. 
Aşağıdaki terimler sokağın tanımını genişletecektir.

Sokağı Tanımlamak
Sokak Nedir?
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Park Yeri Bisiklet Yolu Bitkiler

Bitkiler

Toplu Taşıma Yolu

Yol

Yol Yatağı

Mülkiyet Sınırları Dışında Kalan Kamusal Mekân

Çekme Mesafeleri

Kaldırım Kaldırım Bina KenarlarıBina Kenarları

Trafik Şeritleri

Motorlu taşıtların seyretmesi 
için yol yatağında ayrılan alan. 
Bkz. 6.6.4: Trafik Şeritleri.

Yardımcı Şeritler

Duran araçlar, bisikletler, toplu 
taşıma araçları, yükleme/
boşaltma alanları için ayrılan 
alanlar.

Bisiklet Tesisleri 

Bisikletlilerin seyretmesi 
için ayrılan alan. Bu alan, 
yol yatağının içinde veya yol 
yatağından ayrı olabilir. Bkz. 
6.4.4: Bisiklet Tesisleri. 

Peyzaj

Kaldırımlardaki, park yerleri 
arasındaki veya refüjlerdeki 
ağaçlar, bitki yatakları ve yeşil 
altyapı. Bkz. 7.2: Yeşil Altyapı. 

Hizmet Altyapısı

Mülkiyet sınırları dışında kalan 
kamusal mekânda sunulan 
donatı ve hizmetler. 

Sokak Aktiviteleri

Sokakta gerçekleşen 
sosyal etkileşimler, mahalle 
ölçeğindeki aktiviteler ve kent 
genelindeki etkinlikler.

Sokak Mobilyaları

Sokağa yerleştirilen obje, 
bileşen ve yapılar. 

Bina Kenarları

Sokağın sınırlarını tanımlayan 
bina cepheleri, pencereler, 
geri çekmeler, işaretler ve 
saçakların tümü. 

Sokağı Tanımlamak
Sokak Nedir?
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1.2 | Değişen Başarı Ölçütleri

On yıllar boyunca sokaklar, daha fazla aracı mümkün 
olduğunca verimli bir şekilde taşımak üzere 
tasarlandıktan sonra artık kentler, tüm kullanıcıların 
ihtiyaçlarının dengesini gözeten güvenli ve yaşanabilir 
sokakların sunduğu faydaları yeniden keşfetmektedir. 
Şimdi, uygulamaları değiştirme ve başarılı sokakları 
oluşturan bileşenleri yeniden tanımlama zamanıdır. 
Sokaklar, tek başına veya salt ulaşım projeleri olarak 
değerlendirilmemelidir. Aksine, her tasarım hangi genel 
faydaların elde edilebileceğini sormak için bir fırsat sunar. 

Kamu Sağlığı ve Güvenliği

Her yıl milyonlarca insan, trafik şiddeti veya düşük hava kalitesi 
ve fiziksel aktivite eksikliği kaynaklı kronik hastalıklar gibi 
önlenebilir nedenler yüzünden hayatını kaybetmektedir. Sokak 
tasarımı, tüm kullanıcılar için güvenli ortamlar oluşturmalı ve 
yürüme, bisiklet veya toplu taşıma gibi aktif ulaşım yöntemlerini 
kolaylaştırılmalıdır. Sokaklar, sağlıklı yiyecek seçeneklerine 
erişimi artırmalı, gürültü düzeylerini düşürmeli ve hava ve su 
kalitesini yükselten peyzaj uygulamaları ve ağaçlar sunmalıdır. 

Yaşam Kalitesi

Dünya genelinde belediyeler, yakın geçmişte ortaya çıkan 
bir başarı ölçütü olan ‘en yaşanabilir kent’ unvanını almak 
için rekabet ederken yaşam kalitesi ölçütlerinin insanları ve 
işletmeleri cezbedip kaybetmemedeki değerini kabul etmektedir. 
Insanların bir kenti kamusal mekânlar yoluyla deneyimlediği 
düşünülürse kentin yaşanabilirliği, kentteki sokaklara son derece 
bağlıdır. Bir kentteki sokakların güvenli, konforlu, verimli ve canlı 
bir biçimde şekillendirilmesi kentin ne denli yaşanabilir olduğunu 
ve kent sakinlerinin kente bağlılığını etkileyecektir. Sokaklar, 
sosyal etkileşimi teşvik eder ve kendiliğinden gözetim sunan 
sokak tasarımları daha güçlü, daha güvenli topluluklar oluşturur.1

Sokağı Tanımlamak
Değişen Başarı Ölçütleri
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Çevresel Sürdürülebilirlik

Iklimle ilgili benzeri görülmemiş zorluklar karşısında sokak 
projeleri bir kentin çevresel sürdürülebilirliğini ve dirençliliğini 
artıran yerel eylemler için fırsat oluşturur. Iyi tasarlanmış 
sokaklar yoluyla sürdürülebilir ulaşımın desteklenmesi, karbon 
emisyonlarının düşmesini ve genel hava kalitesinin yükselmesini 
sağlayabilir. Ağaçlara ve peyzaj uygulamalarına yer verilmesi, su 
yönetimini iyileştirebilir, biyolojik çeşitliliği geliştirebilir ve doğal 
çevreye erişimi artırabilir. 

Ekonomik Sürdürülebilirlik

Iyi sokaklar insanları ve işletmeleri cezbeder. Güvenliği artıran, 
kamusal alanın kalitesini yükselten ve çok modlu kullanımlara 
kucak açan sokak projeleri daha fazla perakende satış ve daha 
yüksek emlak değerleri gibi olumlu ekonomik etkilere sahiptir. 
Sokaklara yapılan yatırımların uzun vadeli ekonomik faydaları 
vardır.2

Toplumsal Eşitlik

Eşitsizliğin giderek arttığı bu dönemde kentler, sahip oldukları 
en değerli kamusal mekânların becerisi, yaşı veya geliri fark 
etmeksizin herkes için güvenli ve eşit kullanım sunarak en 
savunmasız kullanıcıların bile güvenli ve güvenilir hareket etme 
seçeneklerine sahip olmasını sağlamalıdır.  
 Bir kent, iş olanaklarına ve okullara erişimi artıran, kişisel 
sağlığa fayda sunan, halk sağlığını iyileştiren ve güçlü toplulukları 
teşvik eden bir sokak tasarımı sunarak vatandaşlarına hizmet 
sunar. 

Sokağı Tanımlamak
Başarı Ölçütlerini Değiştirmek
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1.3 | Sokağın Ekonomisi

Bir kentin veya bölgenin ekonomik sağlığında güvenli, canlı, 
verimli bir sokak ağı büyük önem taşır. Sokak tasarımı formel 
ve enformel ticarete ve iş olanaklarına erişimi ve malların toplu 
hareketini kolaylaştırmada da önemli bir rol oynar. Bir sokağın 
inşası için önden yapılan harcamalar düşünülürken sokak 
tasarımının kullanım süresi boyunca sağlayacağı faydalar göz 

önünde bulundurulmalıdır. Sokak tasarımının bireyler için maliyet 
etkileri yolculuk sürelerinin değeri, toplu taşımaya erişim, yakıt 
masrafları ve kişisel sağlık üzerinden değerlendirilirken toplum 
için daha büyük dışsal maliyetler ise trafik kazaları, hastane 
masrafları, çevre üzerindeki olumsuz etkiler ve trafik sıkışıklığı ile 
ilişkili masraflar yoluyla analiz edilebilir. 

Sokağı Tanımlamak
Sokağın Ekonomisi

Sağlık ve İnsan Yaşamı
Trafik kazaları nedeniyle yaşanan can 
kayıplarının ve ciddi yaralanmaların 
ekonomi üzerinde ciddi etkisi vardır. 
Daha iyi tasarlanan sokaklar, fiziksel ve 
zihinsel stresi ortadan kaldırarak sağlık 
harcamalarını ve sosyal hizmetlere 
duyulan ihtiyacı azaltır.

Ticaret ve Gayrimenkul
Yayalar, bisikletliler ve toplu taşıma 
yolcuları genellikle otomobil sürücülerine 
kıyasla yerel perakende işletmelerde daha 
fazla para harcar. Bu durum, toplu taşıma 
yolcuları, yayalar ve bisikletliler için çekici, 
güvenli mekânlar sunmanın önemini 
bir kez daha vurgular. Iyi sokakların, 
mahallelerin değerini yükselttiği de ortaya 
konmuştur. 

İnşaat ve Bakım 
Dar sokakların inşası ve bakımı daha 
düşük maliyetlidir. Yüksek kaliteli, 
dayanıklı malzemelerin kullanılması 
bakım maliyetlerini ciddi ölçüde 
azaltabilir. Sel suyu yönetiminde ve fiziki 
altyapı maliyetlerinin azaltılmasında yeşil 
dar ara sokak veya yeşil sokakların ve 
ağaç dikiminin 3-6 kat daha verimli olduğu 
hesaplanmıştır.10

Çalışma ve Üretkenlik
Sıkışık trafikte kaybedilen zaman veya 
trafik kazalarında yaşanan yaralanmalar 
nedeniyle ciddi miktarda çalışma süresi 
kaybı yaşanmaktadır. Kaybedilen bu 
süre, daha az üretkenliğe ve dolayısıyla 
ekonomik kayba neden olur. 

New York'taki  
9. Cadde'de bir bisiklet 
yolu oluşturulması, yerel 
işletmelerin perakende 
satışlarında %49'luk artış 
sağlamıştır.8

Yollardaki can 
kayıplarının küresel 
ölçekte ekonomik 
maliyetinin 64,5 
milyar ile 100 milyar $ 
arasında olduğu tahmin 
edilmektedir.3

ABD'deki Portland kentinde 
yapılan bir modelleme 
çalışmasında bisiklet tesislerine 
yapılan yatırımların 2040 yılı 
itibarıyla sağlık harcamalarında 
büyük maliyet tasarrufu 
sağlayacağı hesaplanmıştır.4

Hong Kong'da yapılan bir 
çalışmada yayalaştırma 
sonrasında perakende 
kira değerlerinde %17 
artış kaydedildiği ortaya 
konmuştur.7

Portland kentinde, yeşil 
altyapılara 8 milyon $ 
yatırım yapılarak fiziki 
altyapı maliyetlerinden 
250 milyon $ tasarruf 
edilmiştir.9

Addis Ababa'da bir yaya 
üst geçidinin 20 tane 
yükseltilmiş yaya geçidiyle 
aynı maliyette olması daha 
güvenli ve uygun maliyetli 
yaya tesislerinin önemini 
kanıtlamaktadır.

Her can kaybının topluma 
olan ekonomik maliyetinin 
1,4 milyon $ olduğu 
hesaplanmıştır.6

Her Los Angeles sakini, 
trafik sıkışıklığı kaynaklı 
üretkenlik kaybı 
nedeniyle yılda 6.000 $ 
kaybetmektedir.5 
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Yeşil dar ara sokak veya 
yeşil sokakların, yağmur 
varillerinin ve ağaç dikiminin 
1.000 $ değerindeki her 
yatırım için geleneksel 
yöntemlere kıyasla sel suyu 
yönetiminde 3-6 kat daha 
verimli olduğu hesaplanmıştır.

Portland kentinde, 
yeşil altyapılara  
8 milyon $ yatırım 
yapılarak fiziki altyapı 
maliyetlerinden 250 
milyon $ tasarruf 
sağlanmıştır. 15

New York kentinde, 
tüm sokak 
lambalarının LED'lerle 
değiştirilmesi sayesinde 
10 yıllık bir sürede %81 
oranında enerji tasarrufu 
yapıldığı 
bildirilmiştir.

Doğa manzaraları, 
çalışanların hastalık 
izni aldığı günleri 
%23 azaltarak genel 
sıhhat durumunu 
iyileştirmiştir.14

Otomobiller ve 
kamyonlar dünya 
genelindeki CO2 
emisyonunun %40'ından 
sorumludur. Ulaşım 
için tüketilen enerji 
miktarının 2050 yılı 
itibarıyla iki katına 
çıkması beklenmektedir.

Ağaç ve bitkilerin 
kentlerdeki gürültüyü 
3-5 desibel arası 
düşürdüğü ortaya 
konmuştur.12Nijerya'da 

yapılan bir 
çalışmada yaprak 
dökmeyen ve geniş 
yapraklı ağaçların 
sıcaklığı 12°C 
kadar düşürebildiği 
hesaplanmıştır.11

2002 yılında yapılan bir 
çalışmaya göre, toplu 
taşıma otomobillere 
kıyasla %95 daha 
az karbonmonoksit 
üretmektedir.13

1.4 | Çevresel Sürdürülebilirlik için Sokaklar

Sürdürülebilir sokaklara yatırım yapılması, çevre üzerindeki 
olumlu etkileri ve bir kentin çevresel hedeflerine ulaşmasına 
yaptığı katkılar vurgulanarak çekici hale getirilebilir.

Çevresine duyarlı sokaklar tasarlamak, kentlerin gezegenimizin 
ısınması nedeniyle ortaya çıkan zorlukları aşmasına yardımcı olur. 
BM Sürüdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi çeşitli uluslararası 
organizasyonlar ve gündemler çevresel sürdürülebilirlik, sera gazı 
emisyonları ve küresel ısınma üzerindeki dikkati artırmıştır. Şimdi, 
iyi sokakların çevre üzerindeki etkilerini destekleme zamanıdır. 

Sokağı Tanımlamak
Çevresel Sürdürülebilirlik için Sokaklar

Hava Kalitesi
Yayaları, bisikletlileri ve toplu taşımayı 
önceliklendiren sokaklar, dolaşımdaki 
kişisel motorlu taşıtların sayısını 
düşürerek emisyonları ve hava kirliliğini 
azaltır.

Enerji Verimliliği
Geri dönüştürülmüş ve düşük etkili 
malzeme ve teknolojilerin yanı sıra 
yenilenebilir enerjilerin kullanıldığı sokak 
projeleri, bir kentin enerji ve kaynak 
verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunur. 

Mikroklima 
Sokaktaki ağaçlar ve peyzaj, yerel iklimin 
iyileşmesine ve kentsel ısı adalarının 
azaltılmasına katkı sunarak araçlarda ve 
çevredeki binalarda yoğun enerji kullanımı 
gerektiren iklimlendirmeye talebi azaltır.

Gürültü
Kentlerdeki ağaçlar gürültü kirliliğini 
azaltır. 

Sağlık ve Güvenlik
Kentlerdeki ağaçlar ve bitkiler, stresin 
ve sinirli davranışların azalmasını 
sağlar16 ve suç oranının azaltılmasıyla da 
ilişkilendirilmişlerdir.17

Su Yönetimi
Sokaklara yeşil altyapı stratejilerinin ve 
yerli bitki türlerinin dahil edilmesi, sel 
suyunun yönetilmesini sağlar ve sulama 
ihtiyacını azaltır. Bkz. 7: Kamu Hizmetleri 
ve Altyapı
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1.5 | Güvenli Sokaklar Hayat Kurtarır

Her yıl dünya genelinde 1,2 milyon kişi yollarda hayatını 
kaybetmektedir. Bu, her 30 saniyede neredeyse 1 kişinin 
veya yılın her gününde 3.400'den fazla kişinin hayatını 
kaybetmesi anlamına gelir.18 Bu can kayıplarının çoğu, 
kentlerdeki sokaklarda ve sokak tasarımının yol açtığı 
önlenebilir kazalar sonucunda görülmektedir. 

Güvenli sokaklar oluşturmak tasarımcıların, mühendislerin, 
yetkililerin ve sivil toplum liderlerinin paylaştığı çok önemli bir 
sorumluluktur. En iyi güvenlik karnesine sahip kentlerde bile, 
trafik şiddetinin oluşturduğu tehdit, kentte dolaşmayı tehlikeli 
olabilecek bir günlük aktivite haline getirmektedir. Savunmasız 
kullanıcılar yerine otomobilleri önceliklendiren ve yüksek hızda 
sürüşü mümkün kılan otoyolvari sokak tasarımları, güvenli 
çevreler sağlamada başarısızdır. 

Güvenlik için Yeni Bir Paradigma

Güvenlik için yeni paradigma, insanın fiziksel sınırlarıyla ilişkilidir. 
Insan vücudu, kırılgandır ve sadece belirli kuvvetlere karşı hayatta 
kalabilir. Bu, şu anlama gelir:
• Çarpışma riskine maruz kalma olasılığı azaltılmalıdır.
• Trafik kazalarının sayısı ve şiddeti azaltılmalıdır.
• Hız azaltılmalıdır.
• Sokaklar savunmasız kullanıcılar için güvenli bir biçimde 

şekillendirilmelidir.

Taşıtlar, 40 km/saat veya daha düşük hızla hareket ettiğinde olası 
çarpışmalar düşük hızlarda gerçekleşir ve çarpışma durumunda 
kurtulma olasılığı ciddi ölçüde artar.

Dünyanın farklı yerlerinde yapılan çalışmalarda, başta önlenebilir 
yaya ölümleri olmak üzere trafikte gerçekleşen ölümlerin çoğunun 
ana caddelerin küçük bir yüzdesinde gerçekleştiği ortaya 
konmuştur.19 Bu caddeler, tasarımları itibarıyla tehlikelidir ve 
aşağıdaki özellikleri barındırır:
• Hız yapmayı teşvik eden ve güvenli geçiş olanağı sunmayan 

geniş caddeler
• Ön bahçe gibi işlev görse de geçenlerin agresif davranışlar 

göstermesine izin veren sokaklar
• Motosikletlilerin ve toplu taşıma yolcularının yüksek hız farkı 

nedeniyle risk altında olduğu otoyol benzeri yüzeye sahip olan 
ve kaldırımların bulunmadığı veya standardın altında olduğu 
sokaklar 

Yüksek trafik hızı ve hacmi, uzun yaya geçişleri ve işaretlenmiş 
yaya geçişleri arasındaki uzun mesafeler gibi faktörlerin bir arada 
bulunması bu caddeleri savunmasız kullanıcılar için ölümcül 
koridorlar haline getirir.

Hız, bir sokağın güvenliğindeki en önemli 
etkendir ve çarpışmalarda yaya ölümü 
yaşanması riskiyle doğru orantılıdır. 

Sokağı Tanımlamak
Güvenli Sokaklar Hayat Kurtarır

Çarpma hızı ve yaya ölümleri arasındaki ilişki. Kısa süre önce yapılan  
birkaç çalışmada (Pasanen 1993, DETR 1998, Rosen ve Sanders 2009 ve 
Tefft 2011) taşıt hızları ile yaya ölümleri arasında net bir ilişki olduğu ortaya 
konmuştur ve kent içindeki sokaklarda 40 km/saat üzerinde hıza izin 
verilmemesi fikri desteklenmektedir. Ancak bu çalışmaların çoğu yüksek 
gelirli ülkelerde yapılmıştır. Düşük ila orta gelirli ülkelerde bu ilişkinin  
daha da fazla olduğuna inanmak için geçerli nedenler vardır.20

Hız ve durma mesafesi arasındaki ilişki. Yukarıdaki şekilde algılama, 
tepki verme ve fren yapma süreleri dahil olarak minimum durma mesafesi 
gösterilmiştir. Bu veriler, havanın yağışlı olmadığı ve mükemmel görüş 
olduğu kabulüne dayanmaktadır.21
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Trafikte Can Kayıplarının Sık Görülen Nedenleri

Trafikte yaşanan yaralanmaların çoğu, doğrudan tasarımla 
ilişkilidir. Hızın da eklenmesiyle birlikte koşullar daha da 
tehlikeli bir hal alır. Trafikteki can kayıplarının sık karşılaşılan 
nedenlerinden bazıları şöyledir:
• Kaldırım Olmaması: Yayalar, kaldırımların bloke edildiği, 

daraltıldığı veya hiç bulunmadığı yerlerde yol yatağından 
yürümek zorunda kalır. Bu durum, özellikle yüksek hızla hareket 
eden araçlar için tasarlanan ve tüm kullanıcıları güvenle bir 
arada barındırmanın göz önüne alınmadığı sokaklarda bir tehdit 
oluşturur.

• Erişilebilir Yaya Geçitleri Olmaması: Yayalar erişilebilir yaya 
geçitlerinin sunulmadığı veya erişilebilir olmadığı yerlerde 
araçlar tarafından çarpılma riski altındadır. Güvenli yaya 
geçişleri yerine taşıt sayılarının ve hızlarının önceliklendirildiği 
büyük sokaklarda, ada ortasında çarpışmalar çok sık yaşanır. 

• Koruma Olmaması: Yaya adalarının bulunmadığı geniş, çok 
şeritli sokaklar yayaların karşıdan karşıya geçerken daha uzun 
süreyle hareket halindeki taşıtlara maruz kalmasına neden olur. 
Bu, özellikle yaşlılar ve daha yavaş hareket eden kullanıcılar 
için güvensiz bir durum oluşturur. 

• Öngörülebilirliğin Olmaması: Sinyalizasyon ve geri sayım 
saatleri temin edilmediğinde veya sinyalizasyon süreleri uzun 
beklemelere neden olduğunda yayalar, kendilerine ayrılan 
süreyi güvenli bir şekilde değerlendiremez ve yüksek olasılıkla 
güvensiz bir şekilde karşıdan karşıya geçerler. 

• Bisiklet Tesislerinin Olmaması: Bisikletliler, özellikle çok 
şeritli sokaklarda kısmen daha yüksek hızlı motorlu taşıtlarla 
karışırken arkadan çarpma ve sollama sırasında çarpışma riski 
altındadır. 

• Kavşak Tasarımının İyi Olmaması: Büyük kavşaklar genellikle 
yüksek hızla tehlikeli dönüşler yapılacak şekilde tasarlanır. 
Görüşün dar olması, farklı kullanıcıların hareket yönlerinin iyi 
belirlenip değerlendirilememesine yol açar.

• İniş/Biniş Alanlarının Güvenli Olmaması: Toplu taşıma 
yolcuları, özellikle güvenli tesislerin temin edilmediği yerlerde 
trafik içinde araçlara binip inerken risk altındadır. Iniş/biniş 
alanlarının yakınındaki yüksek hızlı sokaklar ve kötü kavşak 
tasarımları ağır kaza riskini artırır ve savunmasız kullanıcıları 
risk altında bırakır. 

• Yüzeye Bağlı Tehlikeler: Yoldaki çukurlar gibi engeller ve yüzey 
çökmeleri yayalar ve bisikletliler için tehlike oluşturabilir.

Güvenli Tasarım Eğitimi ve Denetimi Destekler

Düzenlemeler ve eğitim, güvenlik kültürünün oluşturulmasında 
büyük önem taşır. Ancak kullanıcıların güvenli kararlar almasını 
engelleyecek şekilde tasarlanan bir sokağın güvenli hale 
getirilmesi mümkün değildir. Sokak güvenliği gündemlerinin 
büyük bölümünde, eğitim ve denetim yoluyla insan kaynaklı hata 
olasılığını azaltılmasına odaklanılmakta ve sokakların güvenli 
bir şekilde tasarlanması vurgulanmamaktadır. Tasarım, insan 
hatasından kaynaklanan çarpma veya çarpışmaların ciddiyetinin 
sınırlı kalmasını sağlayabilir. Bir sokağın tasarımı, genellikle 
bir güvenlik projesinin kapsamının çok dışında olsa da sokağın 
kullanıcılarının güvenliği üzerinde doğrudan veya dolaylı etkiye 
sahiptir.

Vision Zero ve Sustainable Safety Programları

Vision Zero (Isveç'te başlatılmıştır) ve Sustainable Safety 
(Hollanda'da başlatılmıştır) programları, dünyanın dört bir 
yanında giderek artan sayıda kent tarafından benimsenen 
proaktif güvenlik programlarıdır. Can kayıplarının kabul edilemez 
olduğu temel kabulüyle yola çıkan bu gibi programlar, tüm ciddi 
trafik kazalarının önlenmesini hedefler. Bu girişimler, güvenliği 
tesis etme görevini, yolu kullananlara değil sistem tasarımının 
omuzlarına yükler. Hızı düşüren yenilikçi tasarımlar, trafik 
ihlallerine karşı uygulanan katı yaptırımlar, hız sınırlarını düşüren 
yasal hükümler ve toplumsal bilinçlendirme kampanyaları bu 
programlar tarafından benimsenen etkili stratejiler arasındadır.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünyada 
her gün 3.400 kişi yollarda hayatını 
kaybederken her yıl on milyonlarca kişi 
yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. 
Yollardaki en savunmasız kullanıcılar 
arasında çocuklar, yayalar, bisikletliler ve 
yaşlılar yer almaktadır. 

Sokağı Tanımlamak
Güvenli Sokaklar Hayat Kurtarır
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1.6 | Sokaklar İnsanları Şekillendirir

İnsan Sağlığı
Sağlık kavramı, Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından fiziksel, zihinsel ve sosyal 
açıdan tam bir sıhhatli olma durumu olarak 
tanımlanır (ve sadece hasta olmamaktan 
ibaret değildir). Kentlerdeki sokaklar, günlük 
deneyimlerin gerçekleştiği platformlardır ve 
bu nedenle, insanların sağlığını ve sıhhatini 
destekleyecek şekilde tasarlanmalıdır.

Doğaya Erişim

Sokaklar, insanların günlük bazda 
kullandıkları kamusal mekânlardır. 
Sokaktaki ağaçlar ve peyzaj yoluyla 
doğaya erişim sağlamak kan basıncını 
düşürerek duygusal ve psikolojik sağlığı 
destekler.25

Gürültü Kirliliği

Sokak gürültüsü, gürültü kirliliğinin ana 
kaynaklarından biridir ve uyku bozukluğu, 
kalp-damar sorunları, işte ve okulda 
düşük performans ve duyma sorunları 
gibi çok sayıda sağlık sorununa yol açar. 
Konut alanlarındaki sokaklarda büyük 
taşıtlara ve yoğun trafiğe izin verilmesi 
uyku bozukluklarına yol açabilir. Sokak 
tasarımı ile hızın düşürülmesi sağlanırken 
politikalar yoluyla korna kullanımını 
azaltılarak gürültü kirliliği en aza 
indirilebilir ve diğer kullanıcıların yaşadığı 
rahatsızlık azaltılabilir.

Fiziksel Aktivite

Yeterli fiziksel aktivite yapılmaması, dünya 
genelinde tüm gelir gruplarında en çok can 
kaybına neden olan on risk faktöründen 
biridir ve bulaşıcı olmayan hastalıklar 
açısından önemli bir risk faktörüdür. 
Dünyanın genç nüfusunun %80'inin 
fiziksel açıdan yeterince aktif olmadığı 
göz önünde bulundurulursa24 sokaklarda 
güvenli ve erişilebilir kaldırımlar ve 
bisiklet tesisleri sunularak fiziksel olarak 
aktif ulaşım modları desteklenmelidir. 

Durgun Sular 

Durgun sular, insanları suyla ve vektörlerle 
bulaşan hastalıklara açık hale getirir. 
Kolay bakım yapılacak ve düzgün su 
akışı sağlayacak şekilde tasarlanan 
sokaklar, suların durgun kalma ihtimalini 
ve dolayısıyla sudan bulaşan hastalıklara 
yakalanma riskini azaltır. 

Trafikte Can Kaybı ve Yaralanmalar

Trafik kazaları nedeniyle hayatını 
kaybeden 1,2 milyon kişiye ek olarak her 
yıl 20-50 milyon kişi de yine trafik kazaları 
nedeniyle ciddi şekilde yaralanmaktadır. 
Dünya genelinde trafikte can kayıplarının 
%59'u 15 ile 44 yaş arası genç 
yetişkinlerden oluşmaktadır.22

Hava Kalitesi

Solunumla ilgili ve diğer hastalıklara neden 
olan dış mekânlardaki hava kirleticiler, 
kamu sağlığı bakımından büyük bir 
endişe kaynağıdır. 2012 yılında dünya 
genelinde yaklaşık 3,7 milyon kişi hava 
kirliliği nedeniyle hayatını kaybetmiştir ve 
bu can kayıplarının %88'i düşük ila orta 
gelirli ülkelerde görülmüştür.23 Paylaşımlı 
ulaşım, yürüme ve bisiklet gibi daha temiz 
ve düşük emisyonlu ulaşım seçeneklerini 
destekleyen sokaklara yönelik politikalar 
ve tasarımlar yapılması, açık havadaki hava 
kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. 

Sokağı Tanımlamak
Sokaklar Insanları Şekillendirir
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İnsan Deneyimi
Insanların mahalle ve kentleri nasıl 
deneyimlediği sokaklar tarafından 
şekillendirilir. Bir yerden başka bir yere 
gitmenin, hizmetlere erişimin, çevreden 
keyif almanın ve kendini güvende 
hissetmenin kolay olması insanların 
zihinsel sağlığını ve konforunu etkiler.

İnsanın Duyuları

Bir sokağı en yakından deneyimlemek 
kaldırımda yürümekle olur; bu durum, 
sokakların başarısının insan gözü 
düzeyinde ve yürüme hızıyla ölçülmesi 
gerektiğine işaret eder. Yayalar, sokakları 
tüm duyularıyla deneyimler. Kokular, 
sesler, dokular ve görsel dikkat bir 
mekânın ne kadar konforlu olduğunu 
şekillendirir. Henüz duyuları tam 
olarak gelişmemiş olan küçük çocuklar, 
sokakları daha farklı bir şekilde kullanıp 
deneyimler. İnsanlar yaşlandıkça duyma, 
görme ve hareket becerileri gerileyerek 
çevreden gelen sinyalleri alma biçimleri 
ve sokağı kullanma becerileri değişir. 
Dokuların, malzemelerin, seslerin ve 
görsel ipuçlarının farklı becerilere 
sahip kişiler için nasıl güvenli ve çekici 
bir ortam yaratabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Güvenlik ve Erişim

İnsanlar güvenli sokakları kullanırken 
kendilerini daha rahat hissederler. 
Daha güvenli bir deneyim sunmak için, 
kentlerdeki sokaklar daha düşük trafik 
hızları için tasarlanmalıdır ve tasarıma 
kaldırımlar, aydınlatma elemanları ve 
gölgelikler dahil edilmelidir. Sağlık ve 
eğitim gibi çok önemli hizmetlere bağlantı 
sağlayan sokaklar güvenli, emniyetli 
ve erişilebilir rotalar sunmalıdır. Sokak 
tasarımı, kentsel güvenliği artıran ve 
suçun önlenmesini destekleyen mekânlar 
sağlamalıdır. 

Sosyal Etkileşim

İyi tasarlanmış sokaklar başkalarıyla 
tanışma, arkadaşlarla görüşme ve sosyal 
olarak bağlantılı hissetme fırsatları 
sunarak insanları içinde yaşadıkları 
toplulukla birbirine bağlar. Daha düşük 
trafik hacmine ve hıza sahip sokaklar, 
sokağı sınırlandıran özel mekânların 
alanını genişleterek sosyal etkileşim 
fırsatını artırır. 

Sokağı Tanımlamak
Sokaklar Insanları Şekillendirir

Güçlendirme ve Toplumsal 
Kapsayıcılık

Sokaklar, savunmasız kullanıcıların 
güçlendirildiği yerler olmalıdır. Yoksulluk 
yaşayan veya toplumsal kapsayıcılık 
açısından zorluklarla yüz yüze olan 
kültürlerde yaşayan insanlar için sokaklar, 
çeşitli kullanıcılar için kapsayıcı bir mekân 
sunmalıdır.26

Temsil Olanağı

Bir kentteki kamusal mekânların başlıca 
ağı olan sokaklar; gösteriler, yürüyüşler 
ve kutlamalar yoluyla insanların politik 
ve kültürel olarak kendilerini ifade ettiği 
yerlerdir. Sokaklar, bu tarz etkinlikleri 
desteklemek üzere tarafsız bir alan olarak 
tasarlanmalıdır. 

Manevi ve Kişisel Anlam

Günlük aktivitelerin ve ritüellerin mekânı 
olan sokaklar, mekânlar ve olaylarla ilgili 
hatıraları barındırır. Sokaklar, belirli bir 
yerin karakterini temsil edebileceği gibi 
insanlar için kişisel bir anlama da sahip 
olabilir. Sokağın tasarımı güvenli, olumlu 
ve keyifli deneyimleri desteklemelidir. 
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1.7 | Çok Modlu Sokaklar Daha Fazla Kişiye Hizmet Eder

Çok Modlu Sokaklar Daha Fazla Kişi 
Taşır

Çok modlu sokaklar daha fazla kişi 
taşır. Sokak mekânının daha verimli 
yolculuk modlarını barındıracak 
şekilde değiştirilmesi, sokağın toplam 
kapasitesini artırırken sokaktaki özel 
motorlu taşıt sayısını da azaltır.

Bu sayede işe gidiş-geliş için daha az süre 
harcanır ve böylece ekonomik büyümeye 
katkı sağlayan üretken süre artar. 

Çok Modlu Sokaklar Yerel İşletmeleri 
Destekler

Güvenliği artıran ve çok modlu kullanımı 
destekleyen sokak projeleri, daha 
fazla perakende satış ve daha yüksek 
emlak değerleri gibi olumlu ekonomik 
etkilere sahiptir.27 Dahası, yürüyen veya 
bisiklet kullanan kişiler genellikle bir 
yere otomobille gelen kişilere kıyasla 
yerel perakende işletmelerde daha fazla 
harcama yapar. Bu durum, toplu taşıma 
yolcuları, yayalar ve bisikletliler için çekici, 
güvenli mekânlar sunmanın önemini bir 
kez daha vurgular.

İyi sokaklar, aynı mekân 
içinde daha fazla insanın 
hareket ettiği, bulunduğu 
veya hizmet aldığı yerlerdir. 

Sokaklar, farklı modlara hizmet edecek ve 
kullanıcılarına çok sayıda ulaşım seçeneği 
sunacak şekilde tasarlanmalıdır. 

Çok modlu sokaklar, insanlara yaya olarak, 
bisikletle, toplu taşımayla ve motorlu 
taşıtlarla güvenli, cazip ve kolay yolculuk 
etme seçenekleri sunar. 

Çok modlu sokaklar kentlerin daha 
verimli olmasını sağlar. Sokaklardaki 
özel araçların sayısının azalması iklim 
değişikliğine yol açan sera gazlarının daha 
az üretilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Bu 
değişiklik, ticari ve kamu kullanımı için 
daha fazla alan kalmasını da sağlar ve 
daha iyi yaşam kalitesine ve ekonomik 
büyümeye katkıda bulunur. 

Çok Modlu Sokaklar Daha Fazla Kişi 
Tarafından Erişilebilirdir 

Çok modlu bir sokak ağı, insanların 
yolculuklarını tercih ettikleri moda göre 
uyarlamasına olanak tanır. Çok modlu 
sokaklar, kent genelindeki toplu taşıma 
ve bisiklet ağları üzerindeki konumlara 
daha iyi erişilebilirlik sunar ve böylece 
bu konumların bitişiğindeki mahallelerin 
gelişmesini ve emlak değerlerinin 
artmasını sağlar. Bu durum, söz konusu 
konumun yeni işletmeler ve hizmetler için 
daha çekici olmasını sağlayarak genel 
yaşam kalitesini yükseltir.

Çok Modlu Sokaklar Çevresel Açıdan 
Daha Sürdürülebilirdir

Çok modlu sokaklar, taşıtlardan salınan 
egzoz miktarını azaltarak karbon 
emisyonlarının düşmesine katkı sunan 
ve genel hava kalitesinin iyileşmesini 
sağlayan yürüme ve bisiklet gibi 
sürdürülebilir modlar için gereken 
altyapıyı sunar ve bir kentin iklim 
değişikliğindeki olumsuz etkisini azaltır. 

Sokağı Tanımlamak
Çok Modlu Sokaklar Daha Fazla Kişiye Hizmet Eder

Sık Sık Otobüslerin Geçtiği Karma Tra�k
1.000–2.800/saat

Özel Motorlu Taşıtlar
600–1.600/saat

Çift Yönlü, Korunaklı Bisiklet Yolu
6.500–7.500/saat

Tercihli Toplu Taşıma Şeritleri
4.000–8.000/saat

On-street Transitway, Bus Or Rail
10,000–25,000/hour

Sidewalk
8,000–9,000/hour

Farklı modlar için kişi kapasiteleri. 
Çizimde, 3 metre genişliğindeki bir şerit (veya 
eşdeğer bir genişlik) için yoğun koşullar altında 
normal şekilde işleyen farklı modlar için 
saatlik kapasite gösterilmektedir.28 Aralıklar 
araç türleriyle, trafik sinyalizasyon süreleriyle, 
operasyonla ve ortalama dolulukla ilişkilidir.

Kaldırım  
8.000-9.000/saat

Yol Üstü Toplu Taşıma Yolu; Otobüs veya Raylı Sistemler
10.000-25.000/saat
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Otomobil odaklı sokakların ve çok modlu sokakların kapasiteleri. 
Bu iki görselde, aynı sokak mekânı iki farklı şekilde tasarlandığında 
hizmet edebileceği kapasiteler gösterilmektedir. Ilk örnekte, mekânın 
büyük bölümü, hareket halindeki veya park etmiş kişisel motorlu taşıtlara 
ayrılmıştır. Kaldırımlarda engelsiz yaya geçiş alanını 3 metreden daha dar 
hale getirerek kapasitesini düşüren donatı direkleri, sokak aydınlatması 
direkleri ve sokak mobilyaları bulunmaktadır. 

Çok modlu sokak tasarımında ise modlar arasında daha dengeli bir 
mekânsal dağılım yapılarak sokağın kapasitesi artırılmıştır. Mekânın bu 
şekilde yeniden düzenlenmesi, oturma ve dinlenme alanları ve otobüs 
duraklarının yanı sıra ağaçlar, bitkiler ve diğer yeşil altyapı stratejileri gibi 
hareketliliğe yönelik olmayan çeşitli aktivitelere olanak tanır. Çizimlerde, 
3 metre genişliğindeki bir şerit (veya eşdeğer bir genişlik) için yoğun 
koşullar altında normal şekilde işleyen farklı modlar için saatlik kapasite 
gösterilmektedir.

Otomobil Odaklı Sokak Çok Modlu Sokak

Otomobil Odaklı Bir Sokağın Saatlik Kapasitesi

 4.500/saat  x2  9.000 kişi/saat

 1.100/saat  x3  3.300 kişi/saat

 0      x2  0 kişi/saat

Çok Modlu Bir Sokağın Saatlik Kapasitesi

 8.000/saat  x2  16.000 kişi/saat 

 7.000/saat   x1  7.000 kişi/saat

 6.000/saat  x1  6.000 kişi/saat

 1.100/saat  x1  1.100 kişi/saat

 0    x1  0 kişi

Toplam kapasite: 30.100 kişi/saat29

Sokağı Tanımlamak
Çok Modlu Sokaklar Daha Fazla Kişiye Hizmet Eder

Toplam kapasite: 12.300 kişi/saat
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1.8 | Neler Mümkün?

Küresel Sokak Tasarımı Rehberi'nde mevcut sokak tasarımı 
ve proje hedefleri göz önünde bulundurularak yapılabilecek 
altyapı değişiklikleri incelenmiştir. Bu iyileştirmeler, kentlerin 
kamusal mekânlarından en iyi şekilde yararlanmalarına, 
mevcut mekânları daha iyi hale getirmelerine ve ekonomik 
aktiviteleri geliştirmelerine olanak verir. Bu değişiklikler, trafik 
güvenliğinin artırılmasına ve tüm ulaşım modları için verimli 
hareketin desteklenmesine yardımcı olur.

Yaya Geçitleri Ekleyin 
veya Mevcut Yaya 
Geçitlerini Daha İyi 
Hale Getirin

Toplu Taşımayı 
Düzenleyin

Sokağı Farklı 
Kullanımlara  
Açın 

Sokağın 
Geometrisini 
Değiştirin 

Bisiklet 
Tesisleri 
Oluşturun

Oturma 
Alanları 
Ekleyin

Enerji Verimli 
Aydınlatma 
Elemanları 
Ekleyin 

Denetimleri 
Artırın 

Sinyalizasyonu  
İyileştirin 

Sokağı Tanımlamak
Neler Mümkün?
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Mevcut
60 km/saat

Yeniden 
Düzenleme
40 km/saat

Kamusal 
Sanat 
Çalışmalarına 
Yer Verin

Malzemeleri 
İyileştirin

Yürüyüş 
Ağlarını 
Birbirine 
Bağlayın

Yeşil Altyapılar 
Ekleyin

Yön Bulma 
Bileşenlerini 
Dahil Edin

Hız Sınırlarını 
Düşürün

Sokak 
Mobilyaları 
Yerleştirin

İklimsel 
Koruma 
Sunun

Zemin Katları 
Daha Etkin 
Hale Getirin

Sokağı Tanımlamak
Neler Mümkün?
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Sokakları 
Şekillendirmek

Sokakların şekillendirilmesinde çok sayıda kuruluş 
farklı biçimlerde rol oynar. Geniş vizyonlar ve politika 
gündemleri oluşturmaktan yerel bilgiler vermeye 
veya ayrıntılı planlar ve geometrik tasarımlar 
geliştirmeye kadar kentlerdeki sokakların tasarımı 
farklı paydaşlar tarafından şekillendirilir. Sokakların 
ömrü, iyi koordine edilmiş proje yönetimine, kaliteli 
inşaat uygulamalarına ve sürekli bakıma bağlıdır. 
Gelecek nesiller için sürdürülebilir sokakların 
sağlanması, değişikliğe kucak açmaya, politikaların 
güncellenmesine ve gelecekteki uygulayıcıların 
eğitilmesine bağlıdır. 

Kaliteli ve eşitlikçi sokaklar yaratmak üzere farklı 
yerel koşullar için sürecin belirli adımlarını tanımlayın 
ve ilgili paydaşlarla iletişime geçerek sorumlulukları 
ve fırsatları netleştirin. 

2

Melbourne, Avustralya
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Sahanın Analiz Edilmesi

Tüm Paydaşların Katılımının 
Sağlanması

Proje Vizyonunun Geliştirilmesi

Planlama ve Tasarım

Politikaların Güncellenmesi

Etkilerin Değerlendirilmesi

Projenin Bakımı ve Yönetimi

Projenin İnşası

2.1 | Sokakları Şekillendirme Süreci

Süreçler konuma göre farklılık  
gösterse de her aşamada koordinasyon 
ve iş birliği esastır ve süreç boyunca etkili 
iletişim ve katılım büyük önem taşır.

Sahanın Analiz Edilmesi

Proje sahasının fiziksel, sosyal ve çevresel durumunu analiz 
edip belgeleyerek başlayın. Sokağın, yakın çevresinin bir parçası 
olarak ve daha büyük ağ bağlantıları içinde nasıl işlev gördüğünü 
belirlemek için sokağı farklı ölçeklerde değerlendirin. Sokak 
tasarımını etkileyecek mevcut altyapıyı belgeleyin. Sokağı kimin, 
ne zaman kullandığını gözlemleyin ve sokakta gerçekleşen farklı 
aktiviteleri not edin. Bölgede kimin yaşadığını ve çalıştığını analiz 
ederken yerel gelenekleri, kültürleri ve politik etkileri gözlemleyin. 
Proje sahasıyla ilişkili belirli hedefler veya gündemler olup 
olmadığını belirlemek için şehir ve bölgedeki yasal ve yol gösterici 
belgeleri kontrol edin. Mevcut koşulları kapsamlı bir şekilde 
gözlemleyip belgeledikten sonra proje paydaşlarıyla incelemek 
üzere temel zorlukları ve ihtiyaçları belirleyip önceliklendirin.
Bkz. 3: Sokakları Ölçmek ve Değerlendirmek ve 5: Mekân Üretimi 
için Sokak Tasarımı. 

Tüm Paydaşların Katılımının Sağlanması

Uzun vadeli başarı ve yönetim sağlamak için tüm paydaşları 
belirleyin ve sokaklarını şekillendirme sürecine katılmaya 
davet edin. Bileşenler, tasarımı etkileyen kısıtlamaları ve 
fırsatları belirleme sürecinin bir parçası olduklarında bir projeyi 
destekleme olasılıkları daha yüksek olur. Sokak projelerinin 
ortak hedef ve önceliklerle nasıl uyumlu olduğunu belirlemek 
için ulaşım, planlama, kalkınma, halk sağlığı ve çevre gruplarıyla 
birlikte çalışın. Proje önerilerini, bölgedeki mevcut ve planlanan 
kamu hizmetleri ve hizmet projeleriyle uyumlu hale getirin ve 
bu fırsatı yenilikçi teknolojilerin uygulanmasını veya hayati 
hizmetlerin güçlendirilmesini önermek için kullanın. Hiç kimse bir 
sokağı her gün kullanan insanlardan daha iyi bilemez, bu sebeple 
bir projeyi belirli bir durum için daha uygun hale getirmek için 
yerel bileşenlerden gelen tavsiyeleri memnuniyetle karşılayın. 
Halk sağlığı ve güvenliği, yaşam kalitesi, çevresel sürdürülebilirlik 
ve yerel ekonomi için yerel öncelikleri müzakere edip netleştirin. 
Kararları hep birlikte verin ve süreç boyunca tüm tarafların 
katılımını sağlayın. Bkz. 2.5: İletişim ve Katılım 

Yerel süreçler her durumda farklılık gösterse de herhangi bir projeye başlamadan önce proje 
sürecini tanımlayıp yönlendirmek için aşağıdaki şemada yer alan tipik adımları kullanın. Sokak 
tasarımı tekrar eden bir süreçtir. En iyi uygulamalar, karşılaşılan zorluklar ve içinde bulunulan 
koşullar değişse de süreçler zaman içinde gelişip uyum sağlayarak esnekliğini ve konuyla ilgisini 
korumalıdır. Sokakları şekillendirme sürecini yönlendirmek üzere aşağıdaki adımları kullanın.

TİPİK BİR SOKAK ŞEKİLLENDİRME SÜRECİ

Projenin Planlanması Proje Tamamlandıktan SonraSüreçteki Adım

Pr
oj

en
in

 U
yg

ul
an

m
as

ı

Sokakları Şekillendirmek
Sokakları Şekillendirme Süreci
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Projenin İnşası

Sürecin her parçasının iyi koordine edilmesini ve seçilen malzeme 
ve kaynakların mevcut olmasını sağlayarak iyi sokak projeleri 
uygulayın. Yeterli finansmanı sağlayın ve başlangıç bütçesinin 
kısıtlı olduğu durumlarda ara aşamalar ve deneme projeleri 
oluşturun. Sürecin her adımını yüklenicilere net bir şekilde 
iletmek için uygulama projelerinden, eğitim toplantılarından ve 
diğer araçlardan yararların. Inşaatın kaliteli olmasını sağlamak 
için gerekli niteliklere sahip vasıflı işgücü, ekipman ve hizmetlerin 
ayarlandığından emin olun. Sokağın uzun vadeli dayanıklılığı 
sürecin bu aşamasında belirlenecektir. Ekonomik, çevresel 
ve sosyal fayda sağlamak amacıyla uygun yerel beceri ve 
malzemeleri seçmeyi göz önünde bulundurun. 
Bkz. 2.6: Maliyetler ve Bütçeler

Proje Vizyonunun Geliştirilmesi

Mevcut saha koşullarını, farklı paydaşların çıkarlarını ve projenin 
kısıtlarını iyice anlayarak sokağın gelecekteki görünümü, karakteri 
ve işleyişine yönelik bir vizyon geliştirin. Yerel koşullara en uygun 
olan en iyi sokak tasarım stratejilerini ve yenilikçi örnekleri 
belirleyin. Nelerin mümkün olduğunu gösterip açıklamak için 
görsel betimlemeleri, çizimleri ve ölçümleri kullanın ve fikirleri 
yerel paydaşlarla birlikte test edin. Proje vizyonunun halk sağlığı 
ve güvenliği, yaşam kalitesi, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik 
için kent genelindeki hedeflerle ve toplumun öncelikleriyle uyumlu 
olmasını sağlayın. Mümkün oldukça, toplumu da içeren karar 
verme süreçlerinde farklı tasarımlar yoluyla projedeki kısıtları ve 
paydaşların çıkarlarını dengeleyen birkaç seçenek geliştirin. Bkz. 
2.4: Proje Vizyonunun Belirlenmesi 

Projenin Bakımı ve Yönetimi

Sürekli bakım ve yönetim sağlayarak sokakların kullanımda 
kalma ömrünü uzatın. Kronik sorunların tamir edilemeyecek hale 
gelene kadar ilerlemesine izin vermek yerine kaliteli malzemeler 
kullanmak ve bir sokağın proaktif olarak bakımını sağlamak daha 
uygun maliyetlidir. Yerel işletmelerle ve bileşenlerle iş birliği 
yaparak düzenli bakım sağlayın ve uygun olan yerlerde yaya 
öncelikli mekânlar planlayın. Bkz. 2.10: Yönetim ve 2.11 Bakım.

Planlama ve Tasarım

Proje vizyonunun gerçeğe dönüşmesine planlama ve tasarım 
yoluyla rehberlik edin. Önerilen projenin sürdürülebilir ulaşımı, 
arazi kullanımını ve yoğunluğu şekillendiren daha büyük ulaşım 
sistemleri ve kapsamlı planlama stratejileri ile gerçek anlamda 
ilişkili olmasını sağlayın. Ilgili paydaşlarla koordinasyon içinde 
bütçeleri, takvimleri ve proje kapsamını netleştirin. Bütçelerin 
yalnızca inşaat maliyetlerini kapsamadığından emin olun ve 
projenin sürekli bakım ve yönetimini karşılayacak fonları da 
hesaba katın. Işlevsel önceliklere ve yerel mekân oluşturma 
hedeflerine uygun tesisler ve bileşenler tasarlayın. Hızlı ve kolay 
kazanımlar belirleyin, geçici çözümler yoluyla tasarımları yerinde 
test etmeyi göz önünde bulundurun ve tasarımların daha da iyi 
hale getirilmesi için profesyonel tasarım incelemeleri sunun. 
Yerel koşulların, iklimin, sürekli bakımın ve uygulama süreçlerinin 
malzeme, tasarım, uzun vadeli dayanıklılık ve kullanıcı davranışı 
hakkındaki kararları şekillendirdiğinden emin olun. 

Etkilerin Değerlendirilmesi

Tamamlanmış bir sokak dönüşümünün etkilerini ölçüp paylaşın. 
Karar vericilere ve toplumun üyelerine bilgi aktarmak için ölçütleri 
kullanın. Gelecekteki tasarım yaklaşımlarını şekillendirmek 
ve diğer projeler için politik ve toplumsal destek oluşturmak 
için uygulamadan önce ve sonra ölçümler toplayın. Paydaşları, 
sürecin erken aşamalarında doğru ölçütlerin toplanması üzerinde 
anlaşmaya teşvik edin ve sonuçları önceki koşullarla, diğer sokak 
projeleriyle, kent genelindeki verilerle veya ulusal ve uluslararası 
projelerle karşılaştırma yapmak için kullanın. Bkz. 3: Sokakları 
Ölçmek ve Değerlendirmek

Politikaların Güncellenmesi

Değerlendirmenin sonucunu kullanarak yerel politikaları ve 
yönergeleri güncelleyin. Halihazırda yoksa sürdürülebilir sokakları 
desteklemek için yeni politikalar geliştirin. Politikaları güncelliğini 
yitirmiş en iyi uygulamalara dayandırmaktansa yerel yasaların 
ve uygulamaların geçerlilik düzeylerini test etmek için birkaç 
yılda bir gözden geçirilmesini sağlayın. Çağdaş yaklaşımlar 
uygulamanın önündeki engel ve zorlukları belirleyin. Politikaları, 
en son belgelere, ilişkili örneklere ve mevcut araştırmalara 
dayandırın. Politikaları geçmiş eğilimlerin projeksiyonlarına değil, 
gelecekte istenen koşullara dayandırın. Bkz. 2.12: Değişimin 
Kurumsallaştırılması.

Sokakları Şekillendirmek
Sokakları Şekillendirme Süreci
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2.2 | Kent ve Bölge Ölçeğindeki Gündemlere Uyum Sağlanması

Sürdürülebilir sokaklar ve ulaşım 
projeleri yerel eylemlerin kentsel ve 
bölgesel hedefleri nasıl destekleyip 
geliştirebileceğini göstermelidir. 

 
 

Sokakları Şekillendirmek
Kent ve Bölge Ölçeğindeki Gündemlere Uyum 
Sağlanması

Yerel ve bölgesel yönetimler, zaman içinde nasıl büyümek, 
gelişmek ve değişmek istediklerini yönlendiren ve rehberlik eden 
büyük ölçekli öncelikleri ve gündemlerini belirleyen belgelere 
sahip olabilir. Bu belgeler kurallar koyabilir veya uzun vadeli 
hedefleri belirleyen yol gösterici bir rol üstlenebilir.
 Sokaklar, bir kentteki kamusal mekânların kent nüfusuna en 
iyi şekilde hizmet etmek için düzenlenmesi gereken en büyük 
yüzdesini oluşturur. Yerel ve bölgesel yönetimlerin sürdürülebilir 
sokak tasarımını, ulaşım politikalarının ötesine taşıyarak daha 
geniş kalkınma hedefleriyle bütünleştirmelerini sağlayın. 
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İhtiyaç Bölgelerini Önceliklendirin

Kent ve bölge gündemlerinde en acil ihtiyaç alanları belirlenmiş 
olabilir. Bu gündemler, yatırımları en büyük etkiyi yaratabilecek 
sürdürülebilir sokaklara ve ulaşım seçeneklerine ve belirli 
stratejilerin spesifik zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı 
olabileceği alanlara yönlendirebilir. Bunun için aşağıdaki hususlar 
göz önünde bulundurulabilir:

Demografik Faktörler 
Yoğunluğun yüksek olduğu ve yaşlıların, çocukların, ailelerin ve 
engellilerin oranının yüksek olduğu alanlar.

Sosyoekonomik Faktörler 
Nüfusunun büyük bölümü düşük gelirli, yüksek işsizlik oranına 
sahip ve düşük eğitim düzeyine sahip gibi dezavatantajlı 
gruplardan oluşan topluluklar. 

Yol Güvenliği 
Trafik kaynaklı ölümlerin ve kazaların en yüksek olduğu alanlar.

Halk Sağlığı 
Solunum, kalp-damar ve diğer kronik hastalıklar gibi belirli 
hastalıkların görülme sıklığının yüksek olduğu alanlar. Özellikle 
kirli veya ağır sanayi bölgelerine yakın alanlar.

Erişim ve Ulaşım 
Toplu taşıma erişimi yetersiz olan ve yaya ve bisiklet altyapısında 
eksikler bulunan alanlar. Yürüme, bisiklet veya toplu taşıma 
seçeneklerine talebin düşük olduğu uzun yolculuk sürelerine ve 
yüksek araç sahipliği oranlarına sahip alanlar.

Varış Noktaları 
Okullar, hastaneler, pazarlar, açık alanlar, ticari koridorlar ve toplu 
taşıma merkezleri gibi önemli varış noktalarına sahip alanlar.

Çevresel Hassasiyet 
Bazı durumlarda yatırımlar özellikle kıyı seli, su baskını, sıvılaşma 
ve çamur kaymaları gibi doğal afet ve felaketlere karşı savunmasız 
alanlara yönelik hedeflenmektedir. 

Farklı Bileşenlerle İş Birliği Yapın

Politikacılar 
Politikacılar, kendi topluluklarında sürdürülebilir sokakların güçlü 
savunucuları olabilir. Önceliklerin belirlenmesinde ve yatırımların 
sokaklara ve ulaşım altyapısına yönlendirilmesinde stratejik rol 
oynayan seçilmiş yetkililerle çalışın.

Yerel Yönetim Kuruluşları 
Ulaşım, şehir planlama, halk sağlığı, kalkınma, inşaat ve 
sürdürülebilirlik departmanlarıyla koordinasyon içinde çalışarak 
sürdürülebilir sokak ilkelerini, bu kuruluşların uygulamalarına ve 
karar alma süreçlerine dahil edin. 

Bölgesel ve Ulusal Merciler 
Büyük ölçekli menfaatlere dayalı hedefler ve öncelikler belirleyen 
yetkililerle iletişime geçin. Bu yetkililer, büyük resmi akıllarında 
tutabilir ve bölgesel ve ulusal ulaşımdan çevresel sürdürülebilirlik 
ve sosyal adalete uzanan öncelikleri farklı ölçeklerde belirlemek 
için geçmiş siyasi sınırları görebilir.

Özel Meslek İnsanları ve Araştırmacılar 
Yenilikçi sürdürülebilir sokaklar konusunda uzmanlıklarını 
ve pratik bilgilerini paylaşabilecek şehir ve ulaşım plancıları, 
kentsel tasarımcılar, mimarlar ve mühendisler gibi özel meslek 
insanlarıyla birlikte çalışın. Dünya çapındaki en iyi uygulamaları ve 
süreçleri masaya getirmek için akademisyen ve araştırmacılarla iş 
birliği yapın.

Savunucu Gruplar 
Belirli nedenler veya kullanıcılar için uzmanlık ve destek sağlamak 
için belirli menfaatlere odaklanmış örgütlü vatandaş gruplarını, 
kâr amacı gütmeyen kuruluşları veya dernekleri belirleyin. 

Yerel Topluluklar 
Vatandaşları beklenti ve endişelerini öğrenmeye ve belirli sokaklar 
hakkında önemli yerel bilgiler edinmeye davet edin. Yerel sakinler 
ve enformel gruplar sürdürülebilir sokaklara ulaşma çabalarına 
katılmalıdır.

Sokakları Şekillendirmek
Kent ve Bölge Ölçeğindeki Gündemlere Uyum 
Sağlanması
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2.3 | Doğru Paydaşların Dahil Edilmesi

Sokaklar, yetki alanı sınırları veya siyasi 
liderler değiştikçe farklılaşan çeşitli 
paydaşlar tarafından şekillendirilir. Yerel 
koşullarınıza göre kimlerin sürece dahil 
olduğunu bulun, sorumlulukları netleştirin 
ve sokak tasarımının insanı ön planda 
tutan sürdürülebilir ve aktif ulaşım 
seçimlerine öncelik verdiğinden emin 
olun. 

Ulusal, ulusaltı, bölgesel veya yerel yönetimlerin, teknik 
uzmanların, genel halkın ve diğer bileşenlerin her birinin farklı 
çıkarları vardır. Şeffaf bir süreci mümkün kılmak ve uzman 
depolarını azaltmaya yardımcı olmak için her bir paydaşın resmi 
ya da gayriresmi rolünü anlayıp kabul edin. Yerel bakış açılarını 
teknik uzmanlıkla bir araya getirmek için çeşitli girdilere değer 
verin ve uzun vadeli sürdürülebilirliği ve en iyi uygulama bilgisinin 
korunmasını desteklemek için sektörler arası diyalog sağlayan 
düzenli toplantılar düzenleyin. 
 Sonraki sayfada bulunan listede canlı, ilgi çekici, güvenli ve 
işlevsel sokaklar şekillendirmede, farklı menfaatleri ve çabaları 
arasında uyum sağlanması gereken bazı profillere, gruplara ve 
kuruluşlara ilişkin fikir verilmektedir. 

Sokakları Şekillendirmek
Doğru Paydaşların Dahil Edilmesi
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Ulaşım departmanları ve mühendisler, 
uzun vadeli ulaşım vizyonları ve planları 
geliştirir; kaldırım, bisiklet, toplu taşıma 
ve trafik şeridi genişliklerini düzenler, 
trafik denetimlerini yönetir, sokak 
mobilyalarını düzenler ve genellikle araç 
yollarının bakımını yapar. Genellikle sokak 
tasarımlarının ve operasyonlarının nihai 
onayından sorumludurlar.

Toplu taşıma yetkilileri ve operatörleri, 
sokaklardaki toplu taşıma hizmetlerini ve 
altyapısını kontrol eder.

Sokak operatörleri, formel ve enformel 
olarak otoparkları yönetir, erişimi sınırlar 
ve sokakların bakımını yapar. 

Park departmanları, genellikle sokaktaki 
ağaçları ve peyzajı düzenler ve bunların 
bakımını yapar.

Çevre koruma kurumları, genellikle 
kaldırım kenarındaki kanalizasyonlardan 
sokağa akan sel suyunu yönetir ve zaman 
zaman planlama stratejilerinde ve tasarım 
incelemelerinde de yer alır. 

İmar ve inşaat işleri kurumları, sokak ve 
imar projelerinin uygulanmasını yönetir.

Hıfzıssıhha ve atık yönetimi kurumları, 
atık toplama ve geri dönüşümü organize 
eder, kar temizleme işini yürütür ve 
sokakların genel temizliğini yönetir.

Sokakları Şekillendirmek
Doğru Paydaşların Dahil Edilmesi

Yapı departmanları, genellikle bir 
bina veya özel mülkiyet sınırının 
ötesindeki kamusal mekânda nelerin 
planlanabileceğini düzenler.

Kamu hizmetleri şirketleri, elektrik veya 
iletişim gibi kamu hizmeti altyapısını kurar 
ve bakımını sürdürür. 

Tüketici ilişkileri kuruluşları, genellikle 
kaldırım üstü kafeleri, ticari kullanımları 
ve satıcıları lisans vererek ve 
uygunluklarını denetleyerek düzenler.

Engellileri destekleyen departman 
ve kuruluşlar, sınırlı yetiye sahip olan 
insanlar için sokakların güvenli ve 
erişilebilir olmasını sağlamak için çalışır.

Kentsel tasarımcılar, peyzaj mimarları ve 
mimarlar; binaların, sokak manzarasının 
ve kamusal mekânların ne kadar 
heyecan verici ve ilgi çekici olabileceğini 
belirleyerek sokağı tamamlayan 
bileşenleri ve yakın çevresini tasarlar.

Planlama departmanları, uzun vadeli 
arazi kullanımı ve büyüme planlarından, 
bina yüksekliklerini belirleyen 
politikalardan, çekme mesafelerinden, 
zemin kat kullanımlarından, kaldırım 
rampası konumlarından, girişlerden, 
saydamlık seviyelerinden ve açık hava 
kullanımlarından sorumludur.

Tarih koruma kuruluşları, şehrin simge 
yapılarını belirleyip düzenleyerek 
sokakların karakterini korur.

Gayrimenkul geliştiriciler ve kalkınma 
bankaları, ölçeğine bağlı olarak, yeni 
sokaklar veya mevcut sokakların dönüşüm 
projelerini finanse eder. 

Sağlık profesyonelleri, aktif ulaşım 
seçeneklerini teşvik eden ve fiziksel 
aktivite düzeylerini artıran politikalar 
oluştururlar.

Savunucu gruplar ve mahalle dernekleri, 
belirli sokak tasarımlarına veya 
dönüşümlerine destek sağlar.

Özel mülk sahipleri ve kiracılar, formel 
ya da enformel olarak kaldırımların, ön 
bahçelerin ve giriş alanlarının kullanımını 
sürdürüp yönetir.  

Yerel işletmeler, satıcılar ve büfe sahipleri 
sokak kullanıcılarına mal ve hizmet sunar 
ve yerel olarak örgütlenen grupların 
oluşturulmasıyla sürekli bakımı finanse 
edip yönetir. 

Yerel basın, sokak tasarımının faydalarını 
kamuoyuna tanıtmaya ve anlatmaya 
yardımcı olabilir, algıları değiştirebilir ve 
yeni projelere yönelik tepkileri etkileyebilir. 

Planlama, mimarlık ve halk sağlığı 
fakülteleri gibi akademik kurumlar; 
araştırma, ölçüm, gelişme planlarının 
görselleştirilmesi ve sokak projelerini 
desteklemek için başka kaynaklar 
sağlama konusunda yerel yönetimlerle ve 
bölge halkı ile ortaklık yapabilir. 

Emniyet kuruluşları, kullanıcı 
davranışını şekillendirmede, uyumluluğu 
düzenlemede, gözetimi sağlamada ve 
sokaklardaki suç oranını azaltmada rol 
oynar. 
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2.4 | Proje Vizyonunun Belirlenmesi 

Sokak tasarım sürecinde küresel ölçekte 
kapsamlı bir değişim sağlamak için dünya 
genelinde her sokak projesine dair net ve 
güçlü bir vizyon oluşturmak gerekir.

Net bir vizyon, paydaşlara bir yön duygusu sağlayabilir ve 
tasarımların her mahalledeki daha büyük sosyal, ekonomik ve 
çevresel hedeflerin desteklemesini garanti eder. Teknik uzmanlık, 
küresel ölçekte en iyi uygulamalar ve yerel sakinlerden ve işletme 
sahiplerinden gelen tavsiyelerin dengesi projeye ve ortak bir 
vizyona yönelik sahiplik duygusuna verilen desteği artırabilir. 
 Neyin mümkün olduğunu göstermek ve yeni fikirleri test etmek 
için ortak vizyonu bir dayanak olarak kullanın. Ortak hedeflere 
ulaşmaları, hayata geçirilebilir adımları belirlemeleri ve bir 
sonuca doğru koordinasyon içinde stratejik olarak çalışmaları için 
katılımcılara ilham verin.
 Ortak bir vizyona sahip olmak, projeler ve süreçler sırasında 
daha da karmaşık zorluklarla karşılaşıldığında net bir yön 
sağlamaya yardımcı olabilir.
 Şehirler zamanla uyum sağlayıp değişir; dolayısıyla büyüme, 
gelişme öngörülemeyen düşüş ve iklim değişikliği gibi zorluklar 
karşısında esnek ve sağlam bir gelecek vizyonunun oluşturulması 
büyük önem taşır.

Vizyonu Kim Belirleyebilir?

Yerel, Bölgesel ve Ulusal Devlet Yetkilileri 
• Açık, ulaşılabilir ve ortak hedefleri ifade edip paylaşarak liderlik 

sergiler.
• Uygulamayı desteklemek üzere fon ve kaynak tahsis eder.
• Yüksek kalite standartlarına ulaşarak ve neyin mümkün 

olduğunu göstererek örnek oluşturur.
• Iyi sokak tasarımından gelen sinerji ve karşılıklı faydaları 

belirleyip gerçekleştirmek için departmanlar genelinde çalışır.
• Süreçleri sadeleştiren ve güncel olmayan uygulamaları 

değiştiren destekleyici politikalar uygular.

Özel Meslek İnsanları
• Sunulan plan, proje ve yarışmalarda geleceğe dair vizyonlarını 

görselleştirir.
• En iyi sokak tasarımı uygulamalarına engel teşkil eden yerel 

yasaları, düzenlemeleri ve politikaları belirler.
• En iyi uygulama araştırmalarını tamamlayın ve ilişkili örnekleri 

gündeme getirir.
• Proje uygulaması yoluyla en iyi uygulamalara örnek sokaklar 

yaratır.

Topluluk Savunucuları
• Tüm kullanıcılar için daha iyi işleyen sokak tasarımları talep 

eder.
• Mevcut sokak tasarımı uygulamalarının, herkes için güvenli ve 

eşit erişimi destekleyen uygulamalarla değiştirilmesini talep 
eder.

• Belirlenen öncelikleri paylaşıp savunur ve mahallelerine dair 
gelecek vizyonu etrafında topluluk desteği oluşturur.

Sokakları Şekillendirmek
Proje Vizyonunun Belirlenmesi
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Nereden Başlamalı?

Ortak bir vizyona ulaşma yolunda hayata geçirilebilir adımları ve 
geçici hedefleri belirleyin. Kendisine en çok ihtiyaç duyulan veya 
en yüksek potansiyel etkiyi yaratacak konuda, en net toplumsal ve 
politik desteğe sahip proje bileşenleriyle başlayın. 

Bakın, Dinleyin ve Öğrenin 
Insanların bir bölge hakkında söylediklerini dinleyin; sokakları 
her gün kullanan bu insanların çoğu sokakları diğer paydaşlardan 
daha iyi bilir. Saha çalışması sırasında farklı ulaşım modlarını 
kullanarak farklı kullanıcı deneyimlerini göz önünde bulundurun. 
Proje sahası içindeki alanların birbirlerinden hangi açıdan farklı 
işlediğini belirleyin. Diğer yerlerdeki en iyi uygulamaları belirleyin 
ve bunların yerel koşullara uyarlanırsa nasıl uygulanabilir 
olabileceğini sorun. 

Katılım Sağlayın 
Ortak bir proje vizyonu geliştirmek için ilgili kurumların ve 
yerel kuruluşların katılımını sağlayın. Bu kurum ve kuruluşların 
sokakları nasıl şekillendirip kullandıklarını ve onlar için neyin 
önem taşıdığını öğrenin. Çalıştaylar ve toplantılar düzenleyin ve 
sürece katılmaları için farklı grupları dahil edin. 

Mevcut Perspektiflere Meydan Okuyun 
Sokakları şekillendiren mevcut perspektifleri, uygulamaları ve 
yöntemleri sorgulama konusunda cesur davranın. Mevcut koşullar, 
bu perspektifler sonucunda oluşmuştur ve geleceğin farklı 
olabilmesi için farklı süreçlerin benimsenmesi gerekir. 

Ortak Amaçları Belirleyin 
Amaçları ve hedefleri birlikte belirleyin. Sokakların zaman içinde 
uyum sağlayıp değişirken hedeflerin geçerliliğini koruması için 
esnekliğe izin verin.

Eylemleri ve Takvimleri Belirleyin 
Neyi başarmak istediğiniz konusunda net olun. Ortak vizyonun 
gerçekleştirilmesine olanak tanıyan kısa ve orta vadeli net 
hedefler koyun.

İş Birliği Yapın 
Farklı grupların kaynakları paylaşabileceği, bilgi sahibi olabileceği 
ve paylaşılan vizyonlar doğrultusunda birlikte çalışabilecekleri 
yeni iş birliklerini destekleyip oluşturun.

Kısıtları Tespit Edin 
Mevcut kısıtlar, uygulamalar, prosedürler ve bütçeler bağlamında 
neyin gerçekçi olduğunu anlayarak büyük resimdeki hedefleri 
dengeleyin. 

Ölçütleri Belirleyin 
Proje vizyonu ile ilişkili ölçütleri belirleyerek bunları amaç ve 
hedefleri belirlemek için kullanın. 

Paylaşın 
Projenin eylem planını ve buna erişmek için planlanan adımları ve 
takvimleri paylaşın. Halkın değişime ulaşma sürecinin bir parçası 
haline gelmesini sağlayan bir iletişim stratejisi geliştirin. 

Hemen Başlayın 
Hız kazanmak ve güven oluşturmak için hızlı sonuç elde 
edebileceğiniz ve değişimin ulaşılabilir olduğunu gösterebileceğiniz 
bir yer bulun. Ilk adım olarak pilot, geçici veya prova nitelikli 
çözümleri değerlendirin.

Vizyonu Şekillendirirken Öncelikleri Belirleyin

İhtiyaca Göre
• Fırsatlar: Şehri daha adil hale getirmek için gelir, işe  

gidiş-geliş süresi, trafik sıkışıklığı, halk sağlığı sorunları ve 
yürüme, bisiklet veya toplu taşıma araçlarına güvenli erişim 
eksikliği gibi faktörlere bağlı olarak proje içindeki ihtiyaç 
alanlarına yatırım yapmayı hedefleyin. 

• Öneri: Trafik kazalarını ve trafik kaynaklı can kayıplarını coğrafi 
olarak haritalayın ve bu olayların yoğun olduğu alanları hedef 
ya da sıcak nokta olarak belirleyin. Toplu taşıma hizmetinde 
nerede eksikler olduğunu belirlemek için gelir düzeyi ve toplu 
taşıma haritalarını coğrafi olarak çakıştırın. Halk sağlığı ve 
çevre sorunları ile karşı karşıya olan mahalleleri belirlemek 
için topluluklarla, yerel sağlık departmanlarıyla ve akademik 
kurumlarla birlikte çalışın.

Varış Noktasına Göre
• Fırsatlar: Sokağın yeniden düzenlenmesi ve trafik sakinleştirme 

için değerli alanlar sunan okul, pazar, açık alan, ticari koridor ve 
toplu taşıma merkezleri gibi insanların günlük olarak bir araya 
geldiği önemli varış noktalarını belirleyin. 

• Öneri: Proje alanındaki önemli varış noktalarını haritalayın. 
Bu varış noktalarının çevresinde yer alan ve sürdürülebilir 
hareketliliği destekleyen toplu taşıma durakları, otomobil 
veya bisiklet paylaşım istasyonları ve diğer tesisler için olası 
konumları belirleyin. Güvenli ve sağlıklı bir sokak ortamını 
destekleyen ağaçlar, oturma yerleri, aydınlatma ve diğer 
bileşenlerin sunulmasına dikkat ederken bu alanlardaki 
kaldırımların, bisiklet yollarının ve toplu taşıma duraklarının 
durumunu ele alıp analiz edin.

Diğer Projelerle Uyum Sağlamak İçin
• Fırsatlar: Projeler finanse edildiğinde ve halihazırda devam 

ederken sokak tasarımlarının daha büyük vizyon hedeflerine 
uygun olmasını sağlamak için fırsatlar sunar. 

• Öneri: Halihazırda siyasi, toplumsal ve maddi desteğe sahip 
proje ve programları ve düzenli veya yakında bakım ve yeniden 
düzenleme görmesi planlanan sokakları belirleyin. Bunları 
kullanarak proje vizyonunu destekleyip geliştirin.

Başka Yatırımları Çekmek İçin
• Fırsatlar: Gelişmiş bir ulaşım altyapısı, diğer yatırımları proaktif 

bir şekilde hızlandırabilir. Kamusal ve özel projelerin stratejik 
bir yaklaşımla şehrin belirli alanlarına çekilmesi kompakt ve 
sürdürülebilir kalkınma modellerini destekler ve yaşayanların 
ve çalışanların özel araçlara bağımlı olduğu alanlara göre 
önceliklendirir. 

• Öneri: Sokağın gelecekteki kullanıcılarını sürdürülebilir bir 
kalkınma modelinde barındırmak üzere gerekli yatırım düzeyini 
belirlemek için proje alanında beklenen büyüme oranını 
belirleyin. Doğal kaynakları koruyarak kompakt bir formda 
büyümeyi destekleyen mevcut veya yeni toplu taşıma hatları 
boyunca yer alan sınırlı coğrafi alanları seçmek için arazi 
kullanımı ve yoğunluk hedefleri ile uyumlu hareket edin.

Sokakları Şekillendirmek
Proje Vizyonunun Belirlenmesi
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2.5 | İletişim ve Katılım 

Başarılı sokak tasarımı projeleri, tüm 
bileşenlerin proje kapsamını ve etkisini 
anlamalarını sağlamak için büyük 
ölçüde etkili iletişim ve paydaş katılım 
stratejilerine dayanır.
 
Proje sahası ve ilk kapsam belirlendiğinde çalıştaylar, toplantılar, 
saha ziyaretleri ve sunumlar yoluyla kendileri için neyin önemli 
olduğunu bulmak üzere tüm bileşenleri dahil edin. Yerel bileşenler, 
tasarım profesyonellerinin teknik uzmanlığını tamamlamak üzere 
önemli açılımlar sunabilir. Bileşenlerin sürece dahil edilmesi 
sokağın uzun vadeli yönetiminin geliştirilmesine yardımcı olacak, 
sokağın güvenli ve bakımlı kalmasını sağlayacaktır. 
 Her durum ve paydaş grubu için uygun, etkili iletişim ve katılım 
stratejileri belirleyin. Birlikte çalışarak uzun vadeli hedefleri, 
göz önünde bulundurulması gereken hususları ve en önemli 
öncelikleri netleştirin. Bir sokağın planlama, tasarım ve inşaat 
süreci boyunca kesintisiz iletişimi ve katılımı sürdürün ve proje 
olgunlaştıkça başarıları veya alınan dersleri paylaşmaya devam 
edin.

Etkili İletişim ve Katılım Stratejileri

Sahada Zaman Geçirin 
Bir sokağın geleceğini anlamlı bir şekilde tartışabilmek için o 
sokağın mevcut koşullarının deneyimlenmesi ve alanı farklı 
insanların nasıl kullandığının gözlenmesi gerekir. 

• Farklı kullanıcıların bakış açılarını daha iyi anlayabilmek için 
sahada yürümeyi, bisiklete binmeyi, toplu taşıma kullanmayı, 
araba sürmeyi, bebek arabası itmeyi ve hatta tekerlekli 
sandalye kullanmayı deneyin. 

• Sahayı günün ve gecenin, haftanın ve yılın farklı zamanlarında 
ziyaret edin ve neyin işleyip neyin işlemediğini belgeleyin. 

• Sahadaki akışları inceleyin ve kullanıcıların durup vakit 
geçirdiği yerleri belirleyin. Kullanıcıların katıldığı aktiviteleri ve 
hareket ettikleri görece hızları gözlemleyin. 

• Sahadaki koşulları belgelemek için fotoğraflar, çizimler ve 
işaretlenmiş planlardan yararlanın ve bu materyalleri çalıştay 
sırasında tartışmaları kolaylaştırmak için kullanın. 

• Delinatör, tebeşir, boya ve saksılardan yararlanarak sahada 
geçici kurgular oluşturun. Bu değişikliklerin hareket kalıpları ve 
davranış üzerindeki etkisini ölçüp gözlemleyin.

Sokakları Şekillendirmek
Iletişim ve Katılım
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Mevcut Koşulları Anlayın 
Sınırlı bir alanda farklı kullanımlar arasındaki potansiyel dengeleri 
tartışmak için mekânsal ve işlevsel kısıtların anlaşılması gerekir. 
Saha ziyaretleri sırasında ölçekli çizimlerin doğru olup olmadığını 
teyit edin veya kesin planlar ve kesitler oluşturmak için yerinde 
ölçümler yaparak bunları yeniden düzenlemede temel olarak 
kullanın. 

Çalıştaylar, Toplantılar ve Sunumlar Düzenleyin 
Bileşenleri saha koşullarını anlamaya ve tartışmaya, fırsatları 
belirlemeye, vizyonları oluşturmaya ve öncelikleri netleştirmeye 
davet edin. Farklı demografik gruplardan gelen yerel paydaşların 
kolayca katılabilmesi için birden fazla toplantı zamanı sunun 
ve sahaya yakın yerler seçin. Katılımcıların ilettiği tavsiye ve 
geribildirimleri tasarımlarda kullanın.

Dinleyin 
Insanların endişelerini anlamaya çalışın. Bazen projenin hedef 
ve etkilerinin yanlış anlaşılması veya anlamlı bir katılımın 
sağlanamaması belirlenen vizyonun toplum tarafından 
desteklememesiyle sonuçlanabilir.

Hedef Kitleyi Tanıyın 
Mesajı ve sunumu hedef kitleye uyacak şekilde uyarlayın. 
Kafa karışıklığına yol açabilecek terimler kullanmaktan veya 
aşırı teknik bilgi vermekten kaçının. Kolayca hatırlanıp tekrar 
edilebilecek yerel örnekler ve hafızalarda yer eden anekdotlar 
içeren hikâyeler sunun. Çeviri desteği sunun veya gerektiğinde 
birden fazla dil kullanın.

Uzun Vadeli Düşünün 
Insanlara şehirlerinin 20 yıl sonra veya gelecek nesil için nasıl 
görünmesini istediklerini sorun. Daha uzun bir zaman dilimi 
kullanmak, pek çok insanın yaşadığı veya çalıştığı alanı değiştirme 
konusunda yaşadığı korku düzeyini azaltmaya yardımcı olabilir. 

Yerel Savunucular Bulun 
Yerel toplumdaki kilit aktörleri belirleyin ve yenilenmiş bir sokağın 
faydalarını anlamalarına yardımcı olun. Yerel savunucuların sokak 
projesinin faydaları hakkında toplumla daha fazla iletişim kurması 
daha kolaydır. 

Örnekler Bulun 
Insanların halihazırda yapılmış yenilemeleri görmelerine yardımcı 
olmak için başka yerlerden benzer proje örneklerini kullanın. 
Şehirler, farklı doğal ve coğrafi koşullara sahip olsalar da benzer 
zorluklarla karşı karşıyadır ve stratejiler bir yerden diğerine 
kolayca uyarlanabilir.

Kanıt Sunun 
Insanların bir sokak yenilemesinin farklı faydalarını anlamalarına 
yardımcı olacak konuyla ilgili bilimsel kanıtları belirleyin. 
Örneğin, ağaçların dikildiği tasarımların kentsel ısı adası 
etkisini azaltabileceğini, daha sürdürülebilir ve aktif ulaşım 
seçeneklerinin daha sağlıklı kullanıcılar anlamına geleceğini veya 
yol üstü park yeri miktarının azaltılmasının diğer kullanımlar için 
daha fazla alan anlamına geleceğini gösterin. 
Bkz. 3: Sokakları Ölçmek ve Değerlendirmek

İletişim Araçlarını Yönetin 
Çeşitli paydaşları dahil etmek için uygun iletişim araçlarını 
belirleyin. Bazı kitleler çevrimiçi dijital iletişim araçlarıyla, bazıları 
radyo ve basılı haberlerle, diğerleri ise görsel çizimler ve videolarla 
daha fazla etkileşim kurar. Çevrimiçi ve yüz yüze anketler önemli 
bilgileri toplamak için etkili bir yol olabilir ve katılımcı haritalama 
yöntemi topluma aktif katkıda bulunduklarını hissetme şansı 
verebilir.

Basını Sürece Dahil Edin 
Yerel basınla proaktif şekilde iletişim kurarak onları bilgilendirin. 
Basının bir sokak projesi hakkında doğru bilgilere sahip olmasını 
sağlamak, farkındalık yaratılmasına ve elde edilen başarıların 
paylaşılmasına yardımcı olabilir. Önerilen sokak dönüşümleri veya 
yeni inşaatlar farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını dengelemediğinde, 
farkındalığı artırmak için basından yararlanın ve insanları ön 
planda tutan alternatif tasarımlar için destek oluşturun.

Gençlerin Katılımını Sağlayın 
Toplum katılımını gençleri de içerecek şekilde genişletmek büyük 
önem taşır. Gençler, yenilikçi fikirler ve ihtiyaç temelli çözümler 
getirirler. Karar verme süreçlerine dahil olarak mahallelerindeki 
sokakları hareketlendirme ve bakımını sağlamak için motive 
edilebilirler.

Sokakları Şekillendirmek
Iletişim ve Katılım
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2.6 | Maliyetler ve Bütçeler

Küresel Yol Güvenliği Komisyonu, 
motorsuz ulaşım altyapısı dahil olmak 
üzere toplam proje maliyetlerinin 
%10'unun güvenliğe tahsis edilmesini 
önermektedir.1

Iyi sokaklar inşa etmenin maliyeti farklı ülkelerde büyük değişiklik 
gösterir ve bir dizi değişkene bağlıdır. Daha uzun mesafeler 
boyunca uzanan geniş sokaklar dar kesitli sokaklardan daha 
maliyetli olduğu için bir sokağın ölçeği genel maliyetlerin birincil 
belirleyicisidir. Ayrıca uzun vadeli planlamada ön sermaye 
maliyetleri ile işletim, bakım, onarım ve yenileme dahil yaşam 
döngüsü maliyetlerinin genel dengesini göz önünde bulundurmak 
önemlidir. Projenin erken safhalarında kaliteli tasarım ve 
malzemelere yatırım yapmak yaşam döngüsü süresince 
maliyetlerden tasarruf yapılmasını sağlayacaktır. 
 Yerel bütçe takvimlerini ve çoklu finansman kaynaklarını 
göz önünde bulundurun ve mümkün olan yerlerde projeleri yeni 
sürdürülebilir sokak girişimleriyle uyumlu hale getirin.

Maliyet Değişkenleri

Her sokak projesinin başlangıcında aşağıdaki değişkenlerin 
dikkate alındığından emin olun:

Malzemeler 
Malzeme maliyetleri yerelde bulunabilirlik, konum ve nakliye 
maliyetlerine göre değişecektir. Sahada kurulan modüler birimler 
daha uygun maliyetli olabilir.

İş Gücü 
Iş gücü maliyeti ve mevcudiyeti çeşitli ülke ve bölgelerde büyük 
farklılık gösterir. 

Teknoloji 
Sinyalizasyonlar ve denetim kameraları bazı yerlerde son 
derece pahalıdır; sürekli onarım veya bakım maliyetleri bunların 
yerleştirildiğine ancak kullanılmadığına işaret eder. Güvenilir 
enerji kaynakları her yerde bulunmadığı için yenilenebilir enerji 
yedekleme sistemlerine ihtiyaç vardır ve maliyete bunlar da 
eklenebilir.

Süre 
Tasarım ve inşaat süresi; işgücü maliyetlerini, ekipman kiralarını 
veya komşu işletmeler için gelir kaybını etkileyerek genel maliyeti 
etkileyebilir. Büyük sermayeli projeler enflasyon oranlarından da 
etkilenir.

İklim 
Bazı iklimlerde aşırı sıcağa ve soğuğa dayanabilen ve genel 
maliyetleri etkileyen özel inşaat malzemelerinin kullanılması 
gerekebilir. Zorlu iklime sahip yerlerin tekrarlayan bütçelerinde  
ek bakım maliyetlerini hesaba katması gerekebilir.

Sokakları Şekillendirmek
Maliyetler ve Bütçeler
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Bakım 
Belediyenin bütçesinde bir bakım kalemi oluşturun ve bakım 
girişimlerine katılmak için yerel kuruluşlar, iş grupları ve komşu 
mülk sahipleri ile ortaklıklar kurun. Yerel sakinler için bir gurur 
kaynağı ve bakım desteği oluşturun.

Topoğrafya ve Jeoloji 
Doğa koşulları inşaat süreçlerini ve gereken malzemeleri 
etkileyebilir. Özellikle yumuşak topraklar erozyona yatkın olabilir 
veya ilave inşaat tedbirleri gerektirirken, daha sert ana kayaların 
olması inşaat süresini etkileyebilir. 

Gizli Maliyetler 
Proje sahasının karmaşık olması ve sahanın eksik analiz edilmiş 
olması, beklenmedik bir hizmet hattının bulunması veya orijinal 
çizimlerde doğru bir şekilde belirtilmeyen bir drenaj borusunun 
yerinin değiştirilmesi gibi beklenmeyen maliyetlere neden 
olabilir. Bu tür durumları karşılamak için beklenmedik durum 
maliyetlerinin toplam bütçelere dahil edildiğinden emin olun.

Finanse Edilecek Proje Türleri veya Ölçekleri

Sürdürülebilir sokaklar birden çok ölçekte tanımlanıp elde 
edilebilir. Finansman fırsatları için aşağıdaki proje türlerini göz 
önünde bulundurun:

Büyük Ölçekli Projeler
• Bir alanda ya da mahallede yapılan büyük ölçekli yeniden 

geliştirme
• Bir koridorun tamamen yeniden inşası
• Hafif raylı sistem veya otobüs ile hızlı toplu taşıma koridoru inşası
• Tek bir yapı adasının yeniden inşası

Daha Küçük Ölçekli Projeler
• Bir koridorda yeni kaldırım inşası
• Korumalı bisiklet yolu
• Yaya durağı
• Mahalle içi sokakta ağaçlandırma planı
• Sokak aktivite programı ve geçici kapatma

Finansman Kaynakları

Kullanılabilir finansman kaynakları duruma göre değişir ve 
kaynaklar arasında aşağıdakiler bulunabilir:

Devlet Bütçesi ve Finansmanı
• Yerel Yönetimler

Yatırım bütçesi
Operasyonel bütçe 
Katılımcı bütçeleme

• Bölgesel ve Ulusal Yönetimler
Hibeler ve yatırım finansmanı

• Uluslarüstü ve Uluslararası
Ekonomik topluluklar
Kalkınma bankaları
Birlik hibeleri

Özel Sektörden İş Ortakları
• Proje Finansmanı: Uzun vadeli altyapı ve endüstriyel projelerin 

finansmanı için, sponsorların kapasitesinden ziyade proje için 
gereken tahmini nakit akışına dayalı olarak plan yapın.

• Kurum ve Kuruluşlar: Yakındaki dönüşümden faydalanabilecek 
yerel hastaneler, akademik kurumlar ve diğer hayır kuruluşları 
ile çalışmayı göz önünde bulundurun.

• Gayrimenkul Geliştiriciler: Büyük ölçekli projeler, 
başlangıcından itibaren en iyi uygulama örneği sokak tasarım 
stratejilerini bünyesinde barındırmalıdır. Yerel yönetimler sokak 
iyileştirme ve bakım sorumlulukları karşılığında gayrimenkul 
geliştiricilere inşaat teşvikleri sağlayabilir.

Uluslararası Kalkınma Bankaları 
Uluslararası kalkınma bankası finansmanı için yapılan herhangi 
bir hibe veya kredi başvurusunda sürdürülebilir sokaklar ve çok 
modlu ulaşım dikkate alınmalıdır. 

Proje Tarafından Oluşturulan Nakit Akışları 
Doğrudan toplu taşıma işletmesinin sonucu olarak elde edilen 
fonlar.

Kitle Kaynak Kullanımı ve Bağışlar 
Geçici veya küçük ölçekli, topluluk tarafından yönlendirilen 
dönüşüm projelerinde kitlesel fonlama ve kitle kaynak kullanımı 
çok sayıda kişinin yaptığı küçük katkılar yoluyla büyük bir etki 
yaratılmasını sağlar. Mali bağışlar veya işgücü veya hizmetlerin 
sağlanması genellikle çevrimiçi bir platform kullanılarak 
gerçekleştirilir. Bu şekilde fonlama, daha büyük bağışları veya 
hibeleri tamamlar.

Sosyal Etkili Tahviller 
Sosyal Etkili Tahviller yatırımcıların ön proje maliyetlerini 
karşılamasına olanak verir. Fiziksel ve sosyal sağlığı destekleyen 
altyapıya yatırım yapmak uzun vadeli kamu harcamalarını 
azaltabilir. Kamu sektörü, başarılı sonuçların elde edilip 
edilmemesine göre yatırımcıya karşılığını öder.  

Sokakları Şekillendirmek
Maliyetler ve Bütçeler
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Sokakların tasarımında onlarca yıldır yerleşmiş olan uygulamaları 
değiştirmek zor olabilir. Ispatlanmış yerel emsallerin eksikliği, 
sınırlı finansman ve yasal kısıtlamalar yenilikçi çözümlere 
tereddütle yaklaşılmasına yol açabilir. Uzun inşaat süreleri 
ve yakındaki sakinler ve işletmeler için faaliyetleri engelleyen 
bekleme süreleri uygulamaya yönelik isteksizliği daha da artırır. 
  Geçici malzemeler veya aşamalı çözümler değişimi daha 
düşük maliyetle hızlı bir şekilde gösterme imkânı sağlar ve bu 
nedenle daha kolay onaylanır. Öncesi ve sonrası karşılaştırmaları 
işe yarayan ve işe yaramayan çözümleri ortaya çıkarır. Uzun 
vadeli çözümleri şekillendirmek için geçici aşamalandırma 
kullanılmalıdır. 
 Bazı belediyeler geçici tasarımları bir projenin pilot veya 
test aşaması olarak adlandırırken, diğerleri tasarımı kalıcı 
yeniden inşaya eşdeğer olarak görür. Bu pilot projelerin çoğu 
kalıcı sermaye projeleri olmaya devam ederken, bazıları 
performanslarına göre süreç içinde değiştirilir veya yeniden 
tasarlanır. Bu durum, daha iyi bir nihai ürünle sonuçlanır 
ve gelecekteki yenilemeler veya revizyonlar için yapılacak 
harcamalardan tasarruf edilmesini sağlar.

2.7 | Aşamalara Ayırma ve Geçici Stratejiler

Geçici tasarım stratejileri, değişimi 
hızlı bir şekilde gösterme fırsatı 
sunarak toplumun alternatif bir durumu 
deneyimlemesine ve kısa süre içerisinde 
kaydedilen ilerlemeyi görmesine olanak 
tanır.

Sokakları Şekillendirmek
Aşamalara Ayırma ve Geçici Stratejiler
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Kaldırımın Taşınması

Birçok sokakta yayalar ile diğer ulaşım türleri arasındaki mekânı 
ayıran bir kaldırım vardır. Kaldırımın yeniden düşünülmesi ve 
sokaktaki tüm kullanıcılar için daha dengeli hale getirmek için 
taşınması sokağın işleyişini, görünümünü ve hissettirdiklerini 
değiştirebilir. Geçici stratejiler, sokakların değişen şartlara 
hızla uyum sağlamasına olanak tanır. Sokakları ve kavşakları 
sürdürülebilir ulaşım seçenekleri bakımından daha güvenli ve 
daha elverişli hale getirmek amacıyla dönüştürmek için aşağıdaki 
stratejileri kullanın. 

Yaya Durakları 
Yaya durakları birkaç park yerinin yerini alan halka açık oturma 
platformlarıdır. Insanlar için toplanma yeri olarak hizmet ederken yerel 
işletmelere canlılık kazandırabilirler. Bkz. 10.3: Yaya Öncelikli Mekânlar

Kaldırım Genişletme 
Kaldırımlar, tam bir yeniden inşa projesi öncesinde yaya 
tıkanıklığını hafifletmek üzere epoksili çakıl, boya, saksılar ve 
babalar gibi geçici malzemeler kullanılarak genişletilebilir.

Kavşak Yeniden Tasarımı 
Babalar veya saksılarla yapılan geçici işaretler, bir kavşağın 
geometrisini değiştirip mahalleyi canlandırmaya yardımcı olurken 
erişebilirliği artırıp hareketliliği daha sezgisel hale getirebilir.

Trafik Sakinleştirme 
Geçici trafik sakinleştirme araçları, yapı adalarının ortasındaki 
geçitlerde veya sokak köşelerinde yaya kaldırımı uzantıları 
kullanılarak veya peyzaj ya da dar drenaj kanalları kullanılarak 
kurulabilir. Bunlar, boya ve plastik babalar kullanılarak veya 
yükseltilmiş adalar gibi kalıcı elemanlar kullanılarak hızlı ve uygun 
maliyetli bileşenler olarak tasarlanabilir.

Bisiklet Park Yerleri 
Bisiklet park yerleri genellikle yerel bir işletme veya mülk sahibinin 
talebi üzerine bir park yerinin yerine konur ve 12-24 adet bisikleti 
barındırabilir. Bu park yerleri, görünürlüklerin artırmak üzere 
köşelere kurulabilir.3

Satıcılar ve Yiyecek Kamyonları 
Seyyar satıcılar ve yiyecek kamyonları bu hizmetlerin yeterli 
olmadığı yerlerde önemli bir görev üstlenirler. Toplu taşıma 
istasyonları gibi önemli varış noktalarına yakın alanlarda, bu 
kullanımlar için park yerleri ayrılabilir, böylelikle engelsiz yürüme 
yolları güvenli bir şekilde korunabilir. 

Geçici Bileşen ve Malzemeler

Bir sokağın yaşam döngüsü boyunca, orijinal tasarım ve yol 
geometrisi artık toplumun ihtiyaçlarını karşılamayabilir. Karayolu 
iyileştirmeleri ve kentsel trafik sakinleştirme ihtiyacını karşılamak 
için, alan genelinde işe yarayan uygun maliyetli, kolayca 
yerleştirilebilen ve kalıcı olmayan çözümlerden yararlanın.2

Modüler Kaldırımlar 
Pahalı ve kalıcı altyapı gerektirmeyen, küçük beton bölücüler veya 
park tümsekleri istenen kurguyu yansıtacak şekilde yerleştirilerek 
sokaklar bir gecede dönüştürülebilir.

Elastik Babalar 
Plastik delinatörlerin takılıp çıkarılması kolaydır. Herhangi bir risk 
yaratmadan trafik akışının yönlendirilmesini sağlarlar ve araçların 
hızlanmasına engel olurlar. Bunlar ayrıca taş babalar ve beton 
bariyerler gibi diğer dikey işaretleri de desteklerler. 

Boya ve Termoplastik 
Yüzey malzemeleri hızlı ve görece uygun maliyetli bir şekilde 
uygulanabilir. Fiziksel bir engel oluşturmazlar ve diğer 
elemanlarla bir arada kullanılabilirler. Bunlar genellikle, sürücüleri 
yavaşlamaya, hareket için yol yatağını dikkatlice okumaya ve 
yayalara yol vermeye zorlayan görsel araçlar olarak işlev görürler.

Saksılar 
Saksılar; refüjleri, adaları, kaldırım uzantılarını, meydanları, 
patikaları ve bisiklet yollarını tanımlayan uygun maliyetli ancak 
estetik olarak hoş kurgular oluşturmak için kullanılabilir. Saksılar 
ayrıca sokağa bitki ve yeşillik katar. 

Geçici Saha Müdahaleleri 
Birkaç saatten bir güne ve hatta bir haftaya kadar değişen 
sürelerle geçici müdahaleler sahada uygulanıp denenebilir. 
Bu müdahaleler, sokak kullanıcılarının sokağın alternatif 
kullanımlarını kafalarında canlandırmasına yardımcı olur ve  
halkın katılımı için etkili araçlardır.

Sokakları Şekillendirmek
Aşamalara Ayırma ve Geçici Stratejiler

Bir otoparkta yayalara ait mekânlar 
oluşturmada kullanılan taşınabilir 
sandalye ve masalar. 

Geçici bir bisiklet yolunu ayıran 
esnek babalar.

Yayalara daha fazla mekân 
sağlayan bir yaya durağı. 

Geçici bir meydan oluşturulmasını 
sağlayan saksılar ve boya 
uygulaması. 
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2.8 | Koordinasyon ve Proje Yönetimi

Etkili proje yönetimi, bir projenin verilen 
kısıtlar dahilinde amaçlanan hedeflere 
başarılı bir şekilde ulaşmasını sağlamak 
için kaynakların planlanmasını, koordine 
edilmesini ve yönetilmesini kapsar. 

Etkili koordinasyon ve proje yönetimi olmadan başarılı sokak 
tasarımları gerçekleştirilemez. Projeyle ilgili tüm paydaşları 
belirleyin ve proje rollerini erkenden tanımlayın. Başından sonuna 
açık bir iletişim ve koordinasyon sürdürün ve uygun kurumların ve 
teknik uzmanların proje tasarımı ve gelişiminin tüm aşamalarında 
sürekli girdi sağladığından emin olun.
 Proje kapsamını, programını, bütçesini ve istenen sonuçları 
açıklamak için farklı paydaşlar, tasarımcılar ve proje uygulayıcıları 
arasında koordinasyon sağlayın.

Proje Öncesi Planlama ve Koordinasyon

Proje başlamadan önce yeterli planlama ve koordinasyonun 
gerçekleştiğinden emin olun, böylece herkes belirlenen aynı 
hedefler doğrultusunda çalışır.
• Proje için net bir program, bütçe ve kalite hedefleri belirleyin. 
• Sahadaki tüm kısıtları açıklığa kavuşturun.
• Başından itibaren tüm tarafların katılımını sağlayın, projenin 

faydalarını sergileyin ve daima şeffaf bir iletişim kurun.
• Tüm paydaşların rollerini ve sorumluluklarını net bir şekilde 

belirleyin.
• Proje planlarını yerel politikalar, rehberler ve yasalarla uyumlu 

olacak şekilde koordine edin.
• Sürecin ilk aşamalarında olası engelleri belirleyin ve 

beklenmedik maliyet ve gecikmeleri hesaba katın. 
• Projenin planlandığı gibi uygulamasını ve zorlukların ortaya 

çıktığı anda ele alınmasını sağlamak üzere rutin takipler, saha 
ziyaretleri ve güncellemeler için bir takvim oluşturun.

• Daha büyük etkiler elde etmek ve ileride yeniden inşa ve onarım 
gerekliliğini azaltmak için çevrede devam eden çalışmalarla iş 
birliği yapın. 

Sokakları Şekillendirmek
Koordinasyon ve Proje Yönetimi
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Kurumlararası Koordinasyon

Sokakları şekillendirmede yer alan birçok kurumu koordine etmek 
zorlu bir iş olabilir ancak bu, bir projenin başarısı için büyük önem 
taşır. 
• Projeleri, programları ve bütçeleri; planlama, ulaşım, sağlık, 

tasarım ve inşaat, parklar, uygulama, kamu hizmetleri ve 
gereken diğer departmanlarla koordine edin.

• Işgücü ekiplerini organize etmek için özel bir koordinasyon 
birimi belirleyin. 

• Düzenli toplantılar yapın ve kurumlararası iletişime olanak 
tanıyın.

• Bölgesel ve ulusal yönetimlerle koordinasyon içinde olun ve 
büyük ölçekli plan süreçlerine daha iyi entegre olmaya çalışın. 

Kamu-Özel Koordinasyonu

Proje yöneticileri, hem projeye dahil olan tüm kamu kurumları 
arasında hem de kamu ve özel sektör tarafları arasında 
koordinasyonu kolaylaştırmalıdır. 
• Müşterinin projenin gelişimi ve ilerlemesi hakkında düzenli 

olarak bilgilendirilmesini sağlayın.
• Tüm yüklenicileri hedefler ve programlar hakkında bilgilendirin. 
• Projeyle ilgilenen yerel bileşenlerin katılımını sağlayın.

Kamu Hizmeti Şirketleri ile Koordinasyon

• Çalışmalarının, projenin uzun vadeli başarısını nasıl 
desteklediğini anlamalarına yardımcı olmak için kamu hizmeti 
şirketleri ve bakımdan sorumlu taraflarla koordinasyonu 
sağlayın. 

• Projenin hedeflerini açık bir şekilde paylaşın ve sokağın mevcut 
veya yenilenmiş durumuna döndürülmesi için rehberlerin 
oluşturulduğundan emin olun.  

Bilgileri Paylaşın

• Inşaatın kaliteli olmasını sağlamak için izlemesi kolay 
talimatlarla birlikte net tasarım belgeleri, görsel rehberler ve 
çizimler hazırlayın. 

• Destek oluşturmak ve desteği kalıcı hale getirmek için süreç 
boyunca toplumun üyelerini bilgilendirin. 

• Gelişmeleri; çevrimiçi platformlar, güncel işaretler, haftalık el 
ilanları veya yüz yüze toplantılar ve duyurular gibi birden fazla 
mecrayı kullanarak paylaşın. 

• Insanları düzenli olarak bilgilendirmekle sorumlu bir personeli 
işe almayı düşünün.

Sokakları Şekillendirmek
Koordinasyon ve Proje Yönetimi
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Yerel şartları hesaba katan kaliteli 
malzemeler ve inşaat uygulamaları 
sokağın ömrünü ve kullanılabilirliğini 
artıracaktır.

İnşaat Kalitesi

Sağlam temellere sahip iyi inşa edilmiş sokaklar daha dayanıklıdır 
ve jeolojik, hidrolojik ve sismik etkilere uyum sağlayıp direnç 
gösterebilir. Inşaat teknikleri ve programları geliştirirken yeraltı 
suyu, toprak sıkışması, arazi çökmesi, depremler ve diğer 
yeraltı koşullarının yanı sıra aşırı sıcaklıklar, aşırı yağışlar, kar 
yağışı, rüzgar ve nemi hesaba kattığınızdan emin olun. Seçilen 
malzemelerin kalitesi ne olursa olsun, düşük kaliteli uygulama 
yapılması sokakların ömrünü ve kullanılabilirliğini riske 
atacaktır. Beton için yeterli kürleme süresi, kum ve çakıl için 
uygun sıkıştırma, harcın olması gerektiği gibi karıştırılması ve 
özellikle yeraltı koşullarında boru bağlantılarının sızdırmazlığının 
sağlanması gibi malzeme gereksinimlerine dikkat etmek 
önemlidir.

Malzeme Dayanıklılığı

Malzemeleri seçerken dayanıklılığı ve minimum bakım ihtiyacını 
göz önünde bulundurun. Daha iyi bir malzeme kullanma maliyetini 
bakım maliyeti ile dengeleyin. Işçilik maliyetleri yüksekse, 
malzemeye daha fazla harcama yapmak genellikle daha iyidir. 
Malzemeleri seçerken uzun vadeli bakım maliyetlerini göz önünde 
bulundurun.4

2.9 | Uygulama ve Malzemeler

Sokakları Şekillendirmek
Uygulama ve Malzemeler
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Malzemelerin Bulunabilirliği ve Sürdürülebilirliği

Bir kamusal mal olarak sokak inşaatı, sürdürülebilir malzemeler 
ve yaşam döngüsü maliyetleri için bir kıstas oluşturabilir.5 Nakliye 
ve yenileme maliyetlerini en aza indirmek ve çevresel etkileri 
azaltmak için malzemeleri yerelden temin edin. Yıkılan binalardan 
veya yollardan çıkan kırma beton gibi malzemeleri atık sahalarına 
göndermek yerine yeniden kullanın. Inşaat ve bakım sırasında 
emisyonları azaltmak için çimentoya alternatif olarak yerel 
kaynaklı agrega ve geri dönüştürülmüş malzemeleri göz önünde 
bulundurun.6

 Özellikle otopark alanlarında, geniş kaldırımlarda, hizmet 
şeritlerinde, refüjlerde ve kaldırım uzantılarında mümkün 
olduğunca çevre düzenlemesi ve geçirgen asfaltlama kullanın. 
Geçirgen asfaltlama yıllık yağışın %70-80'ini geçirebilir ve ciddi 
bir bakım gerektirmeden 20-30 yıllık bir ömre sahip olabilir. Yerel 
malzeme, inşaat teknikleri, işgücü mevcudiyeti, iklim ve sokak 
kullanımı bilgilerini kullanıp benimseyin. Yerel malzemelerin 
kullanılması kalite ve çevresel değişikliklere uyum sağlamak 
için deneyim gerektirebilir ancak bu tecrübe yerel malzemeler 
hakkındaki bilgileri geliştirip büyütür ve yerel ekonomik kaynakları 
destekler.7

Bakım Kolaylığı

Düzenli sokak bakımı yaparak hem bir yolun kullanılabilir 
ömrünü uzatın hem de hizmet kesintilerini, yeniden kaplama 
maliyetlerini ve çevresel etkileri azaltın.8 Kronik sorunların 
tamir edilemeyecek hale gelene kadar ilerlemesine izin vermek 
yerine bir sokağın proaktif olarak bakımını sağlamak daha uygun 
maliyetlidir. Kamu veya özel paydaşlarla formel veya enformel 
anlaşmalar yaparak sokağın ve sokak mobilyalarının sürekli 
bakımını sağlayın. Kamu hizmetlerini sokağın belirli bir bölümüne, 
kullanıcılar için minimum kesinti ile erişilebilecek şekilde 
konumlandırıp toplayarak düzenli bakım ve iyileştirmeler için 
erişimi kolaylaştırın.

İnşaat Sürecinin Etkileri

Sokak inşaatı projeleri gürültü, koku, sarsılma, toz ve 
kullanılamayan kaldırımlar nedeniyle toplumu rahatsız eder. 
Inşaat nedeniyle yolcuların ve dağıtım görevlilerinin dolambaçlı 
yollar kullanması gerekebilir. Uygulama sırasında etkileri en aza 
indirmek için:
• Kullanıcıların yaşadığı kesintileri en aza indirmek amacıyla 

duruma bağlı olarak inşaatı hafta içi veya hafta sonları 
planlayın. Gece saatlerinden ve tatil günlerinden kaçının.

• Mülklere erişimi her zaman sağlayın.
• Bitişik yapıları koruyun ve onarımları hızla yapın.
• Ağaçları ve doğal bileşenleri koruyun.
• Trafik akışının devamlılığını mümkün olduğunca sağlayın. 

Bununla birlikte, bir sokağın kapatılması genel inşaat sürecini 
hızlandırabilir.

• Sokak sakinlerini inşaat programından haberdar edin ve genel 
proje güncellemeleri verin. Bunun için web sitelerini, sosyal 
medyayı, el ilanlarını ve yardım hatlarını kullanın. Daha büyük 
projeler için proje hakkında bir bilgilendirme kiosku oluşturmayı 
göz önünde bulundurun.

Önce En Kırılgan Kullanıcılar için İnşaatı Tamamlayın

Otomobil sürücüleri yerine kırılgan kullanıcılara öncelik verin. 
Motorlu araçlar kötü arazilerde yayalara ve bisikletlilere göre 
daha iyi ilerleyebilir ancak yayalar ve bisikletliler kaplanmış ve 
erişilebilir sokaklardan daha fazla yararlanır.

Sokakları Şekillendirmek
Uygulama ve Malzemeler
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2.10 | Yönetim

Sokak üstü aktivitelerin planlanıp 
koordine edilmesi, tüm kullanıcıların 
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak 
için önemlidir.

Kamu kurumları ve özel kuruluşlar, sokakların ve ilgili altyapının 
en iyi şekilde kullanımına olanak sağlamak için iş birliği 
yapmalıdır. Bakım ihtiyaçlarının, haftalık aktivitelerin veya özel 
etkinliklerin ele alınması, aktiviteleri ve işletimi yönetmede işleri 
düzenli tutulmasını sağlar. 
 Sokak temizliği, nakliye erişimi, programlama ve kaldırım 
kenarı yönetimi gibi temel hizmetlerin koordine edilmesi için 
tamamlayıcı eğitim ve uygulama gerekir. 
 Farklı sokak işlevleri için gün, hafta ve yıl boyunca esneklik içeren 
yönetim planlarını ve stratejilerini tasarım sürecine dahil edin.

Kullanımın Koordinasyonu

Bazı sokaklarda mümkün olan en iyi sokak kullanımını yönetmek 
için hareket ve çalışma saatleri kısıtlamalarının uygulanması 
gerekli olacaktır. Bu öneriler arasında çalışma saatleri, yükleme 
kısıtlamaları veya belirli günlerde özel araçlara giriş yasağı bulunur.

Kamusal Alanın Planlanması

Kamusal alanların planlamasından topluluk ortakları, yerel 
kuruluşlar ve özel organizasyonlar sorumludur. Günlük ve uzun 
vadeli aktiviteleri planlamak ve organize etmek, farklı zamanlarda 
ve mevsimlerde çeşitli kullanıcıların alana çekilmesini 
sağlayabilir. 

Zorlu Hava Koşulları 

Sokaklar zorlu hava koşullarıyla ilişkili riskleri kapsayacak 
ve bunlara cevap verecek şekilde yönetilip korunmalıdır. Bu 
koşullar altında tüm kullanıcılar için erişilebilirlik sağlayın. 
Kar temizlenirken veya yeterli drenaj sağlanırken, en kırılgan 
kullanıcıların sürekli erişime ihtiyaç duyduğu kaldırım gibi 
alanlara öncelik verin. Örneğin, kar temizleme çok maliyetli 
olabilir. Bazen kar temizleme gerekliliğini ortadan kaldıracak veya 
en aza indirecek yeni bir tasarım yatırımı neredeyse kar temizleme 
maliyetlerine eşdeğerdir. 

Güvenlik Yönetimi ve Denetim

Etkili sinyalizasyon, yol işaret levhalar ve denetim yoluyla 
tüm kullanıcıların güvenliğini sağlayın. Daha güvenli sokaklar 
yaratmaya nasıl katkıda bulunabileceklerini anlamalarına 
yardımcı olmak için yerel emniyet kuruluşlarıyla yakın temas 
halinde çalışın. Toplumu güvenlik ve emniyet önlemlerinin önemi 
konusunda eğitin.

Sokakları Şekillendirmek
Yönetim
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2.11 | Bakım

Sürekli sokak bakımı, altyapının kullanım 
ömrünü büyük ölçüde artırabilir. Kronik 
sorunların tamir edilemeyecek hale 
gelmesini önlemek için proaktif olarak 
sokak bakımı yapın.

Sokakların düzenli temizlenip süpürülmesi, kaldırımlarda ve yol 
yataklarında çatlak yüzeylerin ve çukurların kalıcı ve yarı kalıcı 
bir şekilde onarılması, yeniden yüzey kaplaması, hasarlı sokak 
elemanlarının değiştirilmesi ve kamu hizmetlerinin onarılması 
yoluyla sokakların bakımını sağlayın. 
 Sürekli bakım maliyetlerinin başlangıç proje maliyetlerine doğru 
bir şekilde yansıtıldığından emin olun. Geçmiş deneyimlerden 
dersler çıkarın ve malzeme seçimleri ve iyi bakım uygulamaları 
hakkında bilgi almak için diğer şehirlerdeki kuruluşlarla iletişim 
kurun. Iklimle ilişkili zorluklara ek olarak finansman, ekipman 
ve vasıflı işgücü eksikliği nedeniyle birçok yerde düzgün bakımı 
sağlamak zor olacaktır. Yerel koşullarda hangi imkânların en etkili 
şekilde kullanılabileceğini belirlemek büyük önem taşır.  
 Iyi tasarım bakımı kolaylaştırır. Sokak bakımını planlarken 
aşağıdaki stratejileri göz önünde bulundurun. 

Koruma

Sokak bakımı ve yönetiminin temel bir unsuru olan koruma; 
araştırmaları, etütleri, koruyucu bakımı ve kamu hizmeti yönetimini 
içerir. Düzenli denetim ve değerlendirmeler bakım yapılması 
gereken unsurların zamanında tespit edilmesine yardımcı olur. 
Kamu hizmeti yönetimi, sokağa zarar vermekten kaçınmak için 
yeraltındaki kamu hizmetlerinin bakımını ifade eder. Ekstra bakım 
yoluyla tekrarlayan maliyetleri en aza indirmek için yeniden yüzey 

kaplama ve yeniden yapım kararları göz önünde bulundurulmalıdır. 
Malzemelerin ve bileşenlerin yaşam döngüsünü anlayın ve bakım 
ve değişimleri buna göre doğru zamanda planlayın.

Sokak Temizliği

Sık sık temizlik yapılması, sokakların ve kamusal alanların güvenli 
ve temiz kalmasını sağlar. Bu işlem, sokağın muntazam olarak 
izlenmesine ve sorunların erken tespit edilmesine yardımcı olur.

Yerel İdare

Yerel bileşenlerin katılımını sağlayın. Insanlar, yaşadıkları çevreyle 
iftihar ederler ve bakımı kolay sokaklar sunmak sokak sakinlerinin 
sokaklarıyla ilgilenmelerini sağlar. Yerel idare ve sahiplenme 
duygusu; temizlik, ağaçların sulanması ve oluk tıkanıklarının 
giderilmesi gibi günlük bakımlar sayesinde daha resmi bakım 
prosedürlerini desteklemede büyük bir katkı sağlayabilir.

Paydaşların Katılımı 

Yerel kuruluşlar, özel paydaşlar ve komşu topluluklar gibi 
sorumluluk taşıyan tarafları bakımın sağladığı faydalar ve 
sokakları şekillendirmedeki rolleri konusunda eğitin.

Zaman İçinde Bakım

Diğer bütçelerde sürekli bakım maliyeti oluşturmak için kısa 
ve uzun vadeli yaşam döngüsü maliyet analizini tamamlayın. 
Sokağın koşulları ve kullanımı zamanla değişebilir ve sokakları 
farklı kullanımlara uyarlayacak şekilde tasarlamak uzun vadeli 
sürdürülebilirlik bakımından önemlidir. Bu, geçici kurguların 
değiştirilmesini veya daha kalıcı hale getirilmesini de kapsayabilir.

Sokakları Şekillendirmek
Bakım
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2.12 | Değişimin Kurumsallaştırılması

Politikalar ve Stratejiler

Tekil sokak dönüşümleri sonuçları gösterebilir ve daha 
kapsamlı bir değişime doğru ivme kazandırabilir. Her proje, 
sokak tasarımına yönelik bu yeni yaklaşımı yerel yasalara, 
eğitim müfredatına ve siyasi kampanyalara dahil etmek üzere 
çalışmalıdır.
 Sokak tasarımıyla ilgili kararlar, geçmiş eğilimlerin 
belgelenmesi yerine gelecekte istenen koşulları yansıtan 
politikalar tarafından yönlendirilmelidir. Değerlendirmeler 
sonucunda farklı kategorilerde olumlu sonuçlar ortaya koyan 
pilot veya tamamlanmış bir proje, politikaları güncellemek, en iyi 
uygulamaların önündeki engelleri kaldırmak, yeni yerel tasarım 
kılavuzlarını etkilemek ve mevcut ulaşım veya mühendislik 
modellerini değiştirmek için kullanılmalıdır. Aşağıdaki araç ve 
politikalar, sürdürülebilir sokak tasarımı uygulamalarını teşvik 
etmek ve gerekli kılmak için güncellenebilir: 

Yerel, Bölgesel ve Ulusal Politikalar 
Yerel, bölgesel ve ulusal politikaların incelenmesini, 
değerlendirilmesini ve uygulanabilirliğini sağlayın. Yeniden 
tasarlanan sokak projelerinden yararlanarak tüm bu ölçeklerde 
kamusal mekândan sorumlu mercilere ve farklı yetki alanlarına 
dayalı politikaları etkilemede kullanın. Kurumsal destek yoluyla 
başarılı tasarım kriterlerini teşvik etmek için tüm kaynakların 
önündeki engelleri kaldırın. 

Sokakları Şekillendirmek
Değişimin Kurumsallaştırılması

Sokak tasarımıyla ilgili kararlar, geçmiş 
eğilimlerin belgelenmesi yerine gelecekte 
istenen koşulları yansıtan politikalar 
tarafından yönlendirilmelidir.
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Ulaşım Planları 
Tüm ulaşım planlarında yürüme, bisiklet ve toplu taşıma 
kullanımını teşvik etmeye yönelik tasarım önerileri, minimum 
standartlar ve performans ölçütlerinin yer aldığından emin olun.

Ulaşım Yatırım Politikaları ve Stratejileri 
Her sokak projesi bütçesinin belirli bir yüzdesinin aktif ve 
sürdürülebilir ulaşıma yatırılmasını gerektirecek şekilde yetkileri 
şekillendirin veya düzenleyin.

Sokak Tasarımı Rehberleri 
En iyi uygulama örneği olarak sayılabilecek sokaklar için minimum 
kalite standartları ve boyutları hakkında yerel öneriler geliştirin.

İmar Kanunu 
En iyi uygulamaların gerçekleştirilmesine olanak tanıyın, 
teşvik verin veya bunu zorunlu hale getirin. Gelişme alanlarını 
toplu taşıma koridorlarına göre planlayın, minimum otopark 
standartlarını azaltın veya ortadan kaldırın ve yaya rampa 
düzenlemelerini güncelleyin. Sokak ortamını hareketlendirmek 
için zemin kat kullanımı ve saydamlık seviyelerine yönelik koşullar 
ve teşvikler getirin. 

Nazım Planlar 
Yeni mahalleler ve diğer büyük ölçekli gelişimler için sokak 
tasarımı için öneriler ve şartlar getirin. 

Sürdürülebilirlik Planları 
Sokak tasarımını ve sürdürülebilir ulaşımı, sürdürülebilirlik 
planlarının bir parçası haline getirin.

Eğitim

Ulaşım, planlama ve mühendislik alanlarında çalışan 
profesyoneller için sürekli eğitim, öğrenme ve saha ziyaretleri, en 
iyi uygulamaların, yeni dilin, yenilikçi yaklaşımların ve çıkarılan 
derslerin her yerde sokakları şekillendirmeye yönelik günlük 
pratikte yer almasını sağlaması için önemlidir. 

Akademik Eğitim 
Geleceğin meslek insanlarının sokakların karmaşık ihtiyaçlarıyla 
başa çıkabilecek donanıma sahip olmasını sağlamak için yerel 
akademik kurumlarla iş birliği yapın. Eğitim müfredatını yerel 
koşulları irdeleyip küresel en iyi uygulamaları gözden geçirerek 
yapılandırın. 

Sürekli Mesleki Gelişim 
Eğitim gezileri, çalıştaylar ve toplantılar aracılığıyla sürekli 
mesleki eğitim için mevcut kaynakları geliştirmek üzere yerel 
meslek insanlarıyla ve kuruluşlarla çalışın. Bu iş birlikleri, meslek 
insanlarının bilgilendirilerek belediye meclisi toplantılarında, 
sivil toplum kuruluşu toplantılarında ve mahalle toplantılarında 
savunulması gereken stratejiler konusunda eğitilmesini sağlar.

Halk Eğitim Kampanyaları 
Sokakların tasarımı ve kullanımı konusunda kampanyalar, 
toplumsal katılım ve denetim yoluyla toplumsal eğitimi 
destekleyin. Toplumun sokağın yeniden tasarlanmasından ve 
işlevsel değişikliklerden ne bekleyeceğini, bunun neden önemli 
olduğunu ve sonuçların kendilerine nasıl fayda sağlayacağını 
bilmesi önemlidir. Toplumun desteği her projenin başarısı için 
büyük önem taşır. Yeni ulaşım sistemleri ve hizmetleri kullanıma 
sunulduğunda veya yeni sokak tasarımları uygulandığında sokak 
kullanıcılarına beklenen değişiklikler ve güvenlik önlemleri 
hakkında bilgi verin. 

Sokakları Şekillendirmek
Değişimin Kurumsallaştırılması



KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERI42



43

Sokakları 
Ölçmek ve 
Değerlendirmek

Belediyeler, sokaklardan beklenen çok sayıda farklı 
talebi karşılamak için sokaklara yönelik yeni hedefler 
koymalıdır. Her bir sokak projesinin başarısını ölçmek 
için çok disiplinli ve çok ölçekli bir yaklaşım ve 
yöntem gerekir, böylece sokak projelerinin yararları 
yakalanabilir. On yıllardır, sokaklar, araçların hareketi 
ve sürücülerin güvenliğine göre değerlendirilmiştir. 
Ancak bir sokağın hareketlilik bakımından gerçek 
işlevi ancak tüm kullanıcıların güvenliği ve hareketi 
dikkate alındığında ölçülebilir.

Belediyeler, tamamlanmış sokak projelerini, 
hareketliliğin ötesine geçerek yatırımların halk sağlığı 
ve güvenliği, yaşam kalitesi, çevresel ve ekonomik 
sürdürülebilirlik ve eşitlik gibi daha kapsamlı hedef 
ve politikaları destekleyip desteklemediğini anlamak 
amacıyla değerlendirmelidir. Bir sokak projesinin 
sağladığı fiziksel ve operasyonel değişikliklerin 
ölçülmesi ve mekânın kullanım ve işlevindeki 
değişikliklerin belgelenmesi, projenin daha kapsamlı 
etkilerinin zaman içinde izlenmesine olanak verir. 
Tamamlanan projelerin değerlendirilmesi gelecekteki 
sokak tasarımlarına girdi sağlar ve bu nedenle 
değişim için kamuoyunun ve politikacıların desteğini  
oluşturmak için hayati önem taşır.

3

Londra, Birleşik Krallık 
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3.1 | Sokaklar Nasıl Ölçülür?

Kopenhag, Danimarka: Işe veya okula yapılan tüm yolculukların %45'inin bisikletle yapıldığı şehirde 
Nørrebrogade köprüsündeki günlük ve yıllık bisikletli sayısını takip eden bisiklet sayaçları.

• Ortaya Çıkan Etkiler: 
Fiziksel, operasyonel ve işlevsel 
değişikliklerin sokağın genel 
performansını nasıl etkilediğini 
ölçün.1 Bir projenin bu şekilde 
uzun vadeli değerlendirmesi, bir 
yatırımın veya bir uygulamanın; halk 
sağlığı ve güvenliği, yaşam kalitesi, 
çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik 
sürdürülebilirlik ve eşitlik gibi daha 
kapsamlı hedeflerle ortaya konduğu gibi 
istenen sonuçlara sahip olup olmadığını 
anlamanın önemli bir parçasıdır. 

Her ölçüt, her sokak projesi veya her 
durum için geçerli olmayacaktır. Ister bir 
kavşak, sokak, koridor ister bir mahalle 
ağı projesi olsun, her topluluk kendi 
önceliklerini belirlemeli ve proje ölçeğine 
uygun ve ilgili ölçümleri benimsemelidir. 
Listedeki bazı ölçütler yaygın olarak 
bulunan nicel ve nitel bilgilere dayanırken, 
bazı ölçütlerin ise üzerinde uzlaşılmış 
yöntemler ve saha araştırmaları yoluyla 
toplanması gerekecektir.

Önceki koşullar, diğer proje alanları, 
kontrol alanları, kent genelindeki veriler 
veya ulusal ve uluslararası diğer şehirlerle 
olan farklılıkları ve net değişiklikleri 
karşılaştırın.

Bu bölümde, üç ana ölçüt kategorisine 
değinilmektedir: 
• Fiziksel ve operasyonel değişiklikler: 

Sürdürülebilir sokak altyapılarını içeren 
bir veritabanı oluşturmak ve kısa vadeli 
sonuçları takip etmek için yeni veya 
iyileştirilmiş tesisleri, teknolojileri 
ve altyapıları belgeleyin. Bisiklet 
yollarının veya toplu taşıma yollarının 
uzunluğundaki artış, yenilenen kaldırım 
alanı, dikilen yeni ağaç sayısı gibi nicel 
bilgileri toplayın. Altyapı hedeflerinin 
karşılanmasına yönelik kaydedilen 
ilerleme hakkında kamuoyuna, 
politikacılara, karar vericilere ve 
savunuculara rapor verirken bu bilgileri 
paylaşın. 

• Kullanım ve işlev değişiklikleri:  
Proje sonucunda sokağın nasıl 
farklı kullanıldığını ölçün. Davranış 
değişiklikleri, yeni kullanıcılar, gelişmiş 
toplu taşıma akışı, su yönetimi ve 
enerji üretimi gibi daha iyi hale 
getirilmiş işlevler, sokakların nüfusun 
daha geniş bir yüzdesine nasıl hizmet 
verebileceğini ve topluma çok yönlü 
fayda sağlayabileceğini göstermede 
yardımcı olur. 

Ölçemediğiniz bir şeyi 
yönetmeniz mümkün 
değildir.
—Michael Bloomberg

Neler Ölçülmeli?

Ölçümler, fiziksel ve operasyonel 
değişikliklere, kullanımdaki değişimlere ve 
bunların sonucunda ortaya çıkan etkilere 
odaklanabilir. Ek B'deki tablolarda, farklı 
ölçeklerdeki sokak projelerinin etkisini 
değerlendirmek için yapılabilecek 
olası ölçümler gösterilmiştir. Mümkün 
olduğunca fazla ölçüm yapın, ancak 
projenin hedefleri ve toplumun ilgi 
alanlarıyla en yakından ilişkili ölçümleri 
toplamak için zaman ve kaynakları 
önceliklendirmek konusunda stratejik 
davranın. 

Ilgili ölçütleri belirledikten sonra, aynı 
kategorileri projenin uygulanmasından 
önce ve sonra ölçün. 

Sokak koşullarındaki değişiklikleri 
incelemek, kullanım ve işlevdeki 
değişiklikleri ölçmek ve ortaya çıkan 
etkileri değerlendirmek için iki veri seti 
arasındaki farklılıklardan yararlanın. 

Sokakları Ölçmek ve Değerlendirmek
Sokaklar Nasıl Ölçülür?
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Mevcut Verileri Belirleyin

Yerel paydaşlarla birlikte çalışarak 
halihazırda mevcut olan veri türlerini 
belirleyin ve bu verileri potansiyel 
değerlendirme için bir temel oluşturacak 
şekilde derleyin. Halihazırda yürütülmekte 
olan mevcut anketlere soru eklemek için 
fırsatları belirleyin veya diğer paydaş 
toplama yöntemlerine yeni ölçütler 
ekleyin. 

Sokak projeleriyle ilişkili olabilecek yerel 
veri kaynaklarını incelemek için aşağıdaki 
örnekleri fırsat olarak dikkate alın: 
• Yerel, bölgesel ve ulusal sayım verileri 

veya benzer sayımlar; trafik hacimleri, 
ana cadde koşulları ve ulaşım türü 
dağılımı bilgileri kapsayabilir. Işletme, 
hanehalkı, perakende satıcı ve turist 
anketlerini de içerebilir.

• Polis ve hastaneler trafikle ilgili ciddi 
ölüm ve yaralanmaları takip eder.

• Halk sağlığı kurumları sık sık 
gerçekleştirdiği toplum sağlığıyla 
ilgili anketler kapsamında kronik 
hastalıkların ve solunum yolu 
hastalıklarının oranlarını ve günlük 
fiziksel aktivite düzeylerini takip eder.

• Sigorta acenteleri kaza oranlarını ve 
hastaneye yatışları takip eder. 

• Çevre üzerine faaliyet gösteren gruplar 
ve kurumlar su ve hava kalitesini ölçer.

• Savunucu dernekler, kuruluşlar ve 
akademik kurumlar bir dizi farklı veri 
kaynağı tutar.

• Emlakçılar emlak değerleri hakkında 
bilgi toplar. 

• Yerel yönetimler genellikle vergi 
gelirleri, emlak değerleri ve kaza 
istatistikleri bilgisine sahiptir.

• Iş grupları yaya hacimleri ve satışlarla 
ilgili veriler tutuyor olabilir. 

• Telefonla çağrı sistemleri bazen kent 
sakinleri tarafından sokakla ilgili 
bildirilen sorunları toplar. 

Bir Performans Ölçütleri 
Sistemi Geliştirin

Her sokak farklıdır ve çok sayıda ihtiyaca 
ve işleve hizmet etmelidir. Bu nedenle, bir 
sokağın performansını ölçmek oldukça 
karmaşık bir iştir.2

• Yerel öncelikleri yansıtan ve zaman 
içinde esnekliğe olanak tanıyan bir 
performans ölçüm sistemi geliştirin. 

• Ölçülmesi en kolay olan ölçütleri 
belirleyin.

• Veri toplama protokolleri ve envanter 
listeleri oluşturun, tutarlı süre ve 
sıklıklar belirleyin ve öncelikleri 
yansıtan derecelendirmeler oluşturun.

• Bunları yerel süreçlere dahil etmek 
ve kapasite geliştirmek üzere yerel 
personeli ve uzmanları eğitin.

• Tutarlılığı koruyun, sonuçları paylaşın ve 
süreci zaman içinde geliştirin. 

Veri Toplama

Ilgili veriler mevcut olmadığında 
sokakların durumunu, işlevini, kullanımını 
ve etkisini ölçmek için uygun yöntemleri 
belirleyin. Verimli ve uygun maliyetli 
süreçleri tespit edin.

Nicel ve nitel ölçütler, bir projenin farklı 
etkilerini ölçmek için gereklidir ve eşit 
derecede önemlidir. Sayımlar; kullanıcı 
hacmi ve hızı gibi ölçütler için faydalıdır 
ancak sokağı kullanan kişilerle konuşarak 
ve mahalle sakinleri, işletme sahipleri 
ve işletmeleri ziyaret edenlerle anketler 
yapılarak da pek çok şey öğrenilebilir.

Yöntemler arasında şunlar bulunur: 
• Öncesini ve sonrasını gösteren 

fotoğraflar.
• Hava fotoğrafları, hızlandırılmış çekim 

fotoğraflar ve videolar gibi görüntüleme 
verileri.

• Sahadaki kullanıcı algıları, anketler veya 
manüel sayımlar. Taslak anketleri test 
edin ve ister 5 dakikalık hızlı görüşmeler 
olsun ister 15 dakikalık daha uzun 
hanehalkı anketleri olsun yanıtlar için 
beklenen süreye uygun şekilde soruları 
önceliklendirin. Anketlerin yapıldığı 
konumları not edin.

• Otomatik Trafik Kaydediciler gibi 
aygıtlar aracılığıyla otomatik veri 
toplama.

• Çağrı günlükleri ve cep telefonu GPS 
verileri gibi kitle kaynaklı veriler.

Ne Zaman Ölçüm Yapılmalı?

Karşılaştırma yapabilmek ve etkilerinin 
ne olduğunu görebilmek için projenin 
öncesinde ve sonrasında veri toplayın.

Proje uygulandıktan sonra sokağın 
kullanımının ve işlevinin nasıl değiştiğini 
kapsamlı bir şekilde karşılaştırabilmek 
için farklı mevsimlerde, günün çeşitli 
saatlerinde, hafta sonları ve hafta içi 
günlerde ölçümler yapın. 

Işlev, kullanım ve performanstaki uzun 
vadeli değişiklikleri ölçerken güvenilir 
bir karşılaştırma yapabilmek için proje 
uygulandıktan aylar ve yıllar sonra 
ölçümler yapılmalıdır. 

Doğru karşılaştırma yapabilmek için 
kullanım ve fonksiyon ölçümü yaparken 
zaman ve sürenin yanı sıra ölçüm yapılan 
konumlar bakımından da tutarlı davranın.

Proje öncesine ve sonrasına ait fotoğraflar, 
insanlara neyin mümkün olduğunu hatırlatmaya 
yardımcı olur. Fotoğraf açılarını dikkatle 
eşleştirdiğinizden ve proje uygulama alanına 
odaklandığınızdan emin olun.

Ilgili verileri toplamak için zaman çizelgesi.
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Sokakları Ölçmek ve Değerlendirmek
Sokaklar Nasıl Ölçülür?

Sonra

Önce
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Önce: Mevcut saha koşullarını 
ölçüp belgeleyin. 
 
Sonra: Proje inşaatı 
tamamlandıktan hemen sonra 
ölçün.

Önce: Mevcut kullanımı ve 
işlevi gözlemleyip belgeleyin. 
Ölçüm yapılan konumları 
vaziyet planlarına not edin.  
 
Sonra: 1, 3, 6 ve 12 ay sonra 
düzenli aralıklarla ölçün. Farklı 
mevsimlerde ve günün ve 
haftanın farklı zamanlarında 
ölçüm yapın. 

Önce: Mevcut ölçütleri 
belirleyin veya proje hedefleri 
ve öncelikleriyle ilişkili yeni 
veriler toplayın. 
 
Sonra: Eşleşen ölçütleri; birkaç 
ay sonra ve 1, 2 ve 3 yıl sonra 
düzenli aralıklarla ölçün. 

3.2 | Özet Tablosu

Ne Zaman Ölçülmeli? Neden Önemli?Neler Ölçülmeli?

Uygulama

Uygulama

Uygulama

Sokakları Ölçmek ve Değerlendirmek
Özet Tablosu

Belirli bir projeden 
kaynaklanan fiziksel ve 
operasyonel değişiklikler. 

• Önceki koşullarla veya 
kontrol alanları ile 
karşılaştırmak için.

• Şehrin altyapısının 
veritabanını ve envanterini 
oluşturmak için.

• Paydaşlara kısa vadeli 
başarıları ve kaydedilen 
ilerlemeyi gösterip sunmak 
için.

• Koşulların algılanan 
kalitesini ölçmek için.

Davranışlardaki ve sokağın 
kullanımındaki değişim. 

Sokağın nasıl ve neden 
farklı işlediğini belirleyin ve 
değişikliklerden memnuniyet 
düzeyini ölçün. 

• Davranış ve işlevde 
amaçlanan değişikliğin 
başarısını değerlendirmek 
için.

• Kullanıcı memnuniyetini ve 
kullanıcı algısını ölçmek için.

• Önceki koşullarla ve diğer 
projelerle kıyaslamak için.

• Sürdürülebilir sokaklara 
yönelik kanıtlar oluşturmak 
için.

• Ders çıkarmak ve 
gelecekteki sokak 
tasarımlarını şekillendirmek 
için. 
 

Fiziksel ve 
Operasyonel
Değişikliklerin 
Ölçülmesi

Kullanım ve İşlev

Değişiklerinin 
Ölçülmesi

Projenin daha geniş yerel ve 
bölgesel hedef ve ilkelere 
katkıda bulunma düzeyi. Bu 
hedef ve ilkeler şunlardır:
• Halk Sağlığı ve Güvenliği
• Yaşam Kalitesi
• Çevresel Sürdürülebilirlik
• Ekonomik Sürdürülebilirlik
• Eşitlik

• Uzun vadeli etki ve faydaları 
değerlendirmek için.

• Şehir geneli için daha 
büyük hedef ve önceliklerle 
karşılaştırma yapmak için.

• Sürdürülebilir sokaklara 
yönelik kanıtlar oluşturmak 
için.

• Yatırım getirisini ölçmek 
ve maliyet etkinliğini 
değerlendirmek için.

• Sürdürülebilir sokaklar 
için iletişim kurup destek 
oluşturmak için.
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Proje alanında ve yakın çevresinde. Ölçüm 
yapılan konumlar bakımından tutarlılığı 
koruyun.

Proje sahasında, bağlantı ağlarında ve 
çevre mahallelerde. 

Ölçüm yapılan konumlar bakımından 
tutarlılığı koruyun.

Proje, mahalle, çevre ve şehir ölçeğinde.

 Belirli ölçütlerle ilgili ölçekleri seçin. 

Nasıl Ölçülmeli? Nerede Ölçülmeli? Örnek Ölçütler

Sokakları Ölçmek ve Değerlendirmek
Özet Tablosu

• Yeni yapılan ve yenilenen kaldırımların 
uzunluğu ve genişliği.

• Eklenen bisiklet yollarının uzunluğu.
• Eklenen tercihli toplu taşıma 

şeritlerinin uzunluğu.
• Yaya geçidi uzunluğu için daha iyi hale 

getirilen sinyalizasyon zamanlaması.
• Dikilen ilave ağaç sayısı.
• Belirli tesisler veya koşullardan 

memnun olan sakinlerin yüzdesi.

• Ulaşım modu dağılımında ve kullanıcı 
sayılarındaki değişiklik.

• Yeni getirilen veya değiştirilen ulaşım 
dışı faaliyetler.

• Ortalama taşıt hızlarındaki değişiklik.
• Kullanıcı tercihleri.
• Arıtılan veya sızan su hacmi.

• Yol güvenliği (can kaybı veya ciddi yaralı 
sayısı/konuma göre can kaybı ve yaralı 
sayıları).

• Solunum hastalıklarının ve kronik 
hastalıkların oranı.

• Hava kalitesi.
• Ulaşım kaynaklı toplam CO2 miktarı.
• Şehir sisteminden başka yöne çevrilen 

su hacmi.
• Emlak değerleri.
• Toplu taşımaya erişimi olan nüfusun 

yüzdesi.
• Algılanan yaşam kalitesi.

Öncesi ve sonrasına ait 
fotoğraf ve videolar

Öncesi ve sonrasına ait 
plan ve kesitler  

Altyapı kalitesine ilişkin 
nitel anketler

Öncesi ve sonrasına ait 
fotoğraf ve videolar

Yerinde sayımlar ve 
gözlemler 
Konumları not edin 

Nicel analiz

Nitel anketler

Nicel analiz

Nitel anketler 

Nüfus sayımı sonuçlarının 
karşılaştırmalı analizi

Çevresel analiz
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3.3 | Sokakların Ölçülmesi

Fiziksel ve Operasyonel Değişiklikler

Kullanım ve İşlev Değişiklikleri

Sokakları Ölçmek ve Değerlendirmek
Sokakların Ölçülmesi

Bisiklet Tesisleri

• Bisiklet tesislerinin türüne 
göre uzunluk ve genişliği

• Güvenli ve konforlu tesislere 
sahip toplam bölümlerin 
yüzdesi

• Bisiklet paylaşım istasyonları 
ve konumlarının sayısı 

Davranış ve Konfor

• Ulaşım modu dağılımı ve 
tesis türüne göre kendini 
güvende ve rahat hisseden 
kullanıcıların yüzdesi

• Hız yapan araba sayısı
• Temizlik algısı

Çevre Kalitesi

• Tüketilen elektrik miktarı
• Geri dönüştürülmek üzere 

toplanan atık yüzdesi
• Arıtılmış sel suyu miktarı
• Gün içinde gölge alma 

yüzdesi

Yaya Tesisleri

• Kaldırım genişliği ve 
engelsiz yaya geçiş alanları

• Yaya geçitlerinin aralığı, 
genişliği ve uzunluğu

• Erişilebilirlik rampaları
• Diğer kaldırım mobilyaları 

ve tesisleri

Kullanıcı Sayıları

• Yürüyen, bisiklete binen, 
karşıdan karşıya geçen, 
toplu taşıma kullanan, 
araba kullanan insan sayısı

• Ticari araç ve yük  
seferi sayısı

• Aktivite türüne ve kalış 
süresine göre yaya sayısı 

Ticari Faaliyetler

• Türüne ve arazi kullanımına 
göre bir yapı adasındaki 
veya her 100 metredeki 
vitrin sayısı

• Bölgedeki istihdam sayısı
• Boş dükkanların yüzdesi
• Satıcı sayısı 
• Perakende kiraları ve  

arsa değeri

Sokak düzeyinde ölçütler toplanıp sokaklardaki değişim ve 
etkiler değerlendirilirken öncesi ve sonrasına ait kapsamlı 
karşılaştırmalar elde edebilmek için üç kategorinin (yani fiziksel 
ve operasyonel değişiklikler, kullanım ve işlev değişiklikleri ve 
bunların yarattığı etkiler) tümüne dair ilgili ölçütlerin seçilmesi 
büyük önem taşır. Aşağıdaki grafikte bir proje için toplanması 
gereken önemli kategorilerden ve buna karşılık gelen nicel ve 
nitel ölçütlerden bazıları gösterilmiştir. Bu örnek liste, Ek B'deki 
tüm ölçütlerle birlikte kullanılmalıdır. Ölçütler, bir sokağı başka 
şartlarla veya önceki koşullarla karşılaştırmada kullanılabilir.
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Fiziksel ve Operasyonel Değişiklikler

Ortaya Çıkan Etkiler

Sokakları Ölçmek ve Değerlendirmek
Sokakların Ölçülmesi

Operasyonel Koşullar

• Sinyalizasyon döngüsü 
süreleri

• Faz sayısı ve aralıkların 
sıklığı

• Yükleme ve park saatleri  
ve kuralları

• Seyahat yönü 

Halk Sağlığı

• Günlük olarak yürüyen veya 
bisiklete binen insanların 
yüzdesi

• Depresyonda olan nüfusun 
yüzdesi

• Solunum yolu hastalıkları 
yaşayan nüfus yüzdesi

Yaşam Kalitesi

• Bisiklet veya toplu taşıma 
tesislerine yakın yaşayan 
insan sayısı

• Ulaşım modu ve kullanıcıya 
göre toplam seyahat süresi

• Istihdam sayısı ve istihdama 
erişim

• Yerel sokak koşullarından 
memnuniyet düzeyi

Güvenlik

• Yıllık kaza sayısı
• Kazaların ulaşım moduna, 

kullanıcıya, türe, konuma ve 
günün saatine göre dağılımı

• Türüne, konumuna ve günün 
saatine göre suç oranları

Çevre

• Partikül madde düzeyleri
• Kamyonlardan ve otomobil 

trafiğinden kaynaklanan 
gürültü seviyesi

• Şiddetli yağmur sonrası 
drenaj oranları

• Ortalama sıcaklıklar
• Bitki türü sayısı

Toplu Taşıma Tesisleri

• Tercihli/paylaşımlı toplu 
taşıma tesislerinin uzunluğu 
ve genişliği

• Toplu taşıma duraklarının/
üzeri kapalı durakların yeri, 
kalitesi ve sıklığı

• Erişilebilir istasyon sayısı

Yük Taşıma ve Kentsel 
Hizmetler

• Yükleme alanlarının sayısı
• Atık ve geri dönüşüm  

tesisi sayısı
• Acil durum araçlarının 

erişimi için ayrılan genişlik
• Diğer hizmetler için ayrılmış 

park yeri sayısı

Sokak Koşulları

• Yapı adası boyutları ve 
sokak kesitinin genişliği

• Ağaçların ve diğer yeşil 
altyapının sayısı ve konumu

• Kavşakların sayısı ve sıklığı
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4 Güzel Şehirler için Sokak Tasarımı

5 Mekân Üretimi için Sokak Tasarımı

6 İnsan için Sokak Tasarımı

7 Kamu Hizmetleri ve Altyapı

8 İşletme ve Yönetim Stratejileri

9 Tasarım KontrolleriB
Sokak Tasarımı 
Önerileri
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Güzel Şehirler 
için Sokak 
Tasarımı

Sokaklar, mahallelerin temel yapıtaşıdır, insan 
sağlığını ve çevre kalitesini şekillendirir ve kent 
ekonomisinin temelini oluşturur. Pek çok şehirde 
toplam kamusal mekânların %80'ini oluşturan 
sokaklar, ticari faaliyetlerin gelişmesini sağlama, kent 
sakinleri için bir ön bahçe işlevi görme ve insanların 
hareket edip vakit geçirmesi için güvenli mekânlar 
sağlama potansiyeline sahiptir. Kent yaşamının 
canlılığı için sokakların şehirlerimizde oynadığı çok 
yönlü role duyarlı bir tasarım yaklaşımı benimsenmesi 
şarttır. Sokakların iyi şekillendirilmesi, kentlerin iyi 
şekillendirilmesinde büyük önem taşır. 

4

Amsterdam, Hollanda
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4.1 | Temel Tasarım İlkeleri

Küresel Sokak Tasarımı Rehberi, sokak tasarımında 
günümüzün zorluklarının üstesinden gelen ve geleceğin 
taleplerini karşılayan yeni bir yaklaşıma netlik 
kazandırmaktadır. Bu rehber, sokakların harekete yönelik 
arterler olmanın yanı sıra birer kamusal mekân olduğu 
ilkesini esas alarak kentlerin dönüşümünde sokakların 
üstlendiği rolü ön plana çıkarmaktadır.

Sokakları engelliler, yaşlılar ve 
çocuklar başta olmak üzere 
farklı kullanıcı gruplarının 
ihtiyaçlarını ve işlevlerini 
karşılamak üzere adil ve 
kapsayıcı olacak şekilde 
tasarlayın. Sokaklarda 
gelirine, cinsiyetine, kültürüne, 
konuştuğu dile veya hareket 
edip etmediğine bakmaksızın 
daima insanlar ön planda 
tutulmalıdır. 
Bkz. 6: İnsan için Sokak 
Tasarımı.

Sokakları, mekânı ve zamanı 
göz önünde bulundurarak 
tasarlayın. Sokaklar, insanların 
tüm duyularıyla deneyimlediği 
çok yönlü, dinamik 
mekânlardır. Sokakların 
yer düzlemi çok önemli 
olsa da sokak ortamının iyi 
şekillendirilmesinde kenar 
ve üst örtü düzlemleri de 
büyük rol oynar. Bkz. 5.3: Yakın 
Çevredeki Koşullar ve 6.3.4: 
Kaldırımlar-Bina Kenarları ve 
Cepheler.

Sokakları, tüm kullanıcılar 
için güvenli ve konforlu olacak 
şekilde tasarlayın. Yayaların, 
bisikletlilerin ve aralarında 
çocukların, yaşlıların ve 
engellilerin bulunduğu kırılgan 
kullanıcıların güvenliğine 
öncelik verin. Güvenli sokaklar 
çarpışmaları önleyecek 
şekilde düşük hızlara sahiptir, 
doğal güvenlik sağlar ve 
mekânların güvenli bir 
şekilde aydınlatılmasını ve 
tehlikelerden uzak olmasını 
sağlar. Bkz. 1.5: Güvenli 
Sokaklar Hayat Kurtarır.

Sokaklar Herkes İçindir

Sokaklar Çok Yönlü Olmalıdır

Sokaklar Güvenli Olmalıdır

Sokakları, sağlıklı ortamları 
ve yaşam tarzı tercihlerini 
destekleyecek şekilde 
tasarlayın. Aktif ulaşımı 
destekleyen ve yeşil altyapı 
stratejilerini bünyesinde 
barındıran sokak tasarımları 
hava ve su kalitesini iyileştirir, 
stres düzeylerini azaltır 
ve zihinsel sağlığı düzeltir. 
Bkz. 1.6: Sokaklar İnsanları 
Şekillendirir.

Sokaklar Sağlıklı Olmalıdır

Bu rehberde, dünyanın önde gelen mühendis ve tasarımcılarının 
öncülük ettiği taktik ve teknikler desteklenmektedir. 
 Sokak tasarımı, bir kentte yürüyen, bisiklete binen, toplu 
taşımayı kullanan, ticari faaliyet icra eden, kente yönelik hizmetler 
sunan ve araç kullanan insanların ihtiyaçlarını kısıtlı bir alanda 
karşılamalıdır. 
 Sokakların iyi şekillendirilmesinde aşağıdaki ilkeler büyük 
önem taşır.

Güzel Şehirler İçin Sokak Tasarımı
Temel Tasarım Ilkeleri
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Sokakları, aktif ve 
sürdürülebilir ulaşım 
modlarına öncelik verilerek 
farklı ulaşım seçeneklerine 
yönelik olarak tasarlayın. 
Yayalar, bisikletliler ve toplu 
taşıma kullanıcılarına sunulan 
güvenli, verimli ve konforlu 
deneyimler önemli hizmet ve 
konumlara erişimi destekler ve 
sokakların kapasitesini artırır. 
Bkz. 1.7: Çok Modlu Sokaklar 
Daha Fazla Kişiye Hizmet Eder.

Biyolojik çeşitliliğin 
geliştirilmesi ve kent 
ekosisteminin kalitesinin 
iyileştirilmesi için koşullara 
uygun yeşil altyapılara yer 
verin. Tüm tasarımlar; doğal 
habitatlar, iklim, topoğrafya, 
su kaynakları ve diğer 
doğal öğeler tarafından 
şekillendirilmelidir.
Bkz. 1.4: Çevresel 
Sürdürülebilirlik için Sokaklar, 
7.2: Yeşil Altyapı ve 5: Mekân 
Üretimi için Sokak Tasarımı.

Tüm sokakları, işlevsel 
bir öğe olmanın yanı sıra 
ekonomik birer varlık olarak 
tasarlayın. Iyi tasarlanmış 
sokaklar, insanları vakit 
geçirmeye cezbeden ortamlar 
oluşturarak işletmelerin daha 
yüksek gelir elde etmesini ve 
mülk sahiplerinin mallarının 
daha değerli olmasını sağlar.1

Bkz. 1.3: Sokağın Ekonomisi

Sokakları, farklı ölçeklerdeki 
mevcut ve planlanan koşulları 
geliştirip destekleyecek 
şekilde tasarlayın. Bir 
sokak, düşük yoğunluklu 
mahallelerden yoğun kent 
merkezlerine farklı kentsel 
çevrelerin kesişimini 
oluşturabilir. Değişen 
koşullarla birlikte arazi 
kullanımları ve yoğunluklar 
sokak üzerinde farklı 
baskılar oluşturur ve tasarım 
önceliklerini şekillendirir. 
Bkz. 5: Mekân Üretimi için 
Sokak Tasarımı.

Sokakları, mekânın farklı 
kullanıcılar arasında yeterli 
dağıtılmasını sağlayan yeni 
öncelikleri yansıtacak şekilde 
tasarlayın. Sınırları zorlayın, 
yeni şeyler denemekten 
kaçınmayın ve yaratıcı 
düşünün. 
Projeleri, kamusal kararların 
şekillendirilmesini sağlamak 
üzere düşük maliyetli 
malzemeler kullanıp hızla 
uygulayarak insanların 
sokakları farklı şekillerde 
tecrübe edip denemesine 
olanak verin. 

Sokaklar Çok Modlu Olmalıdır

Sokaklar Birer Ekosistemdir Güzel Sokaklar Değer Yaratır

Sokaklar Koşullara Uygun Olmalıdır Sokaklar Değişken Olmalıdır

Sokakları, hareketi sağlayan 
yollar olmanın yanı sıra 
kaliteli kamusal mekânlar 
olarak tasarlayın. Kentlerdeki 
kamusal yaşam ve topluluklar 
açısından büyük rol oynayan 
sokaklar kültürel ifade, 
sosyal etkileşim, kutlama 
ve toplumsal gösterilere 
yönelik mekânlar olarak 
tasarlanmalıdır. 

Sokaklar Kamusal Mekânlardır

Güzel Şehirler İçin Sokak Tasarımı
Temel Tasarım Ilkeleri
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Mekân Üretimi 
için Sokak 
Tasarımı
Mekân üretimi için sokak tasarımı yerel kültür ve 
koşulların dikkate alınması anlamına gelir. Sokak 
tasarımı tarafından desteklemesi gereken kullanım 
ve işlevlerin belirlenmesinde her alanın kendine 
has özellikleri yardımcı olmalıdır. Sokakları yalnızca 
yapılaşmış çevreyi değil, aynı zamanda doğal, 
sosyal, kültürel ve ekonomik çevreleri de daha iyi 
hale getirecek biçimde şekillendirin. İster mevcut 
bir yol yatağının yapısının değiştirilmesi ister yeni 
mahallelerin planlanması olsun, sokak tasarımında 
her zaman içinde bulunulan koşullar göz önünde 
bulundurulmalıdır. Sokaklar, mahallelerdeki değişimi 
büyük ölçüde kolaylaştırma veya zaten var olanı 
geliştirme, koruma ve geliştirme gücüne sahiptir.

Sokakların günlük rutinleri, ritüelleri ve davranışları 
desteklediğinden emin olmak için yerel kültürü ve 
iklimi göz önünde bulundurun. Yeni ulaşım tercihlerine 
erişim sağlayın ve insanları günün her saatinde 
mahallelerinde rahat hissetmeye teşvik edin. Yakın 
çevrede yaşayan ve çalışan insanlar için sokağın, bir 
mekân olarak, ne anlama geldiğini analiz edin. Sokağı, 
nasıl ve ne zaman kullandıklarını belgeleyin. Sokağın 
benimsenmesini ve uzun vadeli idaresini sağlamak 
için yerel topluluklarla bağlantı kurun ve onları 
dönüşüm sürecine dahil edin. 

Zaman içinde koşullar değiştikçe ulaşım ihtiyaçları, 
aktiviteleri ve davranışları da değişeceğinden 
toplumun mevcut ve gelecek hedeflerini ve 
önceliklerini en iyi şekilde destekleyecek sokak 
tasarımları seçilmelidir.

5

Yeni Delhi, Hindistan
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5.1 | Mekânın Tanımı

Aşağıdaki kategorilerin her biri, bir sokak projesinin 
gerçekleştirildiği mekânın tanımlanmasına katkıda 
bulunur. Bunlar, sokak planlaması ve tasarım 
kararlarından etkilenebilirler. 

Doğal Çevre

Kentsel alanlardaki kapsamlı doğal çevre; habitatlar, yerel 
ekosistemler ile yeşil ve mavi sistemleri içerebilir. Doğal çevreyi 
iyileştirme stratejilerinin önceliklendirilmesini sağlamak 
için yerel tehlikeleri ve kirlilik seviyelerini belirleyin. İklim 
değişikliği karşısında ekolojik sistemlere, doğal topoğrafyaya 
ve su kütlelerine saygı duyacak, onları koruyup kucaklayacak 
ve geliştirecek ve yerel iklim koşullarını yönetecek sokak ağları 
tasarlayın.

Yapılaşmış Çevre

Bir şehrin yapılaşmış formu ve dokusu; sokaklar, binalar, parklar 
ve ulaşım sistemleri gibi yapılı alanlardan ve mekânlardan oluşur. 
Sokaklar, çok sayıda yapılı çevreyi birbirine bağlayan kesintisiz bir 
ağ oluşturarak ulaşımı, önemli hizmetleri ve insan aktivitelerini 
kolaylaştıran bir altyapı sağlar. Sokakların karakterini ve 
desteklemesi gereken uygun kullanım yelpazesini şekillendirmek 
için her sokağı çevreleyen bina ve yapı adalarının ölçeğini 
kullanın. Sokakta sunulan ulaşım tesisleri hareketlilik ve seyahat 
kararlarını şekillendirir ve çevrenin kalitesini, halk sağlığını ve 
güvenliğini ve yaşam kalitesini doğrudan ve dolaylı olarak etkiler.

Mekân Üretimi için Sokak Tasarımı
Mekânın Tanımı

 Sokakların koşullara uygun bir şekilde sürdürülebilir 
olmasını sağlamak için tasarım ve uygulama süreci 
boyunca yerel kültürün ve koşulların farklı yönlerini göz 
önünde bulundurun.
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Sosyal ve Kültürel Koşullar

Sokaklar, bir şehirde insanların kamusal yaşamlarını 
sürdürmesine olanak tanır. Her mahallede topluluklar için tarihi 
ve kültürel anlamları bünyesinde barındırarak mekân duygusunu 
oluşturan sokaklar tasarlayın. Özgün geleneklerin ve yerel 
iklimin insan davranışlarını nasıl etkilediğini, sokakların insanlar 
tarafından ne zaman kullanıldığını ve mekânı neyin özgün kıldığını 
belirleyin. Her yerde yerel sakinlerin katılım düzeyleri farklı olsa 
da katılımcı planlamanın kolaylaştırılması bu alanların uzun vadeli 
yönetimini destekler. Bu alanlarda yaşayan insanların demografik 
bilgilerini analiz ederek toplam yaşayan sayısı, nüfus yoğunluğu, 
yaş, gelir düzeyi ve eğitim durumu bilgilerini ortaya çıkarın. 
İçinde bulunulan koşullara duyarlı sokaklar şekillendirmek için 
bu sosyal, kültürel, dini ve etnik ortamların kapsamlı bir şekilde 
anlaşılmasını sağlayın.

Ekonomik Çevre

Yerel ekonomik hususlar, şehirdeki sürdürülebilir sokak 
projelerinin türüne, kimliğine ve kalitesine şekil verir. Ekonomik 
gelişmişlik düzeyi, politik kaygılar ve yatırım öncelikleri 
kentleşme oranını, yapılı çevrenin dokusunu, toplu taşıma 
hizmetinin güvenilirliğini ve özel araç sahipliği eğilimlerini 
şekillendirir. Ekonomik ortamı analiz edin ve kentteki sokakları 
kullanan işletmelerin türünü ve faaliyet gösterdikleri sektörü ve 
destekledikleri istihdam miktarını belirleyin. Erişilebilir ulaşım 
seçeneklerini ve her hanenin bunlar için ödeme yapma gücünü 
belgeleyin. Yerel sokak tasarımlarının uzun vadeli eşitliği ve 
ekonomik sürdürülebilirliği desteklemesi ve geliştirmesi için bu 
hususları kullanın.

Mekân Üretimi için Sokak Tasarımı
Mekânın Tanımı
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5.2 | Yerel ve Bölgesel Koşullar 

Demografik Bilgiler

Bölgede kimin yaşadığını, kimin çalıştığını 
ve bölgeyi kimin ziyaret ettiğini analiz 
edin. Yaşlılar, çocuklar, engelliler veya 
diğer sosyoekonomik faktörler nedeniyle 
dezavantajlı olanlar gibi kırılgan 
nüfusların oranlarının yüksek olduğu 
alanları belirleyin.

Bir sokak projesinin kent genelindeki 
hedefleri ve topluluğun önceliklerini 
yansıtıp desteklemesini sağlamak için 
yerel seçmenlerle iş birliği yapın.

Yol Güvenliği

Mevcut hız sınırlarını, ortalama sürüş 
hızını ve trafik kazalarının ve ölümlerin 
yoğun olduğu bölgeleri belgeleyin.

Hız sınırlarını düşürün, tasarım 
hızını azaltın, yavaşlatılmış trafik 
bölgeleri önerin ve trafik sakinleştirme 
stratejilerinin uygulanacağı konumları 
belirleyin. Uygun durumlarda 
yayalaştırılmış alanlar, paylaşımlı sokaklar 
veya toplu taşıma odaklı sokaklar 
oluşturun.

Tarih ve Kültür

Yerel kültür, toplulukların sokaklarını 
nasıl kullandıkları ve sokaklarıyla nasıl 
ilişki kurduklarına ilişkin küçük farkları 
etkileyecektir. 

Yerel kültürlerin, dinlerin ve önemli tarihi 
olayların insanların kamusal alanlarda 
belirli ritüeller veya etkinlikler açısından 
davranışlarını nasıl etkilediğini belirleyin.

Kültürel olarak uygun topluluk katılım 
süreçlerini ve proje sonuçlarını elde etmek 
için her projenin yerel koşullarını anlayın. 

Pazarlar, satıcılar, çarşılar, kafeler ve diğer 
kültürel faaliyetler gibi aktivitelerin mekân 
duygusunu nasıl geliştirebileceğini göz 
önünde bulundurun.

Karma Arazi Kullanımı

Arazi kullanımlarının nasıl bir araya 
getirileceğini belirleyin ve iş merkezleri, 
parklar, kültür ve eğitim kurumları, su 
kenarları, okullar, oyun alanları, toplu 
taşıma istasyonları ve önemli hizmetler 
gibi çok sayıda insanı cezbeden önemli 
noktaları haritalayın.

Sokak ağlarının mahalleler ve önemli varış 
noktaları arasında sürdürülebilir ulaşım 
seçenekleri sağladığından emin olun. 

Sokakları çeşitli kullanım ve aktivitelere 
hizmet edip bunları cezbedecek, bitişik 
kullanımları geliştirecek ve kendi içlerinde 
varış noktaları haline gelecek şekilde 
tasarlayın. 

Yoğunluk

İkâmet edenlerin sayısı ve meslekleri dahil 
olmak üzere nüfus yoğunluklarını analiz 
edin. Gelecekteki değişimleri anlamak için 
coğrafi konumlarını belirleyin ve eğilimleri 
ve projeksiyonları analiz edin. Yoğunluklar 
ile toplu taşımaya erişim arasındaki ilişkiyi 
belgeleyin. 

Sokağın kapasitesini artırmak ve daha 
fazla insana hizmet vermek amacıyla 
sürdürülebilir ulaşım tesislerine 
yatırımları destekleyin. 

En çok sayıda insanı etkileyecek veya 
ihtiyacın en fazla olduğu projelere  
öncelik verin.

Halk Sağlığı

Kronik hastalıkların yoğunluğunun fazla 
olduğu ve hava, su veya gürültü kirliliği 
veya gözetimsiz atıklar gibi tehlikelerin 
bulunduğu coğrafi alanları belirleyin. 

Kirliliği azaltan ve temiz ve aktif ulaşım 
yöntemlerini destekleyen stratejilere 
öncelik verin. Yük taşıma rotalarını 
yerleşim alanlarından uzakta olacak 
şekilde tayin edin. Özellikle atık miktarı 
yüksek sokaklara odaklanarak tüm 
çevreye sokak temizleme hizmetleri ve 
araçları sunulmasını sağlayın.

Mekân Üretimi için Sokak Tasarımı
Yerel ve Bölgesel Koşullar
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Doğal Afetler

Doğal afetlere karşı savunmasız alanları 
not ederek iklim koşullarını ve aşırı hava 
olaylarının sıklığını analiz edin.

Kuraklık, şiddetli yağmur ve kar yağışlarını 
yönetmek için yerel altyapıyı ve destek 
hizmetlerini planlayın. 

Sokak aydınlatması ve acil durum 
hizmetleri için yenilenebilir enerji 
kaynaklarını göz önünde bulundurun. 

Doğal afetlere karşı savunmasız alanlarda 
dirençliliği desteklemek için stratejiler ve 
materyaller belirleyin ve açıkça bildirilmiş 
acil durum rotaları tayin edin. 

Sokak Ağları ve Bağlantı

Daha büyük ağdaki her bir sokağın 
mevcut ve potansiyel rolünü düşünün. 
Farklı ulaşım modlarına yönelik ağların 
nasıl ve nerede çakıştığına dikkat edin. 
Belirli koridorlar boyunca şehir veya 
bölge ölçeğinde önem taşıyan bağlantıları 
belirleyin ve yerel ihtiyaçların koşullara 
göre nasıl değiştiğini belirleyin. 

Sokak ağlarını yürüyerek, bisikletle ve 
toplu taşımayla doğrudan, güvenli ve rahat 
bir şekilde erişim ve bağlantı sağlamaya 
öncelik verecek şekilde planlayın, 
düzenleyin ve uyarlayın. Aktarma 
noktalarında konforlu tesisler sağlayarak 
farklı ulaşım modları arasındaki 
bağlantıları destekleyin.

Ekosistemler ve Habitatlar

Korunacak ve geliştirilecek yerel 
ekosistemleri ve ekolojik öneme sahip 
alanları belirleyin. 

Sokak ağlarının doğal habitatların 
parçalanmasını önlediğinden emin olun. 
Sokaklarda habitatlar inşa ederek yerel 
ekosistemleri destekleyin ve biyolojik 
çeşitliliği teşvik edin. Hayvanların 
hareketi, tohum ve polen yayılımı ve bitki 
göçü için peyzajlı sokaklar yoluyla bağlantı 
sağlayın.

Coğrafi Özellikler

Yeni veya dönüştürülmüş sokak modellerini 
şekillendirmek için topoğrafyayı, su 
kütlelerini ve diğer doğal özellikleri 
belgeleyin. 

Doğal kaynak alanları üzerinde herhangi 
bir olumsuz etkiden kaçınmak için sokak 
ağlarının doğal topoğrafyaya ve coğrafi 
özelliklere uygun olmasını sağlayın. Bu, 
kazma ve doldurma maliyetlerinden 
tasarruf sağlayabilir, yağmur suyu 
yönetimine yardımcı olabilir ve mekân 
duygusunu geliştirebilir.

Erişim ve Hareketlilik

Günün ve haftanın farklı zamanlarındaki 
değişimlere dikkat ederek mevcut ulaşım 
modu dağılımını ölçün. Toplu taşıma, 
bisiklet ve yaya altyapısına erişimi 
olmayan alanları belirleyin. 

Arzu edilen ulaşım modu dağılımı 
hedeflerini destekleyecek sokak ağları 
tasarlayın. Yürüme, bisiklete binme ve 
toplu taşıma kullanımını sağlayan altyapı 
yatırımlarına öncelik verilmesi, özel araç 
kullanımından daha cazip bir seçenektir. 

Arzu edilen ulaşım modu dağılımı 
hedeflerine ulaşmak için araba ve bisiklet 
paylaşım programlarını uygulamaya koyun, 
ücretlendirme stratejileri geliştirin ve 
ağları yönetin.

Mekân Üretimi için Sokak Tasarımı
Yerel ve Bölgesel Koşullar

Yapı Adası Boyutları

Kent dokusundaki yapı adası boyutlarını 
ölçün ve bunların yürünebilirliği nasıl 
etkilediğini belirleyin. 

Birden fazla rota seçeneği sunan 
yürünebilir bir kent elde etmek üzere yapı 
adalarını küçük tutmak için yeni sokak 
ağları tasarlayın. 

Mevcut büyük yapı adalarının güvenli ve 
iyi tasarlanmış yollar ve dar ara sokaklarla 
yayalar ve bisikletliler için geçirgenliği 
ve bağlantıyı artıracak şekilde nasıl 
bölünebileceğini belirleyin. 

Büyük yapı adalarının boyutunun 
küçültülememesi durumunda, 
mahalledeki geçirgenliğin yapı adalarının 
içindeki geçişlerle artırılabileceği alanları 
belirleyin. 
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5.3 | Yakın Çevredeki Koşullar

Kamusal Mekân

Ne gibi değişikliklerin mümkün 
olduğunu belirlemek için öncelikle sokak 
genişliklerini ölçün ve farklı kullanıcılara 
ayrılmış alanların ölçülerini işaretleyin. 
Genişliklerin değişken olması durumunda 
birden fazla yerde ölçüm yapın.

Sokak geometrisini değiştirerek sınırlı 
miktardaki alanı, farklı kullanıcılar 
arasında uygun şekilde dağıtın. 
Yayalara, bisikletlilere ve toplu taşıma 
kullanıcılarına yönelik mekânlara öncelik 
verin. Mümkün olan her yerde yeşil altyapı 
ve diğer ulaşım dışı aktivite ve işlevler için 
mekânlar dahil edin.

İnsan Ölçeği

Bina kenarlarını, sokak mobilyalarını ve 
genel sokak ölçeğini insan ölçeği ve insan 
kullanımına göre gözlemleyip işaretleyin.

Sokağı, insan ölçeğine yanıt verecek 
şekilde tasarlayın. İnsan ölçeğindeki bina 
kenarlarını destekleyip teşvik edin. Sokak 
aydınlatma elemanları ve yön bulma 
işaretlerini insan gözü seviyesine göre 
hizalayın ve sokak mobilyalarını evrensel 
erişilebilirliğe imkân sağlayacak şekilde 
tasarlayın.

Sokak Mobilyaları

Oturma elemanları, aydınlatma öğeleri, 
otobüs durakları, yön bulma işaretleri, 
bisiklet parkları ve bisiklet paylaşım 
tesisleri gibi sokak mobilyalarının 
konumlarını belirleyip sayın.

Sokak mobilyalarının tasarımını ve 
konumunu istenen sokak aktivite 
modellerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde özenle planlayın. Sokak 
mobilyalarının kaldırımlar boyunca 
kesintisiz ve erişilebilir hareket için 
engelsiz yaya geçiş alanlarını tıkamayacak 
ve acil durum ve kentsel hizmet 
araçlarının yol yatağında ilerlemesini 
engellemeyecek şekilde yerleştirin.

Ulaşım Modu Dağılımı

Sokağın nasıl kullanıldığını anlamak 
için sokak boyunca mevcut ulaşım 
modu dağılımını ölçün. Kullanıcı 
sayılarının günün, haftanın veya yılın 
farklı zamanlarında veya kullanımdaki 
belirli operasyonel stratejilere göre nasıl 
değiştiğine dikkat edin. 

Sokağı, özel araç kullanımı yerine yaya 
olarak, bisikletle ve toplu taşımayla 
güvenli, erişilebilir, verimli ve rahat 
ulaşım sağlayacak şekilde tasarlayın. Bir 
ulaşım modundan diğerine kolay aktarma 
yapılmasını sağlayın.

Kamu Hizmetleri ve Altyapı

Sokak tasarımını etkileyen aydınlatma ve 
kamu hizmetlerinin konumunu ve türünü 
belgeleyin. Güvenli yaya hareketinin 
önündeki engelleri belirleyin ve engellerin 
sabit mi yoksa hareketli mi olduğunu 
tespit edin.

Yeterli aydınlatılmayan alanları bulun ve 
sel veya durgun su baskını riski altındaki 
alanları belirleyin.

Sokakları enerji verimliliğini, su yönetimini 
ve hava kalitesini iyileştirecek şekilde 
tasarlayın. Güvenli ve kaliteli aydınlatma 
sağlayarak mekân hissini güçlendirin.

Sokak Aktiviteleri

Sokakta meydana gelen aktivite türlerini 
belirli konumları not ederek belgeleyin. 
Alanı günün, haftanın ve yılın farklı 
zamanlarında, insanların orada ne kadar 
ve ne yaparak (oturmak, oyun oynamak, 
alışveriş yapmak veya başka aktivitelere 
katılmak) zaman geçirdiklerini not ederek 
ölçün. Bu aktivitelerin engelsiz yaya geçiş 
alanlarını engellediği alanları işaretleyin.

Alanı güvenli, sağlıklı, canlı ve erişilebilir 
tutarken farklı aktiviteleri teşvik etmek 
için tercihli alan ve tesisleri sokakta 
stratejik bir şekilde konumlandırın.

Mekân Üretimi için Sokak Tasarımı
Yakın Çevredeki Koşullar
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Bina Kenarları ve Kullanımları

Bina kenarlarını ve çekme mesafesi 
alanlarını gözlemleyip belgeleyin. Zemin 
kattaki farklı kullanım türlerine dikkat 
edin ve bunların sokak faaliyetlerini 
nasıl desteklediğini veya engellediğini 
değerlendirin.

Sokakları bitişik binalardaki kullanımları 
destekleyecek şekilde tasarlayın. Stratejik 
konumlarda engelsiz yaya geçiş alanları 
sunun, sokak mobilyaları için yer sağlayın 
ve sokağa doğru uzanan zemin kat 
kullanım alanları belirleyin. 

Yeşil Altyapı

Mevcut ağaçları ve bitkilendirilmiş alanları 
belirleyin. Yerel iklimi, ekim mevsimlerini 
ve türleri not edin. Yeraltı su düzeyini, 
yüzey altı koşullarını ve kamu hizmetlerini 
belirleyin.

Hava kalitesini iyileştirmek, gölge 
sağlamak, su yönetim sistemlerini 
iyileştirmek, yerel ekosistemleri 
desteklemek ve yaşayan sokaklar 
yaratmak için sokak tasarımında 
ağaçlara ve ekili alanlara yer verin. 
Sokakları ağaçlandırmak ve mikroklimayı 
iyileştirmek için yerel bitki türlerini 
kullanın. 

Girişler

Bitişik binalara girişlerin yerini ve sıklığını 
kullanımlarını not ederek belgeleyin. 
Günün farklı saatlerinde yoğun yaya 
hacmine sahip konumları belirleyin.

Yayalara ayrılan alanları artırın ve 
yoğun girişlerin yakınına (girişin önünde 
olmayacak şekilde) destekleyici 
sokak mobilyaları ekleyin. Sık ve aktif 
girişleri teşvik edin ve yaya hacimlerini 
barındırmaya uygun engelsiz yaya geçiş 
alanları sağlayın. 

Yerel İklim

Yerel iklimi, ortalama sıcaklıkları ve aşırı 
hava olaylarının sıklığını göz önünde 
bulundurun. 

Aşırı sıcaktan, şiddetli yağışlardan, kardan 
veya kuvvetli rüzgarlardan korunma 
sağlayın. Sıcak iklimlerde kentsel ısı 
adası etkisini en aza indirmek ve yayaların 
konforunu artırmak için gölge sağlayın. 
Soğuk iklimlerde güneşe maruz kalma 
ve kar temizlemeye yönelik tasarım 
yapın. Sokak altyapısını ve malzemeleri 
sismik ve jeolojik değişikliklere ve diğer 
doğal afetlere uyum sağlayacak şekilde 
hazırlayın.

Saydamlık

Binaların zemin katlarının saydamlık 
seviyelerini ölçün. Boş cephelerden, 
çitlerden veya bina çekme mesafelerinden 
oluşan uzun şeritleri işaretleyin ve genel 
güvenlik ve izlenme duygusunu belirleyin. 

Sokakları, zemin kat kullanımlarının 
kamusal alana görsel açıdan yayılmasını 
destekleyecek şekilde tasarlayın, 
sokağa hayat ve çekicilik kazandırın. Boş 
cephelerin veya aktif olmayan bina çekme 
mesafelerinin olumsuz etkisini azaltmak 
için peyzaj, sanat eseri ve diğer ilgi çekici 
öğelerden yararlanın.

Mekân Üretimi için Sokak Tasarımı
Yakın Çevredeki Koşullar

Kaldırım Kenarı Yönetimi

Saat başı maliyeti ve kullanım 
kısıtlamalarını not ederek sokak 
üzerindeki kurallı ve kuralsız park 
yerlerinin sayısını belgeleyin. Yükleme 
alanları ve kamyon rotalarının yanı sıra 
mevcut yönetim stratejilerini belirleyin. 

Amaca yönelik bölgeler, parklanma 
ve teslimatlar için zaman sınırları ve 
ücretlendirme stratejileri içeren kaldırım 
kenarı yönetim stratejileri geliştirin. Rakip 
ihtiyaçlar ve öncelikler belirlendiğinde, 
diğer kullanımlar için yol üstü park 
yerlerini kaldırın. 
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5.4 | Değişen Koşullar

Bağlam 1: Mahalledeki Ana Sokak

• Sokağın iki tarafında düşük-orta 
yoğunluklu konut ve ticari zemin kat 
kullanımının bir karışımı söz konusudur. 

• Toplu taşıma karma trafikte 
sağlanmaktadır.

• Her iki yönde de tercihli bisiklet yolları 
oluşturulmuştur.

• Yol üstü park yerleri korunmuştur. 
• Yeşil altyapı ve ağaçlar eklenmiştir. 
• İniş/biniş adalarında toplu taşıma 

durakları sağlanmıştır.

Bağlam 2: Merkezi Çift Yönlü Sokak

• Toplu taşıma hatları, merkezden işleyen 
tercihli bir toplu taşıma şeridi boyunca 
uzanmaktadır. 

• İniş/binişlerin yandan yapıldığı toplu 
taşıma istasyonları, yükseltilmiş 
geçitlerle birbirine bağlanmıştır.

• Daha yüksek yaya hacimlerini 
desteklemek için park yerlerinin yerine 
daha geniş kaldırımlara yer verilmiştir.

• Her yönde, düşük hızlarda akan ve 
sınırlı erişime sahip bir trafik şeridi 
bulunmaktadır ve bu şerit bisikletlerle 
birlikte kullanılmaktadır.

Bağlam 3: Toplu Taşıma Odaklı Sokak

• Bu noktada sokak, çok sayıda yayaya 
hizmet veren yüksek yoğunluklu, toplu 
taşıma odaklı bir mekâna dönüşmektedir. 

• Ticari faaliyetler vitrinlerden uzanır ve 
yeni şehir mobilyaları yüksek kaliteli bir 
kamusal alanı desteklemektedir. 

• Toplu taşıma, yavaş hızlarda 
hareket ederek tüm kullanıcıların 
ticari merkezde güvenli bir şekilde 
gezinmesine olanak tanımaktadır. 

• Farklı kullanımların bir arada 
bulunması, mekânı gündüz ve akşam 
boyunca aktif ve ilgi çekici tutmaktadır.

Mahalledeki Ana Sokak

Merkezi Çift Yönlü Sokak

Toplu Taşıma Odaklı Sokak
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Tek Sokak, Farklı Koşullar
Sokakların tasarımında içinde bulunulan koşullar büyük önem 
taşısa da genellikle gözden kaçan bir faktördür. Şehir içinde 
bir mahalleden diğerine uzanan bir sokakta yoğunluklar, arazi 
kullanımları ve trafik özellikleri değişebilir. Sokak tasarımı, 
kamusal alan için arzu edilen karaktere cevap vermeli ve 
onu etkilemelidir. Bir sokak boyunca ihtiyaçlar ve kullanımlar 
değiştikçe sokak tasarımları buna yanıt vermeli ve uygun şekilde 
ayarlanmalıdır.
 Aşağıda, tek bir sokağın üç farklı noktası için komşu bağlamlara 
yanıt veren üç farklı tasarım olasılığı gösterilmiştir.

Mekân Üretimi için Sokak Tasarımı
Değişen Koşullar
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Tek Bağlam, Farklı Öncelikler
Bir sokağın mevcut koşullarının anlaşılması, bilinçli sokak 
tasarımına rehberlik etmesi açısından önemlidir. Gelecek için 
arzu edilen işlevlerin ve kullanımların belirlenmesi de aynı 
derecede önemlidir. Mevcut sokak türleri, şehir genelindeki uzun 
vadeli politika hedeflerini desteklemek için bir türden diğerine 
dönüşebilir ve çoğu zaman dönüşmelidir. Belirli bir bağlama sahip 
bir sokak için üç olası alternatif aşağıda gösterilmiştir. Her örnek, 
planlama ve tasarım sürecinde belirlenen farklı öncelikleri ve 
istenen farklı sonuçları yansıtmaktadır.

Mevcut Bağlam

• Yoğun, karma kullanımlı bir kentsel 
mahalle.

• Her yönde çift şeritli trafik.
• Açılı park ve dar kaldırımlar. 

Seçenek 1: Çift Yönlü Bisiklet Yolları   Bulunan Çift Yönlü Sokak

• Trafik şeritleri daraltılıp azaltılmıştır.
• Paralel park tek tarafta korunmuştur. 
• Toplu taşıma karma trafiğin içinde 

kalmıştır.
• Toplu taşıma duraklarında erişilebilirlik 

artırılmıştır. 
• Bir tarafa, çift yönlü bit bisiklet yolu 

yapılmıştır.
• Kaldırımlar genişletilmiştir.
• Yaya durakları, ağaçlar ve yükleme 

alanları park alanlarıyla dönüşümlü 
olarak sunulmuştur.

Seçenek 2: Toplu Taşıma Odaklı 
Sokak

• Karma trafik kaldırılarak sadece toplu 
taşıma yollarıyla değiştirilmiştir. 

• Kent genelindeki yeşil altyapı planını 
desteklemek için yağmur bahçeleri ve 
ağaçlar eklenmiştir. 

• Her yapı adasında oturma alanları, 
gölgelik yapıları, satıcı tezgâhları ve 
toplu taşıma durakları bulunmaktadır. 

• Geniş, engelsiz yaya geçiş alanları 
bulunan kesintisiz bir yüzey, ticari 
faaliyetin bitişik binalardan ve zemin 
katlardan uzanmasına izin vermektedir.

Seçenek 3: Paylaşımlı Sokak

• Sokak, şehir merkezindeki yaya 
öncelikli alanlardan oluşan bir ağın 
parçası olarak paylaşımlı bir sokak 
şeklinde yeniden tasarlanmıştır. 

• Kesintisiz bir yüzey, yayalara öncelik 
vererek özel motorlu taşıtlarının ve 
yükleme araçlarının alanı yavaş hızlarda 
kullanmasını sağlamaktadır. 

• Sokak mobilyaları ve peyzaj, kamusal 
alanın kalitesini iyileştirmiştir.

Çift Yönlü Sokak

Toplu Taşıma Odaklı Sokak

Paylaşımlı Sokak

Bağlam: 
Yoğun 
Kentsel 
Mahalle 

Mekân Üretimi için Sokak Tasarımı
Değişen Koşullar
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İnsanlar kentlerdeki sokakları ulaşım ya da durağan 
faaliyetler için, boş zaman etkinlikleri ya da iş 
amacıyla, ihtiyaçtan ya da tercih üzerine kullanırlar. 
Farklı yaştan ve farklı becerilere sahip insanlar 
sokakları farklı tecrübe eder ve hepsinin pek çok 
farklı ihtiyacı vardır. Otururken, yürürken, bisiklete 
binerken, toplu taşımayı ya da kişisel ulaşım araçlarını 
kullanırken, eşya taşırken, kentsel hizmetler sunarken 
ya da ticaret yaparken sokakların ev sahipliği yaptığı 
ve kolaylaştırdığı çeşitli etkinlikler şehrin erişilebilirlik 
ve yaşanabilirliğini şekillendirir. 

Belli bir sokaktaki kullanıcı türleri ve toplam insan 
yoğunluğu saat, kentsel bağlam ve yerel hava durumu 
gibi pek çok değişkene bağlıdır. Her kullanıcı farklı 
hızda hareket eder ve sokağın sınırlı geometrisi içinde 
farklı miktarda alan kaplar. Dolayısıyla sokağın toplam 
kapasitesi sokak tasarımı bünyesinde bir araya gelen 
ulaşım modlarına bağlıdır. 

Herkes için erişim, güvenlik, konfor ve keyif sunan 
çekici çevreler yaratmak için farklı kullanıcıların 
ihtiyaçlarını dengeleyecek sokaklar tasarlayın.

İnsan için 
Sokak Tasarımı

 6

Paris, Fransa
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Toplu Taşıma 
Kullanıcıları

Sokaklar, çoğu kentte kamu mülklerinin en büyük bölümünü 
oluşturur ve bu mekân, kent sokaklarının çok sayıdaki farklı 
kullanıcıları arasında eşitlikçi bir şekilde paylaştırılmalıdır. 
Tasarım yürüyen, bisiklete binen, toplu taşıma kullanan, 
kamusal alanları kullanan, kentsel hizmetleri sunan, ticaret 
yapan ya da araç kullanan insanlara hizmet etmelidir. Bu 
bölümde kent sokaklarını kullanan farklı kesimlere güvenli ve 
çekici mekânlar sunulmasını destekleyecek tasarım elemanları 
ve stratejileri ortaya konmaktadır. 

Yayalar kent sokaklarında oturan, yürüyen, 
duran ve dinlenen farklı özellik ve yaştaki 
insanları kapsar. Yayalara yönelik tasarım 
yapmak sokakları en kırılgan kullanıcılar 
için erişilebilir kılmak demektir. Süreklilik 
sunan, açık kaldırımların bulunduğu 
güvenli mekânlar tasarlayın. Keyifli bir 
sokak deneyimi sağlamak için görsel 
çeşitlilik sunun, bina cephelerinden 
yararlanın, insan ölçeğinde tasarım yapın 
ve aşırı hava koşullarından korunmayı da 
tasarıma dahil edin.

Bisikletliler bisiklet, bisikletli rikşalar 
ve kargo bisikletleri süren kişileri içerir. 
Tesisler her yaştan ve beceri seviyesinden 
insanın kullanımını teşvik etmek için 
güvenli, doğrudan, sezgisel, sınırları net 
bir şekilde çizili ve bütünlüklü, bağlantılı 
bir ağ dahilinde olmalıdır. Trafikten 
güvenli bir şekilde ayrılmış, sinyalizasyon 
süreleri yoluyla iyi düzenlenmiş ve kavşak 
tasarımına dahil edilmiş bisiklet yolları 
erişilebilir ve bağlantılı bir bisiklet ağının 
temelini oluşturur.

Toplu taşıma kullanıcıları raylı sistem, 
otobüs veya küçük kolektif taşıtlar gibi 
toplu ulaşım araçlarını kullananlardır. 
Bu sürdürülebilir ulaşım modu sokağın 
toplam kapasitesi ve verimliliğini ciddi 
ölçüde artırır. Toplu taşıma için ayrılmış 
mekânlar kullanıcılara kolay, güvenilir 
ve öngörülebilir bir hizmet sağlar. 
Erişilebilir yolcu bindirme alanları güvenli 
ve eşitlikçi kullanımı destekler. Toplu 
taşıma ağına ayrılmış mekânlar taleple 
uyumlu olmalı ve hizmet ihtiyacını sokağın 
mekânsal kalitesinden ödün vermeden 
karşılamalıdır.

6.1 | Farklı Sokak Kullanıcıları

BisikletlilerYayalar

İnsan için Sokak Tasarımı
Farklı Sokak Kullanıcıları
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Motorlu taşıt sürücüleri talep üzerine, 
noktadan noktaya ulaşım amacıyla kişisel 
motorlu taşıtları kullananlardır. Buna özel 
otomobiller, ücretli taşıtlar ve iki veya üç 
tekerlekli motorlu taşıtların sürücüleri 
dahildir. Sokak ve kavşaklar güvenli 
hareket olanağı sağlayacak ve motorlu 
taşıtlar, yayalar ve bisiklet sürücüleri 
arasındaki etkileşimleri yönetecek şekilde 
tasarlanmalıdır. 

Yük şoförleri ve hizmet sağlayıcılar mal 
taşıyan ya da önemli kentsel hizmetler 
sunan araçların sürücüleridir. Bu 
kullanıcılar için tercihli kaldırım erişimi 
ve kolay indirme ve yükleme için alan 
tahsisinin yanı sıra tercihli rotalar ve 
çalışma saatleri faydalı olur. Acil durum 
müdahale ve temizlik araçlarının işleyişi 
için yeterli alan sağlanmalıdır ve bu alan 
diğer tüm sokak kullanıcılarının güvenliği 
sağlanarak sunulmalıdır.

Ticaret yapanlar grubunda satıcılar, sokak 
tezgâhı çalıştıranlar ve dükkan sahipleri 
veya kiracıları bulunur. Bu kullanıcılar 
canlı, faal ve ilgi çekici sokak ortamlarını 
destekleyen önemli hizmetler sunarlar. 
Bu kullanımlar için yeterli alan tahsis 
edilmelidir. Ticari faaliyetin desteklenmesi 
ve yerel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi 
için bunlara düzenli temizlik hizmeti, 
bakım programları, elektrik ve su 
sağlanmalıdır.

Ticari Faaliyette 
Bulunan İnsanlar 

Yük Taşıtı 
Operatörleri ve 
Hizmet Sağlayıcılar

Motorlu Taşıt 
Kullanıcıları

İnsan için Sokak Tasarımı
Farklı Sokak Kullanıcıları
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6.2 | Sokak Kullanıcılarının Karşılaştırması

Farklı sokak kullanıcılarının büyüklükleri ve işgal ettikleri 
mekânın kıyaslanması sokakların toplu taşıma, bisiklet 
ve yürümeye yönelik tasarlanmasının avantajlarını ortaya 
koyar. Mekânsal olarak verimli, ekonomik ve sürdürülebilir 
bu ulaşım modları için kaliteli tesisler sağlamak aynı 
sokağın daha fazla insan taşımasına olanak tanır. Özel 
taşıtların hareketi ve depolanmasına ayrılan mekân 
miktarını azaltmak sokağın kalitesini artıran diğer 
faaliyetlere açılabilecek alan miktarını maksimuma 
çıkarır.

Ölçek ve Boyut

İnsanlar ve taşıtlar hareket ederken farklı miktarda yer kaplar. 
Her birinin rahat hissettiren ve güvenli hareketi destekleyen 
operasyonel bir zarfa ihtiyacı vardır. Hareket ve depolama 
bakımından en az alanı gerektiren yürümek ve bisiklet sürmek, en 
yüksek esnekliği sunarken bu modların konfor ve güvenliği onlara 
sunulan mekânın büyüklüğüyle doğrudan ilişkilidir. 

Hareket Hızı

Taşıt hızı trafikte yaşanan yaralanma ve ölümlerde önemli bir risk 
faktörüdür. Çarpışma durumunda yüksek hız ciddi yaralanma  
ya da ölüm riskini önemli ölçüde artırır. Düşük hızlarda hareket 
eden insanlar sokağı gözlemlemek ve tepki vermek için daha fazla 
zamana sahiptir ve tepki mesafeleri çok kısadır. Sokak tasarımı, 
insanın algısı ve konforu ve diğer insanların faaliyetleri hareket ve 
sürüş hızını etkiler.  

Yolculuk Süresi ve Mesafesi

Bir kişinin 10 dakika içinde ne kadar mesafe katedebildiğinin 
hesaplanması kolayca ulaşabilecekleri varış noktalarının sayısı 
için basit bir ölçüm yöntemidir. Herhangi bir şehrin merkezinde 
yürüyen bir kişi, düşük yoğunluklu bir bölgede araç kullanan 
bir kişiye göre daha fazla varış noktasına erişebilir. Özellikle 
toplu taşıma durakları ve mahalle içi bisiklet ve yürüyüş ağları 
için 5, 10 ve 15 dakikalık mesafelere göre planlama yapmak bir 
sokağın aktif ulaşım ağında önemli bir öğe olma potansiyelini 
yönlendirmeye yardımcı olur. 

Kütle ve Kırılganlık

Kütle, çarpışma durumunda çok önemli rol oynar. Ağır bir taşıt 
daha hafif bir taşıtla çarpıştığında hafif taşıttaki kişilerin ciddi 
şekilde yaralanması çok daha olasıdır. 
Yayalar, bisikletliler ve motosiklet sürücüleri motorlu bir taşıtla 
çarpıştıklarında ciddi yaralanma riskleri çok yüksektir ve bunlar 
genellikle kırılgan kullanıcılar olarak adlandırılırlar. Diğer sokak 
kullanıcılarıyla karşılaştırıldığında bu gruptakiler bir taşıtın içinde 
korunmadıkları için yaralanmaya bilhassa açıktır.

İnsan için Sokak Tasarımı
Sokak Kullanıcılarının Karşılaştırması

5-7 km/saat

15-20 km/saat

25-30 km/saat

20-25 km/saat

20-25 km/saat

10 dakika
4,2 km

3,3 km

2,4 km

0,8 km

Farklı kullanıcı ve taşıtlar için operasyonel zarf. 

Farklı kullanıcı ve taşıtlar için ortalama hız.

Farklı kullanıcılar ve taşıtların 10 dakikada katettikleri mesafe.

1 m² 2 m² 12,5 m²36 m² 24 m²

1m

1m

1m

2m

2,5m

3m

5m

12
m

3m

8m
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Belli Bir Alanda Kullanımlar, Modlar 
ve İnsanların İşgal Ettiği Alan

Sokak tasarımlarının çeşitli faaliyetleri 
ve ulaşım modlarını desteklemek için 
mekânı farklı kullanıcılar arasında nasıl 
paylaştırdığını inceleyin.
 3 m x 25 m boyutlarındaki bir şeridin 
farklı kullanımlar ve farklı sayıda insanlar 
için nasıl kullanılabildiğini göz önünde 
bulundurun.

50 Kişinin Kapladığı Alan 

Bir otobüs, bir otomobilin üç katı kadar 
yer kaplasa da otobüslerin şerit başına 
taşıma kapasitesi yol üzerindeki diğer tüm 
modları geride bırakır. Kentsel alanlarda 
arazi giderek kıtlaşırken sokaktaki mekânı 
en çok sayıda insana hizmet edecek, en 
verimli biçimde kullanın.

25 m

3 m

4 508244.522

Kullanımlar ve Modlar:

Kişi Sayısı: 

18

50
32

100

4-25

0

22

50 x = 50 x = 1 x = 33 x

400 m²36 m²100 m²50 m²

İnsan için Sokak Tasarımı
Sokak Kullanıcılarının Karşılaştırması
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6.3 | Yayalar için Tasarım

Güvenli ve konforlu bir sokak deneyimi 
için yayaların sürekli ve engelsiz hareket 
alanlarına, iyi ışıklandırılmış mekânlara, 
ilgi çeken bina kenarlarına, dinlenmek 
ve yürümek için gölgelik alanlara ihtiyacı 
vardır. 

Hız
Yürüme hızı, yaş ve becerilerin yanı sıra yolculuğun amacı ve 
uzunluğuna da bağlıdır. Zemin kalitesi ve topoğrafyadan da, şehrin 
büyüklüğü, rakımı ve ikliminden de etkilenir. Yürüme hızları 0,3 m/sn 
ila 1,75 m/sn ya da 1 km/saat ila 6 km/saat arasında değişirken 
baston, değnek veya başka aletlerden destek alarak yürüyenler 
0,3 m/sn ila 0,5 m/sn aralığında kısıtlıdır. Motorlu tekerlekli 
sandalyeler ve diğer kişiye özel hareketlilik araçları kullanan 
kişiler daha hızlı olabilir, kaykay ya da paten kullanan kişiler 
bisiklet hızına yaklaşabilir. 
Kent sokaklarının belli bir amaçla hızlı yürüyen, yavaş yavaş 
gezinen, dinlenmek için duraksayan veya konuşmak, satış yapmak 
ya da yemek maksadıyla duran insanlar için farklı hızlara izin 
vermesini sağlayın. Düşük bekleme süreleriyle hızlı yürüyenlere 
yer açarken taşıtlarla karşılaşmalardan koruma ve uzun 
geçitlerde dinlenme yerleri sunarak yavaş yürüyenleri gözetin. 
Şerit kurgusunu, sinyalizasyon süresini ve kaldırım genişliklerini 
belirlerken bu değişkenleri dikkate alın.

6.3.1 | Genel Bakış
Her yolculuk yürümeyle başlar ve biter, dolayısıyla kent 
sokaklarındaki herkes bir noktada yayadır. Sürekli ve engelsiz 
yaya geçiş alanları herkes için yürünebilir mahalleler sağlar. Her 
kaldırımdaki engelsiz yaya geçiş alanına, yolculuğu konforlu ve 
ilginç kılacak aktif sokak kenarları ile erişilebilir tesisler eşlik 
etmelidir. 
 Şehirler insanlar içindir ve insanlar sokakları sadece yürümek 
için değil dinlenmek, oturmak, oynamak ve beklemek için de 
kullanır. Bu nedenle insanların sokak tasarımında en üst öncelikte 
olması ve en kırılgan kullanıcılar olan gençler, yaşlılar ve algısal 
ya da yürüme becerileri kısıtlı olanların dikkatle göz önünde 
tutulması gereklidir.   
 Belli bir sokağı kullanan kullanıcı türleri ve yoğunlukları 
çevredeki arazi kullanımına ve yoğunluğa, önemli varış noktalarına 
ve saate bağlı olacaktır. Korunaklı bir taşıta sahip olmayan ve 
daha yavaş hareket eden yayalar kent sokaklarını kullanırken 
tüm duyularını çalıştırırlar. İnsanların sokağı nasıl kullanacakları 
kendilerine sunulan alana, durabilecekleri veya dinlenebilecekleri 
tesislere ve genel sokak deneyimine bağlı olacaktır.  
 Sokak tasarımlarında, daima yayalar için güvenli tesislere 
öncelik vermeli ve buradaki başarı yayaların bakış açısından 
ölçülmelidir. İçinde dolaşmanın güvenli ve kolay olduğu yürünebilir 
bir kent, vatandaşlarına özgürlük alanı ve eşitlik sağlar.

İnsan için Sokak Tasarımı
Yayalar için Tasarım
Genel Bakış

0 km/saat
0 m/sn

5 km/saat
1,4 m/sn

6-7 km/saat
1,6–1,9 m/sn

15+ km/saat
4+ m/sn

10 km/saat
2,7 m/sn
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Net görebilen, her ortamda kendinden emin bir şekilde 
yürüyebilen ve motorlu taşıtlara hızlıca tepki verebilen dikkatli 
yetişkin kullanıcılar tasarım için bir kural değil istisnadır ve model 
olarak alınmamalıdır. Bunun yerine sokağın niteliklerini aşağıda 
daha detaylıca ele alınan çeşitli “tasarım yayaları”nı kullanarak 
seçin. Daha kısa yaya geçitleri, yaya adaları, kavşaklarda 
beklemek için bol alan, yaya hareketlerini önceliklendiren kavşak 

Görme ya da duyma bozukluğu olan, tekerlekli sandalye kullanan 
veya baston ya da yürüme yardımcısı kullanan insanların 
ihtiyaçlarına tasarımda yer verin. Kaldırımlar tekerlekli sandalye 
kullanan iki kişinin birbirlerinin yanından geçebileceği genişlikte 
olmalı, düşük yoğunluklu sokaklarda 2 metreden geniş ve 
asla 1,8 metreden dar olmayacak engelsiz yaya geçiş alanları 
bulunmalıdır. Engelsiz yaya geçiş alanları açık, düz ve pürüzsüz 
bir yüzeye sahip olmalıdır. Tüm yaya geçitlerinde düşük eğimli 
(tercihen %8 eğimde) erişilebilir rampalar tasarlayın ve refüjlerde, 
yaya adalarında ve köşe adalarda yaya geçiş yolları sunun.

Dünya nüfusu yaşlanırken pek çok sokak tasarımı çalışmasında 
yaşlıların ihtiyaçlarını gözetilmemektedir. Yaşlı yetişkinler, yaya 
olarak nüfusun küçük bir bölümünü oluştursa da trafikte ölümler 
içinde yüksek orandadır. Yaya sinyalizasyon aşaması çok kısa, 
yaya rampaları kırık ya da eksik olduğunda ve işaretler silik ya 
da zor görünür olduğunda tehlike daha da artar. Her iki ya da üç 
şeritte bir yaya adaları koyarak ve geçiş mesafelerini kısaltmak 
ve yaya geçidinde görünürlüğü artırmak için kaldırım uzantıları 
sunarak yaşlılar için güvenli sokaklar tasarlayın. Görünürlüğü 
artırmak için yaya geçitlerine 6 metre mesafe içinde park 
edilmesini engelleyin.

denetimleri ve en düşük hız ve yoğunluklar hariç yayaları tüm 
trafikten yatayda ve dikeyde ayıran kaldırımlar tüm yayalar için 
faydalıdır. İşlek kaldırımlarda gruplar halinde yürüyen insanların 
birbirinin yanından geçebilmesi için yeterince alan bırakın. Yayalar 
için geri sayımlı sinyalizasyon kullanın ve yaya sinyalizasyon 
aşaması uzunluğunu azamiye çıkarırken bekleme süresini en aza 
indirin.

Engelliler

Çocuklar

Yetişkinler ve Yaşlılar

On beş yaşın altında 2 milyar çocuğun bulunduğu dünyamızda 
tüm sokaklar, yetişkinler eşliğinde olsun olmasın, seyahat eden 
çocuklar için kesinlikle güvenli olmalıdır. Çocukların hız algılama 
becerisi yetişkinlerden daha düşüktür ve bu da güvenli hareket 
seçenekleri sunma sorumluluğunu tasarımcılara ve sürücülere 
yükler. Çocukların yetişkin bireylere göre daha kısa boylu oldukları 
ve daha yavaş yürüdükleri yaya geçidi tasarımları ve sinyalizasyon 
sürelerinde hesaba katılmalıdır. Çocuklar için güvenli kavşaklarda 
trafik hızı düşük, sinyalizasyon süreleri yavaş yürüme hızına 
göre belirlenmiş, dönüş hızları çok düşük ve yaya geçitlerinin 
görünürlüğü çok yüksek olur. Tasarımlar, sürücülere mahalle içi 
sokaklarda çocukların var olduğunu belirtmelidir. Tüm sokaklarda 
tasarım yoluyla araçların hızı kısıtlanarak ve sinyalizasyon başta 
olmak üzere verimli bir yaya altyapısı kullanılarak çocuklar 
gözetilmelidir.

Türler

İnsan için Sokak Tasarımı
Yayalar için Tasarım
Genel Bakış
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6.3.2 | Yaya Ağları

Yaya ağları güvenli, konforlu ve keyifli olmalıdır. Diğer 
kullanıcılara kıyasla yayalar aynı sürede daha az yol 
kateder ve sokağı en yoğun şekilde deneyimler. 
 Kapalı bir taşıtın koruyuculuğu olmadan hareket 
eden yayalar, tüm duyularını çalıştırır ve en kırılgan 
kullanıcılardır.

 

Bağlantılılık ve Geçirgenlik

Bağlantılılık 
Kaldırım ve yaya geçitlerinin kullanışlı olabilmesi için sürekli 
engelsiz yaya geçiş alanları sunmaları gerekir. Kaplamasız, 
engebeli, engellenmiş ya da aniden biten kaldırımlar kısa bile 
olsalar yürümekten caydırıcıdır ve tekerlekli sandalye kullanıcıları 
için ciddi engel teşkil eder.

Geçirgenlik 
Mümkün olduğunda yürüme rotalarını kısaltmak için yaya 
bağlantıları oluşturun. Çıkmaz yollar ve sokaklar uzatılarak 
yakındaki sokaklara bağlanmalıdır. Büyük yapı adalarının içinden 
geçen yaya bağlantılarını teşvik ederek daha incelikli bir kent 
dokusu elde edin ve bağlantılılığı artırın.

Tercih 
Önemli varış noktaları arasında hareket etmek için birden çok 
rota sunun. Bir geçiş, bakım nedeniyle kapalıysa başka geçişler 
sağlanmalıdır.

Önemli Varış Noktaları 
Toplu taşıma istasyonları, parklar, okullar, ticaret bölgeleri ve 
mahallelerin ana caddeleri gibi önemli varış noktalarına yürüme 
mesafesindeki yaya deneyimini özenle tasarlayın. Yürüme 
deneyimi kolay, konforlu ve keyifliyse insanların bir noktadan 
diğerine yürüme ihtimali artar. Önemli noktalar ve toplu taşıma 
durakları etrafındaki alanlarda insanların başkasının geçişini 
engellemeden toplanabileceği mekânlar da bulunmalıdır.

Erişebilirlik ve Konfor 

Erişilebilirlik 
Tüm sokaklar evrensel olarak erişilebilir olmalı, farklı yürüme 
hızlarına izin vermeli ve tüm kullanıcılar için okunaklı olmalıdır. 
Çocukların, yaşlıların ve engellilerin ihtiyaçlarını özellikle göz 
önünde bulundurun. 

Kapasite ve Konfor 
Kaldırım ağlarının, hiyerarşisinin ve genişliğinin bağlama uygun 
olmasını sağlayın. Kaldırımlar insanları tek sıra halinde yürümeye 
zorlamamalı, çiftlerin ve grupların birbirlerinin yanından rahatlıkla 
geçmesine izin vermelidir. Şehir merkezlerinde yoğun saatlerde 
daha yüksek yaya hacimleri için geniş kaldırımlar ve engelsiz yaya 
geçiş alanları sunulması gerekir. Mahalle içi sokaklar açık hava 
etkinlikleri ve ticari faaliyetlere alan sunarken konut alanlarındaki 
daha dar engelsiz yaya geçiş alanlarına sahip sokaklarda ek 
peyzaj düzenlemelerine yer verilmelidir.

Güvenlilik

Yaya Mekânları 
Yaya mekânları günün farklı zamanlarında tüm kullanıcılar için 
güvenli olmalıdır. İyi aydınlatılmalı, erişilebilir eğimler ve meyiller 
sağlamalı, engellerle karşılaşılmamalı ve doğal gözetim ve suç 
önleme için sokağa bakış sağlamalıdır.

Kavşaklar 
Kavşaklar, ağ içinde yayaların en yüksek ölüm ve yaralanma 
riskine maruz kaldıkları düğüm noktalarıdır. Kavşaklarda görünür, 
engelsiz, kısa ve direkt geçitler sunun. Geçiş mesafesini kısaltmak 
ve geçiş için bekleyen yayalara korunaklı alanlar sunmak için 
kaldırım uzantıları ve adalar oluşturun. Yaya geçitleri daima 
işaretlenmeli ve daha fazla güvenlik sunmak amacıyla mümkün 
olduğunda yükseltilmelidir. 

Bağlama Uygunluk

İnsan Ölçeği ve Karmaşıklık 
Yaya ağını tanımlayan bina veya mekânların cephe ve kenarlarını 
çekici ve ilginç olacak şekilde tasarlayın. Farklılaşan bina 
yükseklikleri, mimari detaylar, tabelalar, giriş aralıkları, saydamlık 
seviyeleri ve peyzajları destekleyerek yapı adasının ölçeğini 
ve ritmini parçalara ayırın ve yürüme mesafelerinin daha kısa 
hissedilmesini sağlayın. Cephelerde çeşitli gölgelik ve aydınlatma 
cihazlarına yer vererek konforlu bir yürüyüş ortamı sağlayın.

Karakter ve Kimlik 
Simgesel nitelik taşıyan sokaklar özgün sokak mobilyaları, yön 
bulma, peyzaj, kaplama, tabelalar ve ışıklandırma fırsatlarına 
olanak tanır. Tarihi mekânlar, gezi yolları ve ünlü koridorlar sokak 
tasarımı aracılığıyla mahallenin karakterini güçlendirebilir. 

Topoğrafya 
Yüksek kot farkları sokak ağı bağlantılılığını kısıtlayabilir ve hayati 
hizmetleri ve önemli varış noktalarına erişimi zorlaştırabilir. 
Merdiven ve rampaları dinlenme alanları ve peyzajla birlikte 
kullanın.

Yeşil Koridorlar 
Şehir çapında ağaçlar ve peyzaj kullanma fırsatlarının yanı sıra 
ek yeşillendirme için belli koridorlar belirlenmelidir. Parklar, geniş 
bulvarlar, merkezi kentsel alanlar ve yerel mahalle sokaklarının 
etrafında yeşil koridorlar yaratılmalıdır. Yerel iklime en uygun yerli 
bitki türlerini seçin. Yeşil koridorlar bir mahallenin karakter ve 
kimliğini güçlendirebilir. Bkz. 7.2: Yeşil Altyapı.

Kapsamlı ve sürekli bir ağ yaratmak için kentin en ince 
dokusuna ve birlikte çalışabilecek çeşitli yollara bakın.  
Yaya ağlarını tasarlarken şu özellikleri taşımasına dikkat 
edin:
• Bağlantılılık ve Geçirgenlik
• Erişebilirlik ve Konfor
• Güvenlilik
• Bağlama Uygunluk

İnsan için Sokak Tasarımı
Yayalar için Tasarım
Yaya Ağları
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Yaya Ağları: Çeşitli yaya öncelikli mekânlar 
ile işlenmiş yaya ağları yürünebilir bir şehri 
destekler. Engellerden arındırılmış kesintisiz 
kaldırımlar, sık aralıklı hemzemin geçitler ve 
küçük yapı adaları yayaların varış noktalarına 
kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlar. 
İnsan ölçeği göz önünde tutularak tasarlanan ilgi 
çekici ve geçirgen bina kenarları cazip ve keyifli 
bir yürüme deneyimi sunar. 

 Yayalaştırılmış sokaklar 

 Meydanlar 

 Ortak mekânlar 

 Geçitler

 Yürüyüş yolları

  Kaldırımlar

 Yaya bağlantıları

 Yaya durakları ve cep parkları

İnsan için Sokak Tasarımı
Yayalar için Tasarım
Yaya Ağları

Yeni Delhi, Hindistan. Mahalleler arasında pratik 
bir kestirme yol sunan dar bir geçit. 

São Paulo, Brezilya. Bir mahalledeki kaldırımda 
duraklama olanağı tanıyan yaya durakları.

Paris, Fransa. Gezinti yapmak ve gelip geçeni 
seyretme imkânı sunan geniş kaldırımlar.
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Yaya Rampaları Görme 
Bozukluğu 
Olan Kişiler için 
Yönlendirme

İşaret Levhaları 
ve Yön Bulma

Geri Sayımlı 
Yaya 
Sinyalizasyonu

Kaldırım 
Uzantıları*

Yaya Adaları*Yaya Geçitleri*Kaldırımlar*

6.3.3 | Yayalar için Araç Kutusu

Yayaları önceliklendiren ve evrensel erişilebilirlik sunan 
bütüncül bir yaklaşım sağlamak için aşağıdaki bileşenleri 
görsel bir kontrol listesi olarak kullanın. Yıldız (*) işaretli 
maddeler sonraki sayfalarda daha ayrıntılı ele alınacaktır. 

Yaya geçitlerinde ve kot 
değişimi olan yerlerde 
yaya rampası kullanın. 
Yaya rampaları kaymaz 
malzemeden yapılmalı ve en 
fazla 1:10 (%10), ideal olarak 
1:12 (%8) eğimde olmalıdır. 
Rampalar bebek arabası veya 
el arabası iten ya da tekerlekli 
sandalye kullanan insanlar 
için çok önemlidir. Bunlar 
dikey eksende yaya geçidiyle 
hizalanmış olmalıdır.

Görme bozukluğu olan kişiler 
için erişilebilirliği artırmak 
üzere kavşaklarda erişilebilir 
sinyalizasyon, kaldırımlarda, 
istasyon kenarlarında 
ve yaya rampalarında 
kabartmalı kaplamalar gibi 
uygulamalardan yararlanın. 
Bu elemanlar körlere ve görme 
bozukluğu olan insanlara 
şehirde yön bulma konusunda 
rehberlik eder. 

Görsel dili net ve evrensel 
olarak anlaşılır, tutarlı yaya 
işaret levhaları kullanın. 
Kullanıcıların ulaşım modları 
arasında geçiş yapabilmesi 
ve yerel sokak ağları içinde 
yön bulabilmesi için bilgi 
sunun. Yön bulma tabelaları 
ve haritalarında yürüme ve 
bisikletle ulaşma sürelerini ve 
mesafelerini gösterin.

Kavşaklarda yayaların 
güvenli bir şekilde karşıya 
geçebilmesi için yaya 
sinyalizasyonu kullanın. 
Karşıya geçiş süresi boyunca 
sayısal bir zamanlayıcı ile 
geçiş süresini gösterin. Geçiş 
süresi genellikle toplam geçiş 
mesafesinin 1 m/sn yürüyüş 
hızına bölünmesi ile elde edilir. 
Pek çok yaya bu hızın altında 
yürüdüğü için sık aralıklarla 
yaya adaları oluşturun ya da 
yürüme sinyalizasyonunun 
süresini 0,5 m/sn hıza göre 
ayarlayın.

Kaldırımlar sürekli olmalı ve 
yaya hacmine uygun, engelsiz 
bir yaya geçiş alanı sağlamalı 
fakat daima tekerlekli 
sandalye kullanan iki kişinin 
yan yana geçebileceği 
genişlikte olmalıdır. Bina 
girişleri ve ticari faaliyetler için 
engelsiz yaya geçiş alanının 
dışında kalacak şekilde mekân 
tahsis edin. Sokak mobilyaları, 
ağaçlar ve kamu hizmetleri 
engelsiz yaya geçiş alanı 
ile trafik arasında tampon 
oluşturmalıdır.

Yaya adaları, yayalar için geçiş 
mesafesini kısaltır ve verilen 
geçiş süresinde sokağın 
tamamını katedemeyen 
insanlara bekleme alanı 
sağlar. Araçların hız ve 
yoğunluğunun bazı kullanıcılar 
için tek aşamalı karşıdan 
karşıya geçişi tehlikeli kıldığı 
durumlarda ve üç ya da daha 
fazla şeritli çoğu sokakta yaya 
adalarını kullanın.

Güvenli ve sık aralıklı yaya 
geçitleri yürünebilir bir kentsel 
çevreyi destekler. Kavşaklara 
ve yapı adalarının ortasında 
yaya trafiği yaşanması 
beklenen ya da tercih 
edilen yaya güzergâhlarının 
gözlemlendiği yerlere yaya 
geçidi konmalıdır. İşaretli 
geçitleri sinyalizasyon ve 
durma kontrolleri, yükseltilmiş 
elemanlar, adalar ve dar köşe 
yarıçapları ile destekleyin. 
Yaya geçitlerine yaklaşan araç 
trafiğini yavaşlatın.

Kaldırım uzantıları genellikle 
kavşak noktasında, yolu görsel 
ve fiziksel olarak daraltan 
ve geçiş mesafesini kısaltan 
kaldırım parçalarıdır. Karşıya 
geçmek için bekleyen yayaları 
sürücüler için daha görünür 
kılar, trafik hızını düşürür 
ve geçmek için bekleyen 
insanlara daha fazla kaldırım 
alanı sağlarlar. Geniş kaldırım 
uzantıları sokak mobilyaları, 
banklar, satıcılar, toplu taşım 
durakları, kar biriktirme, 
saksılar ve ağaçlar için alan 
sunabilir.

İnsan için Sokak Tasarımı
Yayalar için Tasarım
Yayalar için Araç Kutusu
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Kenar Taşları Çöp Kutuları Aktif Yapı 
Kenarları

Ağaçlar ve 
Peyzaj

Aydınlatma ÇeşmelerOturma 
Alanları

Hava 
Şartlarından 
Korunma

Kaldırım ile bitişiğindeki 
bisiklet ya da trafik şeritleri 
arasında fiziksel bir kenarlık 
oluşturmak üzere kenar 
taşları kullanın. Kenar 
taşları, taşıtların yaya 
alanlarına girmesini ya da 
yaya alanlarındaki erişimi 
engellemesini önler ve 
bunların pek çoğu, biriken 
suları yönlendirmek için bir 
olukla birlikte tasarlanır. Kenar 
taşları 15 cm'den daha yüksek 
olmamalıdır. Yaya geçitlerinde 
güvenli erişim için rampalarla 
birlikte kullanılmalıdır.

Temiz ve keyifli bir yaya 
ortamını korumak için 
kolaylıkla ulaşılabilen 
çöp kutuları temin edin. 
Çöp kutularını köşelerin, 
satıcıların, geçitlerin ve 
yaya duraklarının yakınına, 
engelsiz yaya geçiş alanlarının 
bitişiğine yerleştirin. Çöp 
kutularının boyutu beklenen 
kullanım ve yerel çöp 
toplama ve bakım planlarına 
göre belirlenmelidir. Güneş 
enerjili sıkıştırıcılar yüksek 
yoğunluklu alanlarda toplama 
kapasitesini artırabilir.

Bina cephesi tasarımları 
genel yaya deneyiminin 
şekillenmesinde önemli rol 
oynar. Zemin kat tasarımı 
sokağın karakterini ve 
yayaların aktivite düzeyini 
etkiler. Sık aralıklı girişler, 
uygun saydamlık düzeyleri, 
görsel çeşitlenme ve dokular 
çekici bir sokak ortamının 
şekillenmesine katkıda 
bulunur.

Hoş bir yürüme ortamı 
yaratmak, mahallenin 
kentsel karakterine katkıda 
bulunmak ve aktif ulaşım 
tercihlerini teşvik etmek 
için mümkün olan her yerde 
peyzaj düzenlemesi kullanın. 
Peyzaj elemanları mikroiklim 
koşullarını iyileştirir, havayı 
temizler, suyu süzer ve şehrin 
biyolojik çeşitliliğini artırarak 
fiziksel ve ruhsal sağlık 
yönünden getiriler sunar.

İyi aydınlatılmış mekânlar 
yaya güvenliğinin sağlanması, 
akşamları canlı ve ilgi çekici 
mekânların yaratılması ve 
suçların önlenmesi bakımından 
çok önemlidir. Tüm sokaklara 
yaya ölçeğinde aydınlatma 
elemanları yerleştirin, uygun 
aydınlatma düzeyleri ve 
aralıkları kullanarak ışık 
kaynakları arasında karanlık 
noktalar oluşturmaktan 
kaçının. Parlaklık düzeyleri 
ticari sokaklarda daha yüksek, 
konut alanlarında daha 
yumuşak olmalıdır. Direkler ve 
armatürler asla yürüme yollarını 
engellememelidir. Bkz. 7.3.1: 
Aydınlatma Tasarımı Önerileri.

Temiz ve içilebilir su akan 
çeşmeler kullanarak şişe suya 
sürdürülebilir alternatifler 
sunun ve mahalleler için 
temel bir su kaynağı sağlayın. 
Bunların kullanımını teşvik 
etmek için yaratıcı tasarımlar 
kullanın ve çeşmelerin 
temizlik ve güvenlik 
standartlarına uygunluğunu 
sağlayın. Yükseklikleri 
çeşitlendirerek çocuklar ve 
tekerlekli sandalye kullanan 
insanlar için erişim sağlayın.

İnsanlara sık sık duraklama 
ve dinlenme fırsatı yaratın. 
Oturakların arka kısımları 
rahat olmalı, yerel iklime 
uygun gölgelikli ve gölgeliksiz 
oturaklar sunulmalıdır. 
Bunların yerleşimi, oturan 
kullanıcıların bacakları için 
engelsiz yaya geçiş alanına 
girmeyecek şekilde yeterli 
alan sağlamalıdır. Daha geniş 
yaya alanlarında taşınabilir 
sandalyeler ve çeşitli oturma 
düzenleri sunarak kullanıcılar 
arasında iletişimi ve sosyal 
aktiviteleri teşvik edin.

Sokağa hem korunak 
sağlamak hem de karakter 
katmak için mümkün 
olduğunda bina cephelerine 
saçak ve gölgelikler dahil edin 
ve kar, yağmur ya da aşırı sıcak 
havalardan korunma sağlayın. 
Daha geniş yayalaştırılmış 
alanlarda gölge yapan ağaçlar 
bulunmuyor ya da ağaçlar 
henüz genç ise müstakil 
gölgelikler kullanın.

İnsan için Sokak Tasarımı
Yayalar için Tasarım
Yayalar için Araç Kutusu
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6.3.4 | Kaldırımlar

Kaldırımlar şehir hayatında çok önemli bir rol oynar. 
Yaya hareketi ve erişiminin mecrası olan kaldırımlar 
bağlantılılığı artırır ve insanları yürümeye teşvik eder. 
Bir şehre giriş basamağı işlevi gören kamusal mekânlar 
olan kaldırımlar, sokakları sosyal ve ekonomik açıdan 
canlandırırlar. Güvenli, erişilebilir ve bakımlı kaldırımların 
kentler için temel ve gerekli bir yatırım oldukları, genel 
kamu sağlığını iyileştirdikleri ve sosyal sermayeyi en üst 
düzeye çıkarttıkları tespit edilmiştir.

 Tıpkı yol genişletme ve iyileştirme uygulamalarının 
tarih boyunca motorlu taşıt sürücüleri için seyahat etmeyi 
daha kolaylaştırması gibi, daha iyi kaldırım tasarımları 
yürümeyi daha cazip hâle getirerek teşvik edebilir. 
 Taşıt erişimi için kaldırım kesintileri yaya hacminin 
yüksek olduğu yerlerde kısıtlanmalı ve kaçınılmaz 
olduklarında da erişilebilir seviyeler, eğimler ve engelsiz 
yaya geçiş alanları korunmalıdır. 

Cephe Bölgesi

1  Cephe bölgesi kaldırımın 
binanın uzantısı işlevi gören 
bölümüdür ve bina girişleri 
ve kapıları ya da kafeler ve 
tabelalar biçiminde olabilir. 
Cephe bölgesi hem binanın 
sokağa bakan cephesini hem 
de hemen binanın bitişiğindeki 
mekânı içerir.

Engelsiz Yaya Geçiş Alanı

2  Engelsiz yaya geçiş 
alanı sokağa paralel uzanan, 
birincil, tercihli ve erişilebilir 
yoldur. Engelsiz yaya geçiş 
alanı yayaların yürümesi 
için güvenli ve yeterli alan 
sağlar ve konut bölgelerinde 
1,8-2,4 metre, şehir merkezi 
ya da yüksek yaya yoğunluğu 
bulunan ticaret bölgelerinde 
2,4-4,5 metre genişliğinde 
olmalıdır.

Sokak Mobilyaları Bölgesi

3  Sokak mobilyaları 
bölgesi kaldırımın kenar 
taşı ile engelsiz yaya geçiş 
alanı arasında kalan, sokak 
mobilyaları ve ışıklandırma, 
banklar, gazete büfeleri, 
toplu taşıma tesisleri, altyapı 
direkleri, ağaç çukurları 
ve bisiklet park yerleri gibi 
donatıların sunulduğu bölümü 
olarak tanımlanır. Sokak 
mobilyaları bölgesi aynı 
zamanda yağmur bahçeleri, 
ağaçlar ya da su filtreleme 
saksıları gibi yeşil altyapı 
elemanları içerebilir. 

Tampon Bölge

4  İyileştirme ya da 
tampon bölgeleri kaldırımın 
hemen bitişiğinde, çeşitli 
elemanlardan oluşabilecek 
mekân olarak tanımlanmıştır. 
Bu bileşenler arasında 
kaldırım uzantıları, yaya 
durakları, sel suyu yönetimine 
yönelik bileşenler, park yerleri, 
bisiklet park yerleri, bisiklet 
paylaşım istasyonları ve 
kaldırım kenarı bisiklet yolları 
sayılabilir. 

1 2 3 4

İnsan için Sokak Tasarımı
Yayalar için Tasarım
Kaldırımlar
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Kaldırım Türleri

Ticaret Alanlarındaki Kaldırımlar

Mahalle İçi Ana Cadde Kaldırımları

Ticaret alanlarındaki sokaklar yüksek 
yaya yoğunlukları, faal zemin katlar, 
sokağa bakan girişler, kaldırıma taşan 
ticari faaliyetler ve yük alma ve boşaltma 
faaliyetlerine sahne olur. Ticari sokaklar 
geniş caddelerden küçük dar ara sokaklar 
ve geçitlere çeşitlilik gösterir. Daha 
geniş ticari koridorlarda kaldırımlarda 
tanımlı cephe bölgeleri ve restoranların 
oturma alanları, ticari ürünler, banklar, 
bitkiler, tabelalar, sokak aydınlatmaları 
ve diğer gerekli altyapıyı barındıran sokak 
mobilyası bölgeleri olmalıdır. Kaldırım 
bölgesinde toplu taşıma tesisleri ile yük 
hizmetleri için kaldırım kesintileri ya da 
yükleme rampaları bulunabilir.

Mahalle içindeki ana cadde kaldırımları 
konut ve ticari kullanımların iç içe geçtiği 
karma kullanımlı sokak cephelerine 
sahiptir. Ana cadde kaldırımları çok sayıda 
insanın durduğu, oturduğu ve durakladığı, 
orta düzeyde yaya hacimlerine ve zemin 
kat kullanımlarının uzantılarına yeterli alan 
sunmalıdır. Kaldırımlar yerel iklime uygun 
olmalı, iyi aydınlatılmış olmalı, sık aralıklı 
yaya oturma alanları sunmalıdır. Kaldırım 
kenarı park yerleri ya da toplu taşıma 
tesisleri için kaldırım bölgesinde üzeri 
kapalı otobüs durakları ya da parkmetreler 
gerekebilir. Kaldırım bölgesi yeşil altyapıya 
yer verecek şekilde tasarlanabilir.

Konut Alanlarındaki Kaldırımlar

Konut alanlarındaki kaldırımlar, kalabalık 
kent merkezlerine kıyasla daha az kapasite 
gerektirse de tüm kaldırımlar rahat ve 
erişilebilir engelsiz yaya geçiş alanları 
sunmalıdır. 
Cephe bölgesi binaların sokak kenarından geri 
çekilmiş olup olmadığına ve çitler, ön bahçeler, 
verandalar ya da bitkilerin nasıl tasarlandığına 
göre değişebilir. Konut alanlarındaki 
kaldırımlar yürümek, oyun oynamak ve 
sosyalleşmek için kullanılır ve mümkün olan 
her yerde sokak ağaçları ve bitkiler içermelidir. 
Mobilya bölgesi olabildiğince ek oyun 
tesisleri ya da yeşil altyapı içerecek şekilde 
tasarlanmalıdır. Taşıt erişimi için kaldırım 
kesintileri olabildiğince azaltılmalıdır. 

Malmö, İsveç

Monsenhor Tabosa Bulvarı; Fortaleza, Brezilya                  

Broadway; New York City, ABD

İnsan için Sokak Tasarımı
Yayalar için Tasarım
Kaldırımlar

NEW YORK CITY, ABD

Broadway, New York City’nin ana ticari 
koridorlarından biri olup Manhattan 
adası boyunca uzanan 21 kilometre 
uzunluğunda bir caddedir. Geniş 
kaldırımlar genellikle 6-8 metre 
genişliğinde, yüksek yaya hacimleri 
taşımakta ve büyük sokak ağaçları, 
otobüs durakları, sokak mobilyaları ve 
kaldırıma taşan ticari faaliyetlere yer 
bırakmaktadır. Yakın geçmişte yapılan 
genişletme ile şehir merkezi civarında 
genişlikler 14 metreye çıkarılmıştır. 

FORTALEZA, BREZİLYA

2014 yılında yeniden tasarlanan 
Monsenhor Tabosa Bulvarı için 5,9 milyon 
Brezilya reali (yani 1,65 milyon ABD doları) 
harcanmıştır. 700 metre uzunluktaki proje 
alanında 200 metrelik park ve hizmet şeridi 
yerine geniş engelsiz yaya geçiş alanları 
ile iyileştirilen kaldırımlar düzenlenmiş 
ve yeni gölgelikler, ışıklandırmalar, otobüs 
durakları ve oturma elemanları ile yaya 
deneyimi ve erişimi iyileştirilmiştir. Hızı 
düşürmek amacıyla yükseltilmiş yaya 
geçitleri ve kavşaklar da eklenmiştir. 

MALMÖ, İSVEÇ

Malmö’deki bu konut bölgesi 
kaldırımı engelsiz bir yaya geçiş alanı 
sağlamakta ve kaldırım boyunca 
zemin katta konut kullanımları 
bulunmaktadır. Sık aralıklı girişler ve 
ön bahçe bitkileri keyifli bir yürüyüş 
deneyimini desteklemektedir. 
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Dar Kaldırım

Düşük yoğunluklu bölgelerdeki 
sessiz sokakların kaldırımları 
çok dar olabilir. Tavsiye 
edilen asgari engelsiz yaya 
geçiş alanı 2,4 metre'dir 
ve mutlak asgari 1,8 metre 
genişlik sağlanmalıdır. 
Sokaklar ağaçlar için fazla 
dar olduğunda farklı peyzaj 
alternatifleri araştırılmalıdır. 
Sokağın her iki tarafında 
birden rahat kaldırımlar 
sağlanamıyorsa paylaşımlı 
sokak tercih edilebilr. Kamu 
hizmetlerini ve diğer engelleri 
hemen kenar taşının yanına 
yerleştirin.

Şerit Kaldırım

Kaldırımın bitkilendirme 
şeritleri ile geri çekilmiş bir 
bina arasında yer aldığı düşük 
yoğunluklu sokaklarda en az 
2 metre genişlik verin. Ağaç 
çukurları 1,5 metreden daha 
dar olmamalıdır. Kamu hizmeti 
direklerini bitkilendirme 
şeritlerine yerleştirin.

Ağaçlı Dar Kaldırım

Orta yoğunluklu konut alanı 
sokaklarında en az 2,4 metre 
engelsiz yaya geçiş alanı 
bulunmalıdır. Yeterli alan 
varsa engelsiz yaya geçiş alanı 
ile hareket ya da park şeridi 
arasına ağaç dikilmelidir. 
Ağaç çukurları en az 1,5 metre 
genişlikte olmalıdır. 

Mahalle İçi Ana Cadde 1

Düşük ama sürekli yaya 
trafiği bulunan küçük ticaret 
sokaklarında kaldırımlar 
en az 2,4 metre genişlikte 
engelsiz yaya geçiş alanı ile 
ticari faaliyetler için ek alan 
sunmalıdır. Ağaç dikmek 
için yeterli yer yoksa peyzaj 
şeritleri ya da saksılar 
kullanın. 

Geometri

İnsan için Sokak Tasarımı
Yayalar için Tasarım
Kaldırımlar
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Mahalle İçi Ana Cadde 2

Mahalle içindeki ana caddeler 
orta yoğunlukta yaya 
sayılarının rahatlıkla birbirinin 
yanından geçebilmesi için 
2,4 metre engelsiz yaya 
geçiş alanı sağlamalıdır. 
Ticari faaliyetlerin dükkanın 
dışına taşması için verilen 
alan bina tarafında olmalıdır. 
Ağaç çukurları, saksılar ve 
oturaklar yayalar ile hareket 
halindeki taşıtlar ya da 
bisikletler arasında bir tampon 
oluşturmalıdır. 

Orta Ölçekli Ticari Kaldırım

Ticaret koridorlarında sürekli 
akış sağlamak ve insanların 
birbirlerinin yanından 
rahatlıkla geçebilmesi için en 
az 3 metre engelsiz yaya geçiş 
alanı bırakılmalıdır. Engelsiz 
yaya geçiş alanına bitişik 
olarak kaldırımda esnek ve 
tercihli mekânlar sunularak 
kaldırımın hareketlendirilmesi 
için bitişik binalarda zemin kat 
faaliyetleri teşvik edilebilir.

Geniş Ticari Kaldırım

Yoğun yaya trafiği ve 
faaliyetine sahne olan işlek 
ticaret koridorları mümkün 
olduğunda 8-10 metre 
genişlikte tasarlanmalı, 
ticari faaliyetlere, sokak 
mobilyalarına, toplu taşıma 
duraklarına ve üzeri kapalı 
otobüs duraklar ya da sıra 
bekleme alanları, peyzaj 
düzenlemeleri ve yeşil altyapı 
elemanlarına yer verilmelidir.

x

İnsan için Sokak Tasarımı
Yayalar için Tasarım
Kaldırımlar
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Boyutlar

Kaldırım tasarımları hem genişlik hem de 
donatılar bakımından asgarinin ötesinde 
olmalıdır. Kaldırımların uygun ölçekte, 
yeterli aydınlatılmış, gölgelendirilmiş 
ve sokak seviyesinde faaliyetlerle dolu 
olması hem yayalara hem de işletmelere 
fayda sağlar. 

Bu hususlar, trafik hacmi yüksek, yayaların 
güvenli hissetmedikleri için kaçınıyor 
olabileceği sokaklarda son derece 
önemlidir.

Kaldırımlar hareket halindeki trafikten 
dikey ya da yatay olarak belirgin 
şekilde ayrılmalı ve böylece yayalar için 
yeterli tampon bölge ve güvenlik hissi 
sağlanmalıdır. Kaldırımlar yerine banket 
ya da emniyet şeritleri kullanmayın.

Engelsiz Yaya Geçiş Alanı

Tekerlekli sandalye kullanan iki kişinin yan 
yana geçebileceği 1,8-2 metre genişliği 
sağlayın. 

Engelsiz yaya geçiş alanlarında 
erişimi engelleyecek sabit objeler, 
büyük boşluklar ya da deformasyonlar 
bulunmamalıdır. 

Garaj yollarından geçen engelsiz yaya 
geçiş alanları çakışma bölgesi boyunca 
sürekli ve basamaksız olmalıdır. 

Mevcut ağaçlar engelsiz yaya geçiş 
alanında yaya hareketini engelliyorsa 
kaldırımı ağaç hattı dışına uzatıp alanı 
genişletin. 

Üzeri kapalı otobüs duraklarını doğrudan 
yolculuk alanının içine yerleştirmeyin. 
Yeterli alan yoksa bir toplu taşıma uzantısı 
ya da iniş/biniş adası ekleyin.

3 m
4,5 m

70

50
göz hizası

5,4 m

Kaldırımlar yürümeyi, sosyalleşmeyi, 
etkileşimi ve iş yapmayı kolaylaştıran 
temel bir kentsel altyapıdır. Kentin 
tüm sokaklarında kaldırım bulunmalı 
ve kaldırımlar, tüm kullanıcılar 
tarafından erişilebilir olmalıdır. 

Bina Kenarları ve Cepheler

Cephe ve dükkan önleri yayaların 
göz hizasına göre tasarlanmalı, her 
binanın kaldırımla nasıl buluştuğuna 
odaklanılmalıdır. Bir binanın en alttaki 
5 metrelik bölümü doğrudan görünen ve 
yaya tarafından en yoğun deneyimlenen 
kısmıdır.1

Yaya ölçeğinde ve sokağın dokusunu 
zenginleştiren ışıklandırma, tabela, 
saçak ve başka elemanlar kullanın ya da 
kullanılmasını teşvik edin.

Aktif mekânları artırmak için sık 
aralıklarla bina girişleri sağlayın.

Yayaların ilgisini çekecek, duraksamayı 
teşvik edecek, pasif gözetim sağlayacak, 
kamusal ve özel mekânları birbirine 
bağlayacak açık ya da cam kaplı cepheler 
oluşturun.

Kaldırım kafeleri sokak yaşamını 
destekler ve bir koridor üzerindeki iş 
hacmini artırma potansiyeli vardır. Bunları 
erişilebilir engelsiz yaya geçiş alanlarına 
müdahale etmemesi gerekir. 

Yaya alanlarına doğrudan bitişik 
olan kent arterleri ya da yoğun kent 
merkezi caddelerinde bir çeşit tampon 
bulunmalıdır. Bitkiler, sokak mobilyaları 
ve yer yer araç park yeri ya da yükleme 
cepleri yaya ile taşıt alanları arasında 
kıymetli bir tampon bölge oluşturabilir. 

Tasarım Önerileri

İnsanın görüş alanı ileri ve aşağı bakmaya 
ayarlıdır. Yürürken baş genellikle 10 derece aşağı 
eğiktir ve göz seviyesinden 50 derece yukarısı ve 
70 derece aşağısı görülür. Bu yüzden kaldırıma 
bitişik binaların zemin katları çok önemlidir. 

İnsan için Sokak Tasarımı
Yayalar için Tasarım
Kaldırımlar
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KALDIRIM YENİLEMESİ; CHENNAİ, HİNDİSTAN

Kentsel alanlardaki tüm sokakların  
her iki tarafında da erişilebilir kaldırımlar 
bulunmalıdır.2

Kamu Hizmetleri

Aydınlatma direkleri, hizmet kutuları, 
telefon kulübeleri, gaz vanaları, çeşmeler 
ve rögar kapakları gibi donatıları engelsiz 
bir yürüme alanı oluşturacak şekilde 
yerleştirin. Bu mümkün olmadığında 
yayalara daha fazla yer açmak için 
kaldırımı genişletin. 

İlgili kurumlar ve hizmet veren şirketlerle 
koordinasyon içinde, sokak tasarımlarının 
erişilebilirliği bozmadan yeni kamu 
hizmetlerine alan sunulmasını sağlayın. 
Yer üstü bileşenleri olan kamu hizmetleri 
yol ve kaldırım kotuyla hizalanarak takılıp 
düşme tehlikesi ve yaralanma riski 
ortadan kaldırılmalıdır.

Ağaçlar ve Peyzaj

Sokağa kapalılık hissi vermek için ağaç ve 
bitkilerden yararlanın. Biyolojik çeşitliliği 
artırmak için yerli bitki türleri dikin. 
Kökleri kaldırımın bütünlüğüne en az zarar 
verecek ağaçları tercih edin.

Sokaklar yeniden tasarlanırken mevcut 
ağaçlar mümkün olduğunca korunmalıdır. 
Mevcut ağaçların kaldırılması şartsa 
sokağa aynı sayıda ağaç dikilmelidir. 

İnşaat Alanları

Kaldırıma taşan tüm inşaat projelerinde 
güvenli ve kolay bir geçit ile geçici bir 
kaldırım ya da net bir şekilde işaretlenmiş 
bir alternatif rota sağlanmalıdır. 
İskelelerin altında ve diğer inşaat 
alanlarında yeterli aydınlatma sağlayın. 

Önce

Sonra
Chennai, Hindistan

Ulaşım ve İmar Politikası Enstitüsü (Institute for Transportation and Development 
Policy - ITDP) 2013 yılında Footpath Design: A Guide to Create Footpaths (Yaya 
Yolu Tasarımı: Yaya Yolları Oluşturma Rehberi) başlıklı rehberi yayınlayarak 
Hindistan koşullarında kaldırım tasarımı için temel bir rehber sunmuştur. Eskiden 
dar yaya yolları, yüksek kenar taşları bulunan ve engellerle tıkalı alanlar, yayalara 
yol yatağının dışında yürümeleri için güvenli bir alan sunmak üzere yeniden 
tasarlanmıştır.

İnsan için Sokak Tasarımı
Yayalar için Tasarım
Kaldırımlar
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6.3.5 | Yaya Geçitleri

Güvenli ve sık aralıklı yaya geçitleri 
yürünebilir bir çevreyi destekler. 
Yayalar kot ve geometrideki küçük 
değişikliklere, dolambaçlı yollar ve 
kaldırım malzemeleri ve aydınlatma 
kalitesine karşı bilhassa hassastır. 
Yaya geçidi tasarımı insanları 
olabilecek en güvenli rotaya 
yönlendirirken yaya davranışlarını 
şekillendirme potansiyeli taşır.

İşaretleme 

Yol kaplama dokusu ya da malzemesi 
ne olursa olsun yaya geçitlerini mutlaka 
işaretleyin. 

Görünürlüğü yüksek olan merdiven ve 
zebra çizgiler, paralel ya da kesik çizgilere 
tercih edilir. Bunlar yaklaşan araçlar için 
daha görünürdür ve sürücülerde yayalara 
yol verme davranışını iyileştirdikleri tespit 
edilmiştir.

Sinyalizasyon

Taşıt hızlarının 30 km/saatin üzerinde, 
yaya yoğunluğu ve geçiş taleplerinin orta 
ila yüksek arası olduğu yerlerde güvenli 
bir yürüme ortamı sağlayabilmek için 
sinyalizasyonlu geçitler kullanın.

Kontrolsüz geçitler düşük trafik hacimli 
ve hızın 30 km/saatin altında olduğu 
sokaklarda genellikle güvenlidir.

Uzunluk (Geçit Mesafesi)

Kısa köşe yarıçapları, kaldırım uzantıları, 
yaya adaları ve refüjler kullanarak geçit 
mesafelerini mümkün olduğunca kısaltın. 

Refüj ve adalar yayalar için iki aşamalı 
bir geçit yaratır ve bu da birden çok trafik 
şeridini geçerken daha kolay ve daha 
güvenlidir.

Genişlik

Bir yaya geçidi en az birbirine bağladığı 
kaldırımlar kadar ve en az 3 metre 
genişlikte olmalıdır.

Görünürlük ve Görüş Açısına Giren 
Engelleri Kaldırma

Yayaların gelen trafiği görebilmeleri ve 
sürücüler için görünürlüğü artırmak için 
kaldırım uzantıları ya da adalar ekleyerek 
yeterli bekleme alanı yaratın.

Yayaları sürücülere ve otomobilleri 
yayalara daha görünür kılmak için park 
kısıtlaması getirin ya da kaldırım uzantıları 
koyun. Bu uygulamaya sokakta görüş 
açısına giren engelleri kaldırma (street 
daylighting) denir ve bu, tüm kavşaklarda 
sağlanmalıdır.

Ek Güvenlik Önlemleri

Bir yaya geçidinin varlığı tek başına 
bir sokağı güvenli kılmaz. Yaya ve 
trafik hacimleri, hız ve yol genişlikleri 
ile düzenlemelerine bağlı olarak yaya 
geçitleri adalar, sinyalizasyon ya da trafik 
sakinleştirme stratejileri gibi ek güvenlik 
önlemleri gerektirebilir.

Seviye Ayrımı

Kısıtlı erişimli otoyollar ya da nehir gibi 
doğal elemanları geçenler hariç yaya 
geçitlerini daima hemzemin tasarlayın.

Yaya üstgeçitleri ve altgeçitleri kaldırım 
alanını daraltır, yürüme mesafesini ciddi 
ölçüde uzatır ve yayalar bunlardan genellikle 
kaçınarak daha doğrudan bir geçit tercih eder. 
Bunlar, çok maliyetlidir ve temiz ve güvenli 
kalmaları için düzenli bakım yapılması gerekir. 
Genellikle yeterince kullanılmayan bu geçitler, 
bakımsız kalırlar. Yayaları sokağın doğal 
gözetiminden uzaklaştırarak kişisel güvenlik 
sorunları yaratırlar.

Konum

Yaya geçitleri kavşaklar ya da yapı 
adalarının ortasında bulunabilir.

Kavşakların tüm kollarında yaya geçidi 
oluşturun. Çünkü yayalar, üç aşamalı 
geçişlere muhtemelen uymayacak 
ve kendilerini tehlikeli bir duruma 
sokacaklardır.

Tercih edilen öneml yaya güzergâhlarının 
bulunduğu yerlere yaya geçidi 
yerleştirin. Bunlar genellikle yapı adası 
ortasındaki otobüs duraklarında, metro 
istasyonlarında, parklarda, meydanlarda, 
anıtlarda ya da kamu binalarının 
girişlerinde uygulanır.

Aralıklar

Şehir içinde her 80-100 metrede bir 
hemzemin geçit koyun.3 200 metreden 
uzun mesafelerden kaçınılmalıdır çünkü 
bunlar riayet ve güvenlik sorunlarına yol 
açarlar.

Bir kişinin bir yaya geçidine ulaşması 
3 dakikadan fazla sürüyorsa kişi daha 
direkt ama tehlikeli rotadan geçmeyi 
tercih edebilir. 

Yaya geçidi aralıklarının ölçütleri 
yaya ağına, yapılaşmış çevreye ve 
tercih edilen yaya güzergâhlarına göre 
belirlenmelidir. Tasarımcılar hem mevcut 
hem de öngörülen geçiş talebini hesaba 
katmalıdır. 

São Paulo, Brezilya. Kent merkezinde renkli bir çok yönlü yaya geçidi. 

Tasarım Önerileri

İnsan için Sokak Tasarımı
Yayalar için Tasarım
Yaya Geçitleri
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En az 80-100 metre aralıklarla hemzemin 
geçitler sunun. Bir kişinin yaya geçidine 
yürümesi 3 dakikadan fazla sürüyorsa 
kişi daha doğrudan ama tehlikeli ya da 
korumasız bir rota kullanmayı seçebilir. 

80–100 m 80–100 m

Kavşağın tüm
köşelerinde

İnsan için Sokak Tasarımı
Yayalar için Tasarım
Yaya Geçitleri

Yaya Geçidi Aralıkları: Bağlantılı yürünebilir bir ağ oluşturmak için  
her 80-100 metrede bir ve kavşakların tüm kollarında güvenli, erişilebilir 
geçitler sağlanmalıdır. 

Hemzemin Yaya Geçitleri: Sınırlı erişimli otoyollardan, ağır raylı hatlardan  
ya da doğal elemanlardan geçit verilmesi gerekmedikçe yaya geçitleri, 
sokak ile aynı kotta olmalıdır. Yükseltilmiş geçitler yürüme mesafelerini 
ve sürelerini gereksiz şekilde artırır, kıymetli kaldırım alanını daraltır ve 
sinyalizasyonlu hemzemin geçitlerinden 20 kat daha maliyetlidir. 



KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ86 KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ 87

Geleneksel Geçit

Yaya geçitleri engelsiz yaya geçiş alanına 
olabildiğince yakın hizalanmalıdır. Kolaylık 
sağlamayan sapmalar yaya dostu olmayan 
bir ortam yaratır.

Çoğu yaya geçidi yetersiz, dar çizgiler, 
kavşaklardan geri çekme ve engelsiz yaya 
geçiş alanlarından sapmalar ile tasarlanır 
ve bu da çok uzun geçiş mesafelerine yol 
açar. 

Kavşak geçitleri olabildiğince kompakt 
tutulmalı, yayaları doğrudan sürücülerin 
görüş alanına getirerek göz temasını 
kolaylaştırmalıdır.

Çapraz Geçitler

Çapraz geçitler ya da çok yönlü yaya 
geçitleri, yayaların tercihli bir süre 
boyunca kavşakta her yönde aynı anda 
geçebilmesine izin veren bir geçit türüdür. 
Bu süre içinde tüm taşıt trafiği durdurulur.

Bu sinyalizasyon türü yayalar ile dönüş 
yapan araçlar arasındaki çakışmaları 
engeller.

Bu geçit türü, sadece yüksek yaya hacmi 
bulunan kavşaklarda uygulanmalıdır ve 
kaldırım köşelerinde çok sayıda insanın 
toplanması için yeterli alan sunacak 
şekilde tasarlanmalıdır.

Bu geçitler, iyi koordine edilmezlerse hem 
yayalar hem sürücüler için uzun bekleme 
sürelerine yol açabilirler. Yayaların 
riayetini ve güvenliğini artırmak için 
yayaların bekleme süresini azaltın.

Yükseltilmiş Geçitler

Kavşaklar ve yapı adası ortasındaki 
sinyalizasyonsuz geçitler yükseltilerek 
kaldırım seviyesi sokak boyunca 
uzatılabilir.

Bu uygulama, trafiğin sakinleştirilmesine, 
erişilebilirliğin artırılmasına ve 
sürücülerle yayalar arasında görünürlüğün 
artırılmasına yardımcı olur. 

Yükseltilmiş geçitler işlek mahallelerin 
ana caddelerinde ve ticaret bölgelerindeki 
sokaklarda ya da daha düşük hızlı 
küçük mahalle sokaklarının daha geniş 
koridorlarla buluştuğu noktalarda 
uygulanabilir. Bkz. 11.5 ve 11.6: 
Yükseltilmiş Küçük Kavşak ve Mahalle 
Giriş Kavşağı.

Geçit Türleri

Yaya Yoğunluğu
Sinyalizasyonlu
Kavşakta
Yapı Adası Ortasında
Taşıt Hızı
Taşıt Yoğunluğu

Yaya Yoğunluğu
Sinyalizasyonlu
Kavşakta
Yapı Adası Ortasında
Taşıt Hızı
Taşıt Yoğunluğu

Yaya Yoğunluğu
Sinyalizasyonlu
Kavşakta
Yapı Adası Ortasında
Taşıt Hızı
Taşıt Yoğunluğu

Düşük ila Yüksek
Evet
Evet
Hayır
Her Hız 
Düşük ila Yüksek

Yüksek
Evet
Evet
Hayır
Her Hız 
Orta ila Yüksek

Orta ila Yüksek
Hayır
Evet
Evet
30 km/saat altı 
Orta ila Yüksek

İnsan için Sokak Tasarımı
Yayalar için Tasarım
Yaya Geçitleri
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Trafik Sakinleştirmeli Geçitler

Sürücülerin geçit riayetinin düşük olduğu 
yapı adası ortasındaki geçitlerde hız kesici 
setler, platformlar ve yastıklar gibi dikey 
saptırma önlemleri kullanarak sürücülerin 
hızlarını düşürün ve yaya geçidine 
yaklaşmakta oldukları konusunda onları 
uyarın. 

Dikey hız denetimi elemanları taşıt hızına 
göre geçitten 5-10 metre geride olmalıdır. 
Geçitten önce konacak bir dizi kasis riayet 
düzeyini artıracaktır.

Yayalar tarafından çalıştırılabilecek 
uyarı ışıkları, yanıp sönen işaretler ya 
da Yüksek Yoğunluklu Etkinleştirmeli 
Geçitler (HAWK) kullanarak sürücülerin 
farkındalıklarını ve yaya güvenliğini artırın.

Yaya geçidi yükseltilerek de yayalar ile 
sürücüler arasında karşılıklı görünürlük 
artırılabilir.

Taşıt yoğunluğunun yüksek olduğu 
sokaklarda geleneksel geçitleri ve sabit 
sinyalizasyonu tercih edin.

Şaşırtmalı Geçitler

Şaşırtmalı geçitler sadece yaya geçiş alanı 
derinliği tam erişilebilirliğe izin verdiğinde 
uygulanmalıdır. Bu geçitler, yayaların gelen 
araç trafiğine doğru dönmesine yol açarak 
geçit boyunca görünürlüğü artırırlar.

Refüj genişliği en az 3 metre olmalı, yaya 
geçidinin iki ayağı arasındaki kayma 
1 metreden fazla olmamalı, en düşük 
geçiş mesafesini sağlamalıdır.

Bu tür yapı adası ortası geçitlerde durma 
çizgisi 5-10 metre geri çekilmelidir.

Taşıt hacmi yüksek ya da riayet düzeyi 
düşükse hız kesici setler, platformlar, 
yastıklar ya da sabit sinyalizasyon gibi 
trafiği sakinleştirici başka stratejiler 
kullanılmalıdır.

Daralma Noktası/Yol Verme Geçitleri

Daralma noktalarıyla birleştirilmiş geçit 
tasarımı yapı adası ortasında kısa geçitler 
elde edilmesini sağlar. 

Yapı adası ortasında yolun iki şeritten bir 
şeride düşürülmesi sayesinde sürücüler 
hız düşürmeye ve karşı taraftan gelen 
trafiğe yol vermeye zorlanır.

Acil durum müdahale araçlarının erişimi 
için daralma noktasında 3,5 metre şerit 
genişliği bırakın.

Yaya Yoğunluğu
Sinyalizasyonlu
Kavşakta
Yapı Adası Ortasında
Taşıt Hızı
Taşıt Yoğunluğu

Yaya Yoğunluğu
Sinyalizasyonlu
Kavşakta
Yapı Adası Ortasında
Taşıt Hızı
Taşıt Yoğunluğu

Yaya Yoğunluğu
Sinyalizasyonlu
Kavşakta
Yapı Adası Ortasında
Taşıt Hızı
Taşıt Yoğunluğu

Düşük ila Yüksek
Hayır/Uyarmalı
Hayır (yüks. tercih edin)

Evet
30 km/saat üzeri 
Orta

Düşük ila Yüksek
Uyarmalı
Hayır
Evet
30 km/saat üzeri 
Orta

Düşük 
Hayır 
Hayır 
Evet
30 km/saat altı 
Düşük

İnsan için Sokak Tasarımı
Yayalar için Tasarım
Yaya Geçitleri
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6.3.6 | Yaya Adaları

Refüj ya da adalar, yayalar için iki aşamalı geçiş 
sağlayarak birden çok şeridi katetmeyi daha kolay ve 
daha güvenli kılarlar. 
  Bunlar, yayaların üç ya da daha fazla şerit katetmek 
zorunda olduğu yerlerde veya hız ve taşıt hacimlerinin tek 
aşamalı geçişi imkânsız ya da güvensiz kıldığı daha dar 
sokaklarda kullanılmalıdır.

Yaya Adaları

En az 1,8 metre derinlikte olması gereken 
yaya adaları için tercih edilen derinlik 
2,4 metredir. 

Yaya geçiş alanının genişliği yaya 
geçidininki kadar ya da en az engelsiz 
yaya geçiş alanının genişliğinde olmalıdır. 
Yaya geçiş alanı 3 metreden daha geniş 
olduğunda araçların yaya adası üzerine 
park etmesini ya da manevra yapmasını 
engellemek için babalardan yararlanın.

Bir yaya adası ideal olarak 10-12 metre 
uzunlukta olmalı, bekleme alanının iki 
ucunda da yeterli koruma sağlamalıdır. 
Sürücülerin bu alanı U dönüşü için 
kullanmalarını engellemek için daha uzun 
adalar kullanılabilir.

Yaya adaları sürücüler için net bir şekilde 
görülebilir, iyi aydınlatılmış olmalıdır; gece 
görünürlüğünü artırmak için reflektörler 
yerleştirilmelidir. 

Yaya adalarında geçiş için bekleyen 
insanları korumak için kenar taşları, 
babalar ve başka elemanlar bulunmalıdır.

Refüj Uçları

Kavşaklarda yer alan tüm yaya adalarında 
yaya geçidinden öteye uzanan bir uç ya da 
burun bulunmalıdır. 

Bunlar refüjde bekleyen insanları hareket 
eden taşıtlardan korur ve dönüş yapan 
sürücüleri yavaşlatır. 

Geçiş mesafesini daha da azaltmak 
için kaldırım kenarına park edilebilen 
kavşaklarda kaldırım uzantıları oluşturun.

Refüj uçlarını kaldırım kenarlarıyla 
hizalayarak dönüş yapan araçların hızını 
düşürün ve yaya geçidini engelsiz yaya 
geçiş alanı ile aynı hizada tutun. 

Refüjde Yaya Geçiş Alanları

Yükseltilmiş refüjlerde yaya geçiş alanı 
açarak hemzemin geçiş sağlayın. Tercih 
edilen önemli yaya güzergâhlarının 
bulunduğu yerlerde, toplu taşıma 
duraklarının önünde ve önemli varış 
noktalarında ya da en yakın güvenli yaya 
geçidinin 80-100 metre mesafede olduğu 
durumlarda bu tür yaya geçiş alanları 
sağlanmalıdır. 

Her yönde birden çok şeritli sokaklar ya da 
30 km/saatin üzerindeki hızlarda geçitler 
sinyalizasyonlu ya da trafik sakinleştirmeli 
olmalıdır.

Sinyalizasyon yoksa geçit yükseltilmiş  
ya da trafik sakinleştirmeli olmalıdır. 

Refüjler en az 1,8 metre, tercihen 
2,4 metre derinlikte olmalıdır. 

Yaya geçiş alanının genişliği yaya geçidinin 
genişliğine eşit ya da en az engelsiz yaya 
geçiş alanı kadar geniş olmalıdır.

İnsan için Sokak Tasarımı
Yayalar için Tasarım
Yaya Adaları
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6.3.7 | Kaldırım Uzantıları

Kaldırım uzantıları, yaya geçiş mesafelerini azaltır ve 
yaya alanını artırır. Fiziksel ve görsel olarak yolu daraltan 
kaldırım uzantıları, bekleme alanını artırır ve sokak 
mobilyaları ve banklara, 

toplu taşıma duraklarına, ağaçlara ve peyzaj 
düzenlemelerine yer açar. Bunlar şehrin her yerinde 
uygulanabilir, farklı boyutlarda olabilir ve sel suyu 
yönetimi ve diğer kamusal alan iyileştirmeleri ile 
birleştirilebilirler.

Kaldırım Uzantıları

Kaldırım uzantıları, kaldırımın park 
şeridine doğru uzanan parçalarıdır. 
Bunlar yol üstü park yerlerinin olduğu 
her yerde, görünürlüğü artırmak, geçiş 
mesafesini azaltmak, fazladan bekleme 
alanı sağlamak ve oturma alanı ya da 
peyzaj düzenlemelerine alan açmak için 
kullanılmalıdır.

Tamamen yeniden inşa öncesinde, geçit 
noktaları yavaşlatılmış trafik bölgesine 
girildiğini gösteren hatlar ya da tabelalar 
kullanılarak tasarlanabilir.

Bir kaldırım uzantısının uzunluğu en az 
yaya geçidinin genişliği kadar, tercihen 
durma çizgisine erişecek kadar olmalıdır.

Kaldırım uzantıları genellikle trafik 
sakinleştirme önlemi olarak kullanılır ve 
yapı adası ortasında uygulandıklarında 
daralma noktası, düşük hızlı bir sokağın 
girişinde kullanıldıklarında geçit noktası, 
taşıt hızını düşürmek için S şeklindeki 
bir seyahat alanı oluşturmak üzere 
kullanıldıklarında kıvrımlama  olarak 
adlandırılır. Bkz. 6.6.7: Trafik Sakinleştirme 
Stratejileri. 

Bir otobüs durağını park şeridi ile 
hizalamak için kullanıldıklarında kaldırım 
uzantılarına genişletilmiş otobüs yolcu 
bindirme alanı denir. Bkz. 6.5: Toplu Taşıma 
Kullanıcıları için Tasarım.

Kaçış Şeridi Kaldırma

Kaçış şeridi kaldırma uygulaması, 
kaldırımın trafik şeridi ve adasını dahil 
edecek şekilde uzatılmasını sağlar. 
Kaçış şeritleri bazen önemli kent içi 
yollarının kesişiminde, yayaların aleyhine 
olacak şekilde taşıtların dönüşünü 
kolaylaştırmak için konulur. Kaçış şeritleri 
taşıtların daha yüksek hızlarda dönmesine 
yol açar, sürücü ve yaya görünürlüğünü 
düşürür, yayalar için potansiyel güvenlik 
sorunu yaratır.

Kaçış şeritlerinin kaldırılması için her 
zaman operasyonel değişiklikler yapılması 
gerekmez ama bu uygulamayla sağa 
dönüş yapan taşıtlar ile karşıya geçmeye 
çarpışma riski ciddi ölçüde azaltılabilir

Kaçış şeridi kaldırma uygulaması, 
yayaların taşıtlara maruziyetini azaltır 
ve yayalara ayrılan alanı artırır, sokak 
mobilyası ve peyzaj düzenlemeleri için 
alan yaratır.

Köşe Hizalanmaları

Köşe hizalanmaları kaldırım köşelerini 
olabilecek en kısa yarıçap ile tasarlatarak 
kaldırımı uzatır. Köşe hizalamaları 
yayalar ile sürücüler arasında karşılıklı 
görünürlüğü ve bekleme alanını artırırken 
geçiş mesafesini kısaltır.

Bunlar genellikle geçici kaplama 
malzemeleri kullanarak ve operasyonel 
değişiklikler yapılmadan uygulanabilir. 
Geniş yarıçaplı kaldırım köşeleri, taşıtları 
daha hızlı dönüş yapmaya davet eder ve 
yayaların taşıtlara maruziyetini artırır.

Kaldırımların hizalanması yaya alanını 
genişletir, daha direkt bir yürüme alanı 
elde edilmesine ve yaya rampalarının daha 
iyi hizalanmasına izin verir ve böylece 
erişilebilirliği artırır.

İnsan için Sokak Tasarımı
Yayalar için Tasarım
Kaldırım Uzantıları
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Yaya Rampaları

Yaya rampaları tekerlekli sandalye ve başka kişisel hareketlilik 
araçları kullanan, bebek arabaları, el arabaları ya da ağır 
bagaj taşıyan kişiler için kaldırıma erişimi kolaylaştıran eğimli 
düzlemlerdir. Bunlar genellikle üç bileşenden oluşur: meyil, üst 
pist ve yan rampalar.
• Meyil 

Meyil kaymaz malzemeden yapılmış ve en fazla 1:10 (%10) ve 
ideal olarak 1:12 (%8) eğimli olmalıdır. Rampa genişliği engelsiz 
yaya geçiş alanı genişliği kadar olmalıdır: En az 1,8 metre, 
tavsiye edilen 2,4 metre.

• Üst Pist 
Üst pist rampanın üst tarafındadır ve yan rampalar arasından 
rampaya erişim sağlar. Pist alanı engelsiz yaya geçiş alanı 
genişliğinde ya da en az 1,8 metre genişlikte olmalıdır.

• Yan Rampalar 
Yan rampaların amacı ayak takılması tehlikesini önlemektir. Yan 
rampa meyilleri 1:10’u aşamaz. Üst ve alttaki seviye kırılmaları 
rampanın yönüne dik olmalıdır.

Yerin kısıtlı olduğu ve üst pistin sığdırılamadığı durumlarda  
yaya rampaları kaldırımlara paralel konumlanabilir. 
En az 1,8 metre uzunluğunda, terazide bir pist tekerlekli 
sandalyelerin manevra yapmasına izin verir.

Hissedilebilir Yüzeyler

Kaldırım rampalarında ve yaya, taşıt ya da paylaşım alanları 
arasındaki diğer geçişlerde kabartmalı zemin kaplaması ya da 
hissedilebilir uyarılar kullanın.

Hissedilebilir yüzeyler insanları çakışma bölgelerinin yaklaştığı 
konusunda uyaracak yeknesak bir anlam taşımayı amaçlayan 
belirgin bir dokuya sahip olmalıdır. 

6.3.8 | Evrensel Erişim

İnsan için Sokak Tasarımı
Yayalar için Tasarım
Evrensel Erişim

RAMPA

En az 

1,8 m

1,8 m

1,8 m

Yan
Rampalar Seviye

Kırılmaları

10 

 (%12)  (%12)

 (%10)
1 

Üst
Pist

Üst

Pist
Pist

1,5 m

RAMPA

En az 

1,8 m

1,8 m

1,8 m

Yan
Rampalar Seviye

Kırılmaları

10 

 (%12)  (%12)

 (%10)
1 

Üst
Pist

Üst

Pist
Pist

1,5 m

RAMPA

En az 

1,8 m

1,8 m

1,8 m

Yan
Rampalar Seviye

Kırılmaları

10 

 (%12)  (%12)

 (%10)
1 

Üst
Pist

Üst

Pist
Pist

1,5 m

“Geç” karosu “Dur” karosu



KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ90 KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ 91

Yön Bulma 

Yön bulma sistemleri, çok modlu bilgi sunarak ve yaya 
perspektifini benimseyerek yürüme ve toplu taşım kullanımını 
teşvik etmelidir. Yön bulma başka görsel yönlendirmelerle birlikte 
çalışarak insanların yönlerini tayin etmelerine yardımcı olur ve bir 
kentin coğrafyasında yön bulmak konusunda özgüven sağlar. Yön 
bulma insanların bir varış noktasının yakınlığını anladıklarında 
yürümeyi seçme konusunda rahatlığını artırabilir.

Nitelikli yön bulma sistemleri 5 ve 10 dakikalık yürüme mesafeleri 
ile yürüme ve bisikletle ulaşma sürelerini göstermelidir.

Konum

Yön bulma elemanlarını toplu taşıma durakları, parklar, kamu 
tesisleri ve pazar yerleri gibi yaya hacminin yüksek olduğu önemli 
varış noktalarının yanına yerleştirin. 

Boyut

Yön bulma elemanlarını insan vücudu, gözü ve boyuna göre, yetişkin, 
çocuk ve tekerlekli sandalye kullanan insanları kapsayacak şekilde 
ölçeklendirin. Yazı tipi ve boyutu basit ve zor gören ya da görme 
bozukluğu olan insanlar için yeterli büyüklükte olmalıdır. Özellikle 
önemli varış noktalarında ve yaya hacminin yüksek olduğu yerlerdeki 
harita ve tabelalarda Braille alfabesi de kullanılmalıdır.

Evrensel olarak anlaşılabilir net bir görsel dil, grafik standartlar ve 
haritalar kullanın. Kapsayıcı işaret levhaları ve yön bulma, semtte 
yaşayan ve çalışanlardan ziyaretçi ve turistlere kadar her tür 
kullanıcıyı yönlendirebilmelidir. 

6.3.9 | Yön Bulma

LEGİBLE LONDON; LONDRA, BİRLEŞİK KRALLIK

Legible London (Okunaklı Londra) yayaların Londra içinde 
yollarını bulmalarına yardımcı olmak için tasarlanıp 
uygulanmış bir yön bulma sistemidir. Haritalar 15 ve 5 dakikalık 
yürüme halkaları ile seyahat sürelerini göstermekte, 
kullanıcıların dönük olduğu yöne çevrili göz hizasında haritalar 
kullanmaktadır. 
 İstasyonlarda işaret levhaları istasyon işaretleriyle 
bütünleştirilerek sokak mobilyası kalabalıklığı en aza 
indirilmiştir. Transport for London (TfL - Londra Ulaşım 
Müdürlüğü) kuruluşu etkileşimli haritalar için dokunmatik 
ekran teknolojisi ve diğer gerçek zamanlı bilgilendirme 
hizmetlerini sisteme dahil etmek için prototip çalışmaları 
yapmaktadır. 
 Programı geliştirmek için ilçe yönetimleri, İş Geliştirme 
Bölgeleri ve başka kuruluşlarla iş birliği yapılmaktadır. TfL, 
Okunaklı Londra’nın tasarımının kapsayıcı olmasını, adım 
sayısı, kaldırım genişliği ve yaya geçitlerini göstermesini 
sağlamak için engelli gruplarını temsil eden çeşitli kuruluşlarla 
birlikte çalışmıştır. 
 2006 yılında başlatılan Okunaklı Londra şu an 1.300 adet  
tabela içermektedir. Araştırmalar 10 kişiden 9’unun 
yönlendirme için durup bilgileri okumaya istekli olduğunu 
göstermektedir.

Londra, Birleşik Krallık

İnsan için Sokak Tasarımı
Yayalar için Tasarım
Yön Bulma
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6.4 | Bisikletliler için Tasarım

Bisiklet şeritleri ve yolları hem gündelik 
kullanımda sosyalleşmeye ve sohbet etmeye 
izin veren sürüşlere hem de uzun mesafeli 
yolculuklara izin vermelidir. Bunlar  
5 yaşından 95 yaşına her türden sürücü için 
ve tüm rahatlık düzeylerinde tasarlanmalıdır.

6.4.1 | Genel Bakış
Verimli ve cazip bir ulaşım modu olarak bisiklet kullanımının 
teşvik edilmesi için güvenli ve kesintisiz bisikletli ulaşım 
altyapısının sağlanması gereklidir. Bisiklet sağlıklı, ekonomik, 
eşitlikçi ve sürdürülebilir bir ulaşım türü olup trafik sıkışıklığı ve 
yol güvenliğini olumlu etkiler. Bisiklete yatırım yapan şehirlerde 
sıkışıklık düzeyleri düşmekte ve sokaklar tüm kullanıcılar için 
daha güvenli hale gelmektedir.4 
 Bisiklet kullanımı ekonomi için de faydalıdır. Yakın geçmişteki 
pek çok araştırmada bisiklet kullanımının yerel ekonomi 
üzerindeki etkileri ortaya konmuştur. Alışveriş alanlarına 
bisikletle erişimi artıran şehirler yeni müşteriler cezbeder, yerel 
dükkanlarda daha fazla para harcanmasını sağlar ve dolayısıyla 
daha fazla istihdam ve vergi geliri elde eder.
Altyapı ve tasarım, bisiklet kullanımının daha popüler hale 
gelmesini sağlayarak farklı kesimlerden potansiyel bisiklet 
kullanıcılarına cazip kılabilir. 
 Bisikletliler için düşük hızın görüldüğü görece sakin sokaklarda 
yolu motorlu taşıtlarla paylaşabilmek mümkünken daha yoğun, 
geniş caddelerde ve kavşaklarda tercihli tesislere ihtiyaç duyulur. 
Her yaş ve beceriden bisikletliler için güvenli ve kapsamlı bisiklet 
ağları tasarlayın. Bisiklet güvenli bir tercih değilse potansiyel 
bisikletliler, bisiklete binmemeyi tercih edebilir. 
 Yüksek hacimli koridorlar, daha yüksek hacimler taşıyabilmek 
için daha geniş bisiklet tesisleri sunmalıdır. Bisikletle gezilebilir 
bir şehir yaratmak için güvenli bisiklet park yerleri, toplu taşımaya 
kolay erişim ve bir bisiklet paylaşım sistemi gerekir.

Hız
Bisiklet sürücüleri amaçlarına, toplam rota uzunluğuna, ustalık 
düzeylerine ve kullandıkları tesise göre değişen hızlarda sürerler. 
Küçük çocuklar teslimat yapan sürücülerden daha yavaş 
gidecek, ziyaretçiler yerel halk ve işe gidip gelenlerden farklı 
bisiklet sürecektir. Bisiklet tesislerini farklı hızlardaki sürücüleri 
düşünerek tasarlayın ve hız farkları ve taşıt hacimlerini göz 
önünde bulundurarak trafik şeritlerinden yeterli koruma sağlayın. 
 20 km/saate kadar çıkabilen elektrikli bisikletler genellikle 
diğer bisikletlerle aynı tesisleri kullanır. Yüksek hacimli 
koridorlarda hızlı sürücülerin yavaş olanları geçebilmeleri için 
daha geniş bisiklet şeritleri tasarlayın.

İnsan için Sokak Tasarımı
Bisikletliler için Tasarım
Genel Bakış
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Bisiklet tesisleri çeşitli araçlar ve sürücülere, küçük üç tekerlekli bisikletler 
süren çocuklara ve büyük kargo bisikletleriyle yük taşıyan kişilerin yanı sıra 
bisikletli rikşalar ve pedallı faytonlara da uygun tasarlanmalıdır.

En yaygın motorsuz, tek tekerlek hatlı taşıttır. 

Pedallı fayton ve bisikletli rikşalar gibi üç tekerlekliler daha 
geniştir ve bazı durumlarda bisiklet şeridi tesislerini paylaşırlar. 
Bunlar tipik olarak bir ya da iki yolcu taşırlar. 

Kargo bisikletleri insan gücüyle çalışan ve yük taşımak için özel 
olarak tasarlanmış taşıtlardır. Farklı biçim ve boyutlarda, iki ya da 
üç tekerlekli olabilirler.

Bunlar elektrikli motorlara sahip bisikletlerdir.

Geleneksel Bisikletler

Üç Teker, Bisikletli Rikşalar ve Pedallı Faytonlar

Kargo Bisikletleri ve Pedallı Kamyonlar

Elektrikli ya da E-bisikletler

Türler

Konfor Düzeyleri
Pek çok insan bisiklete binmek ister fakat motorlu taşıtlarla 
stresli etkileşimlere girme endişesiyle vazgeçer. Bu tür potansiyel 
bisikletliler “istekli ama kaygılı” şeklinde tanımlanır ve nüfusun 
büyük çoğunluğuna karşılık gelirken yaş ve bisiklete binme 
becerisi bakımından çeşitlilik gösterir.5 Deneyimli ve ortalama 
bisikletliler ise trafiğe daha toleranslı olmakla birlikte nüfusun 
çok daha küçük bir bölümünü oluşturur.

Bisiklet tesisleri sadece çok becerikli ve deneyimli bisikletçilere 
değil aynı zamanda ve özellikle de bisiklete binmeyi öğrenen 
çocuklara, yaşlı sürücülere, çocuk ya da yük taşıyan yetişkinlere 
ve uzun mesafeler katederek işe gelip giden kişilere göre 
tasarlanmalıdır. 
Bu sürücülerin motorlu taşıt trafiğinden ayrılma ve korunma 
bakımından daha yüksek düzeyde önlemlere ihtiyacı vardır. 

İnsan için Sokak Tasarımı
Bisikletliler için Tasarım
Genel Bakış
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6.4.2 | Bisiklet Ağları

Bisikletin uygulanabilir bir ulaşım seçeneği olarak desteklenmesi 
için kapsamlı bir bisiklet tesisleri ağı planlanıp tasarlanmalıdır. 
Mevcut sokak ağı ve önemli varış noktalarına dayalı bir rota 
hiyerarşisi belirlenmelidir. Bisiklet ağlarını toplu taşıma 
sistemleriyle ve yaya öncelikli alanlarla bütünleştirin. Bisiklet 
ağlarının tasarımı tüm sürücüler için güvenlik, kapasite ve 
bağlantılılığı göz önünde bulundurmalıdır. Mevcut talebe göre 
değil gelecekteki kapasite ve ulaşım modu dağılımı hedeflerine 
göre tasarım yapın.

Güvenlik

Güvenlik 
Kent yönetimleri tüm yaşlar ve beceri seviyeleri için güvenli rotalar 
sunan bisiklet tesisleri tasarlamalı ve uygulamalıdır. Tesisler 
bakımlı olmalı, kirden ve engellerden arındırılmalıdır. 

Görüş hatları 
Tesislerin bisiklet üzerindeki kişinin hem yaya ve sürücüleri  
hem de park etmiş taşıtları net bir şekilde görebilmesi için  
açık görüş hatları sunduğundan emin olun.

Konfor

Konfor ve Kalite 
Kendine daha az güvenen sürücüler için strese neden olmayan 
tesisler sağlayın. Tesisin kalitesi, sürüş için ayrılan alan 
miktarı ve hareket eden taşıtlar ile aralarındaki tampon o 
rotanın kullanılabilirliğini ve güvenliğini etkileyecektir. Yüzeyin 
pürüzsüzlüğü, su drenajı ve ek peyzaj düzenlemeleri sürüş 
kalitesine katkıda bulunur. Ağaçlar ise sıcak iklimlerde koruma ve 
gölge sağlayabilir. 

İşaret Levhaları ve İletişim 
Bisikletler için net yön bulma yönergelerine ve motorlu araç 
sürücüleri için işaret levhalarına yer vererek kullanıcılar 
arasında farkındalığı artırın. Mesafeler, yönler, öncelikler ve 
diğer kullanıcılarla paylaşılan bölgeleri zemin işaretleri ve 
tabelalarla belirtin. Kentteki bisiklet ağının haritasını oluşturun 
ve rota türlerini gösterin. Bisiklet ağlarındaki gelişmeleri medya 
kampanyaları ve açık sokak ya da işe/okula bisikletle ulaşım 
programları gibi etkinliklerle duyurun ve bisiklet tesislerini tanıtın. 
İşaretler ve iletişim bisikletlilerin şehirde daha iyi yön bulmalarına 
ve ulaşımdaki genel payının arttırılmasına yardımcı olur. 

Bağlantılılık

Bağlantılı ve Sürekli 
Bisiklet rotaları, bisikletlilerin varış noktalarına ulaşmasına 
izin vermelidir. Yol boyunca şerit türleri değişebilmekle birlikte 
bisiklet tesislerinin sürekliliğinin sağlanması, bisikletin cazip 
ve sürdürülebilir bir ulaşım modu olarak tanıtılması için çok 
önemlidir. 

Kapsamlı 
Ağın tüm mahalleleri kapsaması, bisiklet tesisleri ve altyapıya 
eşitlikçi erişim sağlaması gerekir. Bisiklet ağları planlanırken 
toplu taşıma istasyonları, okullar, parklar, pazar yerleri, toplum 
merkezleri, fabrikalar ve ofis alanları birbirine doğrudan 
bağlanmalıdır. 

Doğrudan 
Bir bisiklet ağı, sürücüleri gidecekleri yere doğrudan ve kolay bir 
şekilde ulaştırmalı, dolambaçlı rotalardan mümkün olduğunca 
kaçınmalıdır. Dik yokuşlar ya da tepelerin olduğu yerlerde 
toplamda daha düz bir rota yaratılacaksa dolaylı rotalar tercih 
edilir. Gidiş-gelişli paylaşımlı bisiklet sokakları tüm şehri 
kapayacak bir yaklaşım olarak benimsendiğinde ve motorlu taşıt 
sürücüleri için bilinçlendirme ile desteklendiğinde geçirgenliği ve 
bisiklet sürücüleri için erişimi artırabilir. 

EĞİMSİZ BİSİKLET YOLU “THE WIGGLE” 
SAN FRANCİSCO, ABD
The Wiggle, San Francisco'daki bisiklet ağının bir bölümüne 
verilen yerel isimdir. Bisiklet ağının bu bölümü, San Francisco 
şehir merkezi ile Golden Gate Parkı arasında nispeten eğimsiz 
bir rotadır ve bisikletlilerin San Francisco’nun dik yokuşlarının 
bir kısmından kaçınmalarına yardımcı olur. Ortalama eğimi 
%3 olan The Wiggle, %6 eğimin üzerine hiç çıkmadan, zik zak 
çizerek, birkaç yapı adasını birbirine bağlar.
 Bisikletliler, The Wiggle'ı kullanarak birbirine bağlantılı 
bisiklet tesisleri sayesinde kentin doğusundaki ve 
merkezindeki büyük mahalleler ile batısındaki büyük 
mahalleler arasında seyahat edebilmektedir.

İnsan için Sokak Tasarımı
Bisikletliler için Tasarım
Bisiklet Ağları
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Bisiklet Ağları: Kent yönetimleri kapsamlı 
bisiklet ağları planlayıp uygulayarak 
sürdürülebilir bir ulaşım modu olarak 
bisiklete öncelik vermelidir. Güvenli, kolay 
ve bağlantılı rotalar sunan çeşitli bisiklet 
tesislerinin oluşturulması bisikletlilere motorlu 
taşıt kullanmadan önemli varış noktalarına 
ulaşmaları için destek olacaktır. Bisiklet 
ağlarını bisiklet park yerleri, anlaşılır yön 
bulma tabelaları, bisiklet paylaşım programları 
ve kolektif ulaşım altyapısına bağlantılar ile 
tamamlayın. 

 Paylaşımlı bisiklet sokağı 

 Bisiklet şeridi 

 Gidiş-gelişli paylaşımlı bisiklet şeridi 

 Çift tarafı emniyetli, ayrılmış bisiklet yolu 

 Tek yönlü bisiklet şeridi 

 Çift yönlü bisiklet yolu

 Bisiklet paylaşım istasyonu

İnsan için Sokak Tasarımı
Bisikletliler için Tasarım
Bisiklet Ağları

Sidney, Avustralya. Aynı zamanda yeşil altyapı 
içeren korumalı bir bisiklet yolu. 

Kopenhag, Danimarka. İnsanların yan yana 
bisiklet sürmelerine olanak tanıyan geniş ve 
yükseltilmiş bisiklet yolları.

Buenos Aires, Arjantin. Tek yönlü bir sokakta 
bağlantılılığı artıran çift yönlü bir bisiklet şeridi.
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Trafik 
Yönlendiriciler

Çift Kademeli 
Dönüş Bekleme 
Alanları

Öne Alınmış 
Durma Çizgileri 
ya da Bisiklet 
Bekleme Alanları

Köşe Adalar

Parçalı Beton 
Bölücüler

Sabit 
Tamponlar

İşaretli 
Tamponlar

Bisiklet 
Tesisleri

Trafik yönlendiriciler, 
otomobillerin düz 
ilerlemesini engellerken 
bisikletlilerin devam 
etmesine izin veren sokak 
elemanlarıdır. Bu elemanlar, 
taşıt yoğunluğunun düşük 
tutulmasını ve paylaşımlı 
bisiklet sokaklarında taşıt 
hızlarının düşürülmesini 
sağlayabilir. Bazı yönlendirici 
düzenlemeleri bitki ve yeşil 
altyapı eklenmesine de  
imkân tanır.

Bisiklet tesisleri, bisikletlerin 
hareketi için özel olarak 
tasarlanmış mekânlardır. 
Tercihli ve özelleştirilmiş 
olmak üzere başlıca iki tür 
bisiklet tesisi bulunur. Tercihli 
tesisler, yolun tercihen 
bisikletlilerin kullanımına 
tahsis edilmiş bölümüdür. 
Bunlara genellikle bisiklet 
şeridi denir. Özelleştirilmiş 
tesisler ise dikey elemanlarla 
ana yoldan fiziksel olarak 
ayrılmış tesislerdir ve sadece 
bisikletliler tarafından 
kullanılabilir.

Çift kademeli dönüş bekleme 
alanları, bisikletlilerin iki 
sinyal aşaması kullanarak 
gelen trafiği kesip dönüş 
yapmasına izin veren boyalı 
bekleme alanlarıdır. Bunlar 
bisikletliyi dönüşün ilk 
aşamasında, genellikle bir 
park şeridi veya bir tampon 
boyunca ya da karşıdan gelen 
trafik şeridinin önünden 
geçirerek taşıt yolundan 
çıkarmak için tasarlanmıştır. 
Bisikletli ışık değiştiğinde 
dönüş bekleme alanını 
kullanarak ikinci yönde devam 
edebilir.

Sabit tamponlar yol yatağına 
inşa edilen ve bisiklet yolunun 
fiziksel olarak ayrılmasını 
sağlayan bariyerlerdir. 
Bunlar bisikletlilerin 
güvenliğini artırır, otomobil ve 
kamyonların yola girmesini 
engeller. Bitkilendirilmiş 
tamponlar aynı zamanda 
güzelleştirme ve yeşil altyapı 
entegrasyonu fırsatı sunar. 
Bitişiğindeki bisiklet yolunun 
drenajı iyi tasarlanmalı ve 
genişliği bisikletlilerin  
yan yana geçmesine  
izin vermelidir.

Öne alınmış durma çizgileri 
sinyalizasyonlu kavşaklarda 
durma çizgilerinden önce 
araçlar için ayrılmış alanlar 
sağlar. Bunlar, bisikletlilerin 
kırmızı ışıkta bekleyen 
taşıtların önüne geçmelerine 
izin verir. Bisikletlilerin trafiği 
keserek dönmelerine ve 
bisiklet şeridinin önünden 
dönen taşıtlarla çarpışmaktan 
kaçınmalarına yardımcı 
olurken bisikletliler ve taşıtlar 
için bekleme süresini azaltırlar. 
Öne alınmış durma çizgileri, en 
az 3 metre derinlikte olmalı, 
bisikletlinin girişte manevra 
yapmasına ve öne dönük 
olmasına imkân vermelidir. 
Öne alınmış durma çizgileri, 
daha derin tutularak daha fazla 
sayıda bisiklet barındırabilir.

Hemzemin ve işaretli 
tamponlar bisiklet 
şeritlerine paralel uzanan 
ve bunları yandaki motorlu 
taşıt trafiğinden ayıran 
mekânlardır. Bunlar 
motorlu taşıt sürücülerini 
bisiklet şeridine girmekten 
caydırırken bisikletlilerin 
konfor ve güvenliğini artırır. 
Tamponlar 1 metre genişlikte 
olmalıdır ve açılan araç 
kapılarının bisikletlilere 
çarpmasını engellemek için 
park şeritlerinin yanına da 
konabilirler.

Köşe adalar kavşak 
köşelerinde, kaldırımla yol 
arasında, bisikletliler için 
kıvrımlı bir alan sunan beton 
bariyerlerdir. Bunlar aynı 
zamanda bisikletliler için 
korunaklı bir bekleme alanı 
sunar ve iki aşamalı dönüşleri 
kolaylaştırır. Küçük yarıçaplı 
köşe adalar taşıtların hızını 
düşürür ve bisikletlilerin 
görünürlüğünü artırır.

Parçalı beton bölücüler 
bisiklet şeridi ile yol 
arasında fiziksel ayrım 
oluşturarak otomobil ve 
kamyonların girişini önlerken 
bisikletlilerin bisiklet 
yolundan çıkabilmelerine 
izin verir. Bunlar nispeten 
dardır ve bisikletli güvenliği 
ve rahatlığını artırmanın 
kolay bir yoludur. Parçalı 
beton bölücüler kullanılan 
bisiklet yolları bisikletlilerin 
birbirlerinin yanından 
geçmesine izin verecek  
kadar geniş olmalıdır.

6.4.3 | Bisikletliler için Araç Kutusu

Bisikletliler için güvenli ve konforlu bir çevre tasarlamak 
için kapsamlı bir yaklaşım benimsemek üzere aşağıdaki 
bileşenlerden oluşan listeyi kontrol listesi olarak kullanın.

İnsan için Sokak Tasarımı
Bisikletliler için Tasarım
Bisikletliler için Araç Kutusu
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Bisiklet 
Paylaşım 
İstasyonları

Bisikletler için 
Sinyalizasyon

Bisiklet Park 
Yapıları

Bisiklet ResifiBisiklet 
Parkları 

Yön Bulma, 
Tabelalar ve 
İşaretler

Bisiklet park yapıları diğer 
sokak elemanlarından 
korunmuş, çok sayıda 
bisikletin parkına imkân 
tanıyan, kaliteli bisiklet park 
tesisleridir. Bunlar toplu 
taşıma istasyonlarına ya 
da alışveriş merkezi gibi 
önemli varış noktalarına 
yerleştirilir ve genellikle 
çok seviyeli bisiklet parkları 
kullanılarak kapasitesi en üst 
düzeye çıkartılır. Bu yapılar, 
civardaki bisiklet rotalarından 
kolayca erişilebilir olmalı 
ve bisikletlileri yönlendiren 
yön bulma ve tabelalarla 
desteklenmelidir.

Bisiklet resifi park şeridinde 
yer alan, sokağa yerleştirilmiş 
bir sıra bisiklet parkıdır. 
Mevcut park yerleri bisiklet 
parkı olarak verimli bir şekilde 
kullanılabilir ve kaldırımda yer 
açılmasını sağlar. Resifteki 
bisiklet parkları plastik bir 
delinatör ya da otopark stoperi 
ile park etmiş araçlardan 
korunmalıdır.

Bisiklet parkları bisikletlilerin 
bisikletlerini güvenli bir 
şekilde park etmelerine 
izin veren düşük maliyetli 
elemanlardır. Pek çok tasarım 
bulunmakla birlikte bunlar 
genellikle metal borudan 
yapılır ve beton bir yüzeye 
civatalanır. En çok önemli 
varış noktalarının yanına 
ya da ticaret alanlarına 
yerleştirildiklerinde faydalı 
olurlar ve en az 0,75 metre 
aralıkla yerleştirilmelidirler. 
Eşsiz tasarım olanakları 
sunmalarına rağmen görsel 
albeni için bisiklet parklarının 
işlevselliği ve güvenliliğinden 
taviz verilmemelidir.

Bisiklet paylaşım istasyonları 
paylaşımlı bisikletleri almak 
ya da bırakmak için kullanılan 
bisiklet parklarıdır. Pek çok 
örnekte bunlar ciddi fiziksel 
varlık gösteren birbirine 
bağlı bir dizi yuvadır. Bisiklet 
paylaşım istasyonları bisiklet 
dostu kentlerin ayrılmaz 
bir parçası olup spontane 
yolculuklara izin verir ve trafik 
sakinleştirme önlemi ya da 
motorlu taşıtlardan ek koruma 
sağlama işlevi üstlenir. Bunlar 
bisiklet altyapısına yakın 
yerleştirilmeli, yayalara net bir 
şekilde görünür olmalıdır.

Bisikletlere yönelik  
sinyalizasyonlar, özel olarak 
bisikletliler için tasarlanmış  
trafik sinyalizasyonlarıdır. Bunlar  
herhangi bir kavşakta, özellikle de  
yüksek hacimli sokaklar ve paylaşımlı 
bisiklet sokaklarında kullanılabilir. 
Bisiklet sinyalizasyonları taşıt 
trafiği hacminin ya da çakışmanın 
yüksek olduğu yerlerde güvenliği 
ve bisikletlilerin kendilerine 
güvenini artırır. Başta korunaklı 
tesislerle ilişkili olanlar olmak üzere 
bisikletlere yönelik sinyalizasyonlar, 
normal sinyalizasyon döngüsünün 
bir parçası olmalıdır. Sinyalizasyonlar 
uyarmalı ise otomatik algılama 
kullanın. Kentsel alanlarda butonlu 
etkinleştirmeden kaçının.

Yön bulma, tabelalar ve 
işaretler önemli varış 
noktalarına ulaşan ya da 
bisiklet tesislerini birbirine 
bağlayan bisiklet rotalarını 
gösteren elemanlardır. 
Bunlar arasında yön gösteren 
tabelalar, özellikle tasarlanmış 
sokak tabelaları ve yol 
üstündeki işaretler de bulunur. 
İyi tasarlanmış ve kapsamlı 
olduklarında bunlar bisikletliler 
için toplu taşıma yön bulma ve 
otoyol tabelaları kadar önemli 
bir hizmet sunar. Kendine 
güveni artırır, sürücülere bir 
bisiklet rotasında olduklarını 
ve dikkat etmeleri gerektiğini 
işaret eder.

İnsan için Sokak Tasarımı
Bisikletliler için Tasarım
Bisikletliler için Araç Kutusu

Bisiklet 
Köprüleri ve 
Altgeçitleri

Bisikletler için hemzemin tesisler 
ağırlıklı olarak tercih edilse de 
bazen köprü ya da altgeçitler 
bisikletliler için bir su elemanı  
ya da demiryolunun diğer tarafına 
doğrudan erişim sağlayabilir. Bunlar 
aynı zamanda aşırı sıcaklıkların 
görüldüğü iklim koşullarında bisiklet 
kullanmayı daha konforlu kılabilir. 
Bu elemanlar, iyi tasarlanmış, iyi 
ışıklandırılmış ve bisiklet ağının 
kullanışlı parçaları olabilmeleri için 
bakımlı olmalıdır. Köprülerdeki kot 
değişimleri asgaride tutulmalıdır. 
Ciddi kot değişimi söz konusuysa 
yüksek yoğunluklu rotalarda 
altgeçitler tercih edilir çünkü bunlar 
inişte hızlanmaya izin verir.
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Bisiklet tesisleri, sokak içinde bisikletlilerin hareketleri 
için özel olarak tasarlanmış tercihli mekânlardır. Bu 
tesislerin sağlanması her yaştan, beceri seviyesinden 
ve kendine güven düzeyinden bisikletlileri desteklemek 
için gereklidir. Bisiklet tesisleri bazı bağlamlarda kargo 
bisikletleri, bisikletli rikşalar ve diğer benzer araçlar içi 
konforlu bisiklet şeritleri sağlamak için de tasarlanabilir.

 Bulgulara göre kapsamlı bisiklet tesislerinin sokak 
ağının tamamında yaygın şekilde yerleştirildikleri yerlerde 
bisikletlilerin ulaşımdaki payı ciddi ölçüde artmakta ve 
çarpışmalar azalmakta, bu da sokakları tüm kullanıcılar 
için daha güvenli kılmaktadır. Toplam ağ içinde bisiklet 
şeritleri, bisiklet yolları ve paylaşımlı bisiklet sokakları 
gibi pek çok farklı tesis katkıda bulunabilir. 

Kaldırım Bölgesi

1  Kaldırıma ya da yaya 
bölgelerine bitişik olan bisiklet 
tesisleri hem yayaların hem de  
bisikletlilerin konforu için 
fiziksel olarak ayrılmalıdır.
 Kaldırım tamponu yayaları 
tercihli bisiklet tesisi içinde 
yürümekten, bisikletlileri ise 
kaldırımda sürmekten caydırır. 
 Kaldırım bölgesi bisiklet 
parkları, yön bulma haritaları 
ve bisiklet paylaşım 
istasyonları gibi önemli 
bisiklet altyapı elemanlarına 
ev sahipliği yapabilir.

Kenar Taşı

2  Kaldırım tamponu yoksa 
bisiklet tesisleri seviye olarak 
ayrılmalıdır. 
 Bisiklet yolları yol 
yatağından yükseltilir, bisiklet 
şeridi ile yaya alanı arasında 
en az 5 santimetre kenar taşı 
dikmesi bırakılmalıdır.

Türleri:

Engelsiz Bisiklet Geçiş Alanı

3  Engelsiz bisiklet geçiş 
alanı engellerden arındırılmış, 
engebesiz, sürekli bir sürüş 
yolu sağlamalıdır. Bu engelsiz 
geçiş alanının genişliği tek 
yönlü yollar için 1,8 ila 2 metre 
arasında değişebilir ve talebin 
daha yüksek olduğu yerlerde 
artabilir.

Tampon Bölge

4  Tampon bölge bisiklet 
yolu ile taşıt trafiği ya da park 
edilmiş araçlar arasında bir 
ayrım sağlar. 
 Tamponlar yükseltilmiş 
ya da hemzemin olabilir 
ve 1 metreden daha dar 
olmamalıdır. 
 Engelsiz geçiş alanını dikey 
objeler ya da yükseltilmiş 
bir refüj ile dikey olarak 
ayırmak bisiklet ya da taşıt 
süren kişilerin güvenliğini ve 
rahatlığını en üst düzeye çıkarır 
ve taşıt hızının 30 km/saatten 
daha hızlı ya da taşıt trafiğinin 
yoğun olduğu her sokakta 
tasarlanmalıdır.

6.4.4 | Bisiklet Tesisleri

1 32 4

İnsan için Sokak Tasarımı
Bisikletliler için Tasarım
Bisiklet Tesisleri

Dikey

Kesilmiş. Eğim Oranı 1:1

Monte Edilebilir. Eğim Oranı 1:4
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Bisiklet Şeritleri

Bisiklet Yolları

Paylaşımlı Bisiklet Sokakları

Geleneksel bisiklet şeritleri olarak da  
bilinen bu tesisler yolun çizgiler, 
tabelalar ve diğer kaplama işaretleri ile 
bisikletlilerin tercihli ya da özelleştirilmiş 
kullanımına ayrılan kısmı olarak 
tanımlanır. Bisiklet şeritleri genellikle 
aynı yöndeki diğer taşıt şeritlerinin sağ 
tarafında ya da tek yönlü sokakların sol 
tarafında olur. Bisikletliler diğer sürücüleri 
geçebilmek, dönüş yapmak ya da 
engellerden kaçınmak için şeritten çıkmak 
durumunda kalabilirler.

Bunlar motorlu taşıt trafiğinden fiziksel 
olarak ayrılmış ve kaldırımlardan ayrı, 
bisikletlere özel tesislerdir. Bisikletliler 
için en yüksek konfor düzeyini ve güvenliği 
sağlarlar. Bisiklet yolu olan sokaklarda 
tercihli tesislerin olmadığı eşdeğer 
sokaklara göre yaralanma oranları daha 
düşüktür.6 Korunaklı bisiklet yolları 
yükseltilmiş tamponlarla ya da park 
şeritleriyle ayrım sağlarken yükseltilmiş 
bisiklet yolları ya kaldırım seviyesine 
gelmek ya da kaldırımla sokak seviyesi 
arasında yarım basamak yükseklikte 
olmak üzere dikey olarak ayrılmıştır. 
Malzemeler, kenar taşları ya da babalar 
mekânı tanımlamaya yardımcı olur ve 
motorlu taşıtların girişini önler.

Bunlar bisikletlerin taşıtlarla yol alanını 
paylaştığı ve otomobillerin misafir 
sayıldığı sokaklardır. Bu sokaklarda 
hız 30 km/saati aşmamalıdır. Tasarım 
uygulamaları toplu taşıma trafiğini 
sakinleştirerek ya da kısıtlayarak motorlu 
taşıt hızını ve hacmini yönetirken 
bisikletliler için bağlantılılık korunur. 
Paylaşımlı bisiklet sokakları bisiklet 
ağlarında önemli bir rol oynayabilir, diğer 
bisiklet tesisleri arasında bağlantılar 
sağlayabilir ve bunları tamamlayıcı olabilir. 

Tesis Türleri

MADRİD, İSPANYA

Madrid Belediyesi, şehirde bisiklete 
binmeyi teşvik etmek amacıyla  
2016 yılına kadar bisiklet tesislerinin 
uzunluğunu iki katına çıkarmayı 
hedefleyen kapsamlı bir program 
başlatmıştır. Merkezdeki dar 
sokaklarda bağlantılılığı artırmak 
ve daha güvenli ve kapsamlı bir 
bisiklet ağı yaratmak için gidiş-gelişli 
paylaşımlı bisiklet şeritlerinden oluşan 
bir ağ yaratılmıştır.

Madrid, İspanya. Gidiş-gelişli paylaşımlı bir bisiklet şeridi.

PUEBLA, MEKSİKA

Puebla Meksika’da 2015 yılında, 
büyük bir üniversiteyi kent merkezine 
bağlayan 4,7 kilometre uzunlukta 
bir yol yapılmıştır. 14 Sur Bulvarı ve 
iki ayrı çift yönlü sokağın refüjleri 
boyunca motorlu taşıt şeritleri standart 
genişliğe daraltılarak solda korumalı 
bisiklet yolları oluşturulmuştur. Bisiklet 
yolunun sınırları otopark stoperleri, 
reflektörler ve boya ile işaretlenmiştir.

Puebla, Meksika

GÖTEBORG, İSVEÇ

Bu paylaşımlı bisiklet sokağı, 
bisikletlilere yolun ortasında 
sürmeleri için engebesiz bir yüzey 
sunarken otomobiller iki yandaki 
taş döşeme üzerinde seyreder. Bu 
tasarım, bisikletliyi sokağın ortasına 
yerleştirerek daha görünür kılar ve 
güvenliği artırmak için sürücülerin 
hızlarını düşürmesini gerektirir.

Göteborg, İsveç

İnsan için Sokak Tasarımı
Bisikletliler için Tasarım
Bisiklet Tesisleri
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Yükseltilmiş Bisiklet Yolu

Genellikle Kopenhag tarzı 
bisiklet yolu denen bu tesisler, 
motorlu taşıt trafiğinden 
dikey olarak ayrılmıştır ve ya 
kaldırım seviyesine ya da ara 
bir seviyeye yükseltilmiştir. 
Kenarı 4:1 eğimli bir kaldırım, 
güvenli giriş ve çıkış sağlar. 
Bisikletlilerle yayalar arasında 
koruma stratejileri sokak 
mobilyaları ya da alçak boylu 
bitkiler içerebilir. Toplam 
genişlik en az 1,8 metre olmalı, 
tercih edilen genişlik en az   
2 metredir.

Güvenlik  ●●●●○ 
Konfor   ●●●●○ 
Mekân   ●○○○○ 
Maliyet  ●●●●○

Geometri

Korumalı Bisiklet Yolu

Tek yönlü bisiklet yolları bir 
park şeridi ya da yükseltilmiş 
bir tampon ile taşıt trafiğinden 
korunur. Bisiklet yolu yolla 
hemzemin, tamamen kaldırım 
seviyesine yükseltilmiş ya da 
kenarı eğimli bir kaldırım ile 
kısmen yükseltilmiş olabilir. 
Bisikletlilerin birbirlerinin 
yanından geçebilmeleri için 
2 metrelik bisiklet şeritleri, 
park korumalı bisiklet 
yollarında da açılan taşıt 
kapılarıyla çarpışma riskini 
önlemek için en az 1 metre 
tampon bölge bırakın.

Kaldırım Kenarı Çift Tarafı 
Emniyetli, Ayrılmış  
Bisiklet Şeridi
En az 1,8 metrelik bir 
özelleştirilmiş engelsiz 
yaya geçiş alanı kaldırımın 
bitişiğinde, zemin işaretleri 
ve tabelalar ile tercihli bir 
yol sunar. Bisiklet şeridi ile 
yol arasında en az 1 metre ve 
ideal olarak 1,2 metrelik bir ek 
tampon alanı işaretlenir. Bu 
tesisler en çok 40 km/saatin  
altındaki hızlarda 
uygulanabilirdir. Hız ya da 
hacim arttıkça dikey ayrım 
güvenlik ve rahatlığı artırır. 
Bisikletliler bitişikteki taşıt 
sürücülerine görünür kalır 
ve bazı durumlarda esnek 
babalara da yer verilebilir.

Güvenlik  ●●●●○ 
Konfor   ●●●●○ 
Mekân   ●●○○○ 
Maliyet  ●○○○○

Çift Yönlü Bisiklet Yolları

Çift yönlü bisiklet yolları 
sokağın kenarında ya da 
ortasında yer alabilir. İki sürüş 
yönü, zemine boyanmış kesik 
çizgi ile ayrılır. Çift yönlü 
bisiklet yolları genellikle 
sokağın bir tarafına konur 
fakat bisiklet yoğunluğunun ya 
da ihtiyacının yüksek olduğu 
geniş caddelerde iki tarafa da 
konabilir. 

3,6 m (En az 2,4 m) 1 m

Güvenlik  ●●●●● 
Konfor   ●●●●● 
Mekân   ●●●●● 
Maliyet  ●●●○○

Güvenlik  ●●●●● 
Konfor   ●●●●● 
Mekân   ●●●●○ 
Maliyet  ●●●○○

İnsan için Sokak Tasarımı
Bisikletliler için Tasarım
Bisiklet Tesisleri

1,8 m 1,8 m 1m
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Çift Tarafı Emniyetli, 
Ayrılmış Bisiklet Şeridi

Bunlar bisiklet şeridi ile bitişik 
şeritteki motorlu taşıtları 
birbirinden ayıran işaretli 
tampon bölgelerin eşlik ettiği 
bisiklet şeritleridir. 
Bir yanda park edilmiş 
otomobillerin açılan kapıları, 
diğer yanda hareket eden 
taşıtlar arasında yeterli 
tampon sağlanması için 
toplam bisiklet şeridi 
genişliğinin 3,2 metre olması 
tavsiye edilir. 

Paylaşımlı Bisiklet Sokağı

Bisiklet Bulvarı ya da 
Almanya’da Fahrradstraße 
ve Hollanda’da Fietsstraat 
olarak bilinen bu sokaklar, 
yüksek bisiklet hacimlerini 
kaldırabilen ve çok düşük 
motorlu taşıt trafiğinin eşlik 
ettiği sakin sokaklardır. 
Otomobiller sokağı misafir 
olarak kullanabilirler ve 
bazı yerlerde motorlu taşıt 
erişimi kısıtlıdır. Paylaşımlı 
bisiklet sokakları, sokak 
genişliğinin tercihli bisiklet 
tesislerini kısıtladığı yerlerde 
uygulanabilir.

Gidiş-Gelişli Paylaşımlı 
Bisiklet Sokağı

Gidiş-gelişli paylaşımlı bisiklet 
sokakları bisikletlilerin iki yönde 
de gitmesine izin verilen tek 
yönlü sokaklardır. Giden veya 
gelen bisikletliler ya tercihli ya 
da özelleştirilmiş bir tesiste 
sürebilirler. Bunlar en çok taşıt 
hızının düşük olduğu küçük 
ölçekli sokaklara uygundur. Bu 
tesisler bisikletlilerin gereksiz 
dolambaçlardan kaçınarak 
güvenli ve doğrudan rotalar 
kullanmalarına izin vererek 
daha çok insanın bisiklete 
binmesini teşvik eder.  
Gidiş-gelişli paylaşımlı 
bisiklet sokaklarının tek yönlü 
sokaklardan daha güvenli 
olduğu kanıtlanmıştır.8

2,1 m 1 m 1,2 m

3,2 m

1 m

Güvenlik  ●●●○○ 
Konfor   ●●●○○ 
Mekân   ●●●○○ 
Maliyet  ●○○○○

Güvenlik  ●●●○○ 
Konfor   ●●●○○ 
Mekân   N/A 
Maliyet  ●○○○○

Güvenlik  ●●●●○ 
Konfor   ●●●○○ 
Mekân   ●○○○○ 
Maliyet  ●○○○○

Geleneksel Bisiklet Şeridi

Zemin işaretleri ve işaret 
levhaları kullanılarak 
bisikletliler için özelleştirilmiş 
bir alan tahsis edilir. Bisiklet 
şeridi taşıt trafiğinin 
bitişiğindedir ve aynı yönde, 
park şeridinin yanından ilerler. 
En az 1,8 metre genişlik ve 
kaldırım ile bisiklet şeridinin 
dış kenarı arasında toplamda 
en az 4,3 metre genişlik 
sağlanmalıdır. En uygun olduğu 
yerler hızın 40 km/saatin 
altında olduğu yerlerdir.7 Hiç 
tesis bulunmamasındansa 
geleneksel bir bisiklet şeridi 
daha iyidir fakat işaretli ya da 
fiziksel tamponlarla birlikte 
olması oldukça iyileştirme 
sağlar. 

2,5 m 1,8 m 2,5–3 m 2 m

Güvenlik  ●○○○○ 
Konfor   ●○○○○ 
Mekân   ●○○○○ 
Maliyet  ●○○○○

İnsan için Sokak Tasarımı
Bisikletliler için Tasarım
Bisiklet Tesisleri

x

3 m
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İniş/Biniş Adası Arkası Bisiklet Şeridi

Bu tasarım, park şeridi bulunmayan 
sokaklar için uygundur ve yola doğru 
genişleme gerektirmeyen tek tasarımdır. 
Açılı geometrisi bisikletlileri bisiklet 
şeridinde yavaşlamaya zorlar ve kaldırım 
yollarının güvenli ve engelsiz olmasını 
sağlamalıdır.

Genişletilmiş Otobüs Yolcu Bindirme 
Alanında Bisiklet Yolu

Bu tasarımın en uygun olduğu yer toplu taşıma 
kullanımı ya da bisikletli hacminin nispeten 
düşük olduğu yerlerdir. Bisiklet şeridi durakla 
aynı seviyede olduğu için yayaların durağa 
erişimini en iyi şekilde sağlar. Bu tasarım, 
yayalara öncelik verse de bisikletlilerin 
yavaşlamasına neden olur ve aynı zamanda çok 
fazla çakışma olmasına neden olur.

DURAK

DURAKDURAK

İniş/Biniş Adası Arkası Bisiklet Yolu

Sürekliliği sağlamak ve toplu taşıma 
hizmetini iyileştirmek için kaldırım 
kenarındaki bisiklet yolları toplu taşıma 
duraklarının arkasından geçirilebilir. 
Bisikletliler, renk ve işaretler kullanılarak 
yayalara yol vermeleri beklendiğine dair 
kendilerini bilgilendiren sokak seviyesinde 
bir hatta yönlendirilirler.

Korumalı kavşak bisiklet tesislerinin fiziksel ayrılığını sürdürür, 
bisikletlileri sağa dönüş çakışmalarında belirgin bir şekilde 
öne çıkarır ve bisikletliler için kavşaklar içinden güvenli ve 
basit hareket imkânı sağlar. Bunlar mevcut kaldırım sınırlarını 
değiştirmeden, kavşağı daha kompakt ve düzenli hâle getiren 
değişikliklerle oluşturulabilir.

Korumalı kavşak bisikletlilerin güvenli bir şekilde, iki aşamalı 
hareketlerle, eşzamanlı trafikle hizalı dönüşler yapmasına izin 
verir. Kenar taşı bariyerleri ve köşe adalar sayesinde motorlu 
taşıtların dönüş yaparken bisiklet tesisine müdahale etmesi 
engellenir. Bisikletliler dönüş yapan araçların görüş alanı içinde 
daha iyi konumlanır ve yandan sürtme ve sağa kırma çakışmaları 
azalır.

Bu düzenlemede bisiklet şeridinin kavşaktaki hafif kıvrımı 
bisikletlinin hızını düşürerek tüm kullanıcılar için güvenliği artırır. 
Bu tasarımdan yayalar fayda görür çünkü kaldırım uzantıları 
sayesinde daha fazla bekleme alanı ve taşıt trafiğinden daha fazla 
koruma sağlanır.

Ana bileşenler:
1  Köşe adası
2   İleri durma çizgisi
3   Kaldırımın uzatılması ile geri çekilmiş geçit

Toplu Taşıma Duraklarındaki Bisiklet Tesisleri

1

2

3

Kavşaklarda Korumalı Bisiklet Tesisleri

İnsan için Sokak Tasarımı
Bisikletliler için Tasarım
Bisiklet Tesisleri
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Stokholm, İsveç

Amsterdam, Hollanda

Sidney, Avustralya

Karşılaşma Bölgelerindeki İşaretler
Kavşaklar, dönüş şeritleri ya da garaj girişlerinin önleri gibi bisiklet 
geçitlerinde, yola sürücüleri ve bisikletlileri potansiyel çakışma 
alanlarına karşı uyaran ve bisikletlilere kavşak içinde rehberlik 
yapan işaretler uygulanmalıdır. 
 Kullanılacak işaretler konuma göre değişir ama sokak 
kullanıcılarına değişen koşulları vurgulamak için bunlar standart 
şerit işaretlerinden görsel olarak farklılaşmalıdır. Tipik olarak 
bisiklet şeritleri boyandığında kesik çizgiler, bisiklet şeritleri 
boyanmadığında kesintisiz çizgiler kullanılır. 
 Çakışma bölgesi işaretleri, motorlu taşıt sürücülerinin yol 
verme davranışını artırır ve sokakta bisikletlilerin eşit konumunu 
vurgular. İşaretler çakışma alanı boyunca ve koridor üzerinde yer 
alan garaj girişleri gibi her karşılaşma alanında devam etmelidir.

Filtreli Geçirgenlik
Bazı kavşaklara fiziksel bariyerler yerleştirilmesi motorlu trafiği 
yönlendirerek taşıt hacmini yönetirken başka modların geçişine de  
izin verebilir. Bu düzenleme, motorlu taşıt sürücülerinin konut 
alanlarını kestirme yol olarak kullanmasını engeller ve bisiklet 
ağında sürekli erişimi teşvik eder.  
 En yaygın filtreli geçirgenlik elemanları yönlendiriciler ve 
adalardır. Bunlar kalıcı malzemelerle, beton bariyer, saksı ya da 
yol yatağına sabitlenmiş beton elemanlar gibi geçici malzemelerle 
oluşturulabilir. 
 Tek yönlü sokaklardaki kısa gidiş-gelişli paylaşımlı bisiklet 
şeritleri de taşıt trafiğini filtrelemek için kullanılabilir. Filtreleme 
stratejileri taşıt hızlarını da sakinleştirebilir ve bisiklet ağının 
güvenliğini artırabilir.

Bisikletler için Sinyalizasyon
Tercihli bisiklet sinyalizasyonu kavşaklardan bisikletle geçişi 
kolaylaştırır. Bunlar, sinyalizasyon tipi ve ağdaki bisiklet hacmine bağlı 
olarak sinyalizasyon döngüsüne bir aşama olarak dahil edilebileceği 
gibi döngü dedektörleri ya da butonlarla da çalıştırılabilir. 
 Bisiklet sinyalizasyon başlıkları, geleneksel trafik sinyalizasyonları 
gibi işleyen ama bisikletlere özel sinyalizasyonlardır. Bunlar genellikle 
normal trafik sinyalizasyonlarının daha küçük ya da özgün bir şekilde 
etiketlenmiş halidir ve geri sayım saatleri de içerebilir.  
 Kavşaklarda, özellikle taşıtların bisiklet tesislerini keserek dönüş 
yaptığı yerlerde bisiklet ve motorlu taşıt hareketini ayırmak için 
bisiklet sinyalizasyonu kullanın. Bisiklet sinyalizasyonu aşama ayrımı 
sağlar ve eşzamanlı hareketlere yönelik olarak zamanlanabilir. Bunlar 
aynı zamanda bisikletlilerin motorlu taşıtlardan önce geçmesine izin 
veren erken bisiklet aralıkları sağlayarak güvenlik ve kendine güveni 
daha da artırabilir. Tercihli bisiklet sinyalizasyonu bisiklet yolunun 
büyük bir caddeyi kestiği yerlerde sadece bisiklet sinyalizasyon 
aşamalarını da kolaylaştırır.

İnsan için Sokak Tasarımı
Bisikletliler için Tasarım
Bisiklet Tesisleri
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6.4.5 | Bisiklet Paylaşımı

Dünyanın dört bir yanında uygulanan bisiklet paylaşımı 
programları her gelir seviyesinden insana yeni ulaşım 
tercihleri sunmaktadır. Bunlar mevcut toplu taşım 
sistemlerinin kapsamını genişletir, tek yönlü bisiklet 
yolculuklarını mümkün kılar ve bisiklet satın alma, 
depolama alanına erişim, bakım maliyetleri ve hırsızlık 
kaygıları gibi bisiklet sürmeye engel olan bazı etmenleri 
ortadan kaldırır.  
 Bisiklet paylaşımı iyi bir sistem planlaması yapıldığı 
takdirde ve kent çapında daha kapsamlı bir stratejinin 
parçası olduğunda bisiklet kullanımını teşvik etme  
fırsatı sunar. 

 Yeterli tesisler, kapsamlı bisiklet ağları, korumalı 
bisiklet şeritleri ve uygun istasyon yoğunluğu 
sağlanmadıkça uygulanabilir bir strateji değildir.  
 Bisiklet paylaşımı yolculukları genellikle çok kısadır. 
Ortalama yolculuk süresi 12 dakikadır ve kullanım 
kolaylığı bisiklet paylaşımı programlarının başarısı için 
temel bir etmendir.9

Programın Kapsama Alanı 

Bisiklet paylaşım sistemlerinin anlamlı bir ulaşım seçeneği 
sunabilmesi için geniş ve birbirine bitişik alanları, farklı 
mahalleleri, istihdam merkezlerini, kültür ya da rekreasyon 
noktalarını ve yüksek yoğunluklu alanları kapsaması gerekir. 
İlk kapsama alanları dikkatle seçilmeli ve stratejik bir şekilde 
aşamalı olarak genişletilirken sistem çapında büyük önem taşıyan 
istasyon yoğunluğu ve aralıkları korunmalıdır.

Program Yoğunluğu ve İstasyon Aralıkları

Bisiklet paylaşımının kullanımı büyük ölçüde kullanım kolaylığına 
bağlıdır. Dolayısıyla çok seçenek bulunması toplam sürüş 
miktarını artıracaktır. Pek çok insan bir toplu taşım durağına 
ulaşmak için rahatlıkla 400 metre yürüyebilirken bir bisiklet 
kullanmak için yürümek istenen mesafe daha kısa, 300 metre 
civarında ya da 5 dakikalık bir yürüyüş mesafesidir.  
 Bu mesafe, mahalle türünden bağımsız olarak aynı kaldığı için 
istasyonların aralığı değil büyüklüğü ayarlanmalıdır. İstasyon dolu 
ya da boş olduğunda bir kullanıcı bisiklet bırakmak ya da almak 
için en yakın istasyona kolaylıkla ulaşabilmelidir. Belediyeler 
program alanı içinde istasyonların birbirine 300 metreden daha 
uzak olmamasını sağlamalıdır. Bu da toplamda kilometrekare 
başına 11 istasyon yoğunluk anlamına gelir.

300 m

300 m (En az 5 dakika yürüme mesafesi)

A İstasyonu

B İstasyonu

B İstasyonu

A
İstasyonu

İstasyon mesafesi, bir bisiklet paylaşım sisteminin başarısı için çok 
önemlidir. İstasyonlar birbirine 300 metreden daha uzak olmamalıdır.

KOPENHAG’DA E-BİSİKLET PAYLAŞIM SİSTEMİ

E-bisiklet paylaşım sistemlerinde küçük bir elektrikli motorla 
desteklenen elektrikli bisikletler sunulur. Bu tür bisikletler, 
özellikle yaşlılar için faydalıdır ve insanları yokuşlu kentlerde 
bisiklet sürmeye teşvik eder. Elektrikli bisikletler harcanan 
eforu azaltır, bir noktaya varış süresini kısaltır ve ulaşılabilecek 
varış noktalarının kapsamını artırır. Bazı örneklerde 
bisikletlere dijital yön bulma ekranlarına da yer verilmektedir.

Kopenhag, Danimarka. Bu paylaşım sisteminde yön bulma ekranları 
yerleştirilmiş, pedal destekli e-bisikletler sunulmaktadır.

İnsan için Sokak Tasarımı
Bisikletliler için Tasarım
Bisiklet Paylaşımı
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İstasyonların Yerleşimi

Bisiklet paylaşım istasyonlarının yerlerini belirlerken toplu taşıma 
istasyonları, okullar, ofis bölgeleri, ticaret koridorları ve turistik 
noktalar gibi önemli varış noktalarını göz önünde bulundurun. 
 Yol üstü bisiklet paylaşım istasyonları park yerlerine 
yerleştirilebilir. Yol üstü istasyonları yaya ve bisiklet mekânlarını 
tanımlamaya yardımcı olarak ve kavşaklarda görünürlüğü 
artırarak trafik sakinleştirme ve sokak güvenliğine de katkıda 
bulunur.

İstasyonlar ideal olarak bisiklet şeritlerinin yakınına yerleştirilmeli 
ve açık ve güvenli yaya akışını asla engellememelidir. Bunun için 
aşağıdaki yerler uygun olabilir:
• Kaldırıma bitişik park yerleri
• Bisiklet şeritlerine bitişik park yerleri 
• Geniş kaldırımlar
• Kamusal yol alanı dışında kalan bitişik kamusal mekânlar, 

parklar ya da varış noktaları

İstasyon Büyüklükler ve Türleri

Bisiklet paylaşım istasyonları genellikle en az 15 park yeri içerir 
ve çok yüksek talep gören konumlarda 100’ün üzerinde bisiklet 
alabilir. Bazı şehirlerde çukur ve hendekler açılmasını gerektiren 
sabit istasyonlar kullanılmaktadır. Bunların görünümü daha iyi 
olmakla birlikte inşaatları daha uzun sürer. Alternatif sistemler ise 
plakalara monte edilir ve genellikle daha düşük maliyetle ve  
hızla kurulur.

Kamusal

Meydan

En az 3 m

Kurgu 1: Kaldırımlara bitişik  
park yerleri.

Kurgu 2: Bisiklet şeritlerine bitişik 
park yerleri.

Kurgu 3: Geniş kaldırımlarda. Kurgu 4: Kamusal yol alanı dışında 
kalan bitişik kamusal mekânlarda, 
parklarda ya da varış noktalarında.

Bisiklet Paylaşım İstasyonu Kurguları

12-15 m
(En az)

2-2,5 m

BİSİKLET PAYLAŞIMI; HANGZHOU, ÇİN

2008 yılında bir bisiklet paylaşımı programı başlatan Hangzhou 
kent yönetimi, şu an 2.700 istasyondan hizmet veren 66.500 
bisikletle dünyanın en büyük sistemine sahiptir. İstasyonlar, 
otobüs durakları ve su taksisi istasyonlarının etrafına 
yerleştirilmiştir. Otobüs veya metro duraklarından yapılan 
aktarmalarda ilk 90 dakikalık kullanım ücretsizdir. Sistem 
kentliler tarafından kitlesel toplu taşımanın en iyi tamamlayıcısı 
olarak görülmektedir. Sistemin başarısı için bisiklet ve istasyon 
sayısının fazla olmasının yanı sıra çok geniş bir korumalı bisiklet 
yolu ağı bulunması da hayati önem taşımaktadır.

Hangzhou Bisiklet Paylaşım Sistemi

İnsan için Sokak Tasarımı
Bisikletliler için Tasarım
Bisiklet Paylaşımı
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6.5 | Toplu Taşıma Kullanıcıları için Tasarım

Hız
Toplu taşımanın yolculuk süresi toplu taşıma tesisinin türünden, 
yani özelleştirilmiş mi, tercihli mi yoksa karma mı olduğundan 
etkilenir. Ayrıca trafik şeridi genişliği, denetim, sinyal önceliği ve 
hizmet ve araç tipi de etkilidir. Bir hizmet; bağlama, kullanımların 
kombinasyonuna ya da sokak genişliğine bağlı olarak aynı 
koridorda farklı toplu taşıma tesisleri barındırabilir. 
   Toplu taşıma araçları için azami hızlar güvenlik ihtiyaçları ve 
sokak bağlamına göre belirlenmelidir. Kent sokaklarında hız 
40 km/saati aşmamalı, yaya ya da diğer kullanım hacminin yüksek 
olduğu kent merkezi ya da mahalle arası sokaklarda azami 
hız 15–20 km/saat olmalıdır. Tercihli tesisler, karma trafikteki 
sıkışıklıktan kaçınarak toplu taşıma hızlarının verimli seviyede 
tutulmasını sağlar. İnsanların toplu taşıma araçlarıyla aynı yol 
yatağı içinde yürüdükleri paylaşımlı toplu taşıma sokaklarında hız 
10 km/saate kadar düşürülmelidir.

Sokak içinde tercihli alan sunulması toplu 
taşıma ağlarının yolculara karma trafiği 
beklemeyen, güvenilir, kolay kullanılır ve 
sık aralıklarla hizmet sunmasına yardımcı 
olurken kentin hareketlilik kapasitesini ve 
çevresel sürdürülebilirliğini artırır.

6.5.1 | Genel Bakış
Küçük kolektif araçlardan sabit rotalı otobüs ve raylı hizmetlere, 
kolektif ulaşım (ya da toplu taşıma) kentsel ortamlarda insanların 
taşınması için sürdürülebilir ve verimli bir yol sunar. Yürüme ve 
bisikleti tamamlayan toplu taşıma daha uzun yolculuklar için 
kitlesel kullanım ya da özel araç mülkiyeti gerektirmeden kitlesel 
ulaşım imkânı tanır.  
 Toplu taşıma sistemleri, doğası gereği arazi kullanımı ve 
yoğunluğa bağlıdır. Toplu taşıma sistemlerinin oluşturulması ya da  
geliştirilmesi konusunda karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar, 
bağlama ve yerel mali yatırımlara göre büyük ölçüde değişecektir.  
 Toplu taşımanın eşitlikçi bir şekilde sunulması kolay olmamakla 
birlikte sürdürülebilir bir kentin gelişimi için toplu taşıma  
çok önemlidir. 
 Güvenli, güvenilir ve sık aralıklı toplu taşıma hizmeti 
sunabilmek için kolektif ulaşıma mekân tahsis edin. Sokak 
içinde kalan özelleştirilmiş hemzemin tesisler karma trafiğin 
işleyişinden kaynaklı beklemeleri azaltarak sistemlerin toplam 
verimliliğini ve kapasitesini artırır. Bunlar özellikle yükseltilmiş  
ya da yeraltı tesislere kıyasla çok uygun maliyetli olabilir.  
 İyileştirilmiş yol üstü toplu taşıma altyapısı gerektiği şekilde 
güncellenmiş toplu taşım araçlarıyla tamamlanırken araçlar da 
altyapı ile tamamlanmalıdır.  
 Kolektif taşıma hizmetleri güvenilirliği ve kullanımı 
artırdığından yeni faaliyetleri cezbeder ve sokakların canlılığını 
artırır. Bunun için yaya dostu ve tüm kullanıcılar için güvenli bir 
çevrede toplu taşımayı korumaya odaklanan özenli tasarım ve 
operasyon kararları gereklidir. 

İnsan için Sokak Tasarımı
Toplu Taşıma Kullanıcıları için Tasarım
Genel Bakış
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Kolektif toplu taşıma için kullanılan araçlar kapasite, konfor, hız 
ve maliyet bakımından farklılık gösterir fakat hepsi kapsamlı 
ağların yaratılmasına katkıda bulunabilir. Sistemdeki araç 
tercihleri karbon salımı, hava kalitesi, seyahat kalitesi ve rotalar 

Küçük kolektif ulaşım araçları dünya çapında yaygın bir düşük 
maliyetli ulaşım biçimidir. Genellikle paylaşımlı yolcu taşımacılığı 
için küçük boyutlu araçların kullanımı söz konusudur. Küçük 
kolektif ulaşım hizmetleri farklı resmiyet derecelerinde gelişir 

Sabit rotalı yerel otobüsler kentsel toplu taşımanın temelidir ve 
enformel ulaşım sektörünün bulunduğu kentlerde eksikliği en 
sık görülen moddur. Taşıtlar standart otobüslerden daha büyük, 
körüklü otobüslere uzanan yelpazede çeşitlilik gösterir ve yerel 
ya da şehirlerarası rotalar ve tarifelerde çalışabilir. Otobüsle Hızlı 
Toplu Taşıma yüksek kapasiteli, sınırlı duraklı bir hizmet olup 

Kent bağlamının yelpazesi içinde otobüsler gibi raylı hizmetler de  
kullanılabilir. Tramvay ve nostaljik tramvay gibi kent içi raylı 
hizmetler sokak ile hemzemin düzeyde karma trafik içinde ya da  
ayrı şeritlerde çalışır. Yüksek kapasiteli toplu taşıma için 
kullanılan hafif raylı sistemler ve modern tramvaylar için tercihli 

üzerinde yaşayanlar için gürültü seviyelerini etkileyecektir. Araç 
tercihi hem bu hususlarla hem de yolun kapasitesi ve konforu, 
işletim maliyetleri ve sürdürülebilirlik etmenleriyle şekillenmelidir. 

ve taleple çok yakın ilişki içindedir. Bu hizmetler genellikle 
kitlesel toplu taşımanın bulunmadığı yerlerde erişim sağlar. 
Bunların tercihli trafik şeritleri bulunmamakla birlikte sokaklarda 
durakları, indirme/bindirme ve aktarmaları için yer ayrılmalıdır.

toplu taşıma öncelikli yol denen özelleştirilmiş altyapılar kullanır. 
Otobüsle Hızlı Toplu Taşıma sistemleri istasyonlara, taşıt dışı 
ücret toplama sistemine ve yerel otobüslerinkinden daha uzun 
durak aralıklarına sahiptir. Bu sistemlerde körüklü ya da çift 
körüklü otobüsler gibi yüksek kapasiteli araçlar kullanılır.

tesisler kullanılır. Raylı hizmetler kent sokaklarında daha düşük 
hızlarda çalışırken kamusal mekân kalitesini artırır ve farklı 
bağlamlarda farklı hızlarda çalışacak şekilde bir ağın parçası 
olarak düzenlenebilirler.
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İnsan için Sokak Tasarımı
Toplu Taşıma Kullanıcıları için Tasarım
Genel Bakış
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Toplu taşıma ağının planlaması sokak tasarımını doğrudan etkiler. 
Sık aralıklarla hizmet alan ana rotalara, sokakta tahsis edilecek alan 
bakımından daha yüksek öncelik verilmesi gerekir. Kolektif ulaşım 
coğrafi yönleri iyi düşünüldüğü ve sokaklarda önceliklendirildiği 
takdirde kullanımı kolay ve güvenilir hizmet sunar.  
 Bir toplu taşıma ağının coğrafi kapsama alanı hem eşitlik hem 
de verimlilikle ilişkilidir. Toplu taşıma ağları, doğaları gereği arazi 
kullanımı ve yoğunluk kararlarını etkileyen kapsamlı planlama 
ile bağlantılıdır ve dikkatle koordine edilmelidir. Toplu taşıma 
sistemleri stratejik olarak yeni gelişmeleri cezbedebilir ve yerel 
işletmelere ekonomik faydalar sunabilir.  
 Tercihli yol üstü tesislerle kolektif ulaşıma öncelik verilmesi 
şehirde çok sayıda insanın hızlı ve verimli bir şekilde hareket 
ettirilebilmesini sağlar. Bu da sokakta başka kullanımlar için yer 
ayrılmasına olanak tanır ve sürdürülebilirlik hedeflerini destekler.  
 Kapsamlı bir ulaşım sisteminin başarısı için durak ve 
istasyonların çevresinde kaliteli yaya ortamlarının yanı sıra bisiklet 
paylaşımı, bisiklet şeridi ve güvenli bisiklet park yerleri gibi bisiklet 
altyapılarına kolay erişim sunulması büyük önem taşır.  
 Kapsamlı ve güvenilir bir ağ yaratmak için kent sokaklarında 
birden çok toplu taşıma sistemi birlikte çalışabilir. Toplu taşıma 
ağlarının tasarlanmasında ve sokak tasarımı aracılığıyla 
iyileştirilmesinde aşağıdaki değişkenleri göz önünde bulundurun.

Ağ Türü

Ağ türü, sokak tasarımında bağlama uygun olarak göz önüne 
alınması gereken bir etmendir. Planlanan ya da mevcut ağ, 
toplu taşıma sisteminin verimliliğini etkiler. İstihdam açısından 
hareketli, önemli odaklara bağlanan büyük caddelerdeki ızgara 
ağlar çoğu kentte en rekabetçi biçimdir ve hatlar arasında 
aktarma yapılmasına ve tüm kente erişilmesine imkân tanır.

Hizmet Türü

Hizmet sıklığı, kapasite, durak aralıkları ve varış noktası 
yoğunluğu sokak tasarımı üzerinde önemli etmenlerdir. Yüksek 
kapasiteli hizmetler daha yüksek hız, daha uzun yolculuk 
mesafeleri ve güvenilirlik sunabilirken yerel rotalar daha düşük 
hız ve kapasite ile daha kısa boşlukları kapatabilir. Etkili ağlarda 
koşullara bağlı hususlar ve taleplere göre farklı hizmet türleri bir 
arada kullanılabilir.

Ağın Direktliği ve Okunaklılığı

Doğrudan ve sık aralıklı bir hizmet planlanması yapabilmek ve 
ilk ve son etap arasındaki boşlukları daha az formel toplu taşıma 
yöntemlerinin doldurduğu konumlara hizmet götürülmesini 
sağlamak üzere ana ulaşım ve işe gidiş-geliş koridorlarını tespit 
edin. Toplu taşıma sistemi, hem düzenli kullanıcılara hem de ilk 
defa kullananlara yer vererek öngörülebilir, güvenilir ve okunaklı 
hizmet sunmalıdır.

İstasyon Planlama

Toplu taşıma kullanımını artırmak için durakların çevresinde 
yoğun ve karma kullanım alanları yaratın. Kullanımı daha da 
artırmak ve toplu taşımanın faydalarını katlamak için kaliteli 

6.5.2 | Toplu Taşıma Ağları

bir kamusal alan ve yürünebilir sokakların yanı sıra konforlu 
istasyon tasarımları sunun ve tamamlayıcı modlar arasında 
geçiş yapılmasını mümkün kılın. Küçük kolektif ulaşım genellikle 
durakların yerleşik ya da resmileşmiş olmadığı durumlarda esnek 
bir operasyon imkân sunar. Bu tür hizmetlere yönelik duraklar 
planlamak hem kitlesel toplu taşıma hem de küçük kolektif 
ulaşım için faydalı olabilir.

Ağ Entegrasyonu

Entegre toplu taşıma hizmetleri ağın bağlantılılığını genişletip 
toplu taşımanın kapsama alanını artırarak modlar arası geçişleri 
teşvik eder. Hızlı kitlesel toplu taşıma ve yerel kolektif ulaşım 
gibi farklı toplu taşıma hizmetleri arasında güvenli entegrasyon 
sağlamak için kaliteli aktarma noktaları tasarlayın. 

Performans

Toplu taşıma ağının performansını kullanıcının varış noktalarına 
kolaylıkla ulaşabilmesi ve bunun maliyetine dayalı olarak 
ölçün. Geniş kapsama alanları ve sık aralıklı hizmetin yanında 
öngörülebilir aralıklarda sabit rotalar yolcular için iyi performans 
gösterir. Sistemdeki ortalama yolculuk süresi gibi tek bir ölçüt 
yeterli değildir. Ortalama bir kentlinin 30, 45 ya da 60 dakikada 
ulaşabileceği iş yerleri sayısı gibi sistem çapında ölçütler yaratın. 
Bkz. 3: Sokakları Ölçmek ve Değerlendirmek. 

KOLEKTİF ULAŞIMIN HARİTALANDIRILMASI 
NAİROBİ, KENYA

Kenya’nın Nairobi kentinde yaşayanların yaklaşık üçte biri 
kentin özel mülkiyetli minibüslerden oluşan Matatu sistemini 
kullanıyor olsa da bu sistem ancak kısa bir süre önce 
resmen haritalandırılmıştır. Nairobi Üniversitesi, Columbia 
Üniversitesi Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Merkezi, MIT Sivil 
Veri Tasarım Laboratuvarı ve Gorupshot iş birliği ile yürütülen 
Dijital Matatular çalışması cep telefonları aracılığıyla kitle 
kaynaklı veri toplama kullanarak Nairobi’nin Matatu sistemi 
için toplu taşıma verilerini standartlaştırmakta, halka ilk kez 
sistemin haritalarını sunmaktadır.

İnsan için Sokak Tasarımı
Toplu Taşıma Kullanıcıları için Tasarım
Toplu Taşıma Ağları
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Toplu Taşıma Ağları: Başarılı toplu taşıma ağları 
kent çapında ve yerel ölçekte yapılan uzun veya 
kısa yolculukları kolaylaştıran bir hizmetler 
hiyerarşisi sunar. Yatırımları, yüksek yoğunluğa 
ve hacme sahip koridorlarda yoğunlaştırırken 
coğrafi kapsamın tüm mahallelere eşitlikçi 
bir şekilde hizmet etmesini sağlayın. Toplu 
taşıma ağlarını kullanıcıların sistemi nasıl 
kullandıklarını derinlemesine kavrayarak 
okunaklı olacak şekilde planlayın. Kolektif 
ulaşım modunun ne olduğu hizmet frekansı ve 
varış noktasına erişimden daha az önemlidir.

 Toplu taşıma sokağı 

 Toplu taşıma öncelikli yollar 

 Toplu taşıma şeritleri 

 Toplu taşıma rotaları (karma trafik) 

 Yerel rotalar ya da telefonla çağırma

İnsan için Sokak Tasarımı
Toplu Taşıma Kullanıcıları için Tasarım
Toplu Taşıma Ağları

Guangzhou, Çin. 2010 yılında açılan bu Otobüsle 
Hızlı Toplu Taşıma sistemi, tercihli bir toplu 
taşıma öncelikli yolda seyretmektedir.

Helsinki, Finlandiya. Dünyanın en eski elektrikli 
tramvay sistemlerinden birinin bulunduğu bir 
toplu taşıma sokağı. 

São Paulo, Brezilya. Toplu taşıma kullanımının 
yüksek olduğu koridorlar, üzeri kapalı duraklarla 
donatılmıştır.
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6.5.3 | Toplu Taşıma için Araç Kutusu

Etkili toplu taşıma sistemleri evrensel erişim, gelişmiş 
verimlilik ve daha yüksek okunaklılık ve rahatlık için sokak 
peyzajı içinde kritik altyapı elemanları ile desteklenir. 

Yön Bulma Gerçek Zamanlı 
Varış Bilgileri 

Toplu Taşıma 
Sinyalizasyonu

Toplu taşıma sistemlerinin 
kolay anlaşılır ve kolay 
kullanılır olması büyük önem 
taşır. Rotalar ve tarifeler tüm 
duraklar ve istasyonlara asılı 
haritalar üzerinde gösterilmeli, 
varış noktaları, yolculuk 
süreleri, sıklık ve aktarma 
noktası gibi bilgiler sunmalıdır. 
Daha geniş bir kitleye 
ulaşmak için birden çok dil 
ve görsel semboller kullanın 
ve duraklardaki yön bulma 
bilgilerini mobil uygulamalar 
ya da metin tabanlı sistemlere 
bağlayın.

Gerçek zamanlı varış bilgileri 
okunaklılığı artırır, yolculuk 
sürelerini kısaltır, karmaşık 
yolculuk planlamalarını 
kolaylaştırır ve kullanıcı 
memnuniyetini artırır. 
İstasyonların birden çok 
rotaya hizmet ettiği yerlerde 
hizmetleri ve varış noktalarını 
netleştirmek için gerçek 
zamanlı bilgi sunun. Varış 
bilgileri renkli ya da LED 
tabelalarda gösterilebileceği 
gibi telefon, SMS ya da 
internet üzerinden de  
erişilebilir. Bu bilgiler, 
masaüstü ya da mobil 
uygulamalar için çevrimiçi 
seyahat planlama araçlarının 
geliştirilmesine izin verecek 
şekilde ücretsiz erişime açık 
olmalıdır.

Faal toplu taşıma sinyalizasyon 
önceliği trafik sinyallerinde 
bekleme süresini azaltarak 
toplu taşıma verimliliğini 
artırır. Yaklaşan toplu taşıma 
araçları tarafından harekete 
geçirilen sinyalizasyonlar 
sayesinde kırmızı ışık 
süreleri kısaltılabilir ya da 
yeşil ışık süreleri uzatılabilir. 
Sık kullanılan koridorlarda, 
sinyalizasyon sürelerini 
gerçekçi toplu taşıma hızı 
ve ilerlemesi doğrultusunda 
belirleyen ve motorlu taşıtların 
bekleme süreleri üzerinde 
daha düşük bir etki yaratacak 
şekilde ilerleyen, toplu taşıma 
dostu sinyalizasyon dizileri 
uygulanabilir. Yavaş değişen 
diziler bisikletliler için de 
faydalıdır.

Toplu Taşıma 
Durakları

Toplu taşıma durakları belli 
bir toplu taşıma hattının 
yolcular için duracağı yeri 
gösteren açıkça işaretlenmiş 
alanlardır. Bunlar tabelalar, rota 
numaraları ve isimleri, varış 
noktaları, tarifeler ve haritaların 
bulunduğu yön bulma bilgilerini 
içerir. Toplu taşıma duraklarında 
bekleyen yolcular için oturaklar 
sunulmalı, yürüme ve evrensel 
erişim için engelsiz yaya 
geçiş alanlarına müdahale 
edilmemelidir. Duraklar 
araçların trafikten çıkmadan, 
toplu taşıma şeridinden 
kaldırıma ya da adaya  
indirme/bindirme yapmasına 
izin vermelidir.

Toplu Taşıma 
Öncelikli Yollar

Yol üstü toplu taşıma öncelikli 
yollar toplu taşıma için 
özelleştirilmiş, bitkilendirilmiş 
refüjler, beton kenar taşları, 
babalar ya da yarım kubbeler 
gibi dikey elemanlarla fiziksel 
olarak ayrılmış şeritlerdir. 
Çoğunlukla Otobüsle Hızlı 
Toplu Taşıma ve hafif raylı 
ulaşım hizmetleriyle birlikte 
kullanılan bu şeritler, hızlı ve 
yüksek kapasiteli hizmetlerle 
önceliklendirilmiş toplu 
taşıma rotaları sağlarlar.

Toplu Taşıma 
Şeritleri

Yol üstü toplu taşıma 
şeritleri yolculuk süresini ve 
performansı iyileştirir, toplu 
taşıma araçlarının tercihli 
kullanımı için alan ayırarak 
toplu taşıma sıkışıklığını 
azaltır. Toplu taşıma 
şeritleri tabela ve zemindeki 
işaretlerle sınırlandırılır. 
Toplu taşıma hizmetlerine 
ve operasyonlarına yönelik 
ihtiyaçlar doğrultusunda 
bunlar, sadece yoğun 
saatlerde ya da tüm gün 
geçerli olabilir. Şerit tahsisini 
uygulamak ve sürücülerin 
şerit kısıtlamasına riayetini 
artırmak için zemin kaplaması 
renklendirilmelidir.

Üzeri Kapalı 
Duraklar

Bekleyen yolculara oturma 
imkânı vermek için sunulan 
üzeri kapalı duraklarda bebek 
arabası iten ya da tekerlekli 
sandalye kullanan kişilere de  
yeterli alan bırakılmalıdır. 
Kaldırım alanı elverişli 
olduğunda ve engelsiz yaya 
geçiş alanı sağlanabiliyorsa 
hava durumundan koruma 
sağlamak için üsten koruma ve 
dikey bölmeler kullanılmalıdır. 
Dikey bölmeler, bekleyen 
yolcuların güvenliği ve 
görünürlüğünü sağlamak için 
şeffaf olmalıdır.

İnsan için Sokak Tasarımı
Toplu Taşıma Kullanıcıları için Tasarım
Toplu Taşıma için Araç Kutusu



KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ110 KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ 111

Bisiklet Park 
Yerleri

Toplu Taşıma 
Araçlarında 
Bisiklet

Çöp Kutuları

Toplu taşıma hizmetlerinde 
yolculuğun son aşamasındaki 
boşluğu doldurmak için 
bisikletler toplu taşıma 
sistemleriyle birlikte 
kullanılmalıdır. Tüm toplu 
taşıma duraklarının bitişiğinde 
bu amaçla ayrılmış ve 
güvenli bisiklet parkları ya da 
bisiklet park alanları sunun. 
İstasyonları yüksek hacimde 
bisiklet kullanıcıları ziyaret 
ettiğinde üzeri kapalı duraklar 
ya da yapılar gerekebilir. 
Seyahatin son aşamasını 
tamamlamak üzere toplu 
taşıma istasyonlarının 
yakınına bisiklet paylaşım 
istasyonları koyun.

Bisiklet kullanımını 
desteklemek için araçların 
içinde ya da önlerine dışarıdan 
takılacak bisiklet parkları 
sunulabilir. Araçların içinde 
bisiklet kullanımı için özel 
alanlar ayrıldığında araç 
kapılarında ve biniş/iniş  
platform alanında net 
işaretler bulunmalıdır. 
Kapasitenin kısıtlı olduğu 
yerlerde uzun mesafe toplu 
taşıma araçlarına bisikletle 
binilebilmesi bisikletliler için 
özellikle önemlidir.

Toplu taşıma durakları ve 
istasyonları yüksek kullanıcı 
hacimleri çekebilir ve bu 
insanlar araç beklerken bazen 
bir şeyler yiyip içer, okur ya da 
başka etkinliklerde bulunurlar. 
Toplam bakım hizmeti 
gereksinimlerini azaltmak ve 
alanı temiz ve düzenli tutmak 
için kullanıcıların çöplerini 
atabileceği yerler sağlayın.

Toplu Taşıma 
İstasyonları

Toplu taşıma istasyonları daha 
geniş sokak ya da refüjlerde 
yer alan, yüksek kullanımlı 
rotalarla birlikte ya da yüksek 
kullanımlı rotaların kesiştiği 
durumlarda kullanılan, 
daha büyük yapılardır. 
Tasarımlar yolcu hacmini 
ve olası yolculuk rotalarını 
yansıtmalıdır. Ticari aktiviteler 
ya da hizmetler de eklenerek 
toplu taşıma kullanıcı 
deneyimi iyileştirilebilir. 
İstasyonlar sokağın iki tarafını 
birbirine bağlayacak şekilde 
tasarlanmalıdır.

Oturma 
Alanları

Toplu taşıma sistemlerinin 
yaşlı ve fiziksel engelleri olan 
kullanıcılara erişilebilirliğini 
sağlayın. Oturma elemanları, 
üzeri kapalı duraklarda ya da  
bağımsız eleman olarak 
kaldırımın donatı bölgesinde 
sunulabilir ve tam ya da kısmi 
sırt bölümleri bulunmalıdır. 
Oturaklar engelsiz yaya geçiş 
alanları ve yolcu bindirme 
alanları kalacak şekilde 
düzenlenmelidir. Talebin 
yüksek olduğu ya da yaşlılar 
ve engelliler tarafından yoğun 
kullanılan yerlerde daha fazla 
oturak sağlanmalıdır. 

Erişilebilir 
Yolcu Bindirme 
Alanı

Her toplu taşıma durağında 
tekerlekli sandalye kullanan 
kişilerin toplu taşıma aracına 
erişmesine izin veren bir yolcu 
bindirme alanı bulunmalıdır. 
Girişlerin hepsi erişilebilir 
değilse bazı girişler yolcu 
bindirme alanında açıkça 
işaretlenerek belirtilmelidir.

Bilet Satış 
Makineleri

Yolcuların araç varmadan önce 
bilet alabilmesini sağlayarak 
biniş sürecini hızlandırmak ve 
toplam verimliliği artırmak için 
bilet satış makineleri sunun. 
Bilet satış makineleri oradan 
geçen yayalar için engelsiz 
geçiş alanı bırakmalı ve bilet 
satın alma süreci hakkında 
net bilgiler içermelidir. Daha 
geniş bir kitleye ulaşabilmek 
için birden çok dil ve görsel 
semboller kullanın.

İnsan için Sokak Tasarımı
Toplu Taşıma Kullanıcıları için Tasarım
Toplu Taşıma için Araç Kutusu
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Toplu taşıma tesisleri kamusal yol alanı içindeki 
tercihli alanlardan, toplu taşıma öncelikli yollar gibi 
özelleştirilmiş tesislerden ya da toplu taşıma sokakları 
gibi paylaşımlı tesislerden oluşabilir. Koridor hacmi 
arttıkça trafikten ayrılmış toplu taşıma tesisleri tercih 
edilir çünkü daha fazla ayrışma daha güvenli ve daha hızlı 
toplu taşıma hareketine imkân tanır. 

 Hangi toplu taşıma tesisinin uygulanacağı konusundaki 
karar, tesisin bağlamı ve toplu taşıma hizmetinin öngörülen 
kullanım düzeyine göre belirlenmelidir. Toplu taşıma 
öncelikli yollar çok yoğun kullanılan, kesintisiz koridorlar 
için ve toplu taşıma şeritleri orta-yüksek kullanımlı 
merkezi koridorlar için çok uygunken paylaşımlı toplu 
taşıma sokakları ise esnek rotalı merkezi koridorlar ve 
yüksek yaya hacimlerine sahip alanlar için çok uygundur.

Toplu Taşıma Durağı ya da Durak 
Bölgesi

1  Durak bölgesi toplu taşıma 
kullanıcılarının bekleme ve iniş/binişleri 
için ayrılan alandır ve kaldırıma, refüje  
ya da tercihli bir "iniş/biniş adasına 
entegre edilebilir.
 Bunlar kaldırım kenarında olduğunda 
durak bölgesi engelsiz yaya geçiş 
alanına bitişiktir. Üzeri kapalı duraklar, 
oturaklar, tabelalar ve toplu taşıma 
bilgileri yaya erişimini engellemeyecek 
şekilde yerleştirilmelidir. Durak bölgesi 
park şeridiyle ya da bisiklet şeridiyle 
hizalanabilir ve durak dışı konumlarda 
yeşil altyapı ya da başka kaldırım kenarı 
donatıları içerebilir.

Toplu Taşımanın İşlediği Yol

2  Çoğu toplu taşıma aracı aynalar hariç 
2,4-2,8 metre genişliğe sahiptir. Toplu 
taşımanın işlediği yolun bitişiğinde esnek 
bir tampon alanı (örneğin park şeridi, 
bisiklet tesisi ya da işaretli tampon) 
bulunduğu takdirde 3 metrelik bir genişlik 
düşük hızda rahat bir operasyon alanı 
verir. Kaldırım boyunca ya da çift yönlü 
bir toplu taşıma kurgusunda işletiliyorsa 
3,3-3,5 metrelik genişlik ayna çarpma  
ya da yandan sürtme riskinin düşük 
olduğu rahat bir operasyona izin verir. 
Zemin işaretleri ve tabelalar ile toplu 
taşıma için özelleştirilmiş işleyiş yolları 
tahsis edin. 

Tampon Bölge

3  Tampon bölge, toplu taşıma şeridine 
tahsis edilmiş refüjler ya da işaretli/sabit  
tamponlar gibi fazladan yol 
genişliklerinden ibaret olabilir. Dikey 
elemanlar, toplu taşımanın güvenli bir 
şekilde işlemesine müdahale etmemelidir.

6.5.4 | Toplu Taşıma Tesisleri

1

2

3

İnsan için Sokak Tasarımı
Toplu Taşıma Kullanıcıları için Tasarım
Toplu Taşıma Tesisleri
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Tesis Türleri

Toplu Taşıma Şeritleri

Toplu Taşıma Öncelikli Yollar

Toplu Taşıma Sokakları

Toplu taşıma şeritleri sokağın toplu taşıma 
araçlarının tercihen ya da özelleştirilmiş 
kullanımı için tahsis edilmiş ve bazen 
diğer araçların kısıtlı kullanımına izin 
verilen bölümleridir. Bunlar genellikle bir 
genel trafik şeridinden dönüştürülmüştür 
ve çizgiler, tabelalar ve zemin işaretleriyle 
belirtilir. Toplu taşıma şeritleri toplu 
taşıma araçlarının rotalarına uyacak 
şekilde şeride kolaylıkla girip çıkmasına 
izin verir. 

Yol üstü toplu taşıma öncelikli yollar 
karma trafik yolundan refüjler ya da başka 
dikey elemanlarla fiziksel olarak ayrılmış, 
özelleştirilmiş toplu taşıma tesisleridir. 
Bunlar genellikle Otobüsle Hızlı Toplu 
Taşıma, hafif raylı sistemler ya da modern 
tramvaylar gibi yüksek frekanslı/yüksek 
kapasiteli toplu taşıma hizmetlerinin 
güvenilirliğini sağlamak için uygulanır.

Toplu taşıma sokaklarında yaya ve kolektif 
ulaşıma öncelik tanınır. Sınırlı miktarda 
teslimat ve izinli erişim dışında taşıt trafiği 
yasaktır. Toplu taşıma için kaldırımlar 
arasında tercihli alanlar bulunabilir, 
sokak kaldırımsız paylaşımlı bir alan 
olarak (paylaşımlı toplu taşıma sokağı) 
tasarlanabilir ya da toplu taşımanın yaya 
alanı içinde yavaşça hareketini sağlayan 
başka bir ayrım yapılabilir. Azami hızlar 
10-20 km/saati geçmemelidir. 

SÃO PAULO, BREZİLYA

São Paulo’nun Corredores de Onibus 
olarak bilinen tercihli otobüs şeritleri, 
kent çapında yayılmış 320 kilometre 
uzunlukta bir ağdır. Bu özelleştirilmiş 
otobüs şeritlerinde otobüslerin yolculuk 
hızları ortalama 13,8 km/saatten 
16,8 km/saate çıktığı için kullanıcılar 
için yolculuk süreleri %18,4 oranında 
düşmüştür. 2005’te kullanıma giren bu 
şeritler, yaygınlaşarak kentteki kolektif 
toplu taşıma kullanıcılarının %77’sinden 
fazlasını taşımaktadır. Artan hız ve 
azalan trafik sıkışıklığı, kentin CO2 
salımını da günde 1,9 ton düşürmüştür.

BOGOTÁ, KOLOMBİYA

Bogotá, 144 istasyon ve 100 kilometreden 
fazla toplu taşıma öncelikli yola hizmet veren 
12 hatla dünyanın en hızlı Otobüsle Hızlı 
Toplu Taşıma sistemi olan Transmilenio’ya 
ev sahipliği yapmaktadır.  Her gün 4 milyon 
yolculuğun yapıldığı bu sistem, kentteki tüm 
yolculukların yaklaşık %64’ünü karşılayan bir 
ulaşım modu dağılımı sağlar. Transmileno’nun 
başarısının sırlarından biri kamu ve özel 
kuruluşlarla ortaklık kurulmasıdır. Kent 
yönetimi tarafından planlanıp inşa edilen ve 
denetimi ve yönetimi kent yönetimi tarafından 
sürdürülen sistemde otobüsler özel şirketler 
tarafından işletilmektedir. 

JAFFA SOKAĞI 
KUDÜS, İSRAİL

Kudüs'te bulunan Jaffa Sokağı üzerindeki 
hafif raylı sistem koridoru 2011 yılında 
açılmıştır ve sokak yayalara ve toplu taşıma 
kullanıcılarına ayrılmıştır. Tarihi kentin 
merkezinde yer alan bu 2,5 kilometrelik 
yol, yardımcı toplu taşıma sokaklarıyla ve 
yayalaştırılmış sokaklarla desteklenmiştir. 
Üzerinde dükkanların bulunduğu sokak 
eskiden kentin en kirli sokaklarından 
biriyken sokağın yeni karakteri bölgenin 
canlandırılmasına yardımcı olmuş ve emlak 
değerlerinin artmasını sağlamıştır. 

İnsan için Sokak Tasarımı
Toplu Taşıma Kullanıcıları için Tasarım
Toplu Taşıma Tesisleri
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ONLY
TRANSIT

2,5 m 3,0–3,3 m

TOPLU
TAŞIMA

3,5 m 3,5 m3,6 m

10,6 m

Ortadan İşleyen ve Ortadan İniş/Binişli 
Toplu Taşıma Öncelikli Yollar

Ortadan işleyen toplu taşıma öncelikli yollar, 
çok yüksek kapasite ve frekansa sahip olma 
potansiyeline sahip Otobüsle Hızlı Toplu 
Taşıma ve hafif raylı sistemlerde faydalı 
olabilir. Ortadan indirme/bindirme, aynı 
platformun iki yöndeki yolculuklarda da  
kullanılabilmesine izin verir ve inşaat 
maliyetlerini azaltır. Tavsiye edilen istasyon 
genişliği 3,6 metre veya üzeridir. Orta şeritler 
kaldırım kenarından indirme/bindirme, park 
etme ve teslimatlarla çakışmaları engeller 
ve toplu taşıma aracının şoför tarafında 
yolcu kapıları bulunmasını gerektirir. 
Çakışmalardan kaçınmak için toplu taşıma 
öncelikli yolu kesen dönüşler yasaklanmalı 
ya da dönüş şeritleri ve sinyalizasyonla 
sağlanmalıdır. Şeritler 3,3-3,5 metre 
genişlikte olmalı ve sokağın iki tarafından 
erişim sağlamak için sık aralıklarla hemzemin 
geçitler sağlanmalıdır.

Yandan İlerleyen Toplu Taşıma  
Öncelikli Yollar

Refüjler gibi dikey elemanlarla ayrılmış 
özelleştirmiş bir alana toplu taşıma öncelikli 
bir yol yerleştirilmesi park edilmiş taşıtlar, 
bisikletler ve bazı dönüş hareketleri ile 
çakışmayı azaltarak yolculuk süreleri 
ve öngörülebilir hareketler bakımından 
iyileştirme sağlar. Yandan ilerleyen toplu 
taşıma öncelikli yollar yüksek frekanslı 
toplu taşıma hizmetleri için, özellikle de 
toplu taşıma öncelikli yolu kesen dönüş ve 
kaldırım kesintilerinin çok kısıtlı olduğu çift 
yönlü hizmetlerde uygulanabilir. Toplu taşıma 
araçlarıyla çakışmalardan kaçınmak için, sola 
ve sağa dönen trafik tercihli sinyalizasyon 
aşamaları bulunan dönüş şeritleri kullanılarak 
engellenmeli ya da serbest bırakılmalıdır. 
3,3-3,5 metrelik genişlikler ve tüm kapılardan 
iniş/biniş, toplu taşıma sinyalizasyon önceliği 
ve hemzemin iniş/biniş gibi tamamlayıcı 
elemanlar tavsiye edilir.

Yandan İlerleyen Tercihli Toplu 
Taşıma Şeritleri

Yandan ilerleyen tercihli toplu taşıma 
şeritleri için tavsiye edilen genişlik 
3-3,3 metredir. Toplu taşıma şeritleri, 
yol üstü toplu taşıma öncelikli yolların 
aksine, diğer trafikten fiziksel olarak 
ayrılmamıştır. Daha düşük kapasiteli 
sistemler şerit içi toplu taşıma iniş/
binişine izin veren kaldırım uzantılı 
duraklarla birlikte kullanıldığında bitişik 
park ve yükleme şeritlerine imkân 
verebilir.

Geometri

Kapasite   ●●○○○ 
Hız     ●●○○○ 
Mekân    ●○○○○ 
Maliyet   ●○○○○

Kapasite   ●●●○○ 
Hız     ●●●○○ 
Mekân    ●●○○○ 
Maliyet   ●●○○○

Kapasite   ●●●●● 
Hız     ●●●●○ 
Mekân    ●●●○○ 
Maliyet   ●●●○○

İnsan için Sokak Tasarımı
Toplu Taşıma Kullanıcıları için Tasarım
Toplu Taşıma Tesisleri

TOPLU
TAŞIMA

3,3–3,5 m3,0 m
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2,5 m 6,0 m 2,5 m

11 m

Ortadan İşleyen Yandan Yolcu İniş/Binişli  
Toplu Taşıma Öncelikli Yollar

Ortadan işleyen toplu taşıma öncelikli yollar diğer taşıt trafiğinden 
refüjlerle ayrılırken yandan iniş/biniş sağ taraftan iniş/binişli 
otobüs ya da hafif raylı sistemlere müsaittir. Orta refüjlü toplu 
taşıma öncelikli yollar yüksek kapasiteli ve güvenilir hizmet sunar 
ve istasyonların nasıl çaprazlanmış olduğuna göre 10-12,5 metre 
arasında bir genişlik gerektirir. Bunların kurulumu toplu taşım 
odaklı gelişme potansiyelini en üst düzeye çıkaracak arazi 
kullanımı değişiklikleriyle koordineli olmalıdır.

Paylaşımlı Toplu Taşıma Sokakları

Paylaşımlı toplu taşıma sokakları otomobillerden arındırılmış 
sokaklarda toplu taşıma ve yayalar arasında önceliği paylaştırır. 
Genellikle çok işlek ticari yapı adaları ya da mahalle içi koridorlar 
için tasarlanan paylaşımlı toplu taşıma sokakları, belli saatlerde 
kısıtlı taşıt erişimi ve teslimatlara izin verebilir. Bu sokakların 
çoğu hafif raylı ya da tramvay sistemleriyle birlikte tasarlanır, 
otobüs ve Otobüsle Hızlı Toplu Taşıma sistemlerine de sahip 
olabilir. Toplu ulaşım taşıtları bitişikteki yaya yüzeyleriyle aynı 
seviyede, öngörülebilir, tercihli bir yolda ilerler; sadece duraklarda 
hemzemin iniş/biniş sağlayan yükseltilmiş platformlar bulunur. 
Hızlar genellikle 10-20 km/saate indirilerek sokakta yaya geçişi 
kolaylaştırılır ve kamusal mekân kalitesi desteklenir.

2,50–3 m3,0 m 0,8 m 3,0 m

Kapasite   ●●●●● 
Hız     ●●●●● 
Mekân    ●●●○○ 
Maliyet   ●●●●●

Kapasite   ●●●●● 
Hız     ●●○○○ 
Mekân    ●●●●○ 
Maliyet   ●●●●○

İnsan için Sokak Tasarımı
Toplu Taşıma Kullanıcıları için Tasarım
Toplu Taşıma Tesisleri

x
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Toplu taşıma durağı kurguları toplu taşıma tipolojisine, taşıt 
boyutlarına, kapasiteye, kullanım oranına ve hizmet sıklığına 
bağlı olmalıdır. Aşağıdaki çizimlerde toplu taşıma durakları için 

en sık kullanılan 6 kurgu gösterilmiştir. Bunların her biri yerel 
bağlamla ilişkilendirilerek incelenerek ve farklı taşıt türleriyle 
kullanılabilir.

6.5.5 | Toplu Taşıma Durakları

>3 m

>3 m

Durak Türleri

Bu duraklar, toplu ulaşım taşıtlarının şeritten çıkmadan yolcu 
almasına izin vererek toplu taşıma bekleme süresini azaltır. Şerit 
içi duraklar toplu taşımanın tercihli bir şeritte çalıştığı, motorlu 
taşıt hacminin otobüslerin duraklardan çıkmasını engellediği ya 
da yolculuk hızlarının düşük-orta olduğu yerlerde uygundur. Şerit 
içi duraklar, toplu taşımaya en yüksek önceliği verir.

Bunlar iki tarafından trafik şeridinin geçtiği, toplu ulaşım 
taşıtlarının diğer kullanıcılarla daha az çakışma yaşanan orta 
şeridi kullanmasına izin veren platformlardır. Bunlar yolcuların 
beklemesine ayrılmış alanlar sunar. Yaya geçitlerine bitişik 
yerleştirilmeli ve böylece yolcular yaya geçidine kolaylıkla 
erişmelidir. Toplu taşıma hizmetinin her bir yönü için ayrı bir ada 
durak gerekir. Duraklar çapraz yerleştirilerek dönüş şeritlerine yer 
açılırken her iki yolculuk yönü için de kavşak çıkışına yerleştirilen 
durakların avantajları sunulabilir.10

Ada Duraklar

Bu duraklar sokağın ortasındadır ve platformun iki yanında, 
iki yönde yolculuk yapan toplu taşıma hatlarına da hizmet 
verir. Bunlar toplu taşıma araçlarının şoför tarafında kapıları 
olmasını gerektirir. Refüj duraklara ulaşım geleneksel şekilde 
konumlandırılmış hemzemin geçitlerle sağlanmalıdır.

Refüj Duraklar

Şerit İçi Duraklar

İnsan için Sokak Tasarımı
Toplu Taşıma Kullanıcıları için Tasarım
Toplu Taşıma Durakları
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10

Paylaşımlı Duraklar ya da Kolay Erişimli Duraklar

Cep Duraklar

Bu duraklar, bekleyen toplu taşıma kullanıcıları için indirme/
bindirme alanını taşıt trafiği şeritleriyle paylaşır. Yayalar 
kaldırımda bekler ve toplu ulaşım aracı geldiğinde otomobiller, 
bisikletler ve diğer taşıtlar yükseltilmiş trafik şeridinde durup 
yayaların hemzemin iniş/biniş erişimine izin verirler. Toplu taşıma 
aracı duraktan ayrılıp inen yolcular paylaşımlı alanı terk ettikten 
sonra taşıtlar ve bisikletler harekete devam edebilir. Bu durak 
türü; yerel koşullara, trafik kurallarına uyma düzeylerine ve 
yaptırımlara çok sıkı bir şekilde bağlıdır.

Bu duraklar, toplu taşıma araçlarının iniş/biniş için kaldırımın 
içine doğru girmesine izin veren bir cep sağlar ve diğer taşıtların 
yola devam etmelerine izin verir. Tercihli toplu taşıma şeritlerinin 
bulunduğu sokaklarda cep duraklar sadece hızlı sistemlerin yerel 
hizmetleri baypas etmesine izin vermek, rota için aktarmalar 
yapılabilmesi ya da otobüslerin kavşaklarda bekleyen araçları 
baypas edebilmesi için kullanılmalıdır. Cep duraklar ya da 
otobüs durağı cepleri bir rotanın sonunda ya da yüksek trafikli 
bir aktarma noktasında olduğu gibi otobüslerin bir süre durup 
beklemeleri gereken yerlerde de uygun olabilir.

İniş/Biniş Şeritleri ve Toplu Taşıma Standları

İniş/biniş şeritleri aktarma noktaları, merkezleri ya da önemli 
varış noktaları gibi belli konumlarda, belli rotalar için tahsis 
edilmiş konumlar sunarak aktarma verimliliğini artırmak için 
kullanılır. Özellikle kalabalık ortamlarda iyi bir tasarım ve denetim 
sistemi bu konumlardaki karşılaşmaları azaltır ve güvenliği artırır. 
Bu şeritler için tavsiye edilen genişlik minibüsler için 3 metredir. 

İnsan için Sokak Tasarımı
Toplu Taşıma Kullanıcıları için Tasarım
Toplu Taşıma Durakları

x



KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERI118

Kavşak girişinde yer alan toplu taşıma durakları, hemen 
kavşaktan önce yerleştirilir ve yolcuların yaya geçidine yakın 
mesafede biniş ve iniş yapmalarına izin verir. Kavşak girişinde yer 
alan duraklar, genellikle kavşağın çıkışında çeşitli kısıtlayıcılar 
olduğunda uygundur. Bu kurgu, yolcuların toplu taşım aracı 
kırmızı ışıkta durduğu sırada biniş yapmalarına izin verebilir ama 
kavşaktaki kullanıcılar arasında görünürlüğü azaltır.

Kavşak çıkışında yer alan toplu taşıma durakları kavşağın diğer 
tarafına yerleşmiştir ve toplu taşıma aracının durmadan önce 
kavşağı geçtiği sırada yavaşlamasına izin verir. Kavşak çıkışında 
yer alan duraklar, dönüş yapan araçlarla çakışmaları en aza 
indirir ve toplu taşıma sinyalizasyon önceliği dahil edilebilir. 
Kavşak çıkışında yer alan duraklar trafik sıkışıklığı nedeniyle ciddi 
beklemeler yaşanan kavşaklarda, trafiğin kavşak girişinde daha 
yoğun olduğu yerlerde ve çok aşamalı sinyalizasyon kullanılan 
karmaşık kavşaklarda uygundur.

Kavşak Çıkışında Yer Alan Toplu Taşıma Durakları

Yapı adalarının ortasındaki duraklar çok yüksek toplu taşıma 
yolcu hacmi üreten yerlerde ya da bir sonraki kavşakta yeterli 
alanın olmaması durumunda kullanılabilir. Yapı adasının 
ortasındaki duraklar dönüş yapan araçlar ve kesişen trafikten 
kaynaklı görünürlük sorunlarını azaltır ama yapı adasının 
ortasında yaya geçidi bulunmadığında yolcular için yürüme 
mesafesini artırır. Yapı adası ortasında yüksek kapasiteli duraklar 
tasarlanırken güvenli yaya geçitleri sağlanmalıdır. Kaldırım 
kenarına park edilen yerlerde genişletilmiş yolcu bindirme alanları 
gibi kaldırım uzantılarıyla bekleyen yolculara fazladan alan 
sağlanmalıdır.

Yapı Adası Ortası Duraklar

DURAK

> 3 m

DURAK

> 3 m > 1,5 m

> 3 m > 1,5 m

DURAK
Toplu taşıma durakları kavşakların girişinde ya da çıkışında 
bulunabileceği gibi kısıtlı koşullarda yapı adası ortasında da olabilir. 
Durak konumunun toplu taşıma hızını, kapasitesini, güvenliği, 

aktarma fırsatlarını, yürüme mesafelerini ve diğer kullanıcılarla 
karşılaşmaları üzerinde etkisi vardır. Farklı yerleşimlerin sunduğu 
fırsatlar yerel koşullar göz önünde bulundurularak analiz edilmelidir.

Durakların Yerleşimi

Kavşak Girişinde Yer Alan Toplu Taşıma Durakları

İnsan için Sokak Tasarımı
Toplu Taşıma Kullanıcıları için Tasarım
Toplu Taşıma Durakları
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Tek Yönlü Sokaklarda Gidiş-Gelişli Şeritler

Dinlenme Alanları 

Toplu Taşıma Şeritlerinin  
Bisikletlerle Paylaşılması

BUS
DURAK

OT
OB

ÜS

OT
OB

ÜS

OTOBÜS
OTOBÜS

OTOBÜS

OT
OB

ÜS

OT
OB

ÜS

DİNLENME ALANI

Gidiş-gelişli otobüs şeritleri bağlantılılığı artırabilir ve otobüs 
rotaları için yolculuk süresini kısaltabilir. Gidiş-gelişli otobüs 
şeritleri genellikle otobüs rotalarına stratejik olarak verimli 
bağlantılar kurmak için uygulanır ama uzun bir koridorda da 
kullanılabilir. Gidiş-gelişli şeritler tek yönlü sokak ağının toplu 
taşıma rotalarını karmaşıklaştıracağı yerlerde daha verimli toplu 
taşıma operasyonlarına izin verebilir. Birbirine yakın iki paralel tek 
yönlü sokak kullanmak yerine aynı sokakta iki yönde çalışan toplu 
taşıma sistemi yolcular için rotanın okunaklılığını artırabilir ve 
önemli varış noktalarına daha iyi hizmet verebilir. Gidiş-gelişli toplu 
taşıma şeritlerini çift yönlü sokaklar olarak tasarlayın ve yayaları 
toplu taşıma araçlarının beklenmedik bir yönden gelebileceğine 
dair uyarma özel dikkat gösterin. İyi sinyalizasyon, çakışmaları 
azaltmanın anahtarıdır. Gidiş-gelişli şeridi kesen dönüşler 
kısıtlanmalı ya da yönetilmelidir. Dönüş kısıtlamaları toplu taşıma 
şeridi tarafından korunan çakışmasız bir bisiklet yolu için fırsat 
yaratır. Gidiş-gelişli şeritle gelen trafik arasında yeterli tamponu 
oluşturmak için bu şerit, 3,5-4 metre genişliğe sahip olmalıdır.

Dinlenme alanları tahsisli park yerlerinin yanında ya da minibüsler 
veya motorlu rikşaların park edildiği yerlerde toplu taşıma 
sürücülerine ayrılmış oturma yerleridir. Sürücülerin konforunu 
artırmak için onlara ayrılmış park yeri ve dinlenme alanları temin 
edin ve bu kullanımların diğer kullanıcıların yerini daraltmasından 
kaçının. Dinlenme alanları, yerel iklim doğrultusunda üzeri 
kapalı ya da gölgelikli olmalıdır. Bunlar kaldırımlarda, kaldırım 
uzantılarında ya da bina çekmelerinde yer almalı ve engelsiz yaya 
geçiş alanını kapatmamalıdır.

Otobüs ve bisikletler sıklıkla kaldırım kenarındaki alan için 
rekabet ederler. Bisiklet altyapısı bulunmayan sokaklarda kaldırım 
kenarı otobüs şeritleri sıklıkla bisiklet trafiği çeker ve bazı 
kent yönetimlerini otobüs şeritlerinde bisikletlere izin vermeye 
yöneltmiştir. Paylaşımlı otobüs-bisiklet şeritleri, otobüslerin 
öne geçmekten caydırıldığı orta seviyede otobüs sefer aralığı ile 
düşük hızlarda iki modu da güvenli bir şekilde taşır. Bisikletlerin 
otobüsleri geçmesine sadece duraklarda izin verilir. Otobüs 
şeritleri 4 metreden daha geniş olmamalıdır. Otobüs-bisiklet 
şeritleri, çok konforlu bir bisiklet ağının bir parçası olmasalar da 
karma trafikte tercih edilebilir. Yeterli yer varsa bisikletliler için 
tercihli bir tesis sağlanmalıdır.

6.5.6 | Ek Öneriler

İnsan için Sokak Tasarımı
Toplu Taşıma Kullanıcıları için Tasarım
Ek Öneriler

x
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Hız 
Hareket halindeki taşıtların hızı sokağın ve diğer kullanıcıların 
güvenliğiyle doğrudan ilişkilidir. Otoyollardaki otomobiller 
nispeten daha düşük riskle daha yüksek hızlara çıkabilirken bu 
özellik, kentsel alanlarda yaşayanlar ve taşıtın dışındaki insanlar 
için bir engel haline gelir. 

Kentlerdeki sokaklar azami 40 km/saat hızı kaldıracak şekilde 
tasarlanmalıdır. En yoğun kentsel alanlarda ve bir şeridin 
bisikletlerle paylaşılması durumunda hız 30 km/saat ya da daha 
düşük olmalıdır. Yayalarla paylaşım durumunda ise hızı  
15 km/saat ya da altında sınırlamak gerekebilir. Aşağıdaki 
grafikteki gri alan, kentsel olmayan alanlardaki hızları ifade 
etmektedir. Bkz. 9.1: Tasarım Hızı.

6.6 | Motorlu Taşıt Kullanıcıları için Tasarım

Ortak 
Mekân

Park 
Halindeki 
Araçlar

Mahalle Arası
Sokaklar

Kentsel Alan Otoyollar ve 
Kırsal Koşullar

Bisikletlerin 
Ayrıldığı Çok Şeritli 
Sinyalizasyonlu 
Sokaklar

Sokak alanı ücretli ya da kısıtlanmış 
değilse sıkışıklık oluşur, yolculuk süreleri 
ve kirlilik artar, diğer kullanımların alanı 
azalır ve yaşanabilirlik olumsuz etkilenir.

6.6.1 | Genel Bakış
Motorlu taşıt sürücüleri kent içinde hareket etmek için otomobil 
ve motosiklet kullanırlar. Bu taşıtlar ücretli araçlar (taksi), 
paylaşımlı araçlar (araç paylaşımı ve dönüşümlü araç paylaşımı) 
ya da kişisel araçlar olabilir. Farklı kaldırım kenarı ihtiyaçları olan 
bu kullanımların geometrik ihtiyaçları birbirine benzerdir ve bu 
bölümde birlikte ele alınacaklardır.  
 Geleneksel olarak kişisel motorlu taşıtlar ve özellikle 
otomobiller sokak mekânının başlıca tüketicilerindendir. Taşıtlar 
trafik şeritlerinde hareket ederken ve yol üstü park yerlerinde 
yer kaplar. Sokak alanı ücretli ya da kısıtlanmış değilse sıkışıklık 
oluşur, yolculuk süreleri ve kirlilik artar, diğer kullanımların alanı 
azalır ve yaşanabilirlik seviyesi olumsuz etkilenir. 
 Motorlu taşıt sürücülerine sunulan trafik şeritleri genellikle 
otomobil, otobüs ve bisikletlerin paylaştığı karma tesislerdir. 
Bunlar sıklıkla kaldırım kenarı park yerleri, parkmetreler 
gibi kaldırım bölgesi tesisleri, durma çizgileri ve trafik 
sinyalizasyonları gibi kavşak elemanları ve koridor boyunca 
yönlendirme ve riayeti sağlamak amaçlı yön bulma ve hız 
tabelaları ile tamamlanır.  
 Kişisel motorlu taşıtlar yaya bölgeleri, toplu taşıma sokakları 
ve zaman zaman paylaşımlı sokaklar gibi çeşitli koridorlarda 
kısıtlanırlar.   

10-15 km/saat 30 km/saat 40 km/saat 50 km/saat 60 km/saat0 km/saat

İnsan için Sokak Tasarımı
Motorlu Taşıt Kullanıcıları için Tasarım
Genel Bakış



KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ120 KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ 121

1,5 m 2,5 m

1,
5 

m

Taşıt büyüklüğü ve filo özellikleri dünyanın farklı yerlerinde, büyük 
ölçüde sokak tasarımı, park yapma, yasal denetim ve ekonomik 
refah durumuna göre çeşitlilik göstermektedir. Pek çok şehirde 
taşıtlar sık sık dar ya da tarihi sokak ağları içinde yol almak 
zorunda ya da park yerleri kısıtlıdır ve bu durum ortalama olarak 
daha küçük filoları ve motorlu iki tekerlekli taşıt kullanımını teşvik 

Ölçekler değişebilmekle birlikte boyutlar genellikle 1,5-2,3 metre 
uzunluk ve 0,5-1 metre genişlik aralığındadır. Motosikletlerden 
daha küçük ve daha güçsüz olan motorlu scooter ve mopedlerin 
azami hızları düşüktür. Bunlar genellikle maliyet ve kolaylık 
sebebiyle, özellikle kolektif ulaşımın kısıtlı olduğu yerlerde 
otomobillere alternatif olarak kullanılır.

Şehir arabaları ve mikroarabalar genellikle iki koltuklu ve bir 
miktar yük alabilen, kısıtlı kullanımlı taşıt türleridir. Bu taşıtlar, 
genellikle araba paylaşım sistemlerinde kullanılır ve tam boyutlu 
arabalara göre daha az park yeri kaplar. Daha düşük salıma sahip 
bu araçlar, motosikletlere göre daha az beceri gerektirir.

eder. Büyük otomobiller ve hafif kamyonların kişisel taşıt olarak 
kullanımı ise kent sokaklarının, özellikle de şerit genişliklerinin 
nispeten büyük olduğu yerlerde yaygındır. Her türden taşıtın 
küresel güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlayarak hem 
taşıt kullananların hem de diğer sokak kullanıcılarının güvenliğini 
destekleyin.

1,8–2 m 4,5–5 m

1,
5–

1,
7 

m
0,8–1 m

1,
8 

m
1,75–2 m

Motorlu İki ya da Üç Tekerlekliler

Otomobiller

Şehir Arabaları ve Mikroarabalar

Kişisel otomobiller türüne ve bağlama göre çok çeşitli boyutlarda 
olabilir. Elektrikli otomobiller potansiyel olarak sürdürülebilir güç 
kaynaklarına sahiptir ve bazen daha düşük kişisel ve toplumsal 
etki maliyeti ile motorlu taşıt erişimi sağlamak üzere araba 
paylaşım programlarında kullanılırlar. Erişilebilir taşıtlar özel 
olarak engelli kişilerin kullanımı için tasarlanmıştır ve özellikle 
kolektif toplu taşımanın bulunmadığı yerlerde önemlidir. Taksiler 
ücret karşılığı hizmet olarak kiralanabilen otomobillerdir.

Türler

İnsan için Sokak Tasarımı
Motorlu Taşıt Kullanıcıları için Tasarım
Genel Bakış
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6.6.2 | Motorlu Taşıt Ağları

Taşıt ağının esas amacı diğer modlar ya da kent yaşamını 
rahatsız etmeden kişisel motorlu taşıtlarla kente erişim 
sağlamaktır. Kentsel araba yolculuklarına yolculuğun iki 
ucunda da yaya erişimi ve park etme için gereken süre 
de dahildir. Tıpkı toplu taşımada olduğu gibi hareket 
halinde harcanan süre toplam yolculuk süresinin küçük 
bir bölümüdür. Motorlu taşıtların kentsel alanlardaki 
yolculuk süreleri azami sürüş hızından ziyade kavşaklarda 
bekleme süreleri ve park yeri hizmetleriyle ilişkilidir. 
Ağ içinde gereksiz araç kullanımını caydırmak için park 
yerleri ve araç girişleri için ücretlendirme ve bölgesel 
trafik ölçümü kullanın. Bkz. 8: İşletme ve Yönetim 
Stratejileri.

Kentsel taşıt ağı yönetimiyle ilişkili olarak yapılması gereken bazı 
temel görevler şunlardır: 
• Erişimin nerede ve ne zaman ve hangi taşıt türleri için 

sağlanacağını belirlemek
• Temel ağ bağlantılılığı yaratmak
• Kentin yoğun sokaklarında transit trafiği engellemek 
• Yoğun bölgelerde otomobil birikimini kısıtlamak

Kişisel motorlu taşıt ile kent çapında erişim için ağ bağlantılılığı 
tek tek sokak parçalarının hızından daha önemlidir. Otomobiller 
için arzu edilen yolculuk uzunlukları yerine taşıtın operasyon 
ortamı ve transit geçiş imkânına dayalı bir sokak sınıflandırma 
sistemi gereklidir.

Izgara sistemler trafik yönetim tekniklerine izin veren sık 
aralıklı kavşakların ve nispeten kısa servis yollarıyla tek yönlü 
operasyonların bulunduğu bağlantılı ağlar sağlar. Bir ızgaradaki 
birbirine paralel sokaklar, farklı işlevler sunabilir ve farklı 
bağlamları destekleyebilir. Ağın bazı bölümlerinde çoğu sokak 
transit işlevi görebilir, her birindeki hacmi düşürürken etkisini 
tüm alana yayabilir. Bazı yerlerde ise çoğu sokağın filtrelenmesi 
daha avantajlı olabilir; ana caddede taşıt hacmini artırırken diğer 
sokaklarda çevre kalitesini artırabilir. 
 Tüm sokakların transit sokaklara dönüşmesini önlemek için 
filtrelenmiş geçirgenlik stratejisi ya da bölge çapında trafik 
ölçümü uygulaması kullanılabilir. Transit geçen taşıtlar art arda 
dizili düğümlerde bir sokaktan ayrılmaya teşvik edilebilir, bu 
sayede sokağın hassas bölümlerinde yüksek taşıt hacmine izin 
vermeden motorlu taşıtlar için iyi erişim koşulları yaratılabilir. 
Transit geçişin bir kısmını caydırmak üzere sokak yönü 
değişiklikleri ve servis yolları kullanmak, yön bulma ve şerit 
devamlılığı aracılığıyla daha az hassas rotaların kullanımını 
teşvik etmek başarılı mahalle ölçekli paylaşımlı sokak ağları ve 
yavaşlatılmış trafik bölgeleri yaratılmasına izin verebilir. 

 Kent ölçeğindeki ağlar mahalleler arasında, en yoğun bölgelere 
girmeksizin yüzey bağlantılılığı sağlamak üzere, toplu taşıma 
hizmetinin daha iyi olduğu yoğunlaştırılmış varış noktalarına 
yolculuk için kişisel motorlu taşıtların kullanımı caydırılarak 
planlanabilir.  
 Şehir merkezleri ve diğer varış noktalarında arabasız bölgeler 
ve sadece teslimat bölgeleri geniş kamusal alanlar yaratır ve ağ 
genelinde araç trafiği talebini azaltma etkisi vardır. Bu da kolektif 
toplu taşıma hizmetinin daha eksik kaldığı yolculuklar ve yük 
taşıma için kapasite yaratır.

Yavaşlatılmış Trafik Bölgeleri

Mahalle içi yavaşlatılmış trafik bölgeleri kent ya da mahalle 
yönetimlerinin yürüttüğü, trafik kazası riskini azaltmak amacıyla 
hız limitinin düşürüldüğü programlardır. Yavaşlatılmış trafik 
bölgeleri sokakları daha güvenli kılarak ve gürültü ve hava 
kirliliğini azaltarak kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırır. Yerel 
yönetimler ve mahalle yönetimleri konut ya da mahalle arası 
sokaklar ile okullar ya da önemli varış noktalarının etrafında 
yavaşlatılmış trafik bölgeleri belirlemelidir. Bkz. 6.6.7: Trafik 
Sakinleştirme Stratejileri.

Sınırlı Trafik Bölgeleri

Sınırlı trafik bölgeleri motorlu taşıt trafiğinin kısıtlandığı ve 
erişimin sadece belli kullanıcılara ya da taşıtlara verildiği 
alanlardır. Buna mahalle sakinleri, erişim izni olanlar, çevre dostu 
taşıtlar, yük araçları, kamu hizmeti araçları, polis ve acil durum 
araçları, belli saatlerde, yük alma ve indirme amacıyla dahil 
olabilir. Sınırlı trafik bölgelerine erişim tamamen kısıtlanabilir, 
belli saatlerde serbest olabilir ya da giriş ücreti ile yapılabilir. 
Trafik genellikle fiziksel olarak, sabit ya da hareketli babalarla 
kısıtlanır. Bkz. 8.8: Hacim ve Erişim Yönetimi.

İnsan için Sokak Tasarımı
Motorlu Taşıt Kullanıcıları için Tasarım
Motorlu Taşıt Ağları

Sokakları katı bir şekilde ana arterler, 
bağlantı sokakları ve yerel sokaklar 
şeklinde sınıflandırmak yanıltıcıdır 
çünkü bu sınıflandırma, sadece tek bir 
kullanıcıyı göz önünde bulundurur ve 
tasarımcıların hareketlilik dışı işlevleri 
ve tüm kullanıcıların erişimini ihmal 
etmesine yol açabilir.
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 Arabasız bölgeler 

 Ortak mekânlar 

 Yavaşlatılmış trafik bölgeleri 

 Sınırlı trafik bölgeleri

Taşıt Ağları: Diğer modların güvenliği ve 
hareketliliğini göz ardı etmeden kişisel motorlu 
taşıtlarla kente erişim sağlamak için arabasız 
alanlar, paylaşımlı mekânlar, yavaşlatılmış trafik 
bölgeleri ve sınırlı trafik bölgeleri gibi çeşitli 
stratejiler çok önemlidir. 

İnsan için Sokak Tasarımı
Motorlu Taşıt Kullanıcıları için Tasarım
Motorlu Taşıt Ağları

Porto, Portekiz. Babalarla işaretlenmiş sınırlı 
trafik bölgeleri.

Kopenhag, Danimarka. Kentin konut 
alanlarındaki yavaşlatılmış sokaklar.

Bandung, Endonezya. İki tekerlekli motorlu taşıt 
park yeri.
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Durma Çizgileri

Durma çizgileri bir dur tabelası 
ya da trafik sinyalizasyonun 
yürürlükte olduğu yerlerde 
bulunur ve en düşük 
hacimli sokaklar hariç her 
sokakta kullanılmalıdır. 
İşaretlenen çizgiler genellikle 
20 santimetre ve üzeri 
genişlikte, yaya geçidinden  
en az 1,5 metre geride bulunur 
ve nerede durulacağını 
gösterir. Durma çizgisi, durma 
kontrollü kavşaklarda dur 
tabelasıyla hizalı olmalıdır. 
Kamyon ve otobüslerin olduğu 
yerlerde durma çizgilerini yaya 
geçitlerinden en az 3 metre 
geriye yerleştirerek büyük 
araçların operatörleri ile 
yayalar arasında görüş hattını 
koruyun.

Trafik Şeritleri

Trafik şeritleri genellikle 
diğer sokak kullanıcılarıyla 
paylaşılır. Karma trafik 
şeritleri 3 metreden daha 
geniş olmamalıdır. Yolculuk 
hızları 30 km/saat ya da 
altında olduğunda daha 
dar şeritler tercih edilir. 
Tercihli kamyon ya da otobüs 
rotalarında kent yönetimleri 
3,3 metreye kadar daha geniş 
şeritler kullanmayı tercih 
edebilirler.

Yol Üstü Park 
Yerleri

Yol üstü park yerleri bisiklet 
şeritleri ya da otomobillerin 
park etmesi için tahsis 
edilmiş servis şeritleri ile 
ayrılmadığı takdirde genellikle 
kaldırım kenarında yer alır. 
Bunlar 2,5 metreden daha 
geniş olmamalıdır ancak 
kentsel hizmet araçları ve 
yük taşıtları ile paylaşılmaları 
durumunda 3 metreye kadar 
bir genişlik kabul edilebilir. 
Kaldırım kenarı park yerlerinin 
kesintisiz olması gerekmez 
ve yaya durakları, bitkiler ve 
bisiklet paylaşım istasyonları 
gibi tesislerle dönüşümlü 
yerleştirilebilir.

İşaret Levhaları

İşaret levhaları hız sınırı, 
dönüş kısıtlamaları ya da 
izin verilen erişim gibi yasal 
bilgileri gösterebilir. Yön 
bulma tabelaları yaklaşan 
varış noktaları ve sokak 
isimleri hakkında bilgi verir. 
İşaret levhaları geometrik 
tasarımın yerini tutmak üzere 
kullanılmamalıdır.

Aydınlatma

Genellikle kaldırımın 
kenarında bir direk ya da 
baba üzerine yerleştirilen 
sokak aydınlatmaları elektrik 
şebekesinden besleniyorsa 
yer altından bağlanmalıdır. 
Elektrik tedariği güvenilir 
olmadığında ise şebeke dışı 
güneş enerjisi düşünülmelidir. 
Sokak aydınlatmaları gece 
belli saatlerde çalışmak üzere 
programlanabileceği gibi 
fotosel kullanılarak otomatik 
olarak da çalıştırılabilir. Yaya 
ölçeğindeki aydınlatmalarla 
koordinasyon güvenli bir ortam 
oluşturulması için önem taşır. 
Bkz. 7.3.1: Aydınlatma Tasarımı 
Önerileri. 

Trafik 
Sinyalizasyonu

Kavşaklardaki ve yapı adası 
ortasındaki geçitlerde trafik 
kontrol sinyalizasyonu 
çakışmaları engelleyerek 
trafik akışını yönetir. Aynı 
zamanda trafik kapasitesini 
artırır. Sinyalizasyon önemli 
bir araçtır ve kent içi düşük 
hızlara göre zamanlandığında 
akışı iyileştirirken hızı azaltır. 
Bkz. 8: İşletme ve Yönetim 
Stratejileri.

Parkmetreler

Parkmetreler genellikle 
kaldırımın kenarında, tampon 
bölgede yer alan, yol üstü park 
yerleri için ödeme yapılmasını 
sağlayan cihazlardır. Bunlar 
nakit, kredi kartı ya da 
mobil ödeme alabilir ve izin 
verilen park süresini belirtir. 
Kaldırımda fazla kalabalık 
etmemeleri için birden çok 
park yeri için kullanılabilen 
parkmetreler tercih edilir.

Yüzey ve Zemin 
İşaretleri

Yüzey işaretleri sürüş 
kuralları hakkında bilgi verir. 
İşaretler şerit ayrımlarını ve 
hız sınırlarını gösterir, transit 
trafik ve dönüş şeritleri için 
yön gösteren oklar içerir. Hızlı 
ve sezgisel iletişim için aynı 
işaretleri tutarlı bir şekilde 
kullanın. Özel durumlara 
dikkat çekmek için özgün 
işaretler kullanın. 

6.6.3 | Motorlu Taşıt Kullanıcıları için Araç Kutusu

İnsan için Sokak Tasarımı
Motorlu Taşıt Kullanıcıları için Tasarım
Motorlu Taşıt Kullanıcıları için Araç Kutusu
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Erişilebilir  
Park Yerleri

Erişilebilir park yerleri yol üstü 
park imkânı sunulan alanlara 
serpiştirilmelidir. Özellikle 
ticaret bölgelerinde ve sosyal 
tesislerin yakınında önemli 
olan bu alanlar yaya kaldırım 
rampaları ve kaldırımdaki 
engelsiz yaya geçiş alanlarına 
açık erişim sağlamalıdır. Açık 
ve net tabelalar ve işaretler 
yoluyla izinsiz sürücülerin 
park edemeyeceğini 
belirtilmelidir. Bu park yerleri, 
kamu ve özel tesislerin 
girişlerine olabildiğince yakın 
olmalıdır.

Babalar

Babalar fiziksel bariyer 
oluşturarak sokağın belli 
yerlerine girişi kısıtlar. 
Genellikle dikey direkler 
şeklinde olan babalar 
saksılarla, aydınlatmayla, 
oturaklarla ve diğer sokak 
mobilyalarıyla birlikte 
tasarlanabilir. Geçici çözüm 
olarak erişimi kısıtlamak 
için esnek babalar, araba 
kısıtlamalı mahallelerde acil 
durum araçları ya da sokakta 
yaşayanlar gibi izinli araçlara 
erişim vermek üzere hareketli 
babalar kullanın. 

Trafik Denetim 
Kameraları

Yol güvenliği kameraları  
olarak da bilinen bu cihazlar 
ihlalleri tespit etmeye 
yardımcı olmak üzere bir 
yol yatağının yanına ya da 
üzerine yerleştirilebilir. Bunlar 
genellikle hız yapan, kırmızı 
ışıkta geçen, özelleşmiş 
otobüs şeritlerine giren 
sürücülere otomatik ceza 
kesmek ya da plaka tanıma 
sistemleri kullanarak kısıtlı 
taşıt alanlarına giriş ücreti 
almak için kullanılır. 

Elektrikli 
Taşıt Şarj 
İstasyonları

Park yerlerine bitişik yol üstü 
şarj istasyonları hem özel  
hem de paylaşımlı elektrikli 
araçları destekler. Bu park 
yerleri, elektrikli taşıtlara 
ayrılmalı ve bu şekilde 
işaretlenmelidir.

Kaldırım 
Kesintileri

Kaldırım kesintileri bir garaj 
girişine erişim sağlamak 
için kaldırımında yapılan 
kesintilerdir. Bunlar yaya ve 
bisiklet şeritleri arasında 
çakışmaları en aza indirecek 
ve sürekli bir yürüyüş 
alanı sağlayacak şekilde 
tasarlanmalıdır. Kaldırım 
kesintileri sokağa dikilebilecek 
ağaç sayısını kısıtlar, faal ve 
ilgi çekici zemin kat fırsatlarını 
azaltır ve sıklıkla yasaklanır 
ya da asgari aralık ve azami 
genişlik düzenlemesiyle 
kısıtlanır.

Trafik 
Sakinleştirme 
Stratejileri

Trafik hızı yolu fiziksel 
olarak değiştiren çeşitli 
sakinleştirme teknikleriyle 
düşürülmelidir. Tipik stratejiler 
arasında daralma noktaları, 
kıvrımlama ya da hız kesici 
platformlar kullanarak sokağın 
geometrisini değiştirmek ya da  
sokak ağaçları ekleyerek ve 
binaların çekme mesafelerini 
en aza indirerek insanların 
sokakla ilgili algı ve tepkilerini 
değiştirmek sayılabilir. 

Erişim  
Yönetimi

Erişim yönetimi stratejileri 
kentin belli bölgelerine 
taşıt erişimini engelleyen 
politikalardan fiziksel 
altyapıya kadar farklı 
biçimlerde olabilir. Fiziksel 
elemanlar belli saatlerde belli 
taşıtların erişimini kısıtlamak 
üzere taşınabilir ya da 
hareketli babalar olabilir. Belli 
bağlamlarda sokak sakinleri 
ya da özel kullanıcılar için 
denetimli geçiş kartları ve 
okuma cihazları kullanılabilir.

İnsan için Sokak Tasarımı
Motorlu Taşıt Kullanıcıları için Tasarım
Motorlu Taşıt Kullanıcıları için Araç Kutusu
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Trafik Şeridi Genişliği

Geniş trafik şeritleri dar şeritlerin 
tedirginlik yaratabileceği ya da yandan 
sürtünme şeklindeki çarpışmaların 
olasılığını artıracağı yüksek hız bölgeleri 
başta olmak üzere bazı yerlerde, sürücüler 
için daha toleranslı bir ortam yaratmak 
üzere tercih edilmiştir.

Bugüne kadar hep 3,5 metrenin altındaki 
şerit genişliklerinin trafik akışı ve 
kapasitesini düşürdüğü varsayılmışsa da  
bu iddia, yeni araştırmalarla 
çürütülmüştür.11 

Kent içinde otoyol şeridi genişliği 
standartları uygulandığında fazla 
geniş, günün büyük bölümünde kötü 
performans gösteren, yoğun olmayan 
saatlerde hız yapmaya ve yoğun 
saatlerde şerit bölünmesine sebep 
olan farklılaştırılmamış şeritler elde 
edilir. Şerit genişliğinin 3 metre veya 
altına indirilmesi kent ortamında 
güvenli sürüşü destekler. 

6.6.4 | Trafik Şeritleri

4 m 3,5 m 3,5 m 4 m
Mevcut

Kent içi için 3 metrelik şerit genişlikleri 
uygundur ve trafiğin işleyişini etkilemeden 
sokak güvenliğine olumlu etki yapar. 
Tercihli kamyon ya da toplu taşıma rotaları 
için her yönde 3,3 metre genişlikte bir 
trafik şeridi kullanılabilir. Bazı örneklerde 
bir dönüş şeridi ile beraber transit şeritler 
olarak 2,7-3 metre genişlikte daraltılmış 
trafik şeritleri etkili olabilir.12 3 metreden 
daha geniş şeritler istenmeyen hızlara 
çıkılmasını ve çift sıra park etmeye yol 
açtıkları ve diğer modların kulanabileceği 
kıymetli kamusal mekânları tükettikleri 
için tercih edilmez.

İnsan için Sokak Tasarımı
Motorlu Taşıt Kullanıcıları için Tasarım
Trafik Şeritleri
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Geniş trafik şeritlerinin kullanımını 
destekleyen kısıtlayıcı politikalar 
her santimetrenin önemli olduğu 
sıkışık kentsel ortamlarda uygun 
değildir. Araştırmalarda daha dar şerit 
genişliklerinin güvenliği azaltmadan etkili 
bir şekilde hız yönetimi sağlayabildiği 
ve geniş şeritlerin daha güvenli sokaklar 
anlamına gelmediği ortaya konmuştur.13 
Ayrıca geniş trafik şeritleri yayalar için 
maruziyeti ve geçiş mesafesini artırır.14 
Şerit genişliği sokağın genel düzenlemesi 
kapsamında ele alınmalıdır. 

Park Şeridi Genişliği

1,8-2,5 metre aralığındaki park şeridi 
genişlikleri tavsiye edilir. Sürücülerin park 
etmiş araçlara ne kadar yakın olduklarını 
görebilmeleri için kent yönetimlerinin park 
şeritlerini işaretlemeleri önerilir.

Çok Şeritli Yollar

Toplu taşıma ya da yük araçlarının 
bulunduğu çok şeritli yollarda bir tane 
geniş trafik şeridi sağlanabilir. Bu geniş 
şerit kaldırım kenarında ya da  
park şeridinin yanındaki dış şerit 
olmalıdır. İç şeritler 3 metre ya da daha 
altında, olabilecek en düşük genişlikte 
tasarlanmaya devam edilmelidir. 

3,3-3,5 m 3 m 3 m 1,8-2,5 m 1 m 2,1 m
Yeniden Tasarım

İnsan için Sokak Tasarımı
Motorlu Taşıt Kullanıcıları için Tasarım
Trafik Şeritleri
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Çift Yönlü Trafik Şeridi

Çift yönlü trafik şeritlerinin, 
diğer adıyla yol verme 
şeritlerinin tavsiye edilen 
genişliği 4,75-5,5 metredir. 
Toplu taşıma rotalarının 
geçmediği düşük hacimli 
sokaklarda ters yönlerde 
ilerleyen taşıtlar birbirlerine 
yol verebilirler. 

Dönüş Şeritleri

Dönüş şeritleri ya da cepleri 
için tavsiye edilen genişlik 
3 metre ya da kamyon 
yoğunluğu düşükse bundan 
daha dardır. Daha geniş bir 
dönüş yarıçapına ihtiyaç 
varsa kaldırım kenarında daha 
geniş dönüş şeritleri yerine 
yönlendirme, geri çekilmiş 
durma çizgileri ya da kaldırım 
uzantıları tercih edilir. Örneğin 
toplu taşıma araçları ya da 
kamyonların döndüğü yerlerde 
daha geniş fiili dönüş yarıçapı 
gerektiğinde geri çekilmiş 
bir durma çizgisi alıcı tarafta 
kullanılabilir. Bkz. 9.2: Tasarım 
Aracı ve Kontrol Aracı.

Trafik Şeritleri

Otomobiller, iki tekerlekli 
motorlu taşıtlar ve zaman 
zaman tam boyutlu toplu 
taşıma araçları tarafından 
paylaşılan transit şeritlerin 
tavsiye edilen genişliği 
3 metredir. Bu genişlik 
tüm bu taşıtlara uygun 
olmakla birlikte sürücüleri 
hız yapmaktan caydırır. 
2,7 metre genişlikteki şeritler 
30 km/saat ya da altındaki 
hızlarda işleyen sokaklarda 
kullanılabilir.

Büyük Araç Şeritleri

Kamyonlar ve otobüslerce 
paylaşılan karma trafik 
transit şeritleri 3-3,3 metre 
genişlikte olabilir. Kaldırım 
kenarındaki trafik şeritleri de 
3,3 metre genişlikte olabilir. 
Kalan yol genişliği, şeride 
eklenmemelidir.

Geometri

İnsan için Sokak Tasarımı
Motorlu Taşıt Kullanıcıları için Tasarım
Trafik Şeritleri

3–3,3 m 4,75–5,5 m 3 m2,7–3 m
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Motosiklet Park Yerleri

Park yerlerinin 2-2,5 metre 
uzunlukta ve en az 1 metre 
genişlikte olması tavsiye edilir. 
Bu park yeri türü, motosiklet 
kullanımının yaygın olduğu 
yerlerde sunulmalıdır. Bunların 
boyutları paralel park şeritleri 
ile benzer olduğundan 
otomobil park yerleri ile 
birlikte düzenlenebilirler. 
Motosikletler için alan 
ayrılması kaldırımların 
engelsiz ve yayalar için güvenli 
kalmasına izin verir.

Taksi Durakları

Taksi durakları ya da taksi 
iniş/biniş bölgeleri ücretli 
hizmet veren taşıtların sıraya 
girip yolcu bekleyebilecekleri 
şeritlerdir. Taksi durakları 
havaalanı, tren istasyonu ve 
toplu taşıma merkezleri gibi 
yüksek kapasiteli konumların 
yakınındaki sokaklarda 
oluşturulabilir.

Park Şeritleri: Paralel

Park şeritleri genellikle 
1,8-2,5 metre genişlikte 
olmalıdır. İşlek sokaklarda  
ya da toplu taşıma araçlarının 
bir park şeridinin yanında 
işletildiği yerlerde, park 
şeridinin 2,5 metre olması 
önerilir. Park şeritleri, daima 
işaretlenmiş olmalı, nereye 
park edileceği gösterilmeli ve 
araba paylaşımı taşıtlarına yer 
vermelidir.

İnsan için Sokak Tasarımı
Motorlu Taşıt Kullanıcıları için Tasarım
Trafik Şeritleri

x

2–2,5 m

5,
5 

m

1,8-2,5 m

1 
m

2,5 m
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6.6.5 | Köşe Yarıçapları

Köşe yarıçapları taşıtların dönüş hızlarını ve yaya geçidi 
mesafelerini doğrudan etkiler. Köşe yarıçapını asgari 
seviyede tutmak güvenli dönüş hızlarının yaşandığı 
kompakt kavşaklar oluşturulması için çok önemlidir. 
Kentsel alanlarda standart köşe yarıçapları 3-5 metre 
olmakla birlikte 1,5 metrelik daha küçük yarıçaplar tercih 
edilmeli ve 5 metrenin üzerindeki yarıçaplar istisnai 
olmalıdır.

Tasarım Önerileri

Dönüş hızları 10 km/saat ya da altında kısıtlanmalıdır. Dönüş 
hızlarının asgari düzeyde tutulması yaya güvenliği için hayati 
önemdedir çünkü köşeler sürücülerin yaya geçişleriyle 
karşılaşmayı öngörmesi gereken yerlerdir.

Kavşağı gereksiz yere genişletmemek için küçük araçların 
dönüş hızlarını kısıtlarken büyük araçlara da uygun olan çeşitli 
yöntemler kullanılabilir. Fiili dönüş yarıçapını mümkün olduğunca 
en aza indirmek için aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını 
kullanın:
• Mümkün olan en küçük tasarım aracını seçin.
• Tercihli kamyon ve otobüs rotalarında kamyon ve otobüslere 

uygun tasarım yapın.
• En yakın alıcı şeride dönüş beklentisi olmaması için kırmızı 

ışıkta sağa dönüşleri kısıtlayın.
• Zor dönüşlerde araçların “fark edilmesi” için büyük araçların yol 

personeli çalıştırmasını zorunlu kılın.
• Acil durum araçlarının dönüş yapmak için kavşağın tamamını 

kullanabilmelerini sağlayacak şekilde tasarım yapın.

Belli bir kavşağın kaldırım yarıçapının zor ya da tehlikeli bir 
geçit uzunluğuna yol açtığı ya da kaldırımın hemen yeniden inşa 
edilmesi için gerekli bütçenin bulunmadığı durumlarda kent 
yönetimi epoksili çakıl, saksılar ya da babalar gibi ara elemanlar 
kullanarak uygun kaldırım yarıçapını oluşturabilir. Bunlar daha 
kalıcı bir uygulama için bütçe ayrılana kadar geçici seçenekler 
olmalıdır.

Kaldırım kenarı trafik şeritlerinin bulunduğu sokaklar fiili dönüş 
yarıçapının gerçek köşe yarıçapıyla aynı olması nedeniyle daha 
geniş köşe yarıçapı gerektirebilir. Aynısı kaldırım uzantıları 
bulunan sokaklar için de geçerlidir. Gelecekte bir gün yolun 
tamamının taşıt trafiği için kullanılacağı varsayımı ile sokaklar 
daha geniş köşe yarıçapıyla tasarlanmamalıdır.

Genel Bakış

Köşenin boyutu doğrudan yaya geçidinin uzunluğuyla ilişkilidir. 
Uzun yaya geçitlerini katetmek daha uzun zaman alır ve bu da 
yayaların risklere maruziyetini artırıp güvenliği azaltır.

Köşe yarıçaplarının daha küçük olması yaya alanını genişletir,  
yaya rampalarının daha iyi hizalanmasına izin verir.

Köşe yarıçapı ile fiili köşe yarıçapı arasındaki fark çok önemlidir ve 
genellikle göz ardı edilir. Köşe yarıçapı basit ya da karmaşık bir yay 
olabilir ve öncelikli olarak yol üstü park yerleri, bisiklet şeritleri, 
trafik şeridi sayısı, refüjler ve trafik kontrol cihazlarının varlığına 
bağlıdır. Köşe yarıçapları genellikle sadece kavşak geometrisine 
dayandırılır ve fiili yarıçap göz ardı edilir. Sonuç olarak yeşil ışıkta 
dönüş yapan sürücülerin en yakın alıcı şeride dönmesi pek teşvik 
edilmez ve rutin bir şekilde hızlarını korumak için olabildiğince 
geniş dönüş yaparlar. 

R= 3 m

R=20 m
(etkin)

Köşe yarıçaplarının daha küçük olması 
dönüş hızını düşürür ve yaya alanını  
genişleterek tüm kullanıcılar için  
daha güvenli ortamlar yaratır.

İnsan için Sokak Tasarımı
Motorlu Taşıt Kullanıcıları için Tasarım
Köşe Yarıçapları
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6.6.6 | Görünürlük ve Görüş Mesafesi

Kavşak tasarımı sokak kullanıcıları arasında göz temasını 
kolaylaştırmalı, sürücüler, bisikletliler, yayalar ve toplu 
taşım araçlarının sezgisel olarak kavşakları paylaşılan 
mekânlar olarak algılamalarını sağlamalıdır. Kavşakta 
“görüş açısına giren engelleri kaldırma (daylighting)”, 
kavşaklara yavaş yaklaşılmasını sağlayan tasarımlar 
ve trafik kontrol cihazları, ağaçlar, bitkiler ve kaldırım 
kenarı donatılarının standart yaklaşma, çıkış ve görüş 
mesafelerini engellemeyecek şekilde koordinasyon içinde 
yerleştirilmesi gibi çeşitli tasarım stratejileri yoluyla 
görünürlük elde edilebilir.

Genel Bakış

Görünürlük bir yolun tasarımı ve sürüş hızından etkilenir. Görüş 
hatlarının mevcut ya da %85’in hızına göre belirlenmesi yeterli 
değildir. Tasarımcılar görüş hatlarının yeterli ve hareketlerin 
öngörülebilir olmasını sağlamak için kavşağı genişletmek ya da  
görüş hattının önündeki engelleri kaldırmak yerine çakışma 
noktalarının yakınında proaktif bir şekilde hızları düşürmelidir. 
Bkz. 9.1: Tasarım Hızı.

Durma ve yaklaşma mesafeleri için gereken görüş üçgenleri tipik 
olarak hiçbir yaklaşmada kontrol olmaksızın kavşaklarda güvenliği 
sağlamaya dayalıdır. Bu durum kentsel alanlarda nadiren ve 
sadece yavaş, düşük hacimli kavşaklarda gerçekleşir. Hacim  
ya da hızın güvenlik kaygısı yarattığı kontrolsüz noktalarda 
kavşağa yaklaşıma trafik kontrolleri ya da trafik sakinleştirme 
araçları ekleyin.

Kentsel alanlarda köşeler genellikle insanlar ve iş yerlerinin 
toplandığı ve otobüs durakları, bisiklet parkları ve diğer 
elemanların bulunduğu yerlerdir. Tasarımlar hareket halindeki 
trafik için net bir görüş hattı sağlamaya odaklanmak yerine bu 
kullanıcılar arasında göz temasını kolaylaştırmalıdır.

Geniş görüş üçgenleri olan geniş köşeler görünürlük 
yaratabilmekle birlikte arabaların kavşak içinde hız yapmasına, 
daha düşük ve daha dikkatli bir hızda gitselerdi koruyabilecekleri 
çevresel görüşü kaybetmelerine de yol açabilir.

Yoldaki ya da kaldırımdaki ağaçlar, binalar, tabelalar ve sokak 
mobilyaları gibi sabit objelerin taşıtlar için görüş hattını 
engellediği düşünülebilir. Trafik hızının düşürülmesi, kaldırım 
uzantıları ya da geometrik tasarım ya da ek uyarı levhaları gibi 
başka güvenlik önlemlerine başvurulması düşünülmeden  
bu objeler kaldırılmamalıdır.

Kavşaklar için görüş hattı standartları 
yüzde 85’lik tasarım hızı değil, hedef 
hızlar kullanılarak belirlenmelidir. 

Tasarım Önerileri

Kavşak çevresinde 6-8 metre mesafedeki park yerlerini kaldırarak 
kavşakta görüşü açın.

Sokaktaki ağaçları kavşaktan en az 3 metre mesafeye yerleştirin, 
kavşağın girişindeki ağacı bitişik binanın köşesiyle hizalayın. 
Ağaçlar kenar taşından 0,8 metre mesafede ve en yakın dur 
tabelasından 2,5 metre mesafede olmalıdır.

Yayaların, bisikletlilerin ve yaklaşan taşıtların görünürlüğü için 
aydınlatma hayati önemdedir. Görünürlüğü artırmak için büyük 
kavşaklar ve yaya güvenlik adaları yaya ölçeğindeki elemanlarla 
yeterli düzeyde aydınlatılmalıdır. Kaldırıma gömülü yanıp 
sönen ışıklar gece geçiş güvenliğini artırabilir fakat düzenli 
bakımı yapılan yansıtıcı işaretlerle desteklenmelidir. Bkz. 7.3.1: 
Aydınlatma Tasarımı Önerileri. 

Belli bir kavşak için görüş mesafesi üçgeni belirlenirken tasarım 
hızını değil, hedef hızı kullanın.

Trafik kontrol araçlarının önü açık olmalı ve ağaçlarla ya da görsel 
dağınıklığa neden olan elemanlarla engellenmemelidir.

Kavşaklarda görünürlüğü artırmak için ek tabelalar konulabilir 
fakat bunlar geometrik tasarım stratejilerinin yerine 
kullanılmamalıdır.

İnsan için Sokak Tasarımı
Motorlu Taşıt Kullanıcıları için Tasarım
Görünürlük ve Görüş Mesafesi
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6.6.7 | Trafik Sakinleştirme Stratejileri

İnsan için Sokak Tasarımı
Motorlu Taşıt Kullanıcıları için Tasarım
Trafik Sakinleştirme Stratejileri

Şerit Daraltma

Dar şeritler sürüş alanını azaltarak ve 
sürücüleri trafik ve diğer kullanıcılar 
konusunda dikkatli olmaya iterek hızı 
düşürür, kent sokaklarında çarpışmaları 
en aza indirir. Şerit daraltma ile kazanılan 
ek alanı bisiklet tesisleri ya da yeşil altyapı 
için kullanın. Bkz. 6.3.7: Kaldırım Uzantıları 
ve 8.7: Hız Yönetimi.

Köşe Yarıçapları

Daralan köşe yarıçapları araçların 
dönüş hızlarını azaltırken yayaların 
geçiş mesafelerini de kısaltır. Güvenli ve 
kompakt kavşaklar oluşturmak için köşe 
yarıçapını en aza indirmek çok önemlidir. 
Bkz. 6.6.5: Köşe Yarıçapları. 

Geçit Noktası Uygulamaları 

Geçit noktası uygulamaları sürücüleri 
daha yavaş bir bölgeye girdikleri 
konusunda uyarır. Bu uygulama dahilinde; 
tabelalar, giriş kapıları, hız kesici 
platformlar, yükseltilmiş geçitler ve 
kaldırım uzantıları yer alabilir. 

Binalar ve Ağaçlar

Kamusal yol alanında yer alan ve parçalı 
cephe ve pencereleri olan binalar sokağın 
bir otoyol değil kentsel bir ortamda 
olduğuna işarettir. Bkz. 5: Mekân Üretimi 
için Sokak Tasarımı.
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İnsan için Sokak Tasarımı
Motorlu Taşıt Kullanıcıları için Tasarım
Trafik Sakinleştirme Stratejileri

Daralma Noktaları 

Daralma noktaları yapı adasının 
ortasındaki bir noktada yolu daraltır. 
Bunlar kaliteli yaya geçitleri oluşturmak 
için hız kesici platformlarla birlikte 
kullanılabilir. Ters yönlere giden motorlu 
taşıt sürücülerinin birbirine yol vermelerini 
sağlamak için düşük hacimli çift yönlü 
sokaklarda da kullanılabilirler. Bkz. 6.3.7: 
Kaldırım Uzantıları.

Kıvrımlamalar ve Şerit Kaymaları

Kıvrımlamalar ve şerit kaymaları 
S şeklinde bir yolculuk güzergâhı 
oluşturmak üzere birbirine çapraz 
konumda park yeri, kaldırım uzantısı ya da  
kenar adaları kullanır ve bu uygulama 
taşıtların hızını düşürür. Bkz. 6.3.7: 
Kaldırım Uzantıları.

Refüjler ve Adalar

Yükseltilmiş orta refüjler ve yaya adaları 
taşıtlar için şeritleri daraltmak amacıyla 
nispeten dar sokaklarda bile kullanılabilir. 
Bunlar kavşaklarda trafiği düzenlemek  
ya da stratejik noktalarda erişimi 
engellemek için de kullanılabilirler.  
Bkz. 6.3.6: Yaya Adaları.

Küçük Dönel Kavşaklar

Küçük dönel kavşaklar hem hızı düşürüp 
hem de trafiği düzenleyen, araçları 
doğrudan kavşağın ortasından geçirmek 
yerine bir ada etrafından dolaştıran 
yuvarlak adalardır. Bkz. 11.4: Küçük Dönel 
Kavşak.



KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERI134

İnsan için Sokak Tasarımı
Motorlu Taşıt Kullanıcıları için Tasarım
Trafik Sakinleştirme Stratejileri

Hız Kesici Kasisler 

Kasisler yolun bir kısmını, genellikle 
10-15 santimetre yükseklik ve 4-6 metre 
uzunlukta sinüzoidal bir şekilde 
yükselterek oluşturulur. Boyutları sokağın 
hedef hızına göre ayarlanabilir. Bunlar 
genellikle yol ile aynı malzemeden  
yapılsa da farklı malzemelerden de 
yapılmış olabilir.

Hız Kesici Yastıklar 

Hız kesici yastıklar, kasislere benzer 
fakat otomobillerin hızı düşürülürken 
otobüs gibi büyük araçların etkilenmeden 
geçmesi için tekerlek geçiş alanları 
bırakılmıştır.

Hız Kesici Platformlar 

Hız kesici platformlar kasislere benzer 
fakat bunların üst yüzeyleri düzdür ve 
uzunlukları genellikle 6-9 metredir. 
Kavşak ya da yapı adası ortasında yaya 
geçitleriyle birlikte kullanılan hız kesici 
platformlara yükseltilmiş geçitler denir. 
Bkz. 6.3.5: Yaya Geçitleri.

Zemin Kaplama Malzemeleri  
ve Görünüm 

Zeminin görünümü renkli ya da doku 
baskılı asfalt, beton ya da beton karolar 
gibi görsel ilginçlik sağlayacak özgün 
uygulamalarla değiştirilebilir ve bunlar 
sürücülerin dikkatini diğer trafik 
sakinleştirme tekniklerine çekmek 
çekmek için kullanılabilir. Geçişleri 
vurgulamak için yaya geçitleri ve kavşaklar 
boyanabilir.
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İnsan için Sokak Tasarımı
Motorlu Taşıt Kullanıcıları için Tasarım
Trafik Sakinleştirme Stratejileri

Çift Yönlü Sokaklar 

Daha dar bir kesite sahip olanlar başta 
olmak üzere tüm çift yönlü sokaklar, 
sürücüleri gelen trafiğe karşı daha dikkatli 
ve temkinli olmaya teşvik eder. Bkz. 10.6.2: 
Merkezi Çift Yönlü Sokaklar.

Sinyal Dizisi

Bisiklet ve toplu taşıma dostu hızlara göre 
zamanlanmış sinyalizasyon sürücülerin 
hız yapma dürtülerini azaltabilir ve bir 
koridorda daha düşük ve daha güvenli 
hızlar elde edebilir. Bkz. 8.7: Hız Yönetimi 
ve 8.8: İşaret Levhaları ve Sinyalizasyon.

Yönlendiriciler

Yönlendiriciler yanı sıra kısıtlanmış 
hareket ve kısıtlanmış erişim stratejileri 
gibi diğer hacim yönetimi stratejileri 
motorlu taşıt hacimleri ve hızlarını 
azaltmaya yardımcı olur. Azaltılan trafik 
hacmi bisiklet kullanım rahatlığını ciddi 
şekilde etkiler. Bkz. 8.5: Hacim ve Erişim 
Yönetimi.

Paylaşımlı Sokaklar

Yaya, bisiklet ve taşıt mekânları arasındaki 
fiziksel ayrımları kaldıran paylaşımlı sokak 
uygulamaları tüm kullanıcıları sokağı 
paylaşmaya zorlar ve farkındalığı artırır, 
motorlu taşıt hızlarını düşürür. Bkz. 10.4: 
Paylaşımlı Sokaklar.

ONLY
BUS



KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ136 KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ 137

6.7.1 | Genel Bakış
Kent sokaklarındaki trafiğin ciddi bir bölümü yerel dükkanlara, 
fabrikalara, otellere ve diğer işletmelere mal taşıma ve 
teslimatlardan kaynaklanır. Bu taşıtlar, otomobillerden daha 
büyüktür ve yükleri almak ve indirmek için özel alanlara ihtiyaç 
duyarlar.  
 Malların verimli ve güvenilir bir şekilde taşınması bir kentin 
işleyişi için büyük önem taşımakla birlikte diğer kullanımlar ve 
ihtiyaçlarla dikkatlice dengelenmelidir.  
 Yük araçları genellikle daha geniş operasyon ve kaldırım alanına 
ihtiyaç duyar. Bunlar tahsisli kamyon rotalarına ve koridorlarına  
ya da kentten uzak yük dağıtım merkezlerine yönlendirilebilir. 
 Trafik şeritleri ve kavşakları tasarlarken diğer kullanıcılar 
üzerindeki etkileri en aza indirmek için büyük yük taşıtlarının 
nadir kullanıcılar olduğunu varsayın. 
 Mahalleler üzerindeki etkileri en aza indirmek için erişim yolları 
ve kamyon rotalarını stratejik bir şekilde konumlandırın. Karbon 
salımlarını azaltmak için daha temiz yük taşıtlarını teşvik edin ve 
konut alanlarına bitişik kamyon rotaları boyunca gürültü ve hava 
kalitesine yönelik tamponlar oluşturun. 
 Yoğun kentsel alanlarda el arabalarının hareketi için yer ayırın. 
Yaya akışı ve ticari faaliyetlerin yoğun olduğu koridorlarda kaldırım 
kesintileri ve yükleme ceplerini sınırlı tutun. Kent çapında bir 
strateji geliştirirken yerel işletmelerin ve şirketlerin ihtiyaçlarını 
anlayabilmek için onlarla iş birliği yapın.

6.7 | Yük ve Hizmet Operatörleri için Tasarım

Gündüz trafiği ve sürdürülebilir 
hareketlilik modları ile çakışmaları 
engellemek için yük faaliyetleri ve kentsel 
servisler için çalışma saatleri sabah erken 
ve akşam geç saatlerle kısıtlanabilir.

Hız 
Büyük araçların ve kamyonların kütleleri sebebiyle kent 
sokaklarında hızları 30 km/saatle sınırlandırılmalı ve asla 
40 km/saati geçmemelidir. Kent sokakları azami 40 km/saat 
hızı kaldıracak köşe yarıçapları ise yavaş dönüşlere izin verecek 
şekilde tasarlanmalıdır. Bkz. 6.6.5: Köşe Yarıçapları. 
 Küçük ticari araçlar ve hafif kamyonların sokağı yayalarla 
paylaştığı yerlerde hızlar 10-15 km/saati aşmamalıdır. Bkz. 9: 
Tasarım Kontrolleri.

Ortak 
mekân

Yük indiren/
alan araçlar

Kent
sokağı

Sadece yoğun olmayan 
saatlerde sinyalizasyonlu, 
çok şeritli sokaklarda 

İnsan için Sokak Tasarımı
Yük ve Hizmet Operatörleri için Tasarım
Genel Bakış

0 km/saat 10-15 km/saat 30 km/saat 40 km/saat
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7–10 m2 m

3 
m

Mal teslim eden taşıtlar, büyük kamyonlardan kentsel servis 
taşıtlarına ve yerel dağıtım için el arabalarına kadar geniş bir 
çeşitlilik gösterir. Bağlama göre büyük çeşitlilik gösteren kentsel 
servis araçları arasında itfaiye araçları, çöp kamyonları ve sokak 
temizleme araçları sayılabilir. Bir kentteki sokakların çoğu büyük 
kamyonlara göre tasarlanmamalıdır. Büyük kamyonların göz 
önünde bulundurulması gereken yerlerde aracın dönüş yarıçapına 
uymak için birden çok trafik şeridine erişime izin veren sokaklar 
tasarlayın. Görünürlük ve güvenlikleri daha yüksek olduğundan 
kent sokaklarında sadece motor üstü kabinli (burunsuz) ve alçak 
kabinli kamyonlara izin verilmelidir.

Ticari Araçlar ve Hafif Kamyonlar

Kentsel Servis Kamyonları ve Acil Durum Müdahale Araçları 

Tahsisli Kamyon Rotalarındaki Büyük Kamyonlar 

Büyük kamyonlar tahsisli sokaklardaki sinyalizasyonlu 
kavşaklarda dönüş yaparken tüm kavşağı kullanabilir (karşı 
şeritleri işgal edebilir). Bu nedenle kaldırım yarıçapı olabildiğince 
küçük tutulmalıdır. 

2,5 m

3,
5 

m

7–11 m

2,5 m

3,
5 

m

15–18 m

Çöp kamyonu gibi kentsel servis araçlarının ve acil durum 
müdahale taşıtlarının boyutları yerel bağlama uygun olmalı ve 
olabildiğince küçük tutulmalıdır.

Bu kamyonlar, genellikle kent dışındaki lojistik merkezlerinden 
mal taşımak için kullanılır. Motorlu kişisel taşıtlara kıyasla daha 
büyük olsalar da daha geniş köşe yarıçapları ya da daha büyük 
şeritler gerektirmezler. 

Türler

İnsan için Sokak Tasarımı
Yük ve Hizmet Operatörleri için Tasarım
Genel Bakış
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6.7.2 | Yük Taşıma Ağları

Sokak ağları, birden çok kullanıcıya hizmet eden ve 
birbiriyle kesişen bir dizi işleve izin vermelidir. Ancak 
her sokak kent içinde mal taşıyan büyük araçlar için 
tasarlanmak zorunda değildir. Güvenilir teslimat ve yük 
taşımacılığını kolaylaştırmak ekonomik büyüme için 
gerekli olsa da bunu kolaylaştırırken sıkışıklık yönetilmeli 
ve yaşayan sokaklardan feragat edilmemelidir. 
 Yük taşıtlarının kullanımına uygun bir ağın 
oluşturulması hem verimlilik sağlayıp hem de hava ve 
gürültü kirliliğini önleyebilir. Yerel sokakları daha küçük 
araçlar ve büyük kamyonların nadir erişimi için tasarlayın.

Erişim Rotaları 
Mal teslimatı yapan büyük araçlar, genellikle bölgesel otoyolların 
erişim noktalarından giriş yapar. Yoğun kamyon trafiğinden 
kaynaklı salım ve gürültü kirliliği astım ve yüksek stres gibi 
kamu sağlığı sorunlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu rotalar, konut 
alanlarından ve yoğun yaya ve bisiklet hacimlerinin bulunduğu 
bölgelerden kaçınacak şekilde planlanmalıdır.

Dağıtım Ağları 
Kentsel alanlardaki pek çok ticaret noktası sık sık teslimat ve mal 
alım hizmetlerine ihtiyaç duyar. Bu bölgeler, yüksek yaya hacimleri 
ile büyük teslimat kamyonları arasında çakışmalara yol açar. 
Malların büyük araçlardan kent sokaklarının ölçeğine uygun daha 
küçük araçlara aktarılacağı alanlar belirleyin.

Kısıtlı Erişim 
Ticari teslimatlar için erişimi, yoğun olmayan saatler ya da 
sokakların daha az kalabalık olduğu gece saatleri ile kısıtlayın. 
Gece yaya faaliyetinin yoğun olduğu bölgelerden kaçının.

Yükleme Alanları 
Teslimat araçlarının kaldırımları ya da bisiklet şeritlerini 
tıkamasını önlemek için özel yükleme cepleri oluşturun. Yükleme 
alanları teslimat yapılacak her yapı adasında bulunmalı ve zaman 
ya da izin kısıtlamalı olmalıdır.

Çakışmaların En Aza İndirilmesi 
Büyük araçlar bisikletlilerin yanı sıra yaşlılar, çocuklar ve 
engelliler başta olmak üzere yayalar gibi kırılgan kullanıcılara, 
güvenlik tehdidi oluşturur. Büyük araçların hızları kentsel 
alanlarda 30 km/saatin altında tutulmalıdır. Yoğun yaya 
alanlarında çakışmaları en aza indirmek için dönüşleri kısıtlayın 
ve bisiklet rotalarıyla kamyon rotalarını paylaştırmaktan 
olabildiğince kaçının. 

Sokak Temizlik Araçları 
Temiz sokaklar mahallenin sağlığı, itibarı ve korunması için önemi 
bir konudur. Düzenli sokak süpürme hizmeti, su havzalarına 
ulaşan kirletici ve çöplerin daha az olmasını da sağlar. Temizlik 
kamyonu boyutları önemli olmakla birlikte aracın boyutları sokak 
tasarımına yön vermemelidir. Ayrılmış bisiklet yollarının standart 
taşıtlarla hizmet alamadığı yerlerde daha küçük alternatiflere 
yatırım yapmak önemle tavsiye edilir. 

İtfaiye ve Acil Durum Müdahale Araçları 
Büyük araçlar sıkışık yerlerde tercihli toplu taşıma şeritlerine 
erişebilir ve birden çok şeridi kapsayacak şekilde dönüş yapabilir. 
Yangın musluğu bulunan yerlerde erişim için gereken engelsiz 
alanın bırakıldığından emin olun.

Çok Büyük Araçlar 
Büyük malzemeler taşıyan çok büyük araçlar için erişim belli 
rotalarda sağlanabilir. Bu tür yüklerin nadirliğini göz önünde 
bulundurarak birden çok trafik şeridi, alçak boylu sokak 
mobilyaları ve refüjlerin üzerinde izdüşümü olacağını varsayın.

Büyük araçların bir sokak ağından nasıl 
geçeceklerini belirlemekte güvenlik 
başlıca etmendir. Sokaklar olası en büyük 
araca göre değil, en kırılgan kullanıcıya 
göre tasarlanmalıdır.

İnsan için Sokak Tasarımı
Yük ve Hizmet Operatörleri için Tasarım
Yük Taşıma Ağları
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Yük Taşıma Ağları: Kentteki sokaklar mal 
taşımak ve kentsel servisler sağlamak için 
güvenli, verimli ve çevre açısından sürdürülebilir 
ağlar sunmalıdır. Kamyon erişimi için seçilen 
rotalar semt sakinleri üzerindeki etkileri en 
aza indirmelidir. Sokak tasarımı büyük araçlar 
arasında çakışmaları azaltmalıdır. Kısıtlamalı 
teslimat saatleri sıkışıklığı azaltabilir ve yük için 
kaldırıma erişimi diğer sokak kullanımları ile 
dengeleyebilir.

 Kısıtlı erişimli teslimat 

 Kamyon rotaları 

 Çok büyük araçlara yönelik şeritler 

 Hizmet şeritleri

İnsan için Sokak Tasarımı
Yük ve Hizmet Operatörleri için Tasarım
Yük Taşıma Ağları

İstanbul, Türkiye. Kısıtlı erişim alanları yoluyla 
belli bölgelere sadece bazı araçların girişine izin 
verilmektedir. 

São Paulo, Brezilya. Yükleme alanlarının 
bulunduğu paylaşımlı sokaklar.

Stokholm, İsveç. Yükleme alanı ve teslimat 
saatlerini gösteren tabelalar.
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Kaldırım 
Kesintileri

Büyük taşıtların yükleme 
ceplerine erişimine izin 
veren kaldırım kesintileri 
diğer kullanımlarla dikkatle 
koordine edilmeli ve evrensel 
erişilebilirliği azaltmamalıdır. 
Bir sokak üzerindeki boş 
garaj kapılarının etkisini en 
aza indirmek için birden çok 
kesinti varsa bunlar arasındaki 
asgari mesafeyi düzenleyin ve 
toplam genişliklerini kısıtlayın. 
Yükleme ihtiyaçları ile faal 
zemin katlar, ağaçlar ve canlı 
bir sokağı destekleyen diğer 
kullanımlar arasında bir denge 
sağlayın. Yaya akışının yüksek 
olduğu sokaklarda kaldırım 
kesintilerini kısıtlayın ve bazı 
sokakları servis koridoru 
olarak tahsis edin.

İşaret Levhaları

Mahalle arası sokaklarda 
istenmeyen trafiği en aza 
indirmek için kamyonlar ve 
büyük araçlar için tahsis 
edilmiş rotalar net bir şekilde 
işaretlenmelidir. Tabelalarda 
ağırlık sınırları ve yükseklik 
ve genişlik kısıtlamaları 
gösterilebilir.

Kaplama 
Malzemeleri

Zaman 
Kısıtlamaları

Büyük araçlar, özellikle 
de kalkış, duruş ve dönüş 
sırasında sokağa daha fazla 
güç uygular. Tahsisli yükleme 
alanlarında beton plakalar 
ya da blok kaplamalar gibi 
dayanıklı, bükülme yapmadan 
asfalta kıyasla daha fazla 
güce dayanabilen kaplama 
malzemeleri kullanılması 
tercih edilir.

Yoğun kentsel alanlarda 
yük araçlarının erişimi 
sabah erken ve akşam geç 
saatler gibi yoğun olmayan 
dönemlerle sınırlandırılmalıdır. 
Zaman kısıtlamaları düğer 
sokak kullanıcılarıyla 
çakışmaları sınırlandırır, 
güvenliği artırır, sıkışıklığı 
azaltır ve nihayetinde teslimat 
operasyonlarını iyileştirip 
verimliliği artırır.

Dönüş Şeritleri

Geniş sokaklarda orta şeritler 
ya da refüjler büyük araçlar 
için dönüş şeridi görevi 
görebilir. Büyük araçların 
küçük sokaklara ya da küçük 
sokaklardan döndükleri 
yerlerde asgari yarıçapların 
daha yüksek olması iki şeridin 
de kullanılmasını gerektirebilir. 
Geri çekilmiş durma çizgileri 
ya da kavşaklarda görüş 
açısına giren engelleri 
kaldırma uygulamaları, zor 
dönüşleri kolaylaştırırken tüm 
kullanıcıların net bir şekilde 
görülmesini de sağlayabilir.

Hız Kesme 
Yastıkları  
ve Platformları

Hız kesici yastıklar ve 
platformlar kamyon trafiğinin 
sakinleştirilmesine yardım 
edebilir. Dar sokaklarda 
hız kesme yastıkları, hız 
kesici platformlara benzer 
şekilde kısa bir seviye artışı 
sağlar, otobüs ve acil durum 
müdahale araçlarının daha 
geniş tekerlek tabanını ile 
etkileşime girmez. 

Tercihli Park 
Yerleri

Büyük araçlar için sunulan 
tercihli park yerleri diğer 
kullanıcılarla çakışmaları 
önler. Ağır yükleri desteklemek 
için sağlam malzemeler 
seçilebilir.

Hareketli ya 
da Taşınabilir 
Babalar

Yük araçları ve kentsel 
hizmetler normal araç 
trafiğinin kısıtlandığı yerlere 
erişime ihtiyaç duyduğunda 
erişimi sağlamak için hareketli 
ya da taşınabilir babalar 
kullanılmalıdır.

6.7.3 | Yük Taşıma için Araç Kutusu

İnsan için Sokak Tasarımı
Yük ve Hizmet Operatörleri için Tasarım
Yük Taşıma için Araç Kutusu



KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ140 KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ 141

10 m

6 
m

6.7.4 | Geometri

Trafik Şeritleri

Kamyon rotası olarak tahsis 
edilmiş ya da ciddi ölçüde 
yük trafiği olan rotalarda 
trafik şeritleri için tavsiye 
edilen genişlik 3,3 metredir ve 
izin verilebilen tüm kamyon 
rotaları ve kısıtlamalar net 
bir şekilde işaretlenmelidir. 
Sadece birincil yük 
koridorlarında genişlik ve köşe 
yarıçaplarının belirlenmesinde 
yük araçlarını tasarım aracı 
olarak kullanın. Yük erişiminin 
gerektiği daha küçük yerel 
rotalarda daha küçük araçları 
kontrol aracı olarak kullanın. 

Yükleme Cepleri

Yükleme cepleri yerel 
işletmelere verimli bir 
şekilde mal bırakılması ya da 
buralardan mal alınmasını 
sağlar. Bunlar çakışmaları 
azaltmak için kavşaklardan 
uzağa ve servislerin 
kaldırımları ya da bisiklet 
şeritlerini tıkamayacağı 
yerlere konmalıdır. Yükleme 
cepleri diğer kentsel sokak 
faaliyetlerini tamamlamak 
için stratejik olarak 
yerleştirilmeli ve bunların 
kullanımı belli zamanlarla 
kısıtlanabilir. Yüksek hacimli 
yaya alanlarında zaman 
kısıtlamaları uygulanmalıdır. 

3,3 m

Çok Büyük Şeritler

Prefabrik malzemeler ya 
da büyük inşaat makineleri 
gibi geniş yükler taşıyan çok 
büyük araçlara izin verilen 
rotalar 10 metre genişlik ve 
6 metre yükseklik sınırındaki 
yükleri kaldırabilmelidir. 
Bunlar mallar için daha dar 
noktalara aktarma noktalarına 
izin verecek şekilde stratejik 
olarak konumlanmalı, yoğun 
olmayan saatlerle sınırlanmalı 
ve gereken engelsiz alanı 
yaratmak için saksılar ve 
kaldırım uzantıları gibi alçak 
boylu sokak elemanlarının 
üzerine izdüşüm bırakacağı 
varsayılmalıdır. 

2,5–3 m

8–
10

 m

İnsan için Sokak Tasarımı
Yük ve Hizmet Operatörleri için Tasarım
Geometri
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6.7.5 | Yük Yönetimi ve Güvenliği

Ağ Yönetimi Zaman Yönetimi

El Arabaları

Kargo Bisikletleri

Küçük Araçlar

Küçük Kamyonlar

Yan Tarafa Koruma Ekleyin

Yan Aynalar Ekleyin

0.5 m

1 m0.7 m

1.
5-

2.
0 

m

Görünürlüğü Koruyun

Stratejik Planlama

Toplanma ve Dağıtım Merkezleri

Servis Sokakları ve Ara Sokaklar

Güvenli Taşıt Tasarımı

Karar alıcılar, yoğun kentsel alanlarda olumsuz etkileri azaltarak 
yük yönetimi yapmak ve verimliliği artırmak için kapsamlı planlar 
hazırlayabilirler. Kent çapında hazırlanacak planlar yük alma ve 
boşaltma faaliyetlerine izin verilen saatleri sınırlandıran zaman 
kısıtlamalarını içermelidir. Kapsamlı hareketlilik planları yerel 
erişim için öncelikli kamyon rotaları, bölgesel iş hacmi, çok büyük 
taşıtların erişimi ve rota kısıtlamalarını belirlemelidir. Yükleme ve 
indirme alanlarının yapı adası düzeyinde nasıl sağlandığını analiz 
edin ve bölgesel yol ücretleri ya da trafik sıkışıklığı ücretlendirme 
stratejilerini düşünün.

Yoğun kentsel merkezlerin çevresindeki depo tesisleri gelen yükü 
toplayarak daha küçük araçlarla dağıtımını sağlayabilirler. Bu 
araçlar küçük kargo araçları, kargo bisikletleri ve bazen kargo 
tekneleri olabilir. Toplanma merkezleri, trafik sıkışıklığını hafifletir, 
çarpışma riskini azaltır ve düşük emisyonlu araçların kullanımını 
destekler. 

Bazı kentlerde mevcut dar ara sokak ve küçük servis yolları ya 
da garaj girişleri ağları halihazırda bulunmaktadır. Yükleme ve 
boşaltma işlerini ara sokak ve servis yollarına kaydırmak daha 
fazla doğrudan erişime izin verir ve sıkışıklığı azaltır. Kapasite 
ve erişim düşünceli bir şekilde tasarlanmalı, potansiyel taşıt 
boyutlarını ve frekanslarını kapsamalı, genişlik ve yarıçapların 
büyük araçlara çok düşük hızlarda hizmet etmesine izin 
vermelidir. Rahat yaya kullanımını sürdürmek için geçit 
noktalarında yükseltilmiş geçitler kullanın.

Kent sokaklarında seyahat eden yük araçları ve özellikle büyük 
kamyonlar yan korumalar ve çapraz aynalar gibi güvenlik 
özelliklerine sahip olmalıdır. Bu özellikler, dönüş yapan büyük 
yük araçlarıyla yayalar ya da bisikletliler arasında çarpışma 
riskini azaltır. Birleşik Krallık’ta yaya ve bisikletli ölüm oranları 
kamyonlara yan koruma donanımı eklenmesini şart koşan 
politikaların yürürlüğe girmesinden sonra sırasıyla %20 ve %61 
oranında azalmıştır. Yoğun kentsel alanlarda, kanıtlanmış güvenlik 
üstünlükleri ve gelişmiş görüş hatları nedeniyle, sadece motor 
üstü kabinli ya da alçak kabinli kamyonlara izin verilmelidir. 

İnsan için Sokak Tasarımı
Yük ve Hizmet Operatörleri için Tasarım
Yük Yönetimi ve Güvenliği
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MOTOMACHİ BÖLGESİ'NDEKİ ORTAK TESLİMAT SİSTEMİ,  
YOKOHAMA, JAPONYA

MOTORSUZ YÜK TAŞIMACILIĞI,
YENİ DELHİ, HİNDİSTAN

YÜK TAŞIMACILIĞININ DÖRT R'Sİ 
LONDRA, BİRLEŞİK KRALLIK

DAĞITIM MERKEZLERİ VE KOŞULLARA UYUMLU
YÜK ARAÇLARI, UTRECHT, HOLLANDA

Yokohama, Japonya

Yeni Delhi, Hindistan

Londra, Birleşik Krallık

Utrecht, Hollanda

Transport for London (TfL - Londra 
Ulaşım Müdürlüğü) 2011 yılında yük 
taşımacılığı konusundaki sıkıntılar ve 
özellikle kırılgan yol kullanıcılarının 
güvenliğine yönelik olarak çok 
geniş bir paydaş grubunu bir Yük 
Taşımacılığı Forumu’nda bir araya 
getirmiş ve teslimatları ve büyük 
araç güvenliğini iyileştirmeye yönelik 
stratejileri tartışmaya açmıştır. TfL 
yeni stratejileri teşvik etmek için 

Dört R ilkesini açıklamıştır: Azaltma/
Reduce (daha az sayıda daha büyük 
paketler), Zaman Değişikliği/Re-Time 
(gece ya da yoğun olmayan saatlerde 
teslimat), Rota Değişikliği/Re-Route 
(kamyon rotalarının, teslimat sırasının 
ve kullanılan depoların değiştirilmesiyle 
katedilen yolun azaltılması) ve Mod 
Değişikliği/Revise Mode (teslimatın 
son aşamasında yürüme ya da bisiklet 
kullanımı). 

Utrecht kenti Hollanda içinde giderek 
artan önemde bir yük taşımacılığı işlevi 
üstlenmektedir. Yük taşımacılığının 
kent merkezinde sebep olduğu sıkışıklık 
ve hasara yanıt olarak kent yönetimi 
sıkışıklık ve salımları azaltmaya 
ve yük taşımacılığının verimliliğini 
artırmaya yönelik kapsamlı bir çalışma 
başlatmıştır. Özel sektör paydaşlarıyla 
birlikte çalışarak kent merkezi dışında, 

şirketlerin teslimat yapabilecekleri ya da  
kent merkezine yapılacak son aşama 
teslimatlar için anlaşabilecekleri dağıtım 
merkezleri kurulmuştur. Kent yönetimi 
elektrikli teknelerin ve birden çok römork 
çekerek dar kent sokaklarında kolay 
manevra yapabilen kargo vagonu denen 
küçük elektrikli araçların kullanılmasıyla 
yenilikçi yük teslimat araçlarına 
geçilmesine yardımcı olmuştur.

Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde yolcu 
taşımacılığında yaygın olarak kullanılan 
bisikletli rikşalar yük taşımada yeterince 
kullanılmamaktadır. Fakat ekonomik ve 
mekânsal getirileri sebebiyle motorsuz 
yük taşımacılığı desteklenmektedir. 
Motorlu taşıtlar diğer yol kullanıcıları 
için çok daha yüksek risk oluşturmakta 

ve çok daha fazla salım yapmaktadır. 
Plancılar ve araştırmacılar güvenliği 
artırmak, çevre üzerindeki etkileri 
azaltmak ve kargo hareketliliğini 
artırmak için motorsuz yük araçlarını 
ayrılmış sokak tesislerinde yer verme 
konusuna özel ilgi göstermektedir.

Yokohama’daki çok işlek bir ticaret 
bölgesinde yükleme ve boşaltma 
faaliyetlerini daha iyi koordine etmek 
isteyen işletme sahipleri kent yönetimi 
ve Alışveriş Sokağı Derneği ile iş birliği 
yaparak trafik sıkışıklığı, sokak kalitesi 
ve karbon salımı meselelerini ele alan 
ortak bir teslimat sistemi geliştirmiştir. 
İşletmeler bir araya gelerek, belediyeden 
herhangi bir destek almadan,  

500 dükkandan ve 850 haneden 
taşınacak yükün %85’ini toplayan, 
ayrıştıran ve teslim eden bir pilot 
program tasarlamıştır. Sistem sayesinde 
bölgedeki teslimat aracı sayısı %50 
azalmıştır ve salımların azaltılmasını 
sağlamak amacıyla dizel araçların yerine 
CNG araçlara yer verilmiştir. 

İnsan için Sokak Tasarımı
Yük ve Hizmet Operatörleri için Tasarım
Yük Yönetimi ve Güvenliği
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6.8.1 | Genel Bakış
Pek çok insan gündelik işlerini yürütmek için sokakları kullanır. Ön 
kapıları sokağın kenarındadır, mal ve hizmetleri kaldırımlara taşar, 
sokakta tezgâhları ya da kent içinde gezdirdikleri el arabaları 
vardır. Bu insanlar, canlı ve dinamik sokakların şekillenmesinde 
çok büyük rol oynar.

Genellikle hareketli fakat bazen de sabit olan yol üstü ticari 
faaliyetler her büyük kentin bir parçası olup zamana ve konuma 
göre değişen çok özgün mal ve hizmet taleplerini karşılar. Sokak 
satıcıları, büfe sahipleri, meyve tezgâhları, yiyecek kamyonları 
ve ticari işletmelerin uzantıları işe gidip gelenlere, yayalara ve 
çevrede yaşayanlara kolay ulaşabilecekleri hizmetler sunar. Ticari 
faaliyet mekânları, sokakların tasarımına dahil edilmelidir.

Pazar yerleri, turistik mekânlar ve toplu taşıma istasyonları gibi 
talep görülme olasılığının yüksek olduğu yerlerde genişletilmiş 
kaldırımlar ya da park şeritlerinde tercihli alanlar oluşturun. 

Bu kullanımlar aksi takdirde boş kalacak bina kenarlarını faaliyete 
geçirir ve park şeritlerine yerleştirildiklerinde yayalar ile akan 
trafik arasında arzu edilen tamponu oluştururlar.

6.8 | Ticari Faaliyette Bulunanlar için Tasarım

5 km/saat 10 km/saat 15 km/saat0 km/saat

İnsan için Sokak Tasarımı
Ticari Faaliyette Bulunanlar için Tasarım
Genel Bakış

Ticaret her kentin bir parçasıdır ve 
sokaklar resmi ve enformel sokak üstü 
ticari faaliyetlere yer verecek şekilde 
tasarlanmalıdır.

Ticari faaliyetlere yer verirken belli bir konumdaki farklı 
kullanıcılar arasında denge sağlanmalı ve daima güvenli ve canlı 
bir sokak ortamı desteklenmelidir. Dikkate alınması gereken 
hususlar arasında şunlar sayılabilir:
• Yerel koşullara göre yer ve konum seçimi
• Engelsiz yaya geçiş alanları ve geçitlerini korumak için kritik 

mesafeler 
• Kaldırım kenarındaki park şeritleri ya da mobilya alanlarının 

kullanımı
• Her tür sabit veya taşınabilir yapının ölçeği ve tasarımı
• İzin süreci ve yerel denetimler
• Kullanım saatleri ve mevsimleri
• Yasal düzenlemelerin açıkça duyurulması
• Düzenli temizlik ve atık yönetimi dahil süregelen bakım işleri
• Yiyecek ve içecek içeren faaliyetlerde sağlık ve güvenlik 

standartları
• Elektrik ve su gibi kamu hizmetlerine erişim
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Ticari kullanımlar sokak içinde canlılık ve faaliyeti artırır, yerel 
ekonomileri destekler, sokakları tüm kullanıcılar için daha 
yaşanabilir ve cazip kılar. Kaldırım üstü kafelerden manav 
tezgâhlarına, yiyecek kamyonlarından el arabalarına uzanan pek 
çok ticari faaliyet türü sokağa güzellik ve karakter katar. 

Kaldırım Kafeleri

Mağaza Önüne Taşma ve Satıcı Tezgâhları

Sokak Satıcıları ve Büfeler

El arabaları, pazar tezgâhları ve büfeler pek çok biçim ve boyutta, 
bir sokağın ara sıra ya da sürekli görülen parçaları olabilir. Bu 
önemli sokak kullanıcı grubu 1 metre kadar dar alanlarda tek 
sıra halinde olabileceği gibi işlek bir ticari bölge ya da pazar yeri 
benzer bir bağlamda bir sokağın 3 metresini kaplayabilirler.
 

Milano, İtalya. Kentin tarihi bölgesinde yaya odaklı bir sokağı canlandıran 
kaldırım kafeleri.

Zemin katlardaki işletmeler, genellikle cephelerinin bitişiğine 
tanıtım alanları kurup dükkanlarının önünü genişleterek ziyaretçi 
sayısını ya da çektikleri ilgi miktarını artırmak isterler. Bu alanlar, 
boş duvarlar ya da parmaklıkları kaplamadığı sürece sadece 
dükkanın önü uzunluğunda ve en fazla 1,5-2 metre genişlikte 
olmalıdır. Kaldırımdaki engelsiz yaya geçiş alanını ve işletmelere 
evrensel erişilebilirliği koruyun, tanıtımların günlük ya da 
mevsimsel olarak kaldırılması gerekip gerekmediğini netleştirin. 

Kaldırım kafeleri, sokakların canlandırılmasında ve mahalle için 
ziyaret noktaları yaratılmasında önemli rol oynar. 1 metreye kadar 
daraltılmış oturma alanları sağlanabileceği gibi geniş oturma 
alanları için 2-4 metre derinlikte şeritler ayrılması gerekir. 
 Bu kullanıma ayrılan alan engelsiz yaya geçiş alanına müdahale 
etmemeli, yaya hacimlerine bağlı olarak en az 2,4-3 metre genişlik 
bırakmalıdır. Taşınabilir sandalyeler ve küçük masalar daha 
fazla esneklik sağlar ve tekerlekli sandalye erişimi için kolaylıkla 
kaldırılabilir. Bu şeridi net bir şekilde göstermek için mobilya ve 
saksılar kullanın ve görme engelli kişiler için daha kolay fark edilir 
kılın. Kaldırım kafelerini evrensel erişime uygun olacak şekilde 
tasarlayın.

Türler

İnsan için Sokak Tasarımı
Ticari Faaliyette Bulunanlar için Tasarım
Genel Bakış
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Çalışma 
Saatleri

Elektrik

Yer Seçimi 
Önerileri

Oturma 
Alanları

Su ve Atık

Tercihli 
Mekânlar

Depolama

Aydınlatma

Satıcılara elektrik temin 
edilmesi gıda satışları 
için ya da satıcının kış 
aylarında ısınmak için 
elektrikli ekipman ve cihazlar 
kullanması durumunda çok 
önemlidir. Elektrikli cihazların 
kullanılması özellikle de dar 
alanlarda gaz, odun ya da  
diğer yakıtlardan daha 
güvenlidir.

Kavşaklar, toplu taşıma 
merkezleri, parklar ve 
meydanlar gibi mal ve 
hizmetleri için potansiyel 
talep bulunan her yerde sokak 
satıcılarına yer verilmelidir.
Kent yönetimleri, sokak 
satıcılarına diğer kullanıcılar 
ve ticari faaliyetlerle 
çakışmalardan kaçınarak 
gerekli noktalarda yer vermek 
için plan ve yönergeler 
hazırlayabilirler.

Tercihli mekân sağlanması 
sokak satıcılarının işlerini 
güvenli ve rahat bir şekilde 
yapmalarını sağlar. Kalabalık 
ya da dar kaldırımlarda 
yaya akışlarına engel 
olmaktan kaçının ve açık 
bir engelsiz yaya geçiş 
alanı sağlayın. Tercihli 
mekânlar kaldırımlarda, park 
şeritlerinde ya da iyileştirme 
bölgesinde ayrılabilir. 

Satıcıların yoğun olduğu 
yerlerde yürüme alanların 
açık kaldığından emin 
olarak oturma fırsatları 
sunun. Sokaklarda geçici 
yayalaştırma uygulamalarında 
taşınabilir sandalye, masa ve 
banklar çok verimli ve uygun 
maliyetli olabilir. 

Tercihli satıcı alanlarının iyi 
aydınlatılmasını sağlayarak 
müşteriler ve satıcılar için 
alışveriş sırasında güvenli 
bir ortam yaratın. Alanın 
aydınlatılması insanları 
burada zaman geçirmeye 
teşvik eder ve aksi takdirde 
itici olacak mekânları 
canlandırarak sokaktaki 
gözetimi artırır.

İçme suyuna erişim asgari 
sağlık ve hijyen standartlarını 
sağlamak açısından gıda 
satıcıları için elzemdir. 
Satıcıların yoğun olduğu 
yerlerde temiz ve cazip 
mekânlar yaratmak ve 
sağlıksız koşulları önlemek 
için uygun çöp kutuları ve 
etkili atık toplama hizmetleri 
sağlayın. Gıda ve diğer 
organik atıklar gibi kompost 
yapılabilir malzemeler ve geri 
dönüştürülebilir atıklar için 
ayrı kutular koyun.

Sokak satıcılarına depolama 
alanı temin edilmesi rahatlık 
sunar, çalışma koşullarını 
iyileştirir ve satılmamış 
ürünleri çalışma alanlarının 
bitişiğinde, güvenli bir yerde 
depolama imkânı verir. 
Meydan ve gezi yolları gibi 
belirli yerlerde sokak satıcıları 
için sabit tezgâhlar mekânın 
karakterini de iyileştirebilir.

6.8.2 | Ticari Faaliyette Bulunanlar için Araç Kutusu

Şehir yönetimleri yol üstü 
satıcılar için belli konumlarda 
ya da günlerde çalışma 
saatleri belirleyebilir. 
Sokakların hafta sonları ya da  
öğlen yemeği saatlerinde 
geçici olarak yayalaştırılması 
düşük-orta yaya hacimlerinin 
bulunduğu bölgelerde sokak 
faaliyetlerini artırabilir ya 
da aksi takdirde kalabalık 
bölgelerde daha fazla satıcıya 
alan açabilir.

İnsan için Sokak Tasarımı
Ticari Faaliyette Bulunanlar için Tasarım
Ticari Faaliyette Bulunanlar için Araç Kutusu
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6.8.3 | Geometri

Ticari Kullanım Uzantısı

Zemin kat uzantıları sokak peyzajına 
hareket katmak, görsel olarak ilginç 
ve çekici kılmak ve yerel işletmelere 
kıymetli ek alanlar sunmak açısından 
önemli rol oynar. Giysi, kitap, çiçek ya 
da meyve gibi ticari malların tanıtıldığı 
tezgâhlardan tekli ya da çoklu grup 
masalarına değişen açık havada yeme 
içme alanlarına, bu açık hava kullanımları 
planlama ve tasarıma dahil edilmelidir. 
Engelsiz yaya geçiş alanları korunabildiği 
sürece 1-4 metre arası genişlik verilebilir. 
Yerel izin sistemleri boyutlar, engelsiz 
yaya geçiş alanları ve çalışma saatlerinin 
denetlenmesine yardımcı olur.

Kaldırımlardaki Satıcılar

Yeterli genişliğe sahip kaldırımlarda 
satıcılar ve pazar tezgâhları sokak 
mobilyaları bölgesine konabilir ve böylece 
yayalar ile hareket halindeki ya da park 
edilmiş araçlar arasında bir tampon 
sağlanabilir. Müşteriler için en az 1 metre 
ve en az 1,8 metre engelsiz yaya geçiş 
alanı bırakın. Kaldırım kenarında boş 
bina cepheleri, çekme mesafeleri, boş 
arsalar ya da park yerleri varsa yerel satış 
faaliyetleri sokağın hareketlendirilmesine, 
daha canlı ve ilgi çekici hale getirilmesine 
yardımcı olabilir.

İyileştirme Bölgesindeki Satıcılar

Tipik olarak 2-2,5 metrelik kaldırım kenarı 
park alanı satış faaliyetlerine tahsis 
edilebilir. Satıcılar oturaklar, park etmiş 
arabalar, yük indirme/bindirme alanları ve 
diğer kullanımlarla dönüşümlü yer alarak 
engelsiz yaya geçiş alanı korunurken 
kaldırıma daha faal bir kenar oluşturabilir. 
Yayaların güvenliğini sağlamak için 
babalar, saksılar ya da delinatörlerle dikey 
koruma oluşturun. 

3 m1-4 m 1,5 m 2,4 m 1 m 2 m 2,4–2,5 m 1,5 m 2–2,5 m

İnsan için Sokak Tasarımı
Ticari Faaliyette Bulunanlar için Tasarım
Geometri
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6.8.4 | Yer Seçimi Önerileri

İnsan için Sokak Tasarımı
Ticari Faaliyette Bulunanlar için Tasarım
Yer Seçimi Önerileri

Pek çok kent yönetimi, sokaklarda ticari faaliyetler için 
engelsiz yaya geçiş alanlarını koruyan, yayaları yol 
yatağına itmeyen, güvenli, kolay erişilir ve uygun konumlar 
sağlanması amacıyla izin sistemleri geliştirmiştir. Yerel 
koşullara uygun rehber ve politikalar geliştirmek için 
işletmeler ve satıcılarla iş birliği yapın. 

Konum 
Ticari faaliyetler için uygun alanları tespit edip haritalamak üzere 
sokak ağları, bağlam, boyut ve karakter analizi yapılmalıdır. Ticari 
faaliyetlere sadece en az 4 metre genişlikteki kaldırımlarda izin 
verilmelidir ve engelsiz yaya geçiş alanı asla tıkanmamalıdır. 
Sokakta ticari faaliyetlere uygun konumlardan bazıları şunlardır:
• Zemin kat kullanımlarının uzantısı olarak bina kenarlarının 

bitişiği
• Kaldırım mobilya bölgeleri
• Kaldırım uzantıları ya da park yerleri

Çekme Mesafeleri 
Bir kaldırımın mobilya bölgesinde bulunan satıcı ve satıcı 
tezgâhlarının diğer elemanlarla arasında en az aşağıda belirtilen 
mesafeler bırakılmalıdır:
• Kaldırım kenarından en az 0,5 metre
• Bank ve yangın musluğu gibi sokak mobilyalarından en az 2 metre
• Ağaç ve saksılardan en az 1,5 metre
• Toplu taşıma durakları, yolcu bindirme alanları ve yükleme 

alanlarından en az 2,5 metre
• Yaya geçitlerinden en az 3 metre 
• Bina girişlerinden en az  6 metre

İşaretleme 
Zemin kaplamasına gömülü işaretler, boya ya da tebeşir çizgileri, 
babalar ya da malzeme değişikliği kullanarak ticari faaliyete izin 
verilen alanları görsel olarak belirtin. 

Yerleşim İlkelerinin Duyurulması 
Sokak üzerindeki ticari faaliyetlere dair yerel ilke ve 
düzenlemelerin görsel olarak ifade edilmesini, basılı ve çevrimiçi 
biçimlerde kolaylıkla bulunabilmesini ve olabilecek en geniş 
kitleye ulaşmak için birden çok dilde sunulmasını sağlayın.  

Sokak
Satıcısı

Sokak
Sanatçısı

Mobil Yiyecek Kamyonu

Engelsiz Yaya 
Geçiş Alanı

Tampon

2,
4 

m
1 

m

2-3 m1 m 2 m

3-5 m
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SATICILARIN DÜZENLENMESİ; SİNGAPUR, SİNGAPUR

Singapur sokak yiyecekleri ya da seyyar yiyecek pazarları için 
ayrılmış 100’ün üzerinde sokağa sahiptir. Bunlar düzenlenmiş 
satıcı tezgâhları ve oturma tesislerinden oluşan ve açık havada 
bulunan yeme-içme alanlarıdır. Albert Mall ve Waterloo Sokağı 
büyük miktarda yaya ve sokak satıcısına alan sunmak için 
yayalaştırılmış sokaklardan ikisidir. 
 1992 yılında başlatılan bu projelerin tamamlanması 
ve resmiyet kazanması neredeyse altı yıl sürmüştür. 
Tamamlanmasında itibaren de kentte başka alanlara örnek 
olmuşlardır. Tapınaklar ve diğer ziyaret yerlerinin yakınına 
yerleştirilen düzenli satıcılar çeşitli kültürel ürünler ve 
yiyecekler satmaktadır. Satıcılar, Ulusal Sanat Konseyi’nin 
Sokak Sanatları Programı kapsamında Singapur Kentsel 
Dönüşüm Kurumu tarafından düzenlenmektedir.

SOKAK SATICILIĞI POLİTİKASI; 
BANGKOK, TAYLAND

Bangkok Metropoliten Alanı Yönetimi, 2010 yılı itibariyle 
40.000 resmi sokak satıcısı tespit etmiştir. Bu satıcıların 
%50’si kendilerine gösterilen yerlerde satış yapmaya yetkilidir. 
Bangkok kent yönetimi, bu faaliyetlerin kent ekonomisi ve 
milyonlarca insanın geçim için ne kadar önemli olduğunu 
fark ederek belli konumlarda satış yapılması konusunda 
daha hoşgörülü, daha açık ve bazen de destekleyici olmuştur. 
Bangkok’ta sokak satıcılığıyla ilgili politikalar çevre, hijyen ve 
yoksullukla mücadele yönünden standartlar ortaya koymuştur. 
Bangkok’un Sokak Satıcılığı Politikası: 1973-2013 satıcıların 
Bangkok Metropoliten Alanı Yönetimi tarafından düzenlenmiş 
yerlerde, tezgâhlarını koydukları yerlerin temizliği için küçük 
bir ücret harici ücret ödemeden satış yapmasına izin veren 
düzenlemeler getirmiştir. Bu politikalar, bir zamanlar enformel 
pazar yerlerinin tanınmasına, temizlik ve hijyenin artırılmasına 
ve yerel ticaretin desteklenmesine yardımcı olmaktadır.

STREET VENDOR GUIDE  (SOKAK SATICILARI REHBERİ) 
NEW YORK CITY, ABD

Street Vendor Guide (Sokak Satıcıları Rehberi), 2009 yılında  
Kentsel Pedagoji Merkezi tarafından, sanatçı Candy Chang ile 
birlikte geliştirilmiştir. Rehber, kentteki 10.000 sokak  
satıcısının hakları ve sorumlulukları konusunda 
bilinçlendirilmesi için tasarlanmıştır. Sokak satıcılığında 
yapılması ve yapılmaması gerekenlerin grafik bir dille ifade 
edildiği rehber, İngilizce, Bengalce, Çince, İspanyolca ve Arapça 
dahil ondan fazla dilde hazırlanmıştır. Aynı zamanda sokak 
satıcılığının tarihi, satıcıların kişisel hikayeleri ve konuyla 
ilişkili politika reformlarını da içermektedir. Rehber, satıcıların 
işlerini daha iyi yapmaları ve bilgi sahibi olmayan merciler  
ya da yaptırım kurumlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olan 
güçlü bir araçtır.

Singapur'da sokak satıcıları

Bangkok, Tayland

Street Vendor Guide (Sokak Satıcıları Rehberi) okuyan New York City’li 
sokak satıcıları

İnsan için Sokak Tasarımı
Ticari Faaliyette Bulunanlar için Tasarım
Yer Seçimi Önerileri
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Kamu Hizmetleri 
ve Altyapı

 7
Kamu hizmetleri yoluyla sosyal ve ekonomik büyüme 
desteklenerek toplumun yaşam kalitesini önemli 
ölçüde iyileştiren temel ihtiyaçlar sunulur. Bununla 
birlikte, kamu hizmetleri açısından yanlış planlanma 
ve yetersiz bakım yapılması bir bölgenin ekonomik 
canlılığını sınırlayabilir. Kamu hizmetlerinin ve 
altyapının planlanması ve bakımında çok sayıda 
kurum ve paydaş yer alır. Özellikle sokak çalışmaları 
söz konusu olduğunda, kurumlararası koordinasyon 
büyük önem taşır. Sık karşılaşılan sorunlar arasında 
yüksek maliyetler ve maliyetlerin belirsizliği, yasal 
süreçlerin karmaşıklığı, koordinasyon eksikliği, 
mevcut kamu hizmeti planlarının durumu ve mekânsal 
etkiler sayılabilir.

Bütüncül planlama da büyük önem taşır; peyzaj 
ve yeşil altyapıyla ilişkili olanaklar ve vizyon, kamu 
hizmetleri ve sokak altyapısının planlaması yoluyla 
koordine edilmelidir.

Daha sağlıklı çevreler oluşturmak için sel suyu ve 
doğal kaynakları yönetmek üzere giderek yaygınlaşan 
bir yaklaşım olan yeşil altyapı kapsamlı planlama 
ihtiyacına örnek olarak gösterilebilir. Etkin teknolojiler 
ve aydınlatma sokakların kullanılma ve algılanma 
biçiminin iyileştirilmesine, kullanıcı çakışmalarının 
azaltılmasına ve güvenlik duygusunun sağlanmasına 
yardımcı olur. Bu teknolojiler, güvenliğe ve gözetime 
yardımcı olmak ve navigasyon sistemleri, bilgi 
dağıtımı ve kullanıcılar tarafından etkinleştirilen 
sinyalizasyon yoluyla kullanıcı deneyimini geliştirmek 
için benimsenmektedir. 

Sidney, Avustralya
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7.1 | Kamu Hizmetleri

Sel Suyu ve Atık Su

Sel suyu ve atık su altyapısı, halk 
sağlığının ve hijyenin sürdürülmesini 
sağlar. Su baskını, kanalizasyon taşkınları 
ve su kirliliği gibi çevresel riskleri azaltır. 
Sel suyu sistemiyle yağış suları ve su 
taşkınları toplanır. Atık su boruları, 
sokaklar boyunca yer alan konut ve 
binaları atık su arıtma tesisine giden 
ana kanalizasyona bağlar. Bunlar bazen 
ayrılmış sistemler olabileceği gibi bazen 
birleşik sistemler olabilir. 

Sokakları; su, sel suyu, atık su sistemi, elektrik, iletişim, 
doğalgaz ve aydınlatma gibi temel hizmetlerle koordinasyon 
içinde tasarlayın. Yağmur hendekleri, geçirgen ve gözenekli 
yol kaplama malzemeleri, geri kazanımlı su sistemleri, 
bölgesel soğutma ve ısıtma sistemleri ve otomatik atık 
toplama sistemleri gibi enerji tasarrufu sağlayan verimli kamu 
hizmetlerini ve yeşil altyapıları benimseyin. 

Su Temini ve İtfaiye

Temiz ve içilebilir su, kapsamlı bir su 
boruları ağı ile tüm şehre dağıtılmalıdır. 
Genellikle, yerçekimi ilkelerine göre 
çalışan bu borular, sokak ızgaralarına göre 
hizalanmalıdır. Yangın söndürme amacıyla 
kullanılan su, yangın musluklarına bağlı 
özel veya ortak borularla taşınabilir.

Elektrik ve Haberleşme

Elektrik tedariği ve iletişim altyapısı 
hem sokaklar hem de bir bütün olarak 
şehir için hayati önemdedir. Elektrik ve 
iletişim kabloları, sokak aydınlatması 
ve sinyalizasyon ile cadde boyunca 
uzanan konut ve işletmelere hizmet verir. 
Dolayısıyla, bölgedeki sosyal ve ekonomik 
yatırımları desteklemede büyük önem 
taşıyan bir hizmettir. Sokaklar, güneş 
panelleri ve halka açık WiFi noktaları 
gibi sürdürülebilir topluluklara fayda 
sağlayacak altyapıya ev sahipliği yapabilir. 

Kamu Hizmetleri ve Altyapı
Kamu Hizmetleri

Güneş Panelleri

Aydınlatma

Yön Bulma

Elektrik ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Hattı

Doğalgaz Borusu

Su Borusu

Rögar Kapağı
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Yeşil Altyapı

Yeşil altyapı stratejileri, sel suyu ve atık 
su altyapısını tamamlar. Yeşil altyapı, 
sızdırma ve buharlaşma yoluyla sel suyu 
sistemlerindeki yükü azaltırken aynı 
zamanda sokak ortamının kalitesini artırır. 
Bkz. 7.2: Yeşil Altyapı.

Aydınlatma

Yayaların kullandığı alanlar ve yaya ve 
bisiklet geçitleri ile kavşaklar gibi kesişim 
bölgeleri başta olmak üzere sokakların 
tüm kullanıcılar için güvenli olmasını 
ve kesintisiz aydınlatılmasını sağlayın. 
Sokak lambaları için gereken enerjiyi 
yeraltı elektrik kabloları veya dahili güneş 
panelleri yoluyla sağlayın. 
Bkz. 7.3: Aydınlatma ve Teknoloji.

Umumi Tuvaletler

Ana cadde koridorları boyunca ve yetersiz 
hizmet verilen veya yoksul mahallelerde 
umumi tuvalet altyapısı sağlayın. Herkes 
için temiz hijyen tesislerine erişimi 
sürdürerek yaşam kalitesini artırın. 

Kamu Hizmetleri ve Altyapı
Kamu Hizmetleri

Yeşil Altyapı
Izgara ve Mazgal
İçme Suyu Borusu
Islah Edilmiş Su Borusu
Yangın Musluğu
Atık su Borusu
Sel Suyu Borusu
Mazgal

Umumi Tuvaletler
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Manila, Filipinler 
Korunmasız doğalgaz vanası boruları ve sayaçları.

São Paulo, Brezilya 
Bir sokaktaki kaldırım yenileme çalışması için yapım aşamasındaki drenaj 
kanalları.

7.1.1 | Yeraltı Kamu Hizmetleri İçin Tasarım Önerileri

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kamu hizmetlerinin döşenmesi, bakımı ve 
onarımı genellikle çok sayıda kamu ve özel 
kurumu kapsadığı için koordinasyon ve 
bütüncül planlama için çaba gösterilmesi 
gerekir.

Kurumlar arasında planlı bakım 
çalışmalarına ilişkin önceden bildirim 
ve koordinasyon, ortak sorunları ve 
dışsallıkları azaltmak için en etkili 
araçlardan birisidir.

Yeni yeraltı hizmetleri döşenirken başka 
kurumların yönergeleriyle çakışmaları 
engellemek üzere diğer hizmetlerin 
konumlarını ilgili kurumlarla koordine 
edin. Kamu hizmetlerinin planlaması, 
tasarımı ve bakımına yönelik kararlar 
büyük ölçüde genel sistemin tasarımına ve 
işleyişine bağlıdır.

Her sokak için toprak türlerini, geçirgenlik 
oranlarını, ana kayanın konumunu, 
bitki örtüsünü, yeraltı su kaynaklarının 
derinliğini, su kalitesi ve miktarını, yağış 
miktarını, yerel iklimi ve don ve aşırı 
sıcaklık gibi aşırı hava olaylarını göz 
önünde bulundurun. 

Tasarım Önerileri

Belediyenin ve kamu hizmetinin 
gerektirdiği şartlara uygun olarak çekme 
mesafesi, ara mesafe ve örtü derinliğine 
ilişkin yönergeleri belirleyin. Örtü derinliği, 
boru ya da kanal üzerinden zemine kadar 
olan mesafe ile ölçülür.

Yeni yol ve kaldırım kaplamaları 
tamamlanmadan önce kamu hizmetlerini 
döşeyin. Kaldırımlar, refüjler, park yerleri 
veya trafik şeritleri boyunca kamu 
hizmetlerini getirirken bunları zemin üzeri 
sokak inşası ve yüzey kaplamasından 
önce tamamlayın. Tüm bina bağlantıları, 
mülkiyet hattına kadar döşenmelidir. 

Özellikle yüksek kapasiteli yollarda olmak 
üzere sık trafik kesintilerinden kaçınmak 
için öncelikli kamu hizmetlerini daha 
erişilebilir alanlara yerleştirin. En sık 
erişilen hizmetlere öncelik verilmelidir: 
1. Iletişim
2. Bölgesel soğutma
3. Doğalgaz
4. Atık su
5. Sel suyu

Yerçekimi ile çalışan boruların üzerine su 
ve doğalgaz gibi esnek ve basınçlı kamu 
hizmetlerini yerleştirin. 

Kamu hizmetlerinin malzemelerini, yere 
ve yerel yasal gerekliliklere göre belirleyin. 
Kaplanmış zeminin neden olacağı 
ek yükleri göz önünde bulundurarak 
malzemeleri buna göre seçin.

Yeraltındaki kamu hizmetlerinin 
döşeneceği minimum derinliği belirlerken 
yerel toprak koşullarını ve yeraltı su 
düzeyini kontrol edin. Gereken minimum 
derinliğe ulaşılamıyorsa yolların altında 
kalan kamu hizmeti hatlarını betonla 
kaplayarak koruyun.

Kamu hizmetlerini kaldırıma veya yola 
paralel döşeyin. Rögar kapakları ve 
servis kutuları gibi yüzeyde bulunan 
bileşenler yerle aynı hizada olmalıdır. 
Yüzey elemanlarını büyük yük taşıtlarının 
ağırlığını taşıyacak şekilde tasarlayın.

Ağaçların büyümesini aşağıya doğru 
yönlendirmek için ağaç çukurlarında 
kök engelleri kullanın. Ağaç çukurlarını 
çevreleyen kaldırımların, köklerin 
kaplamaya zarar vermesini engelleyecek 
şekilde yeterince sıkıştırıldığından emin 
olun.

Kamu Hizmetleri ve Altyapı
Kamu Hizmetleri
Yeraltındaki Kamu Hizmetleri Için Tasarım 
Önerileri
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Elektrik ve 
BİT Hattı

0,15 m Islah 
Edilmiş Su Borusu

0,15 İçme Suyu 
Borusu

0,075 m 
Doğalgaz

Sel Suyu

0,55 m 
Soğuk Su Borusu

0,15 m 
Atık Su Borusu

0,3 m

Yol yatağının altına döşenen kamusal hizmetler şekilde gösterilmektedir.

Elektrik ve 
BİT Hattı

0,075 m 
Doğalgaz

0,55 m Soğuk 
Su Borusu

0,15 m Islah Edilmiş 
Su Borusu 0,15 İçme Suyu 

Borusu

Sel Suyu

0,15 m 
Atık Su Borusu

0,3 m

Elektrik ve 
BİT Hattı

Soğuk Su 
Borusu

Islah 
Edilmiş Su 
Borusu

Sel Suyu
Atık Su Borusu

7.1.2 | Yeraltındaki Kamu Hizmetlerinin Yerleşimi İçin Öneriler

Avantajlar
• Inşaat süresini kısaltır.
• Kamulaştırmadan tasarruf sağlar. 
• Kompakt, yürünebilir sokakları mümkün kılar.

Dezavantajlar
• Onarım sırasında toplu taşıma, bisiklet şeritleri ve trafikte 

aksamalar yaşanabilir.
• Sürekli trafik yükü nedeniyle ek koruma gerekli olabilir.

Avantajlar
• Onarım ve inşaat sırasında trafik şeritlerinin kapatılmasını 

önler.
• Daha düşük trafik hacmi sayesinde daha az koruma gerektirir. 
• Gelecekteki yol genişlemeleri için arazi kamulaştırma ihtiyacını 

azaltır.

Dezavantajlar
• Daha fazla alan gerektirir.
• Bakım ve onarım sırasında yaya alanı kaybına neden olur. 

Avantajlar
• Bakım için erişim kolaylığı sağlar.
• Bakım sırasında trafik üzerinde etkiye neden olmaz.
• Bakım maliyetlerinin daha düşük olmasını sağlar.

Dezavantajlar
• Yüksek yatırım maliyetleri gerektirir.
• Inşaat süresi daha uzundur. 
• Kamusal hizmetler arasındaki uyumluluk göz önünde 

bulundurulmalıdır.
• Taşkın önlemleri alınması gerekir. 
• Havalandırma kuyuları gerektirir.
• Islak hizmetler kuru hizmetlerden ayrı tutulmalıdır.

Seçenek 1 
Kamu Hizmetlerini Yol Yatağına Yerleştirin

Seçenek 2 
Kamu Hizmetlerini Yol Yatağının Bitişiğine Yerleştirin

Seçenek 3 
Kamu Hizmetlerini Yeraltı Koridoruna Yerleştirin

Yol yatağına bitişik olarak yerleştirilen kamusal hizmetler şekilde gösterilmektedir. 

Yeraltı koridoruna yerleştirilen kamusal hizmetler şekilde gösterilmektedir. 

Kamu Hizmetleri ve Altyapı
Kamu Hizmetleri
Yeraltındaki Kamu Hizmetlerinin Yerleşimi Için 
Öneriler
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Yağmur Bahçesi

Yağmur bahçeleri, kirleticileri yol 
yüzeyindeki sulardan ayırabilen özel bir 
toprak filtresine sahiptir. Sel suyu akışını 
işleyecek şekilde tasarlanan bitki ve 
toprak filtreleme sistemlerini bahçe veya 
ağaç çukurları olarak yapılandırın. Yağmur 
bahçelerine biyotutma sistemleri, biyolojik 
yüzey yağmur hendekleri, akış çiçekliği 
ya da geçirgen bantlar da denir. Bazıları 
suyun alttaki toprağa sızmasına izin 
verecek şekilde tasarlanırken bazıları da 
arıtılmış suyu toplamak ve temiz suyu akış 
yönünde taşımak için tasarlanmıştır.

Geçirgen Döşeme

Geçirgen döşeme, yağışın kaldırımdan 
toprağın altına ilerlemesine olanak 
verir ve yakınındaki peyzaj alanlarına 
su sağlar. Sel suyu akışını azaltmak ve 
yeraltı su düzeyini beslemek için yüzeyleri 
geçirgen döşemelerle değiştirin. Geçirgen 
döşemeler, arasında sızma boşlukları olan 
blok kaplamalar şeklinde ya da malzeme 
içinde sızma boşlukları bulunan gözenekli 
malzemeler olabilir.

Yağmur Hendeği

Suyu bir boru gibi taşıyan yağmur 
hendekleri yüzey akışını iletmek ve 
kirleticileri uzaklaştırmak üzere sığ, 
açık ve ekili kanallar olarak tasarlanır. 
Yağmur hendekleri, yeterli eğimin ve 
alanın bulunduğu yerlerde borulu drenaj 
sistemine alternatiftir. Bu hendeklerde su, 
yüzey boyunca veya yeraltı katmanlarında 
yatay olarak hareket eder. Hendekler, 
su akışını yavaşlatıp tortuları tutarak su 
kalitesini iyileştirir.

7.2 | Yeşil Altyapı

Kent sokaklarındaki yeşil altyapı, geleneksel borulu su 
drenaj sistemlerini tamamlar. Bitki örtüsü, toprak ve doğal 
süreçler suyu boru sistemine girmeden önce yakalar, 
sızdırır veya buharlaştırır. Yeşil altyapı, yağmur suyunu emip 
filtreleyerek selleri ve su kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. 
Aynı zamanda yapılaşmış çevre için doğal bir rahatlama 
sağlar, sokak estetiğini daha iyi hale getirir ve topluma 
fayda sağlar. Yeşil altyapı, altyapı hizmetlerinin yerleşimi, 
yüksek yeraltı su seviyesi, ana kayanın konumu gibi yeraltı 
koşullarından kaynaklanan çakışmaları önlemek üzere dikkatle 
düzenlenmelidir. Yeşil altyapı stratejileri geliştirilirken toprak 
koşullarının dikkate alınması büyük önem taşır. Yeşil altyapıyla 
ilişkili bileşenler ve süreçler çok sayıda olmakla birlikte, bazı 
önemli bileşenler aşağıda belirtilmiştir.

Kamu Hizmetleri ve Altyapı
Yeşil Altyapı
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Sokaktaki Ağaçlar ve Bitkiler

Ağaçlar, gölge yaratarak ve havayı 
serinleterek sokağı kullananların konfor 
seviyesine katkıda bulunur. Sokağı 
tasarlarken bitkiler ve ağaçlara yer verme 
fırsatı kollayarak sert ve geçirimsiz 
yüzeylerin miktarını azaltmaya çalışın. 
Daha iyi sonuçlar elde etmek için 
tasarımın erken aşamalarında ağaçlar 
için yeterli alanı planlayıp ayırın. Yeşil 
şeritlere, otopark ceplerine ve yağmur 
bahçelerine ağaç dikin. Yüksek kaliteli 
bitki stoğu ve doğru dikim teknikleri 
başarılı bir bitkilendirme uygulaması için 
büyük önem taşır. 

Ağaç Çukuru ve Toprak Hacmi

Kesintisiz ağaç çukurları ekilebilir yüzey 
alanını artırarak ağaçların kökleri için 
daha fazla alan sağlar. Ağaçlar için yeterli 
büyüme alanı, toprak hacmi ve sulama 
olanağı sağlandığından emin olun. Ağaç 
dikimini diğer altyapı bileşenleriyle birlikte 
koordine ederek özellikle ulaşım ve kamu 
hizmetleriyle çakışmaları önleyin. Alanın 
kısıtlı olduğu yerlerde toprağın koşullarını 
ve genel durumunu daha iyi hale getirmek 
için yükseltilmiş ve geçirgen kaldırımlara, 
Stratacell uygulamalarına, yapısal toprak 
ve pasif sulama yöntemlerine yer vermeyi 
göz önünde bulundurun.

Pasif Sulama

Sel suyunun peyzaj alanlarına ve ağaç 
çukurlarına yönlendirilmesi bitkilerin 
sulanmasını sağlayarak yerel drenaj 
kanallarına ve şehir sistemine aktarılan 
su miktarını azaltır. Pasif sulama, su 
açısından bilinçli tasarımın en basit ve 
zahmetsiz yollarından biridir.

Kamu Hizmetleri ve Altyapı
Yeşil Altyapı
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7.2.1 | Yeşil Altyapı İçin Tasarım Önerileri

Tasarımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yeşil altyapıyı yeraltı suyu düzeyi, 
topoğrafya ve yerel iklim gibi koşulları göz 
önünde bulundurarak bölgesel sistemlerle 
birlikte planlayın. Aşağıdaki tasarım 
kriterlerini göz önünde bulundurun:

Yeraltı Suyu Düzeyi. Tüm yeşil altyapı 
sistemi için drenaj boruları altında 1 metre 
olmak üzere zemin yüzeyiyle yeraltı 
su seviyesi arasında en az 3 metrelik 
mesafeyi koruyun.

Toprak Geçirgenliği. Yeşil altyapı için en az 
1,5 cm/saat sızdırma hızı gerekir. Sızdırma 
hızı daha az ise fazla suyu tutmak için 
yeraltı depolama tankları kullanın.

Yeraltı Drenaj Sistemi. Arıtılmış sel 
suyunun yağmur bahçesinden ayrılmasına 
izin vermek için drenaj borularının altına 
ince agreganın bir birleşimi olarak uygun 
yeraltı drenajını oluşturun.

Yağmur Hendeklerine Uygun Bir Tasarım 
ve Eğim Oluşturun. Bölgesel taşkınların 
oluşmaması için yağmur hendeklerinin 
boyutunu, eğimini ve konumunu dikkatle 
tasarlayın. Eğim %2 ila %5 arasında 
olmalıdır. Eğim %2'nin altında olursa 
tabanda tıkanmalar yaşanabilir. Eğim 
%5'ten fazla olursa erozyon yaşanabilir ve 
bitkiler zarar görebilir. 

Bitkilendirme. Uzun kuraklık dönemlerine 
ve dönemsel taşkınlara dayanıklı doğal 
çimler, sazlar, çalılar ve ağaçlar kullanın. 
Bitkiler topraktaki besinleri emer, biyolojik 
gelişimi destekler, toprağın geçirgenliğini 
korur ve filtreleme malzemelerinin 
yüzeyinin tıkanmasını engeller. 

İklimle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yüksek Yağış Miktarı. Suyun giriş ve çıkış 
yapılarını birbirine yakın konumlandırın, 
sistemi su girişini arkadan besleyecek 
şekilde tasarlayın ve yüksek akışların 
sistemi baypas etmesine olanak tanıyın. 
Erozyona karşı hassas olan gevşek kaldırım 
malzemelerinden kaçının. Pasif sulama tüm 
iklim bölgelerinde kullanılabilse de en çok 
yağışların düzenli olduğu yerlerde etkilidir. 
Yüksek su akışlarının yağmur hendeklerini 
ve bitki örtüsünü aşındırmaması önemlidir. 
Hendek genişliğinin su toplama havzası 
ve beklenen su akış hızları için yeterli 
olduğundan emin olun. 

Kuru İklimler. Bitkilendirmenin 
sürdürülmesi için filtreleme 
malzemelerinin uygun malzeme türü 
ve derinliği yoluyla toprağın nemini 
koruduğundan emin olun. Doygun bölgesel 
biyotutma sistemi kullanmak, yağışlar 
arasında geçen uzun süreler boyunca 
bitkilerin sağlığını sürdürmenin en etkili 
yoludur. Kuraklığa dayanaklı bitkiler seçin. 

Soğuk İklimler. Karlı iklimlerde toprak altı 
kirlenmeyi azaltmak için tuz, kum ya da 
cüruf uygulamalarında aşırıya kaçmayın. 
Kar küreme işlemi dikkatle yapılmalı ve 
sistemi korumak için kum ve cüruf gibi 
aşındırıcı maddelerden kaçınılmalıdır. 

Yerleşimde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kaldırım boyunca yeterli yaya erişimi ve 
acil durum çıkışı sağlayın. 

Kaldırım Boyunca Kaldırım Kenarı 
Şeritleri. Yeşil altyapıyı kaldırım boyunca 
sürekli ve sürekli olmayan şeritler 
halinde dağıtarak yayalar için engelsiz 
geçiş alanını koruyun. Bu şeritler; ağaç 
çukurları, yağmur hendekleri, yağmur 
bahçeleri ve geçirgen döşeme gibi farklı 
yeşil bileşenlerden oluşabilir. 

Kaldırım Uzantıları. Daha küçük boyutlu 
yeşil altyapı alanlarını yerleştirmek için 
kaldırım uzantılarını kullanın. Yağmur 
bahçelerini ve ağaç ızgaralarını kavşak 
geçit noktalarına, genişletilmiş otobüs 
yolcu bindirme alanlarına veya yol üstü 
otopark alanları arasına yerleştirin.

Orta ve Yan Refüj. Yeşil altyapıyı, sokağın 
eğimine ve yeraltı koşullarına bağlı olarak, 
yan ve orta refüjler bünyesinde sağlayın. 
Refüjler, bitişiklerindeki geçirimsiz 
yüzeylerden yüzey akışının yönetilmesine 
yardımcı olur.

Tür Seçimi

Yeşil altyapı stratejilerinin özünde sisteme 
dayanıklılık katma hedefi bulunur. Iklim 
değişikliği ve diğer çevresel tehditler 
nedeniyle risk altında olan kent ormanlarının 
ve yeşil altyapının varlığını sürdürebilmesi 
nihai olarak dayanıklılık ve uyum gösterme 
becerilerine bağlıdır. Geleneksel olarak, 
birçok şehirde az sayıda türün dikilmesine 
yoğunlaşıldığı için bu türler zararlılara, 
hastalıklara ve aşırı hava olaylarına karşı 
savunmasız hale gelmektedir. Tür seçimi ve 
daha fazla çeşitlilik, dirençlilik yaratmada 
büyük önem taşır.

Tür seçimi bugünün ikliminin daha iyi 
tolere edilmesini sağlarken gelecekteki 
değişim için de dirençlilik sağlamalıdır. 
Kentlerde dikim yaparken aşağıdaki 
kriterler göz önünde bulundurulmalıdır:
• Kuraklığa dayanım
• Toprak sıkışmasına dayanım
• Isıya dayanım
• Rüzgâra dayanım
• Uzun ömürlülük
• Kirliliğe dayanım
• Zararlı ve hastalıklara yatkınlık
• Alerji yapma potansiyeli
• Güneş ve gölge dayanımı
• Öngörülen bakım gereksinimi
• Sivrisinek üretme olasılığı

Bu şekilde, farklı ağaç 
çukurları için gereken 
minimum genişlik, derinlik 
ve sızdırma oranları 
gösterilmektedir.
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Kamu Hizmetleri ve Altyapı
Yeşil Altyapı
Yeşil Altyapı Için Tasarım Önerileri
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7.2.2 | Yeşil Altyapının Faydaları

Şekilde, daha büyük sel suyu toplama 
sistemine bağlanan drenaj boruları ile yağmur 
hendeklerinin en kesiti gösterilmektedir. 
Tasarlanan toprak karışımı en fazla %5 kil 
içermeli, yağmur hendeğinin tabanı ile yeraltı 
suyu seviyesi arasında en az 1,5 metrelik açıklık 
sağlamalı, beklenen su miktarından fazla 
olan selleri yönetebilmek için fazla su akışını 
yükseltmeli veya drenaj sistemini baypas etmeli, 
alçak bordür, bariyer veya dayanıklı bitkisel 
zemin örtüleri kullanarak yayaların çiğnemesini 
engellemelidir. 

Auckland, Yeni Zelanda Portland, ABDLizbon, Portekiz

Sosyal

Hizmet ve Peyzaj Tasarımı. Peyzaj 
tasarımı, bir şehrin karakterine ve 
kimliğine katkı sağlar. Bitkilendirme, 
yapılaşmış çevreyi tamamlar, sert 
yüzeylerin görünümünü yumuşatır ve 
görsel bir perde sağlar.

Kentsel Soğutma. Ağaçlar ve yeşil altyapı, 
kentteki sıcaklıklarda ciddi düşüş sağlar. 
Yüksek toprak nemine sahip büyük 
ağaçlar, gölgeleme ve terleme-buharlaşma 
yoluyla sıcaklıkların düşmesini 
sağlayabilir. Yeşil alan ve parklardaki 
ağaçlar sıcaklıkları 2-8°C arasında 
düşürebilir ve sıcak hava dalgaları 
sırasında gereksiz can kayıplarının 
önlenmesiyle doğrudan ilişkilidir.1

Açık Hava Aktiviteleri. Yeşil alanlar; 
yürüyüş yapma, bisiklete binme ve diğer 
açık hava aktivitelerini teşvik eder. 

Hava Kalitesi. Bitkiler, hava kalitesini 
iyileştirir ve sera gazı emisyonlarını 
düşürür. Ağaçlar; karbondioksit, azot 
oksit, sülfürdioksit, karbonmonoksit ve 
ozonu atmosferden yok eder. Kirleticilerin 
yakalanmasında en etkili türler, geniş 
yaprak yüzey alanına ve yüksek terleme 
oranlarına sahip türlerdir.

Ekonomik

Enerji. Yeşil altyapı, yerel sıcaklıkları 
düşürerek ve bina yüzeylerini 
gölgelendirerek binaların soğutma talebini 
azaltır ve böylece enerji ihtiyacını azaltır.

Altyapı Ömrü. Yeşil altyapı, mazgallar ve 
drenaj boruları gibi gri altyapı bileşenlerini 
tamamlayarak gri altyapının ömrünü 
uzatır.

Su Sistemleri. Drenaj sistemleri 
üzerindeki etkileri ve su yollarındaki 
erozyonun maliyeti yüksek olabilir. 
Yeşil altyapıya sahip sokaklar yüzey 
akışının hızını yavaşlatarak bu sistemler 
üzerindeki baskıyı azaltır ve bakım 
maliyetlerini düşürür. 

Emlak Değerleri ve Pazarlanabilirlik. 
Sokaktaki ağaçlar ve yeşil altyapı, estetik 
kaliteyi artırır ve mahalle için daha yüksek 
konfor sunar. Ağaçlı sokaklardaki emlak 
değerleri, ağaçsız sokaklara göre %30 
daha yüksektir.2

Çevresel

Habitat ve Biyolojik Çeşitlilik. Yeşil 
sokaklar; kuşlar, böcekler ve diğer 
türler için bir habitat sunan yerel türler 
sayesinde kentlerdeki biyolojik çeşitliliği 
artırır. Yerel bitkiler, bölgenin aldığı yağış 
miktarı için de daha uygundur. Kentlerde 
biyolojik çeşitliliğin artırılması kent 
sakinlerinin çevre bilincini artırır.

Su Kalitesi. Yeşil altyapı, geçirimsiz 
yüzeylerden akış yoluyla taşınan tortu, 
istenmeyen mineraller ve diğer kirletici 
maddelerin miktarını azaltarak sel suyu 
kalitesini artırır. 

Akış Yönetimi. Peyzaj alanlarında yüzey 
akışının tutulması ve su toplama havza 
alanındaki akışın yavaşlaması, toprak 
yatağındaki erozyon riskini azaltır. Daha 
yavaş akış hızı, akıntı yönündeki su yolları 
üzerindeki baskıyı da azaltır.

Doğal Hidroloji. Yerel toprak şartlarının 
uygun olduğu yerlerde yağmur bahçeleri, 
sel suyunu yeraltı suyuna nüfuz etmeden 
önce arıtmak üzere kullanılır. 

Pasif Sulama. Sel suyunun sulamaya 
yönlendirilmesi, manuel sulama ihtiyacını 
azaltır ve topraktaki nemi artırır.

Kamu Hizmetleri ve Altyapı
Yeşil Altyapı
Yeşil Altyapının Faydaları
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Yön Bulma ve İşaret Levhaları

Navigasyon sistemleri ve işaret levhaları 
yoluyla kullanıcı deneyimini daha 
iyi hale getirin. Interaktif yön bulma 
teknolojileri ve gerçek zamanlı ulaşım 
bilgi sistemleri kullanım kolaylığını artırır 
ve evrensel olarak erişilebilir olacak 
şekilde programlanabilir. Kuralların 
uygulanması için hız sınırları, park yeri 
alanları ve diğer operasyonel stratejiler 
için işaret levhalarını kullanın. Sokaktaki 
tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir 
olması için işaret levhalarını ve navigasyon 
hizmetlerini sokaktaki farklı düzlemlere 
dağıtın.

Sensörler ve Sinyalizasyon 

Sensörlü aydınlatma uygulamaları, 
enerji kaybının önlenmesini ve yayalar 
için geceleri daha güvenli alanlar 
oluşturulmasını sağlar. Kullanıcı 
deneyimini, enerji verimliliğini ve 
güvenlik düzeyini geliştirmek için uygun 
yerlerde trafik uyarmalı sinyalizasyon 
uygulamalarını kullanın. Çok kullanıcılı 
sinyalizasyon koordinasyonu, sokak 
ağlarının sorunsuz çalışmasına ve yoğun 
saatlerde ve diğer senaryolarda günlük 
ihtiyaçlara cevap vermesine yardımcı olur. 
Bkz. 8.8: İşaret Levhaları ve Sinyalizasyon.  

Aydınlatma 

Sokakları yayalara, bisikletlilere ve 
sürücülere daha iyi gece görüşü ve daha 
fazla güvenlik ve konfor algısı sağlamak 
üzere eşit şekilde aydınlatın. Kavşaklar, 
yaya geçitleri ve bisiklet geçişleri gibi 
kesişim alanları; kaldırımlar, meydanlar 
ve altgeçitler gibi yaya tesisleri; otobüs 
durakları ve toplu taşıma merkezleri gibi 
toplu taşıma tesisleri; dar ara sokaklar 
başta olmak üzere mülkiyet sınırları 
dışında kalan tüm kamusal mekânların 
aydınlatılmasını sağlayın.

7.3 | Aydınlatma ve Teknoloji

Aydınlatma; çekici, güvenli ve canlı sokaklar yaratarak yaşam 
kalitesini artırır. İyi tasarlanan aydınlatma uygulamaları, 
enerji tüketimini azaltabilir, ışık kirliliğini en aza indirir ve yer 
duygusu ve sokağın karakterine katkıda bulunur. 
 Teknoloji bir sokağın işleyişinde ve yönetiminde önemli bir 
rol oynayabilir ancak teknoloji kullanılırken iyi bir geometrik 
tasarımdan ödün verilmemelidir. Yeni teknolojiler, bazı şehir 
mobilyalarının sayısının azaltılıp düzenlenmesini, fiziksel 
bileşenlerin işlevlerinin organize edilip birleştirilmesini ve 
modası geçmiş bileşenlerin yeniden düşünülmesini sağlar.

Kamu Hizmetleri ve Altyapı
Aydınlatma ve Teknoloji
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Denetim ve Güvenlik 

Motorlu taşıt sürücülerinin dikkatini 
artırmak ve güvenlik algısını geliştirmek 
üzere sokakların denetlenmesi ve 
izlenmesi için cihazlar kurun. Kamu 
kurumları veya özel mülk sahipleri 
tarafından kurulan güvenlik kameraları, 
günün belirli saatlerinde düşük insan 
aktivitesi olan mahallelerde hız yapan 
araçların, suçların ve istenmeyen diğer 
faaliyetlerin izlenmesine yardımcı olabilir. 
Trafik güvenlik kameraları ve benzeri 
cihazlar, daha az insan gücü ve insan 
hatası ile hız sınırlarına ve park kurallarına 
uyulmasını sağlar. 

Gerçek Zamanlı Veri Toplama

Kullanıcı kalitesini ve genel sokak yönetimini 
iyileştiren faydalı verileri toplayın. Hava 
kalitesi takip monitörleri ve bisikletli veya 
yaya sayaçları gibi gerçek zamanlı veri 
toplama cihazlarını yerleştirmeyi göz önünde 
bulundurun. Toplu taşıma araçları dışındaki 
otomatik bilet satış makineleri, otomatlar 
ve bisiklet paylaşım istasyonları da gerçek 
zamanlı veri sağlayabilir. Veriler toplandıkça 
bunları, toplu taşıma haritaları ve çizelgeleri 
gibi kaynaklar oluşturmak ve gelecekteki 
tasarım projelerini şekillendirmek üzere 
kullanan araştırmacılar ve kuruluşlar için açık 
bir veri platformu üzerinden kullanılabilir hale 
getirin. 

Bilgi Teknolojisi  

WiFi erişim noktaları, cep telefonu 
uygulamaları, gerçek zamanlı toplu taşıma 
bilgileri, bisiklet ve araç paylaşım tesisleri 
gibi olanakları dahil ederek sokaklarda 
akıllı ekosistemler yaratmayı hedefleyin. 
Bu sistemler, sadece sokakların daha 
verimli hale getirilmesine yardımcı 
olmakla kalmaz, aynı zamanda sokak 
aktivitelerinin daha fazla olmasını 
sağlar. Akıllı sistemler, gelecekteki 
ihtiyaçları yönlendirmede ve sokak 
tasarımı projelerini şekillendirmede 
kullanılabilecek veriler sağlar. 

Kamu Hizmetleri ve Altyapı
Aydınlatma ve Teknoloji
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7.3.1 | Aydınlatma için Tasarım Önerileri
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Aydınlatma direkleri arasındaki mesafe genellikle armatür yüksekliğinin 2,5-3 katı kadardır. Dar bir sokağa tek bir sıra 
ışık direği yerleştirilmesi yeterli olabilirken daha geniş sokaklar için birden fazla sıra yerleştirilmesi gereklidir. 

Lizbon, Portekiz  
Tarihi bölgedeki sokak lambası.

Londra, Birleşik Krallık  
Dar bir sokağı aydınlatmak için 
kullanılan asma ışık tesisatı. 

Boyutlar ve Aralıklar

Aydınlatma armatürlerini yolların ve kaldırımların eşit 
aydınlatmasını sağlayacak şekilde yerleştirin. Ağaçlar veya  
reklam panoları gibi engellerin konumlarını dikkate alın. 

Uzunluk. Kaldırımlar ve bisiklet yolları için standart direkler 
4,5-6 metre arası uzunluktadır. Yol yatakları için aydınlatma 
direkleri sokak tipolojisine ve arazi kullanımına göre farklılık 
gösterir. Genellikle konut alanlarında, ticaret alanlarında ve tarihi 
çevrelerdeki dar sokaklar için standart direk uzunluğu 8-10 metre 
arasındadır. 10-12 metre arasındaki daha uzun direkler, ticaret 
veya sanayi alanlarındaki daha geniş sokaklar için uygundur.

Aralıklar. Iki aydınlatma direği arasındaki boşluk direğin 
yüksekliğinin yaklaşık 2,5-3 katı kadar olmalıdır. Daha kısa 
direkler daha yakın aralıklarla yerleştirilmelidir. Bir koridor 
boyunca görülen yoğunluk, seyahat hızı ve ışık kaynağı türü de 
ideal yüksekliğin ve aralığın belirlenmesinde etkilidir.

Işık Konisi. Işık konisi, armatürün yerden yüksekliği ile aşağı 
yukarı aynı çapa sahiptir. Bu nedenle, karanlık alanların 
oluşmasını önlemek için iki direk arasında önerilen maksimum 
mesafe direk yüksekliği tarafından belirlenecektir.

Eşit miktarda aydınlanma için armatürler arasında bırakılması gereken 
aralıkları belirlemek üzere sokağın genişliğini ve önerilen aydınlatma 
direklerinin yüksekliğini ölçün. Birbirinden uzak konumlandırılmış 
aydınlatma direkleri, sokak kullanıcılarının kendilerini güvende 
hissetmemelerine neden olan karanlık alanlara neden olur.

Çeşitli Işık Kaynakları

Kamusal alanların aydınlatılmasını sağlayan çok çeşitli ışık 
kaynağı vardır. Iyi tasarlanmış çözümler; geleneksel ve dekoratif 
armatürler, direğe monte ışıklar, asma katener lambalar, tabela 
ve reklam aydınlatması gibi farklı kaynakları bir araya getirir. 
Vitrinlerden veya konut iç mekânlarından saçılan ışık, binaların 
dış cephelerine takılan asma fener ve cephe aydınlatması gibi 
ışıklar ve arabalardan gelen ışıklar günün belirli saatlerinde 
sokak aydınlatmasına katkıda bulunabilir. Bununla birlikte, 
bu kaynaklardan gelen aydınlatma her zaman aynı miktarda 
olmayabilir, eşit dağılmayabilir veya insan konforu için 
tasarlanmış olmayabilir.
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Kamu Hizmetleri ve Altyapı
Aydınlatma ve Teknoloji
Aydınlatma için Tasarımı Önerileri.
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Işık Kirliliği

Yaban hayatı ve insan refahını olumsuz etkileyebilecek ışığı ve 
ışık kirliğini en aza indirmek için aydınlatma direklerinden ve 
armatürlerden yayılan ışığı doğrudan sokağa odaklayın. 

Enerji tasarruflu ampullere sahip korumalı ve kesik armatürler, 
ışığı yere doğru yönlendirerek daha az enerji kullandıkları ve ışık 
kirliliğini azalttıkları için daha uygun maliyetlidir.

En iyi uygulamalarda tam ekranlı armatür (a) olarak da adlandırılan zemine 
paralel armatürler önerilmektedir. Hafifçe döndürülmesi gerektiğinde tam 
korumalı armatürler (b) kullanılmalıdır. Ekransız armatürlerden (c) ve ışığı 
gökyüzüne yayan aydınlatma direklerinden (d) kaçının.

Edinburg, Iskoçya 
Sokak lambaları ve vitrinler yoluyla oluşturulan ambiyans. 

Akra, Gana 
Enerji bağımlılığının azaltılmasını 
sağlayan güneş enerjili sokak lambaları. 

Kopenhag, Danimarka 
Kaldırıma gömülü LED aydınlatmalar. 

(c) Ekransız Armatürler (d) Dik Aydınlatma Direkleri

Enerji Verimliliği

Işık Yayan Diyotlar (LED) gibi düşük enerjili çözümler enerji 
tüketimini ve ışık kirliliğini en aza indirir. LED'ler yüksek 
sıcaklıklarda çalıştırılmadıkları sürece 50.000-70.000 saatlik  
uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.

Özellikle elektrik kaynağının güvenilir olmadığı veya fırtınaların 
elektrik kesintilerine neden olabileceği yerler başta olmak üzere 
önemli koridorlar boyunca aydınlatma için yedek jeneratör gibi bir 
acil durum kaynağı düşünülmelidir.

Güneş panelleri veya pille çalışan aydınlatma gibi alternatif enerji 
kaynakları, enformel yerleşimler gibi enerjinin her zaman kolayca 
erişilebilir olmadığı alanlarda uygundur. 

Kapsamlı bir sokak aydınlatma ağının uygulanamadığı 
durumlarda, yerel merciler tarafından portatif sokak lambası 
gibi geçici aydınlatma çözümlerini değerlendirilmelidir. Belirli 
bölgelerdeki binaların geceleri aydınlatma veya işaretler yoluyla 
aydınlatma sağlaması şart koşulabilir. 

Sıcaklıklar, Renkler ve Ambiyans

Farklı kullanıcıları veya seyahat türlerini belirtmek için farklı renk 
sıcaklıkları kullanılsa bile aydınlatma planı genelinde tutarlı bir 
renk sıcaklığı yaklaşımı uygulanmalıdır. Genellikle yaya yolları için 
3000 Kelvin (K) ve araç yolları için 5000 K kullanılır. 

Kamu Hizmetleri ve Altyapı
Aydınlatma ve Teknoloji
Aydınlatma için Tasarımı Önerileri.

(b) Tam Korumalı Armatürler(a) Tam Ekranlı Armatürler
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İşletme ve 
Yönetim 
Stratejileri

 8
Geçtiğimiz 75 yıl içinde, ulaşım endüstrisi tarafından 
karayolu ağlarının çok sayıda araç için işlev görmesini 
sağlamak üzere diğer kullanıcıların ve şehirlerin 
zararına olacak operasyonel tekniklerden oluşan 
bir araç seti geliştirilmiştir. Motorlu araç kullanımı 
arttıkça trafikte can kaybı, trafik sıkışıklığı ve yerel 
hava kirliliği de artmıştır. Bu etkiler; yürüme, bisiklete 
binme ve yol üstü toplu taşıma kullanımını gittikçe 
daha zor ve konforsuz hale getirmiştir ve yürüyerek 
kolayca gidilebilecek kısa mesafeler için bile araçla 
yolculuğa talep yaratmıştır. Motorlu taşıtların 
önceliklendirilmesi sonucunda trafik sıkışıklığı ve 
karayollarının genişletilmesiyle sonuçlanan toplu 
taşıma, yürüme ve bisiklet kullanımı birçok kentte 
sınırlara itilirken trafik sıkışıklığı da özel araçların 
sağladığı zaman avantajının ihmal edilebileceği bir 
noktaya kadar atmıştır.

Trafik talebindeki artışı tersine çevirmek isteyen 
belediyelerin toplu taşıma, bisiklete binme ve yürüyüş 
için motorlu araç tıkanıklığından izole edilmiş, etkin ve 
konforlu işleyiş koşulları yaratması gereklidir. Tarihsel 
olarak araç kapasitesini artırmak için kullanılan trafik 
işleyişine yönelik mühendislik araçları, bu eğilimi 
tersine çevirmek için de kullanılabilir. Bu bölümde, 
mekânsal açıdan daha verimli ulaşım modları için 
güvenli alanlar yaratmak üzere kentsel ağlar içindeki 
hacmi, talebi ve hızı aktif bir şekilde yönetme 
stratejileri yer almaktadır.

Wellington, Yeni Zelanda
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8.1 | Genel Bakış

Operasyonel teknikler, kırılgan 
kullanıcıların güvenliğine öncelik 
vererek ve sürdürülebilir ulaşım 
modlarını teşvik ederek şehirlerin 
hedeflerine ulaşmalarına yardımcı 
olabilecek güçlü bir araç setidir. 
Şehirler, verimli ve adil bir ulaşım 
ağı sunmak için mekânsal olarak 
verimli modlara geçip özel araçlara 
bağımlılığı azaltırken bölgesel 
ve yerel hareketi dengelemelidir. 
Sokak yönetimi çerçevesi, sokak 
tasarımının yanı sıra sokak 
operasyonlarını kullanarak güvenlik, 
kullanıcı özellikleri, erişim talepleri 
ve kapsamlı politika hedeflerine 
dayalı olarak büyük değer taşıyan  
yol alanı tahsis eder.

Kopenhag, Danimarka

Sokak operasyonlarına yönelik bu proaktif 
yaklaşım, sürdürülebilir gelişmeyi ve 
verimli ulaşım modlarının kullanımını en 
üst düzeye çıkarmak için ulaşım politikası 
ve altyapısını, ekonomik ve sosyal 
ihtiyaçları ve arazi kullanım kararlarını bir 
araya getirir.  
 Bu bölümde ele alınan stratejiler, 
genel olarak düşük maliyetlidir ve 
temel teknik bilgilerle uygulanabilir. 
Operasyonel stratejiler, geribildirim 
ve performansa dayalı olarak devamlı 
olarak düzenlenip uyarlanabilir. Erişim 
kontrollü otoyollarda ve kırsal yollarda 
uzun süredir uygulanmakta olan bu ilkeler, 
kentsel ortamlarda farklı bir şekilde 
uygulanmalıdır.

Bu yaklaşımın temelindeki öncelik ve 
hedefler arasında aşağıdakiler sayılabilir: 
• Şehri birbirine bağlayan ve her sokağa 

güvenli erişim sağlayan işlevsel yürüyüş 
ve bisiklet yolu ağları oluşturarak 
insana öncelik veren tasarımlar yapın. 

• Özellikle büyük şehirlerde sürdürülebilir 
hareketliliğin temelini oluşturan alan, 
kent ve bölge ölçeğindeki seyahatler 
için güçlü toplu taşıma hizmetlerini 
entegre edin. 

• Kentlerde verimli ancak daha düşük 
tasarım hızları sayesinde sistemin 
güvenli olmasını sağlayın ve yüksek 
hızlı koridorların kentsel sokaklara 
dönüştürülmesini ya da gelişimin 
sıkı bir şekilde yönetilmesi yoluyla 
yapılaşmış alanların dışında kalmasını 
sağlayın. 

• Sokak alanını verimli bir şekilde 
kullanan bir araç ağı oluşturarak 
insanlar, özel araçlar ve kamyonların 
bir arada barındıracak tasarımlar 
yapın. Kullanıcı gruplarını ayıran ve 
farklı koridorlarda farklı etkinlikleri 
önceliklendiren tasarım stratejileri 
aracılığıyla ana caddelerde 
yaşanabilirliği koruyun.

İşletme ve Yönetim Stratejileri
Genel Bakış
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8.2 | Genel Stratejiler

Talep Yönetimi 
Bu stratejiler, karayolu üzerindeki 
alan talebini azaltarak özel motorlu 
araç kullanıcıları da dahil olmak üzere 
hareketliliği iyileştirir. Yolculuklara 
parasal bir maliyet eklenerek, park yeri 
sayısı azaltılarak veya araç kapasitesi 
düşürülerek araçla seyahatlerin 
azaltılması, sürdürülebilir ulaşım 
modlarının gelişmesi için gereken alanın 
yaratılmasına yardımcı olabilir.

Londra, Birleşik Krallık

Istanbul, Türkiye

Kopenhag, Danimarka

Paris, Fransa

Malmö, Isveç

Fortaleza, Brezilya

İşletme ve Yönetim Stratejileri
Genel Stratejiler

Ağ Yönetimi 
Bir araç setine benzeyen bir yaklaşım olan 
ağ yönetimi, belirli sokaklara teslimat 
araçlarının ve yerel trafiğin erişimini 
sınırlayan araçlar dahil olmak üzere 
diğer toplu ulaşım modları ve sokak 
kullanıcılarıyla bağlantılı olarak motorlu 
taşıt hareketine izin verilmesini ve 
kısıtlanmasını içerir.

Yoğunluk ve Erişim Yönetimi 
Bu stratejiler yoluyla sokak ağını 
kullanmaya çalışan özel motorlu 
araçların sayısını azaltmak için sokak 
mekânı fiziksel veya operasyonel olarak 
yeniden yapılandırılır. Bu, özel motorlu 
araçların diğer modlara ağır basmadan 
kentin sokaklarını kullanmasına izin 
verir. Mekânsal açıdan verimli modların 
önceliklendirilmesi, bu kullanıcılar için 
alan tahsisi yoluyla yapılır.

Park ve Kaldırım Kenarı Yönetimi 
Kaldırım kenarı yönetimi, sokakların 
ekonomik ve sosyal başarısı için büyük 
öneme sahiptir. Park yeri yönetimi, 
güçlü bir talep yönetimi şeklidir. Pek çok 
merkezi şehirde motorlu taşıt talebindeki 
tek gerçek kısıtlama olan park yeri sayısı, 
motorlu taşıt kullanımından caydırıcıdır 
ve dolayısıyla trafik hacmini azaltır. 

Hız Yönetimi 
Trafikte can kaybının başlıca nedeni aşırı 
hızdır. Hız yönetimi stratejileri sayesinde 
sokak ağının verimliliği korunurken hızlar 
düşürülerek yolun tüm kullanıcıları için 
güvenli bir şehir ortamı elde edilebilir..

Kesişme Yönetimi 
Kavşaklarda ve diğer geçitlerde farklı 
sokak kullanıcıları arasındaki etkileşimin 
yönetilmesi, güvenlik için önemli etkileri 
olan trafik mühendisliği ve tasarım 
uygulamalarının önemli bir konusudur. 
Kavşakların işleyişinde sürdürülebilir 
modların güvenliği ön planda tutularak 
kentin sokakları desteklenebilir.
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8.3 | Talep Yönetimi

Stratejiler

Aktif Modlar 
Tercihli bisiklet şeritleri ve daha 
geniş kaldırımlar yoluyla yayalar ve 
bisikletliler için ayrılan yol alanı yüzdesini 
artırın. Yürüme ve bisikletle erişimin 
iyileştirilmesi, toplu taşıma kullanımını 
artırır.

Toplu Taşıma 
Özellikle sıkışık caddelerde yerüstü toplu 
taşımaya öncelik vererek toplu taşıma 
sistemi kapasitesini, hızını, güvenilirliğini 
ve genel hizmet kalitesini artırın. Otobüs 
şeritleri ve tramvaylar için tercihli sokak 
alanları, yüksek kaliteli otobüs ve tramvay 
istasyonları ve istasyonlara yürüyerek ve 
bisikletle daha iyi erişim sağlayın. 

Büyüme 
Yürüyerek, bisikletle ve toplu taşımayla 
kolayca erişilebilen, güvenli, aktif, 
karma kullanımlı mahalleler oluşturun. 
Çeperlerdeki büyümeyi, ana toplu taşıma 
merkezlerine yakın alanlarla sınırlayın.

Bisiklet Paylaşımı 
Sabit rotalı toplu taşıma erişimini büyük 
ölçüde genişleten ve şehir merkezinde 
ulaşım için araba ve taksi kullanımını 
azaltan güçlü, yoğun şekilde kullanılabilir 
bir bisiklet paylaşım sistemi geliştirin veya 
destekleyin.

Araba Paylaşımı 
Şehir genelinde araç paylaşım 
hizmetleri geliştirin veya destekleyerek 
mahallelerde araç sahibi olma ve park 
etme ihtiyacını azaltın. Belirlenmiş park 
yerleri bu hizmetleri destekleyebilir. 
Belediye filolarının paylaşımlı araçlara 
dönüştürülmesi, park yeri talebini 
azaltabilir ve araç paylaşımını teşvik 
etmeye yardımcı olabilir.

Teslimat Yönetimi 
Teslimat kamyonlarının günün en yoğun 
saatlerinde trafik sıkışıklığı üzerindeki 
etkisini azaltmak amacıyla mal teslimi 
için yoğun olmayan saatler belirleyin. 
Şehir merkezlerinde daha küçük araçların 
dağıtım yapmasını sağlamak için büyük 
gönderileri şehir merkezinden uzakta 
düzenleyin. 

Ücretlendirme 
Şehrin en yoğun ve aktif bölgelerine 
girmek için otopark ücreti, ana karayolu 
tesislerinin ücretlendirilmesi ve 
yoğun saatlerde tıkanıklık ücreti gibi 
ücretlendirme stratejileri geliştirin. Araç 
ve ruhsat ücretleri de kullanılabilir. 

İstihdam Merkezleri 
Çalışanlar için toplu taşıma, özel ve ticari 
araç paylaşımı veya servis seçenekleri 
oluşturmak için sanayi firmaları ve uydu 
ofis alanları başta olmak üzere büyük 
işverenlerle iş birliği yapın. Teşvikler 
arasında vergi öncesi avantajlar, 
transit geçiş geri ödemesi, park yeri 
karşılığında nakit ödemeler veya araç 
paylaşım programları gibi maddi getiriler 
bulunabilir. 

Ulaşımın iyileştirilmesinin en kesin 
yolu, özel motorlu araç kullanımına 
olan talebin azaltılması, kısa 
mesafeler için yürümenin, orta 
uzunlukta mesafeler için bisiklet 
ve yerel toplu taşımanın ve daha 
uzun mesafeler için bölgesel toplu 
taşımanın teşvik edilmesidir.    
 Kent genelinde toplu taşıma 
öncelikli ve aktif ulaşım öncelikli 
politikalar, tasarımcılara özel araç 
kullanımına alternatifler yaratma 
konusunda güç kazandırır. Park yeri 
veya araç girişini doğru bir şekilde 
ücretlendiren politikalar, talebin 
diğer modlara kaymasını teşvik 
etmede oldukça etkili araçlardır. 
Büyüme modelleri ulaşım sistemi 
üzerinde en büyük etkiye sahip 
olduğu için arazi kullanımı ve gelişme 
politikaları, ulaşım hedefleri ile 
bağlantılı olarak oluşturulmalıdır. São Paulo, Brezilya 

İşletme ve Yönetim Stratejileri
Talep Yönetimi
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8.4 | Ağ Yönetimi

Sokaklar; çakışan kullanımlar, 
işlevler ve ulaşım modlarından 
oluşan bir ağdır. Sokak tasarımına 
bir ağ yönetimi çerçevesiyle 
yaklaşmak, şehirlerin zamanı ve 
mekânı verimli kullanarak herkes 
için her zaman güvenli ve işlevsel 
sokaklar düzenlemesine olanak tanır. 
Güncel sorunları anlamak ve her 
mahalle için öncelikler ve hedefler 
belirlemek için yerel halkın katılımını 
sağlayın. Özel araç yolculukları, 
sokak ağı tarafından aktif veya 
toplu ulaşım modları için güvenli ve 
verimli seçenekler sunulmadığı için 
genellikle gereksiz yere yapılır. Bu 
yolculukların çoğu, aynı derecede 
çekici ve güvenli hale getirilerek 
kolaylıkla aktif veya toplu taşıma 
moduna dönüştürülebilir.  

Ağ Tabanlı Stratejiler 

Koşulları Göz Önünde Bulundurun 
Farklı aktiviteler ve kullanıcılar için farklı 
uygulamalar gerekir. Örneğin, ticaretin 
yoğun olduğu bir sokakta yayalar, 
bisikletliler ve toplu taşıma kullanıcıları 
için ağırlıklı olarak malların yüklenmesi 
veya boşaltılması için kullanılan bir servis 
yoluna kıyasla daha fazla alan ayrılması 
gerekir.

Tek Yönlü Sokaklar 
Tek yönlü sokaklar, sokakların ızgara 
düzeninde olduğu yerlerde veya ağ 
bağlantısını sağlamak için yakınlarda karşı 
yönde sokaklar olduğunda en iyi şekilde 
kullanılabilir. Tek yönlü işleyiş, araç 
erişiminin gerekli olduğu ancak iki şeridin 
mümkün olmadığı dar sokaklar ve dar ara 
sokaklar için çok uygundur. Iyi bağlantılı 
bir ağda, tek yönlü sokaklar şerit başına 
yüksek kapasite sağlar ve minimum 
trafik etkisi ile trafik dışı kullanımlar 
için yer açar. Tek yönlü sokaklar, dönüş 
ve hız yönetimiyle ve sokak ve şerit 
daraltma veya fazla yol genişliğinin 
belirli yaya, bisiklet ve toplu taşıma 
tesisleri için yeniden kullanılması gibi 
trafiği sakinleştirme önlemleriyle birlikte 
kullanılmalıdır.

Dönüş Hareketlerinin Ayrılması 
Yaya yoğunluğunun fazla olduğu ve araç 
dönüş hareketlerinin çakıştığı yerlerde 
dönüş hareketlerini ayırın. Ayrı dönüş 
kademeleri veya dönüş şeritleri kullanın 
veya dönüşleri daha az yaya geçişi olan 
farklı bir kavşağa taşıyın. Sorunlu dönüşler 
desteklenmeli ve dönüşlerin yapılabileceği 
yerlere taşınmalıdır.

Rota Ölçümü 
Yaya geçitlerini ve ara sokakları tıkayan, 
yürünebilir alanı azaltan veya tıkanıklık 
yaratan uzun araç kuyruklarını azaltmak 
için sinyalizasyon ve diğer trafik kontrol 
unsurlarını kullanın. Geniş bir sokağın 
daraldığı veya bir otoyolun bir sokağa 
dönüştüğü yerlerde küçük sokağı tıkamak 
yerine, sinyalizasyonu kullanarak 
kuyrukların daha geniş olan sokak veya 
otoyolda oluşmasını sağlayın. Tam 
kapasiteyle işleyen bir rota boyunca 
tıkanıklık olduğunda yoldaki daralmaların 
yukarı taşınması toplu taşıma, yürüme ve 
bisiklet tesisleri için alan yaratır. 

Alan Ölçümü 
Bir bölgeye giren trafik hacminin 
azaltılması, toplam yolculuk sürelerini 
ve karma trafikte otobüs gecikmelerini 
azaltır. Bu azalma; ücretlendirme, rota 
ölçümü ve yoğunluk ve erişim yönetimi 
yoluyla sağlanabilir.

Çift Yönlü Sokaklar 
Çift yönlü sokaklar, özellikle sokak ağının 
düzensiz olduğu, çok sayıda çıkmaz 
sokağın bulunduğu veya kesintisiz seyahat 
seçeneklerin uzun mesafeler boyunca 
sınırlı olduğu yerlerde daha fazla bağlantı 
sağlar.1 Çift yönlü sokaklar, araçlar için 
daha direkt rotalar sağlayarak daha 
iyi erişim sağlar ve genellikle seyahat 
edilen yerel araç mesafesini azaltır. Çift 
yönlü sokaklar, yol genişliğinin ve araç 
yoğunluğunun az olduğu yerlerde trafiği 
sakinleştirici bir etki yapar ve hızları 
düşürerek çarpışma şiddetini azaltır. 
Bununla birlikte, daha geniş sokaklarda 
veya araç yoğunluğunun yüksek olduğu 
yerlerde çift yönlü sokaklar, kavşaklarda 
daha fazla karmaşaya neden olduğu ve 
karşı yönden gelen trafiğin daha fazla 
dönüş yapmasını gerektirmesi nedeniyle 
çarpışma sıklığını artırabilir.

Kesintisiz Şeritler 
Kesintisiz şeritler, gerekli yerlerde bulunan 
dönüş şeritleri yoluyla trafiği bir koridor 
boyunca hareket ettirir. Belediyeler, şerit 
sayısını yol genişliğine değil, ihtiyaca 
göre tahsis etmelidir. Sokakta daha fazla 
genişlik varsa, bu alan yaya, bisiklet 
veya toplu taşıma tesisleri için yeniden 
tasarlanmalıdır.  

Singapur, Singapur

İşletme ve Yönetim Stratejileri
Ağ Yönetimi
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8.5 | Hacim ve Erişim Yönetimi

Daha az motorlu araç trafiğine  
sahip sokaklar daha sağlıklı ve 
güvenli olup daha esnek bir şekilde 
kullanılabilir. Bir sokağın karakterini 
değiştirirken (örneğin sokak 
paylaşımlı bir sokağa veya bir toplu 
taşıma sokağına dönüştürülürken) 
trafik yoğunluğunu yönetmek 
özellikle önemlidir. 
 Bir sokaktaki özel motorlu taşıt 
yoğunluğu, sokak bir geçiş yolu 
olarak daha az çekici hale getirilerek 
veya bir sokakta geçiş tamamen 
engellenerek azaltılabilir. Erişim 
yalnızca yerel araç kullanıcılarıyla 
kısıtlanarak yoğunluk önemli ölçüde 
azaltılabilir.

Kısıtlı Hareket Stratejileri

Zorunlu Dönüşler 
Sürücülerin bir kavşakta dönmesini 
zorunlu kılarak transit geçişi sınırlandırın. 
Toplu taşıma veya bisikletler gibi yetkili 
kullanıcılar için geçiş işlevi sağlanırken 
düzenleyici levhalar aracılığıyla dönüş 
zorunlu tutulabilir. Zorunlu dönüşler, 
araç trafiğini kanalize etmek için refüj 
yönlendiriciler veya geniş kaldırım 
uzantıları yerleştirilerek de uygulanabilir. 
Yönlendiriciler, transit bisiklet trafiği için 
geçişlere sahip olabilir.

Dönüş Yasakları 
Yüksek yoğunluklu sokaklardan düşük 
yoğunluklu sokaklara dönüşlerin 
yasaklanması, sadece transit trafik için 
ok işaretleriyle güçlendirilmiş düzenleyici 
tabelalar ve mevcut dönüş şeritlerinin 
kaldırılması ile uygulanabilir. 

Yükseltilmiş Kesintisiz Refüj 
Küçük bir sokaktaki trafiği sağa dönmeye 
zorlayarak ve ana caddeden sola dönüşleri 
engelleyerek küçük bir caddedeki trafiğin 
ana caddeden geçmesini engelleyin. 
Yaya geçitleri, bisiklet kavşak işaretleri 
ve refüjdeki açıklıklar yaya ve bisiklet 
geçişlerini kolaylaştırır.

Kısıtlı Erişim Stratejileri

Yerel Erişim Sokakları ve Sınırlı  
Trafik Bölgeleri 
Özel araç trafiğini yerel teslimatlarla ve 
sakinlerle sınırlandırarak öncelikle bir 
yaya sokağı veya toplu taşıma ve yaya 
sokağı oluşturun. Yerel erişim; geçici, 
dönemsel veya kalıcı bir durum olabilir.

Araçsız Bölgeler 
Özellikle pazarlar veya perakende ticaret 
alanları gibi son derece yüksek yaya talebi 
olan alanlarda güvenli ve serbest yaya ve 
bisiklet hareketine izin verecek şekilde 
birden fazla yapı adasında araçların yasak 
olduğu alanlar oluşturun. Teslimatlar, 
yoğun olmayan saatlerde veya araç 
trafiğine kapalı bölgeye bitişik sokaklarda 
yapılmalıdır.

Geçici Kapatmalar 
Polis memurları veya yetkili yerel gruplar 
tarafından gerçekleştirilen geçici 
kapatmalar; bisiklet yolları (ciclovía), 
sokak pazarları, sivil toplantılar ve diğer 
toplumsal etkinlikler gibi aktif kullanımlar 
için sokak alanı sağlamanın basit bir 
yoludur.

Delft, Hollanda

İşletme ve Yönetim Stratejileri
Hacim ve Erişim Yönetimi
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8.6 | Park Yeri ve Kaldırım Yönetimi

Şehir merkezlerinde ve ticaret 
sokaklarında park talebi arzın 
çok üzerindedir. Düzensiz park 
etme; uygunsuz alanlara girerek 
kaldırımları, bisiklet şeritlerini 
ve trafik şeritlerini engelleme 
eğilimindedir. Belediyeler, yükleme 
gibi önemli kaldırım kenarı 
kullanımları için özel alanlar ayırarak 
ve genel araçların park etmesi için bir 
değer koyarak park için düzenlenmiş 
bir pazar yaratabilir. Amaç odaklı 
bölgeler, zaman kısıtlamaları ve 
ücretlendirme bir arada kullanılarak 
park etme ve yükleme önemli 
ölçüde daha az zaman alıcı hale 
getirilebilir, tüm kullanıcılar için 
daha fazla güvenlik sağlanabilir ve 
değerli kamusal alan kullanımları 
için sokağın büyük bölümü serbest 
bırakılarak şeritlerdeki tıkanmalar 
azaltabilir.

Ücretlendirme

Ücretli Park Yerleri 
Kaldırım kenarlarının araçlar tarafından 
kullanımı için bir ücret belirleyin. 

Birden Fazla Park Yerine Yönelik 
Parkmetreler veya Telefonla Park  
Ücreti Ödeme 
Belirli sayıda kaldırım kenarı park yeri 
belirlemek yerine kaldırım kenarındaki 
kapasiteyi artırın. 

Günün Saatine Göre Otopark 
Ücretlendirmesi 
Günün veya haftanın en yüksek talep 
gören dönemlerinde daha yüksek ücretler 
uygulayarak park yeri aramak için 
seyreden araçların sayısını ve sürücülerin 
harcadığı zamanı azaltın. 

Bölgeler ve Özel Alanlar

Toplu Taşıma Durakları 
Bekleme süresini azaltmak ve küçük 
caddelerde daha uzun otobüslerin 
kullanımına izin vermek için genişletilmiş 
yolcu bindirme alanları veya yolcu 
bindirme adaları inşa edin. Bunlar, daha 
yüksek zeminli istasyonların yapımına da 
izin verilebilir. Bkz. NACTO Transit Street 
Design Guide (Toplu Taşıma Sokak Tasarım 
Rehberi). 

Araç Paylaşım Bölgeleri 
Araç sahipliğini caydırmaya yardımcı 
olmak için araç paylaşımının 
kullanılmasını teşvik edin.

Bölge Çapında Girişimler

Şehir Merkezinde Otopark Yasaklı 
Bölgeler 
Park yerlerini tamamen kaldırarak toplu 
taşıma, yürüyüş ve bisiklet tesisleri ile 
iyi hizmet verilen merkezi kentsel ve 
istihdam bölgelerine araçla gidiş-geliş 
miktarını azaltın.

Park İzni 
Mahalle içi sokaklardaki park talebini 
sınırlamak, sokak sakinlerinin park yeri 
bulmasını kolaylaştırmak ve mahalleler 
arası seyahatlerde araç kullanımını 
azaltmak için yapı adası veya semt 
sakinlerine park izni sağlayın.

 Uzun otobüsler daha uzun süre kalır ve 
daha fazla kaldırım kenarı alanı gerektirir. 
Bekleyen ve inen/binen yolcular için daha 
fazla kaldırım alanı sağlayacak şekilde 
tasarım yapın.

Yükleme Bölgeleri 
Taksi, yük ve diğer özel araçların motorlu 
taşıt, bisiklet ve toplu taşıma trafiğini 
engellemeden belirlenen alanlarda 
yükleme/boşaltma yapmasına izin verin. 
Yükleme bölgeleri, büyük mağazaların ve 
pazarların yanı sıra mahallelerdeki ana 
sokaklar ve şehir merkezindeki sokaklar gibi 
ticari faaliyetin olduğu sokaklarda ve toplu 
taşıma rotaları olan caddelerde özellikle 
önemlidir. Yükleme bölgeleri, kamyonlara ve 
diğer teslimat araçlarına özeldir. Genellikle 
sanayi bölgelerindeki kamyon yükleme 
bölgeleri, kaldırım kenarı kullanımına birkaç 
saat veya gece boyunca izin verir.

Taksi Durakları 
Yolcu almak için bekleyen taksilerin sıraya 
girmesi için kaldırım alanı sağlayın. Bunlar, 
önemli varış noktalarının ve toplu taşıma 
istasyonlarının yakınında taksi çağırmayı 
düzenlemek açısından da değerli olabilir.

Satış Alanları 
Belirli yerlerde yiyecek kamyonu veya 
perakende satış tezgâhları kullanan 
satıcılara izin verin. Bunlar, tek tezgâhlar 
olarak veya bir alışveriş sokağı oluşturmak 
için uzun koridorlarda uygulanabilir. 

Roma, Italya

İşletme ve Yönetim Stratejileri
Park Yeri ve Kaldırım Yönetimi
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8.7 | Hız Yönetimi

Araç hızı, bir sokaktaki güvenliğin 
en önemli göstergesidir. Hız ne 
kadar yüksekse, çarpışma oranı 
ve yaralanma şiddeti oranı o kadar 
yüksek olur. Bu nedenle, araç hızlarını 
yönetmek zorunludur. Dar, kısıtlı 
koridorlarda yüksek hızlara izin 
verilmesi trafikte yaralanmalara ve 
can kayıplarına neden olabilir. Trafik 
denetimi hızların yönetilmesine 
yardımcı olsa da her zaman 
kullanılamayabilir. Bunun yerine, 
kavşak kontrolleriyle tamamlanan 
ve mümkün olan yerlerde denetimle 
desteklenen tasarım yoluyla hız 
yönetimi gerçekleştirilmelidir.

Genel Bakış

Hız yönetimi kazaların sıklığını ve 
şiddetini azaltarak ciddi veya can kayıplı 
trafik kazalarının olasılığını azaltır. Hız 
yönetimi, yayalar için karşıdan karşıya 
geçmek, koridor boyunca yürümek veya 
bisikletlilerle veya motorlu araç trafiğiyle 
alanı paylaşmak için güvenli koşullar 
yaratır. Daha düşük hızlar, bisikletliler 
için sollama kazalarının sayısını azaltır, 
görünürlüğü ve tepki süresini iyileştirir ve 
meydana gelen kazaların şiddetini ciddi 
ölçüde azaltır.  
  Düşük ve istikrarlı trafik hızı, hızlanma 
ve yavaşlamadan kaynaklanan gürültü ve 
hava kirliliğini azaltırken sokaktaki yoldaki 
kırılgan kullanıcıların yaşadığı stresi de 
azaltır. 
  Karayolu tasarımı son derece sınırlıdır 
ancak hız düştükçe tasarım yelpazesi 
genişler. Hız yönetimi stratejileri arasında 
her büyüklükteki sokak, trafik yoğunluğu 
düzeyi, bağlam ve insan aktivitesi seviyesi 
için uygun maliyetli, kolaylıkla uygulanan 
teknikler bulunur.

Yol ve Şerit Daraltma 
Şeritlerin daraltılması ve araçların 
kullanabileceği toplam alan miktarının 
azaltılması hızın düşürülmesini sağlar. 
Tek yönlü sokaklarda, fazladan kalan 
yol genişliği yaya, bisiklet ve toplu 
taşıma tesisleri için kullanılabilir. Trafik 
yoğunluğunun düşük olduğu yerlerde çift 
yönlü sokaklara dönüşüm yapılması hızları 
düşürebilir ve karşıdan gelen trafikle 
etkileşimi gerektirerek sürücülerin daha 
dikkatli olmasını sağlayabilir. 

Sinyal Dizileri 
Sinyal dizileri, 20-25 km/saatlik bisiklet ve 
toplu taşıma dostu hızlara ayarlandığında 
hız yapma eğilimini ortadan kaldırabilir. 
Bu araç, genişliği ne olursa olsun 
sinyalizasyon barındıran hemen hemen 
tüm sokaklarda uygun maliyetli ve etkili 
bir şekilde uygulanabilir ve özellikle tek 
yönlü sokaklarda uygulanması kolaydır.

Operasyonel Teknikler

Geometrik Trafik Sakinleştirme 
Stratejileri 
Sokak tasarımına hız kesici setler veya 
yükseltilmiş yaya geçitleri gibi dikey 
unsurlar ve kaldırım uzantıları, yaya 
adaları veya şerit daraltma gibi yatay 
unsurlar ekleyerek hızı düşürün. Kapsamlı 
tasarım tekniklerinde sürücülere yalnızca 
trafik alanından ziyade etkileşimli, çok 
modlu bir alana girdiklerini bildirmek için 
görsel ve diğer duyusal girdiler kullanılır.

Yavaş Bölgeler 
Okulların yakınında veya yerleşim 
bölgeleri gibi alanlarda birden fazla hız 
azaltıcı uygulama bir arada kullanılarak 
şehrin geri kalanından daha düşük hız 
sınırlarına sahip sınırlı hız bölgeleri 
veya konut bölgeleri olarak da bilinen 
yavaş bölgeler uygulanabilir. Bunlar, 
kendinden uygulamalı geçit noktası 
işlemleri ve sürücüleri düşürülmüş hız 
sınırı konusunda uyaran işaretlerle 
tanımlanmalıdır. Bkz. 6.3: Yayalar için 
Tasarım.

İşletme ve Yönetim Stratejileri
Hız Yönetimi
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Hızları İnsan Sınırlarına Göre 
Ayarlayın

Hız ve çarpışmanın bir araya gelmesi 
ölümcül sonuçlara yol açar. Insan 
vücudunun darbelere dayanma sınırı, 
şehir sokakları için en önemli tasarım 
parametresidir. Güvenli bir şekilde 
yürümek ve bisiklete binmek için motorlu 
araç hızlarının can kaybına neden 
olmayacak seviyelerde ayarlanması 
gerekir. Ölümleri ortadan kaldırmanın 
sistematik yolu, yüksek hızlı çarpışmaları 
ortadan kaldırmak için şunları yapmaktan 
geçer:
• Araçlar için en yüksek sürüş hızlarını 

düşürmek
• Olası ölümcül çarpışmaları ortadan 

kaldırmak
• Çarpışmalarda hızı çok düşük seviyelere 

düşürmek

Bir kazada hayatta kalma olasılığı, 
30 km/saatin altındaki hızlarda çok 
daha yüksektir. Daha genç ve daha yaşlı 
kullanıcılar ve daha büyük araçların dahil 
olduğu çarpışmalarda hız, daha da düşük 
olmalıdır. En kırılgan kullanıcılar ve ağır 
araçlar için can kaybına neden olmayacak 
bir çarpma hızı söz konusu olmayabilir. 

 Yaya geçitlerinde dönüş hızlarını  
10 km/saate düşürün ve bisikletlerin 
motorlu taşıtlarla aynı şeridi paylaştığı 
yerlerde en yüksek hızı 30 km/saate 
düşürün. Insanlar ve motorlu taşıtlar 
arasındaki etkileşimin sık kontrollü 
geçişlerle sınırlı olduğu sokaklarda  
40 km/saat hıza izin verilebilir. 
 Sokakları hız sınırından daha yüksek 
hızlar için tasarlamak yerine hedef hızlar, 
hız sınırına uymayan sürücülerin bile 
yayalar için minimum risk oluşturacağı 
kadar düşük ayarlanmalıdır. 

Geçirgenlik 
Tüm sokaklarda karşıdan karşıya geçiş 
kolay olmalı ve sokaklar güvenli geçişlere 
imkân verecek şekilde tasarlanmalıdır. 
Bir geçide yürüyen insanlar tarafından 
harcanan zaman hesaba katılarak 
planlanan geçit yerleri sık olmalıdır. 
Çok şeritli caddelerde, geçit noktaları 
arasındaki mesafeyi azaltın ve özellikle 
trafik kontrollerinin olmadığı caddelerde 
yaya adaları arasındaki mesafeyi (şerit 
sayısını) azaltın.

Okunabilirlik ve Homojenlik 
Güvenli sokaklar kullanıcıları tarafından 
okunabilir; geometri, malzemeler ve yol 
işaretleri, uygun hızlar ve diğer insanların 
ve araçların çıkabileceği yerler başta 
olmak üzere önemli bilgileri iletir. 

Hızın düşürülmesi, sürücülerin 
çevrelerini görüş oranını artırarak 
görsel koniyi genişletir ve karşıdan 
karşıya geçenleri görme şansını 
yükseltir.

Büyük Sokakları Düzenleyin, Küçük 
Sokakları Paylaşın 
Büyük sokaklarda her kullanıcı için alan 
ayrılması gerekir. Küçük sokaklarda veya 
çok düşük hızdaki kavşaklarda, insanlar 
ve araçlar güvenli bir şekilde bir arada 
bulunabilir. Sokaktaki bağlantı düzeyi ve 
trafik yoğunluğuna bağlı olarak, uygun 
trafik işleyişi ve geometrik tasarım 
araçları uygulanmalıdır.

Erişilebilir Sokaklar Güvenli Sokaklardır 
Sokaklar, özellikle tekerlekli sandalyedeki 
yayalar, görme engelliler ve puset veya 
bebek arabalı kişiler olmak üzere tüm 
kullanıcıların temel hareket ihtiyaçlarını 
karşılayan erişilebilir geçiş alanları 
sağlamalıdır. Erişilebilir olmayan sokaklar, 
en kırılgan kullanıcıları güvenli olmayan 
koşullara zorlar.

İşletme ve Yönetim Stratejileri
Hız Yönetimi
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8.8 | İşaret Levhaları ve 
Sinyalizasyon

İşaret Levhaları

Dur ve Yol Ver Kontrol Levhaları 
Dur, tüm yönlerde dur ve yol ver işaret 
levhaları, daha düşük yoğunluklu kentsel 
kavşaklarda uygulanabilir. Bu işaret 
levhaları, her zaman güvenli yaya geçişini 
teşvik edecek şekilde uygulanmalıdır. 
Güvenli geçitler oluşturmak için tek 
başına işaret levhaları yetersizse, geçide 
sinyalizasyon yerleştirmeden önce 
geometrik önlemleri dikkate alın. 

Hız Levhaları 
Hız sınırı işaret levhaları, şehir 
genelinde genel hız sınırlarının yanı sıra 
ortak alanlar, şeritli yollar veya diğer 
yavaşlatılmış trafik bölgeleri için izin 
verilen belirli hızları yineleyerek şehirdeki 
tüm sokaklarda uygulanabilir.

Kaldırım Kenarı İşaret Levhaları 
Kaldırım kenarı işaret levhaları; park etme, 
yükleme alanları, sınırlı erişim ve diğer 
kaldırım kenarı yönetim stratejileriyle 
ilgili kuralları iletir. Bazı yetki alanlarında 
denetimli bisiklet şeritleri, toplu taşıma 
durakları veya toplu taşıma şeritleri için 
yasal olarak işaret levhaları gereklidir. 
Tepe işaret levhalarını yalnızca çok şeritli 
sokaklarda kullanın.

Yayaların bir caddeyi geçmeleri için yeterli 
zaman tanımayan trafik sinyalizasyonu 
zamanlaması veya bekleme sürelerini 
artıran uzun sinyalizasyon döngülerinin, 
hoş veya güvenli olmayan bir cadde 
yaratması ve yürümekten caydırması 
olasıdır. Uzun beklemeler, cadde 
kullanıcılarının trafik sinyalizasyonunu 
dikkate almamalarına neden olabilir.

Sinyal Dizisi

Sinyal dizileri veya yeşil dalgalar, kentteki 
sokakların hızını belirler. Koordine edilmiş 
sinyalizasyon zamanlaması, bir koridor 
boyunca trafik hareketlerini senkronize 
eder ve trafik akış hızını yönetir. Genellikle 
20-30 km/saat aralığında gerçekçi toplu 
taşıma ve bisiklet sürüş hızlarına dayalı 
bir trafik akış hızı, bisiklet ve toplu taşıma 
hareketlerini optimize eder ve araçların 
hız yapmasını engeller. Yapı adası 
uzunluğuna bağlı olarak, bu ilerleme hızı 
genellikle 1-1,5 m/saniyelik yürüme hızları 
ile de senkronize olabilir.

Sinyalizasyon

Sinyalizasyon geometrik tasarımla birlikte 
işleyerek güvenli geçitler ve kavşaklar ile 
son derece işlevsel çok modlu bir cadde 
oluşturulmasını sağlar. Sinyalizasyon 
zamanlaması; gecikmeyi, uyumluluğu, hızı 
ve mod seçimini etkiler. 

Sokakları geçerken öngörülebilirlik 
ve tutarlı fırsatlar sağlayan sabit 
sinyalizasyon kademesi, kentsel alanlarda 
tercih edilir. Trafik uyarmalı sinyalizasyon 
ve ikaz lambaları, yaya yoğunluğunun çok 
düşük olduğu ve hız yönetiminin güvenli 
geçitler oluşturmak için yeterli olmadığı 
durumlarda uygulanabilir.

Sinyalizasyon zamanlaması; yoğun ve 
yoğun olmayan saatlerde farklı şekilde 
yönetilmeli, gün boyunca farklı ulaşım 
modlarının aktivite düzeylerini ve 
farklı hedefleri karşılayacak şekilde 
ayarlanmalıdır. Bkz. 9.4: Tasarım Saati.

Sinyalizasyon tek başına değil, daha 
çok bir kavşaklar sistemi olarak 
düşünülmelidir. Koridorlardan geçiş 
zamanlamasının koordine edilmesi 
zorlu ancak son derece değerli bir trafik 
yönetimi sürecidir.

İşletme ve Yönetim Stratejileri
Işaret Levhaları ve Sinyalizasyon

İşaret levhaları ve sinyalizasyon, 
kavşaklar ve geçitlerdeki denetim 
stratejilerine katkı sağlar. Bu kavşak  
denetimi teknikleri; yürüyen, 
bisiklete binen, toplu taşıma 
kullanan ve araba kullanan insanları 
güvenli bir şekilde hareket ettirme 
ve araçların gecikmesinden ziyade 
genel olarak kişilerin gecikmesini 
azaltma hedefine odaklanmalıdır. 
Sinyalizasyon, ulaşım sisteminin 
kalitesini doğrudan etkiler ve bir 
şehirdeki trafik kontrol sisteminin 
işleyişi, belediyenin genel ulaşım 
politikası amaçlarını ve hedeflerini 
yakından yansıtmalıdır. 

Portland, ABDAmsterdam, Hollanda
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Sinyalizasyon Döngüsü Süreleri

Genellikle halk tarafından görülmese de 
trafik sinyalizasyon süreleri kentsel alanın 
kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir 
ve yayaların, bisikletlilerin ve toplu taşıma 
araçlarının ne kadar güvenli bir şekilde 
etkileşime gireceğini şekillendirir.

Kısa Sinyalizasyon Döngüsü Süreleri 
Çoğu mod için, genellikle 60-90 saniyelik 
kısa sinyalizasyon döngüleri, karmaşık 
bir ağ ortamında gecikmeyi en aza indirir. 
Daha kısa sinyalizasyon döngüleri, tüm 
yönlerde bekleme sürelerini azaltır ve 
daha kısa aralıklarla geçiş fırsatları yaratır. 
Sinyalizasyon aşamaları, cadde genişliğine 
ve gerçekçi yürüme hızlarına bağlı olarak 
yaya geçiş süresini hesaba katmalıdır. 

Uzun Döngü Süreleri 
90 saniyeden uzun sinyalizasyon 
döngüleri, mahalleleri ayıran büyük 
caddeleri engellere dönüştürebilir ve 
caddeyi geçmeyi veya kısa mesafelere 
yürümeyi sinir bozucu veya engelleyici 
hale getirebilir. Uzun döngüler, yalnızca 
çok geniş caddelerde yayalara geçiş süresi 
sağlamak için gerekliyse kullanılmalıdır.

Sinyalizasyon Aşamalandırması

Basit Aşamalandırma 
Iki aşamalı sinyallerin kullanımı, geometrik 
tasarımın düşük dönüş hızları sunduğu 
basit, küçük kavşaklar için çok uygundur. 
Geri sayımlı yaya sinyalizasyonlarını 
kullanın ve yavaş hareket eden yayalar için 
geçi sürelerini ayarlayın.

Gecikmeli Sola Dönüş Aşamaları 
Trafikteki dönüşler, çok şeritli çift 
yönlü caddelerdeki tüm kullanıcılar 
için risk teşkil eder. Araçların düz geçiş 
aşamasını takiben tercihli bir sola dönüş 
aşaması sağlayarak sola dönüşlerdeki 
anlaşmazlıkları ortadan kaldırın.

Yaya Öncelik Süreleri (YÖS) ve Bisiklet 
Öncelik Süreleri 
Araçların dönüşüne izin vermeden önce 
yayalara ve bisikletlilere bir üstünlük 
sağlayarak güvenliği ve konforu artırın. 
1,2 m/saniye hızla yürüyen bir kişinin 
yaya geçidini işgal kullanarak yolun 
ortasına ulaşması için gereken minimum 
YÖS’yi belirleyin. Aynı zamanda bisiklet 
öncelik süreleri sağlamak için bisikletli 
sinyalizasyonları kullanın.

Çoklu Ulaşım Modu Üstünlükleri 
Dönen araçları, transit geçiş aşamasının 
başlangıcında bir YÖS’ye benzer şekilde 
tutarak yayalar ve tercihli yollardaki toplu 
taşıma ve bisikletliler de dahil olmak üzere 
transit geçiş yapan araçlar için güvenliği 
artırın ve gecikmeyi azaltın. Dönüş 
yapan araçlar kırmızı bir okun ardından 
dönüş sırasında yol vermeleri gerektiğini 
belirtmek için yanıp sönen sarı bir ok görür.

Sadece Yayalara/ Sadece Bisikletlilere 
Özel Aşamalar  
Yayaların veya bisikletlilerin çapraz 
olarak geçtiği yerlerde (karmaşık 
geometride, yüksek dönüş yoğunluğuna 
sahip yerlerde veya dönüş şeritleri olan 
tek yönlü caddelerde) sadece yayalara 
özel tam uzunluktaki bir aşama tercihli 
bir yaya geçişi sağlasa da bekleme 
süresini artırarak tüm kullanıcıların uyum 
gösterme olasılığını azaltabilir.

Toplu Taşıma Öncelikli Aşamalar 
Sadece toplu taşıma transit geçiş veya 
dönüş aşamaları dahil bazı aktif toplu 
taşıma öncelikli sinyalizasyon teknikleri 
için tercihli aşamalar gerekir. 

0,8 m/sn

12 saniye

16 metre

1,5 m/sn

Tali Yol Tali Yol Tali Yol

Ana Yol

Tali Yol

Tali Yol Tali Yol Tali Yol

Ana Yol

Tali Yol

İşletme ve Yönetim Stratejileri
Işaret Levhaları ve Sinyalizasyon

Çoklu Ulaşım Modu Üstünlükleri, Süre 1. 
Kavşaklarda yaya, toplu taşıma ve bisikletlere 
genellikle 6 saniye veya daha uzun süreli bir 
üstünlük verilir. 

Çoklu Ulaşım Modu Üstünlükleri, Süre 2. Dönüş 
yapan trafik yayalara yol vermesiyle yayalar, 
bisikletler ve toplu taşıma devam ederken 
transit ve dönüş trafiğine yeşil ışık yakılır. 

Sinyalizasyon döngülerini tüm kullanıcılara 
uyacak şekilde ayarlayın. Sinyalizasyon 
döngüleri, farklı hızlarda hareket eden yayaların 
sokağın genişliğini güvenli bir şekilde geçmesine 
veya bir yaya adasına ulaşmasına izin vermelidir. 
Grafikte, 16 metrelik bir cadde ve 12 saniyelik 
bir sinyalizasyon döngüsünde insanların 
yürüyebileceği mesafe görülmektedir.

Dengeli döngü süreleri (saniye cinsinden) tüm 
yönlerde bekleme sürelerini kısaltır ve daha kısa 
aralıklarla geçiş fırsatları yaratır.

Uzun döngü süreleri (saniye cinsinden) 
mahalleleri bölebilecekleri ve caddede yürümeyi 
ya da karşıdan karşıya geçmeyi sinir bozucu 
ve engelleyici hale getirebilecekleri için sınırlı 
durumlarda kullanılmalıdır. 

96 9624 24

36 36 36 3624 24 24 24
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Kopenhag, Danimarka

9
Tasarım kontrolleri, bir sokağın fiziksel tasarımını 
belirler. Tarafsız girdilerden uzak olan bu kontroller, 
plancıların sokakların güvenli ve tüm kullanıcılar için 
erişilebilir olmasını sağlamak üzere kullanabileceği 
araçlardır. Sokağı kökten biçimlendirerek hız ve mod 
seçimi dahil olmak üzere kullanıcı davranışlarını 
etkilerler. 

Toplumun önceliklerini yansıtan güvenli ve çekici 
sokaklar oluşturarak çok modlu işleyişi proaktif olarak 
yönetmek için tasarım kontrollerini kullanın.

Mühendislikte yaygın olarak kullanılan tasarım 
kontrolleri arasında tasarım hızı, tasarım aracı, 
tasarım saati ve tasarım yılı sayılabilir. Bu bölümde, 
tasarım sürecinde formüllerde veya modellerde 
genellikle girdi olarak kullanılan bu niteliklerin, kentte 
güvenli sokaklar oluşturmak üzere nasıl belirleneceği 
özetlenmektedir. 

Meslek insanları, hoş bir sokak ortamı yaratmak 
için bu kontrolleri bilinçli bir şekilde ayarlayarak 
daha yüksek hızla işleyen, daha geniş sokaklar 
yaratma eğilimini ortadan kaldırabilir. Planlama ve 
tasarım kontrolleri, daha geniş politika hedeflerine 
ve koşulların değerlendirmesine dayalı olarak 
belirlenmelidir. Planlama ve tasarım kontrolleri 
oluşturulduktan sonra, bunları tasarım süreci boyunca 
destekleyin ve yalnızca çok az sayıda istisnaya izin 
verin. 

Tasarım 
Kontrolleri
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Tasarım hızı, sürücülerin bir sokakta 
seyretmesinin amaçlandığı hedef 
hızdır ve çoğu zaman bir sokaktaki 
maksimum işleyiş hızı olarak yanlış 
kullanılır. Hedeflenen araç hızları 
için aktif olarak tasarım yapmak 
güvenlik açısından büyük önem taşır. 
Bir sokağın tasarımının değiştirilmesi 
davranışlarda da değişikliğe yol 
açar. Meslek insanları, sürücüler için 
net beklentiler belirleyerek hızları 
yönetmelidir. Yürüme, bisiklete 
binme ve aktivite düzeyinin yanı sıra 
modların karıştırılma veya ayrılma 
derecesi, güvenli bir araç hızının en 
önemli belirleyicisidir. Araç hızlarını 
düşürmek, bir sokağın bir otoyoldan 
ziyade kentin bir parçası gibi işlev 
görüp hissettirmesine olanak tanıyan 
bir dizi tasarım seçeneğine kapı açar. 
Tasarımcılar, kentsel alanlarda karayolu 
temelli tasarım hızı uygulamalarını 
kullanmamalıdır. Bunun yerine, araç 
hızlarının sınırlama, sık aralıklarla yaya 
geçitleri sağlama, şeritlerin sayısını ve 
genişliğini sınırlama, dönüş yarıçapları 
için düşük hızlar kullanma ve ağaçları 
ve mobilyaları yerleştirme konusunda 
proaktif olunmalıdır.

Hız, Şiddet ve Sıklık

Sokaklardaki can kayıplarını ve ağır 
yaralanmaları azaltmanın en etkili yolu, 
araç hızlarını düşürmektir.1 Trafikte 
hayatını kaybeden insanların büyük 
çoğunluğu, bir şehirdeki toplam aktivite 
ve hareketin yalnızca küçük bir bölümünü 
temsil etmelerine rağmen, yüksek hızlı 
caddelerde kaza geçirirler. 

Bir çarpışmanın şiddetini ve kaza 
yaşanma olasılığını belirleyen birincil 
faktör hızdır. Hızın yüksek olması; tepki 
verme süresinin uzamasına, görüş açısının 
daha dar olmasına2 ve durma mesafesinin 
artmasına yol açarken çevredekilerin 
tepki vermesi için de daha az zaman 
tanır. Ortalama hızdaki 1 km/saatlik bir 
artış, çarpışma riskinin %3 daha yüksek 
olmasına ve can kayıplarının %4-5 daha 
fazla olmasına neden olur.3

Güvenlik açısından önem taşıyan bir 
başka bileşen de hız farkıdır. Yayalar 
veya bisiklete binenler, kendi yollarında 
çok daha hızlı dönen motorlu taşıtlarla 
karşılaştıklarında büyük risk altında kalır. 
Bisikletlerin, arabaların, kamyonların 
veya otobüslerin bir şeridi veya sokağı 
paylaştığı yerlerde tasarım hızlarını 
düşük tutmak, hem çarpışma riskini 
hem de ciddi yaralanma veya ölüm 
olasılığını azaltır. Modların ayrı olduğu 
bir tasarım önerisi, kullanıcı beklentileri 
farklılık gösterdiğinde tehlikeli hale 
gelebilir. En güvenli sokaklar, tasarımdan 
yararlanıp belirli koşulları aktararak farklı 
kullanıcıları bir araya getirme derecesini 
farklı kullanıcıları bir araya getirme 
beklentisiyle eşleştirir. 

Tüm Kullanıcılar için Güvenlik ve Ulaşım

Yaşam Kalitesi ve Kamu Sağlığı Hedefleri

Ekonomik Sürdürülebilirlik

Çevresel Sürdürülebilirlik 

Tasarım Hızı

Tasarım Saati

Tasarım Yılı

Tasarım Aracı

GIRDILER

ÇIKTILAR

10

20

30

40

50

60

Hedef Hızlar ve Koşullar

Geleneksel uygulamalarda sürücü 
hatalarını tolere etmek için belirtilen hız 
sınırından daha yüksek bir tasarım hızı 
belirlenir. Ancak bu uygulama yalnızca hız 
yapmayı teşvik ederek trafik kazası, ölüm 
ve yaralanma olasılığını artırır. 

Proaktif bir yaklaşımda ise bir hedef 
hız seçilir ve fiziksel ve algısal ipuçları 
yoluyla sürücülerin davranışları 
yönlendirilerek söz konusu hızı elde etmek 
için tasarımdan yararlanılır. Bu ipuçları 
arasında daha dar şerit genişlikleri ve kurp 
yarıçaplarının yanı sıra sinyal dizileri ve 
diğer hız yönetimi teknikleri yer alır. Sokak 
tasarımında daha düşük tasarım hızlarının 
kullanılması, araç hızını ve hız çeşitliliğini 
azaltarak yürümek, bisiklete binmek, 
araba sürmek ve park etmek için daha 
güvenli yerler sağlar.

Kentsel alanlar için tasarım hızı, belirli 
koridorlar için istisnalar dışında 40 km/
saati aşmamalıdır. 40 km/saat dışındaki 
uygun tasarım hızlarını belirlemek için 
çoklu güvenlik, sağlık, ulaşım, ekonomik ve 
çevresel hedefleri göz önünde bulundurun.

9.1 | Tasarım Hızı

Tasarım Kontrolleri
Tasarım Hızı

10 km/saat. Paylaşımlı bir sokak 
veya benzeri bir çevre, hızı düşük 
tutan aktivite ve geometri sayesinde 
çok düşük hızlarda (en fazla  
15 km/saat) kullanıcıları bir araya 
getirir.

50 km/saat. Bisiklet yolları, 
geniş kaldırımlar, refüjler ve 
sık sinyalizasyonlu kavşaklar 
ve yaya geçitleri bulunan bazı 
büyük caddelerde hız yapmayı 
caydırmak için sinyal dizileri, 
ağaçlar ve mobilyaların yanı sıra 
3 m genişliğinde şeritler kullanarak 
50 km/saatlik trafik hızlarına uyum 
sağlamak mümkündür.

20 km/saat. Konut alanlarındaki 
sokaklar, sokakta oyun oynanmasına 
ve sosyal aktiviteye izin vermelidir. 
Güvenli hızları desteklemek için 
20 km/saatlik bir hedef hız kullanın 
ve daha yüksek hızlar söz konusuysa 
hız yönetimi stratejilerini uygulayın.

40 km/saat. Bu hızda sık sık 
sinyalizasyonlu yaya geçidi 
noktaları belirleyin ve genel ağa 
bağlı olarak bisiklet yollarına yer 
verin. Sürücülere, hızın 40 km/saati  
geçmemesi gerektiğini fiziksel 
ve görsel olarak bildirmek için 
sokak geometrisini ve hız yönetimi 
araçlarını kullanın.

60 km/saat. Bir kentin sokaklarında 
60 km/saat veya daha yüksek hızlar 
güvenli değildir. Kırılgan kullanıcıları 
sokağın sosyal ve ekonomik 
işlevlerini veya yürüme ağını 
bozmadan korumak için son derece 
dikkatli olunmalıdır.

30 km/saat. Tüm modlarda yüksek 
derecede aktivitenin ve yaya 
geçitlerine yüksek talebin söz 
konusu olduğu caddelerde hızları 
30 km/saat veya altında sınırlamak 
için hız yönetimi tekniklerini 
kullanın. Bu, karma trafikte bisiklet 
sürmek için güvenli bir hızdır ve 
caddede yürüyen ve karşıya geçen 
insanlar için düşük risk oluşturur. 
Bu durum, genellikle mahallelerdeki 
ana caddelerde ve şehirdeki büyük 
merkezi caddelerde geçerlidir. 
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Önemli Öneriler

Sokakları, belirtilen sınırın üzerindeki 
hızlar için tasarlamayın.

Hedef hızı yalnızca sürücülere değil, tüm 
kullanıcılara göre belirleyin. Sokağın 
nasıl kullanıldığına dair gerçekçi bir 
değerlendirme geliştirin ve yakın 
çevredeki koşulları ve belediyenin güvenlik 
hedeflerini hesaba katın. Sokakları 
sürücü davranışını yapıcı bir şekilde 
yönlendirecek, hedef hızın üzerindeki 
hızları engelleyecek ve birden fazla modun 
güvenli bir şekilde bir araya gelmesini 
teşvik edecek şekilde tasarlayın.

Mümkünse hız sınırlarını hedef hızla aynı 
olacak şekilde ayarlayın. Yasal hız sınırları 
güvenli şehir içi hızlardan yüksekse tasarım 
hızını hız sınırının altında ayarlayın. Tasarım 
ve operasyonel tekniklerle, hız yapmayı 
rahatsız edici hale getirin.

Hedef hızlar, her koşulda ve tüm 
sokaklarda, ciddi bir araç yaralanması 
riski olmaksızın insanların yol boyunca 
yürümelerine ve karşıya geçmelerine 
izin vermelidir. Caddeden karşıya geçen 
yayalara çarpmamak için sürücülere 
yeterli zaman ve mesafe sağlamalıdır. 

60 km/saat veya daha yüksek hedef 
hızları kullanmayın. Şehrin sokaklarında 
güvenliği tehlikeye atan bu hızlar, sınırlı 
erişimli otoyollar için uygundur.

Tavsiye Edilen Öneriler

Istenen araç hızını elde etmek için güvenli 
hızları teşvik eden sokak kesitleri seçilmelidir. 
Toplam düz trafik şeridi sayısını minimumda 
tutun. Düşük hızları desteklemek için 
dönüşlerde küçük bir yarıçap seçin, 
sinyalizasyon zamanlamasından yararlanın ve 
sokak kesitinin yeterli olmadığı durumlarda 
hız yönetimi tekniklerini uygulayın. Bkz. 8.7: 
Hız Yönetimi.

40 km/saatten daha yüksek hızlara 
izin verilen yerlerde, araçlar ile yayalar 
ve bisikletliler gibi kırılgan kullanıcılar 
arasında fiziksel bir ayrım oluşturun. Park 
halindeki araçlar, yapılı refüjler, tamponlar 
veya diğer dikey elemanlar bariyer olarak 
kullanılabilir olsa da güvenli geçiş için sık 
fırsat sağlanmalıdır. Geçitler ideal olarak 
80-100 m aralıklarla yerleştirilmelidir ve 
aralıkları 200 m'den fazla olmamalıdır. 

Aynı mod içinde ve modlar arasında hız 
farkını sınırlayın. Yayalar motorlu araçlarla 
aynı yerde yürüyorlarsa 10-15 km/saatlik 
bir hız kullanın. Yayalar rutin olarak yapı 
adasının ortasında, belirlenen geçitlerden 
uzakta karşıya geçiyorsa 20 km/saat veya 
daha düşük bir hedef hız seçin. Bisikletliler 
motorlu araçlarla karışıksa ancak yayalar 
aynı alanı paylaşmıyorsa düşük trafik 
hacimlerinde bile 30 km/saat veya daha 
düşük bir hız kullanın. Bu hızlar, aynı 
zamanda otobüs trafiğiyle de tutarlıdır.

Sokak türlerine veya bölgelere dayalı 
varsayılan tasarım hızları, başlangıç 
noktası olarak belirlenebilir. Hızın 
40 km/saatin üzerinde olduğu yerlerde, 
tüm modların güvenli kullanımı için 
temel koşulları oluşturmak amacıyla 
sinyalizasyon ve diğer karşılaşma 
yönetimi teknikleri gibi belirli mühendislik 
eylemlerinin kullanılması önerilir.

Hakim hızlar 60 km/saat veya üzerinde 
olduğunda, şehirdeki sokakların yayaları 
ve bisikletlileri güvenli bir şekilde 
barındırabilmesi düşük bir ihtimaldir. Hızın 
düşürülmesi mümkün değilse paralel 
parklanma, ağaçlar ve refüjler gibi güçlü 
bir koruma sağlanarak yüksek kaliteli 
yürüme ve bisiklet tesisleri aynı seviyede 
sağlanmalıdır. Yaya aktivitesini zorlaştıran 
ve sokaktaki ekonomik işlevleri ve sosyal 
aktiviteleri tahrip eden veya sınırlayan 
teknikler kullanmayın. 

Bir güvenlik kültürü geliştirin. 
Sinyalizasyon, işaretler ve kamuya 
açık bilgilendirme kampanyalarıyla hız 
sınırını duyurun ve düzenleyin ve hız 
sınırını düzenli olarak denetleyin. Radar 
destekli plaka okuyucular veya hız 
kameraları tarafından sürdürülen tam 
zamanlı elektronik denetim ve makul para 
cezaları, yüksek para cezaları ile manuel 
denetimden daha etkili ve adildir.

Her 1 km/saatlik hız artışı, 
bir çarpışma durumunda 
%4-5 oranında artan ölüm 
riskiyle sonuçlanır. Şehir içi 
sokaklarda hız 40 km/saat 
ile sınırlandırılmalıdır.

Sürücülerin hızı arttıkça görüş alanları ciddi ölçüde daralır ve bu durum, durma mesafesini ve yaya can 
kaybı riskini etkiler. Bkz. 1.5: Güvenli Sokaklar Hayat Kurtarır.

Tasarım Kontrolleri
Tasarım Hızı

Durma Mesafesi

16-24 km/saat

32-40 km/saat

48-56 km/saat

65+ km/saat

7,5 m

%2-5

12 m

%10-20

22 m

%50-75

35 m

+%90
Yayalar için Can Kaybı Riski 
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Tasarımcılar yol, toplu taşıma yolu, 
kaldırım ve bisiklet yolunun özelliklerini 
belirlemek için bir tasarım aracı veya 
tasarım kullanıcısı kullanır. Bir sokağı 
ara sıra kullanacak büyük kamyonlar 
tarafından rahatça kullanılması için 
tasarlamak, genellikle aşırı geniş yollara 
veya arabaların yüksek hızlı dönüşlerine 
neden olur ve yayalar gibi diğer sokağı 
daha sık kullananlar için bir mekân 
yaratma fırsatı kaybedilir. Bir tesisin 
aşırıya kaçmadan tasarlanmasını 
sağlamak için bir tasarım aracı (yani 
sokakta kendisine yönelik olarak 
tasarım yapılan düzenli bir kullanıcı) 
ve bir kontrol aracı (yani söz konusu 
sokağı ara sıra kullanan bir araç) seçin. 
Güvenli tasarım, bileşenlerin mümkün 
olan en büyük araç için değil, sokağın 
en kırılgan kullanıcısı için uyarlanması 
anlamına gelir. 

Dönüş Yarıçapları. Tasarım Aracının dönüş yarıçapını ve hızını artırmadan erken durma çizgileri gibi 
geometrik teknikler kullanarak sokağı sık sık kullanan Tasarım Aracının (sol) ve seyrek kullanan Kontrol 
Aracının (sağ) farklı hızlarda farklı dönüş yarıçaplarını barındırın. 

9.2 | Tasarım Aracı ve Kontrol Aracı

Tasarım aracı, bir sokağı veya tesisi 
düzenli olarak kullanan ve en az manevra 
kabiliyetine sahip olan araçtır. Bu araç, 
tesisin tipine ve kullanıcı hacimlerine bağlı 
olarak tekerlekli sandalyedeki bir yaya, 
kargo bisikletli bir bisikletçi, bir teslimat 
kamyonu veya toplu taşıma sunan bir 
otobüs olabilir. Tasarım aracının seçimi, 
caddenin tasarımı üzerinde doğrudan 
etkiye sahiptir ve her kullanıcı için güvenlik 
ve konfor düzeyini etkiler. Özellikle 
kavşaklar ve şerit geçişleri tasarım aracının 
rahat kullanımı için tasarlanır. 

Kontrol aracı, bir sokağı muhtemelen 
çok düşük hızlarda veya çok noktalı 
dönüşlerde kullanması planlanan en az 
manevra kabiliyetine sahip araçtır.

Önemli Öneriler

Kontrol aracının sokakta nadiren 
bulunacağını, işaretçiler veya yol 
kapatma gibi geçici müdahalelerle 
barındırılabileceğini ve dönüş yaparken 
birden fazla şerit kullanarak kenarı eğimli 
sokak bileşenlerini kullanabileceğini 
göz önünde bulundurarak kavşak dönüş 
yarıçaplarını ve şerit genişliklerini belirlemek 
için hem bir tasarım aracı hem de bir 
kontrol aracı kullanın.4 Tasarım araçlarının 
hareketlerine uyum sağlamak için erken 
durma çizgilerini veya diğer öğeleri kullanın. 
Daha büyük araçların dönmesini sağlamak 
için mevcut kavşakları genişletmeyin. 

Kaldırımlar, rampalar ve geçitler gibi 
yaya tesisleri için önemli tasarım araçları 
arasında tekerlekli sandalye kullanan bir 
kişi veya birlikte yürüyen küçük bir grup 
insan sayılabilir. Bazı durumlarda, tasarım 
senaryosunda bunun gibi ki grubun 
birbirini geçmesi söz konusu olacaktır. 
Özellikle yaya adaları için kontrol aracı 
olarak bir sınıf çocuk gibi büyük bir grup 
kullanılabilir. 

Bisiklet tesisleri söz konusu olduğunda 
özellikle bisiklet şeridi çizgilerini, geçişleri 
ve eğim değişikliklerini ve ayrıca sınırlı 
alanları tasarlarken tasarım aracı olarak 
kargo bisikletlerini veya varsa bisikletli 
rikşaları kullanın.

Toplu taşıma yolları, toplu taşıma şeritleri 
ve otobüslerle karma trafik şeritleri 
dahil olmak üzere toplu taşıma tesisleri 
için yalnızca toplu taşıma tarafından 
kullanılan hareketlerde tipik toplu taşıma 
aracını bir tasarım aracı olarak kullanın. 
Toplu taşıma rotaları her kavşakta dönüş 
yapmadığı ancak dönüş için rota dışı 
sokakları kullanabileceği için toplu taşıma 
dönüş konumlarını belirlemek için toplu 
taşıma operatörleriyle koordinasyon içinde 
çalışarak dönüşleri buna göre tasarlayın. 

Motorlu araçlar için düzenli veya sık 
kullanıma uygun en küçük dönüş yarıçapını 
ve kavisi seçin. 10 km/saatten yüksek 
olmayan çok düşük dönüş hızları için 
tasarım yapın. Kavşaklardaki küçük 

köşe yarıçapları yaya geçidi mesafelerini 
de kısaltır ve sinyalizasyon süresinden 
tasarruf sağlar. Bkz. 6.6.5: Köşe Yarıçapları. 

Tavsiye Edilen Öneriler

Acil durum araçlarının tasarım aracından 
çok daha büyük olduğu durumlarda, kenarı 
eğimli köşe adaları veya refüj uçları ve 
gerektiğinde kaldırım kısımları dahil tüm 
geçiş üstünlüğü alanlarını kullanarak 
dönüş yapmalarına izin verilebilir. Esnek 
bariyerler, kenarı eğimli kurplar ve 
diğer araçlar acil durum hareketlerini 
kolaylaştırır. Yeni satın alınan araçların 
ihtiyaç duyduğu boyutu veya dönüş 
yarıçapını azaltmak için acil durum 
müdahale ekipleriyle birlikte çalışın. 

Daha küçük tasarımlı bir aracın 
kullanımına izin vermek için koşullara 
veya sokak tipolojisine bağlı olarak daha 
büyük araçların belirli yollara girmesi 
sınırlandırılabilir. Büyük taşıtlara getirilen 
kısıtlamalar sıklıkla merkezi bölgelerde 
veya tarihi mahallelerde zorunlu olarak 
yapılırken yeni sokaklarda da daha güvenli, 
insan ölçeğinde sokak tasarımını mümkün 
kılmak için büyük araçlar sınırlandırılabilir. 
Daha büyük araçlara belirli zamanlarda 
izin verilebilir veya teslimatlar el arabaları 
veya kargo bisikletleriyle yapılabilir. Bu 
yöntemler, aşırı büyük tasarımlı araçların 
tercih edilmesini engelleyebilir. Bkz. 8: 
İşletme ve Yönetim Stratejileri.

Tasarım Kontrolleri
Tasarım Aracı ve Kontrol Aracı
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Trafik Buharlaşması ve  
Uyarılmış Talep

Uyarılmış Talep. Belirli bir modda seyahat 
oranı; konfor, maliyet, seyahat süresi veya 
algılanan rahatlık açısından avantajlı 
hale geldiğinde artar. Bir sokakta veya 
bir ağda araç kapasitesinin artırılması, 
araçla yapılan yolculukların artarak diğer 
faaliyetlerin yerini almasına ve toplu 
taşımanın yavaşlamasına neden olabilir.

Trafik Buharlaşması. Kentsel alanlardaki 
yol kapasitesi; toplu taşıma, bisiklet 
ve yürüyüşe kaydırıldığında özel araç 
hacmi azalır. Bu, trafik buharlaşması 
olarak bilinir. Yapılan araştırmalar, yol 
kapasitesinin diğer modlara kaydırılması 
durumunda araç trafiğinin bir kısmının 
paralel rotalar tarafından emildiğini 
ancak özel araç sürücülerinin de başka 
modlara geçtiğini, farklı saatlerde 
yolculuk yaptığını veya varış noktalarını 
değiştirdiğini göstermiştir. Trafiğin 
%11 oranında ortadan kalktığı ortaya 
konmuştur.6 

KAK’nin Azaltılması. Katedilen Araç 
Kilometresini (KAK) azaltmak için tercihli 
toplu taşıma tesisleri, rahat kaldırımlar, 
bisiklet tesisleri ve kompakt gelişen 
sokaklar inşa edin. Tercihli toplu taşıma 
tesisleri, özel araç ve taksilerden daha 
yüksek verimli olan toplu taşımaya geçişe 
yardımcı olur ve KAK'yi azaltırken sokağın 
insanları taşıma kapasitesini artırır. 

9.3 | Tasarım Yılı ve Mod Kapasitesi

Toplu Taşımaya
Yönlendirilen 
Tra�ğin Yüzdesi

Bisiklet Kullanımına
Yönlendirilen
Tra�ğin Yüzdesi

Diğer Yollara 
Yönlendirilen 
Tra�ğin Yüzdesi

Özel Motorlu Taşıtlarla 
Yapılmayan 
Yolculukların Yüzdesi

Azalan Özel 
Motorlu Taşıt 
Tra�ği Miktarı

Trafik Buharlaşması. Yapılan çalışmalarda yol kapasitesi diğer modlara kaydırıldığında yoğun 
saatlerdeki trafiğin bir kısmının ağdan kaybolduğu ortaya konmuştur. Sürücüler başka modlara 
geçmekte, başka zamanlarda yolculuk yapmakta veya varış noktasını değiştirmektedir.

Tasarım Kontrolleri
Tasarım Yılı ve Mod Kapasitesi

Belediyeler, büyük altyapı 
yatırımlarının ömrünü göz önünde 
bulunduran ve gelecekte beklenen 
büyüme ve gelişmeyi hesaba 
katan yatırımlar yapmalıdır. Yine 
de geleneksel trafik tahminleri, 
trafik artışını olduğundan çok daha 
fazla tahmin eder. Eğilimler aksini 
gösterse de birçok ulaşım modeli 
trafik talebinde hala yükselen bir 
trend olduğunu varsaymakta ve 
araçların daha fazla yol katetmesini 
kaçınılmaz olarak kabul etmektedir. 
Bunun yerine belediyeler, her mod 
için tasarım kapasitesini istenen 
mod ayrımına ve bir sokaktaki 
aktiviteye bağlamalıdır. Kapasite, 
operasyonel kararları anlamak için 
araç kapasitesi kullanılarak araç 
hizmet seviyesi yerine toplam kişi 
kapasitesine göre ölçülmelidir.

Sokak tasarımı, bu hedefleri destekleyen 
tasarım yılı kararları ile hedef ve politika 
odaklı olmalıdır. Belediyelerin ulaşım 
politikalarında genellikle yürüme, 
bisiklete binme ve toplu taşımaya öncelik 
verilir. Çoğu belediye, tek kişilik araç 
kullanımına olan bağımlılığı azaltmak 
için mod paylaşımı hedefleri belirler. 
Bu kararlı hedeflere ulaşmak için hem 
altyapı yatırımlarında hem de seyahat 
davranışında bir değişiklik yapılması 
gerekecektir.

Tasarım yılı, tasarımın kapsaması 
gereken gelecek koşullar olarak bir 
projeye uygulanır. Trafiğin artacağı 
varsayılırsa artan trafiğin kendi 
kendini gerçekleştirdiği bir projeksiyon 
oluşturulacaktır. Geleneksel senaryolar, 
toplumun hedef ve tercihleriyle de 
çelişebilir. Örneğin, araç hacminde 
yıllık %2'lik bir artış oranı, 35 yıl içinde 
veya iki nesilden daha kısa bir süre 
içinde araç sayısının iki katına çıktığını 
göstermektedir.5 Çoğu şehir ve mahalle 
böyle bir artışı kaldıramaz.

Mod Kapasitesi ve Mod Ayrımı

Yeterli mod kapasitesi, istenen mod 
ayrımının elde edilmesine yardımcı olur. 
Toplu taşımaya erişim de dahil olmak üzere 
kısa yolculukların çoğunun yürüyerek veya 
bisikletle yapılacağını varsayarak büyük 
yerleşimlerde yeni caddeler inşa edin.

Etrafında yeni gelişmelerin olduğu mevcut 
sokaklarda, kendi kendini gerçekleştiren 
tahminleri esas almak yerine, yalnızca 
yeni bir gelişimin trafik üzerindeki 
etkileri anlaşıldıktan sonra sinyalizasyon 
zamanlaması veya şerit atamaları gibi 
araç kapasitesini değiştiren operasyonel 
önlemler uygulayın.

Yüksek konfor imkânı sağlandığında bisiklet 
tesislerinin kullanımında genellikle ciddi 
bir artış yaşanır. Artış beklenen yerlerde 
büyümeyi hesaba katın. 

Kapasitenin ve Gelişmenin İncelenmesi

Gelişmenin incelenmesi, uzun vadeli kararlar 
alındığında sokak tasarımı için son derece 
bir dönemeçtir. Yeni gelişmenin nerede 
arzu edildiğini belirlemek için mevcut toplu 
taşıma kapasitesinden ve artan kapasite 
fırsatlarından yararlanın. Ihtiyaç duyulan 
kişi ve yük kapasitesini tahmin edin. Toplu 
taşıma bağlantısı ve varış noktalarına 
yakınlığa dayalı olarak istenen ve gerçekçi 
bir mod ayrımının belirlenmesi, adil bir mod 
birleşimi elde etmek için gereken tesislerin 
belirlenmesine yardımcı olur.
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9.4 | Tasarım Saati

Tasarım Saati veya bir saat içerisindeki 
aktivite seviyeleri, uygun sokak boyutlarını 
belirlemek için kullanılır. Tek bir yoğun 
saat hacmini ve öngörülen hacim 
artışlarını kullanarak yapılan geleneksel 
uygulama, yüksek maliyetli altyapının 
inşasının trafik hacimleri tarafından 
bir sokakta ne kadar trafik istendiği 
belirlenmeden yönlendirilmesine  
neden olur. 

Her gün sadece birkaç saat kullanılacak 
bir altyapı oluşturmak yerine, talebin 
daha net bir resmini elde etmek için 
farklı saatleri analiz ederek bir sokağın 
ortalama aktivite seviyelerini göz önünde 
bulundurun. Gereksiz kapasite oluşturmak 
maliyetli olabilir. Maliyet; arazi mülkiyeti, 
konum ve diğer değişkenlerin yaygınlığına 
bağlı olarak büyük ölçüde değişir. 

Tasarım Saati, motorlu araçların 
kapasitesini proaktif olarak belirleyerek 
bir sokağın alacağı trafik miktarını 
yönlendirmek ve sokağı birçok farklı 
kullanıcının dengesini destekleyebilecek 
şekilde düzenlemek için de kullanılabilir.

Önemli Öneriler

Operasyonel kararları; toplumun genel 
ölçütlerini ve güvenlik, yerel işletmeleri 
destekleme, iş ve hizmetlere erişim 
sağlama ve çevresel hedefler dahil bir 
sokağın hizmet etmesi gereken birçok 
işlevi dikkate alan tarafsız, niceliksel 
ölçütlere dayandırın. Bkz. 3: Sokakları 
Ölçmek ve Değerlendirmek.

Tavsiye Edilen Öneriler

Tasarım Saati analizini, tüm kullanıcılar 
için hafta boyunca çeşitli yoğun saatleri 
içerecek şekilde genişletin. Analiz; sabah, 
öğlen, öğleden sonra ve hafta sonu yoğun 
saatlerini içerebilir. Yolculuklardaki 
ince farkları anlayabilmek için bu yoğun 
saatleri inceleyerek gerçek cadde 
kullanımına daha uygun bir tasarım  
elde edin. 

Sokağın 7 gün, 24 saat boyunca tüm 
kullanımlarını hesaba katın.  
Bu kullanımlar arasında tüm ulaşım 
modlarında yoğun saatlerde işe  
gidiş-gelişler, akşam gezintileri, hafta 
sonu pazarları, öğle yemeği saatleri ve 
ticari teslimatlar sayılabilir. Bu statik, 
hareketli, mevcut ve beklenen aktivitelerin 
haritalanması, sokağın tasarımda 
kullanılabilecek anlık bir görüntüsünün 
elde edilmesini sağlar. 

Kapasiteyi belirlemek için araç 
yolculukları yerine kişisel yolculukları 
kullanın. Yalnızca araç yolculuklarını 
dikkate alan veya banliyö konumlarından 
küçük örneklere dayanan yolculuk 
oluşturma kılavuzlarından kaçınılmalıdır. 

Ulaşım talep yönetimiyle yolculuk 
modunu tipik olarak tek kişilik araçlardan 
kaydırmaya çalışan programlar tanımlanır. 
Insanlar toplu taşımaya, yürümeye, 
bisiklete binmeye, yolculuğa çıkmamaya, 
yolculukları birleştirmeye veya günün 
farklı saatlerinde seyahat etmeye 
teşvik edilir. Bu programlar, kapasite 
artırımından daha uygun maliyetlidir.  
Bkz. 8: İşletme ve Yönetim Stratejileri.

Genel koşullar ve değişen sokak kullanımı içinde 
stresin en yoğun olduğu noktaları analiz edin.

Sokaklar günün farklı zamanlarında, 
yılın farklı zamanlarında ve daha 
uzun zaman periyotlarında farklı 
şekilde işlev görür. Hayatın hızı ve 
akışı, tıpkı sokakların kullanımı 
gibi, her şehirde farklılık gösterir. 
Sokaklar; gün ve hafta boyunca 
insanlar, araçlar, satıcılar, kafeler, 
pazarlar ve kalabalıklarla genişleyip 
daralır.  
 Sokakları sadece yoğun saatler 
yerine günün tipik bir saatinde 
rahat kapasite sağlayacak şekilde 
tasarlayın. Tipik saat genellikle 
en yoğun, gece geç, öğlen ve 
hafta sonu saatlerdeki aktivite 
seviyeleri arasındaki ortalamadır. 
Bu, plancıların farklı zamanlarda 
güvenliği sokağın ihtiyaç ve 
işlevleriyle dengelemesine olanak 
tanır.
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Tasarım Kontrolleri
Tasarım Saati

x

x

x

Sabah Yoğunluğu: Sinyalizasyon, 
tıkanıklığı önlemek için trafiği ölçerek 
yoğun saatlerde yoğun saat trafiğine uyum 
sağlayacak şekilde ayarlanır.

Öğlen: Şehir merkezindeki yaya hacimleri 
öğle yemeği saatinde en yüksek 
yoğunluğuna ulaşmaktadır. 

Akşam: Trafiğin yoğun olduğu saatlerden 
sonra trafik yoğunlukları düşmeye 
başlarken bazı bölgelerde yaya trafiği 
artmaktadır.
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10 Sokaklar

11 Kavşaklar

Sokak
Dönüşümleri
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Her sokak benzersiz ve sürekli dönüşen bir 
organizmadır ve her şehirde çok farklı koşullara 
sahip sokaklar bulunur. Iyi biçimlendirilmiş sokaklar 
oluşturmak üzere tasarım yapmak için gün boyunca 
görülen farklı talep ve aktivitelerin akıllıca ve 
dikkatlice dengelenmesi gerekir. Sokaklar sosyal ve 
ekonomik hayatı canlandırır. Fiziksel aktiviteler için 
alan sunarlar. Sokaklar; ön bahçelerimiz ve oturma 
odalarımız, parklarımız veya gece hayatı mekânları 
ve temel dolaşım sistemimiz olarak işlev görebilir. 
Yürüyen, bisiklete binen, toplu taşıma kullanan, araba 
kullanan, teslimat yapan, ürün satan veya sadece 
nefes almak için duran birçok insanın her ölçekte 
ihtiyacını karşılamalıdır. Hepsinin ötesinde sokaklar, 
insanlara yönelik mekânlardır ve bir şehir insan odaklı 
sokaklar olmadan işleyemez.

Bu rehberde, sokak tiplerinin işlevsel açıdan 
sınıflandırılmasına yönelik bir sistemden ziyade 
sokak tasarımında koşulları dikkate alan bir yaklaşım 
benimsenmiştir.

Sokaklar

 10

Prag, Çekya
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10.1 | Sokak Tasarımı Stratejileri

Aşağıdaki sokak tasarımı stratejilerinden yararlanarak Bölüm 11.1: 
Kavşak Tasarım Stratejileri ile Bölüm 4: Güzel Şehirler için Sokak 
Tasarımı başlıklı bölümlerde özetlenen ana ilkeleri destekleyin. 

Güvenli Hızı Sağlayacak  
Tasarımlar Yapın

Dar trafik şeritleri, dar köşe yarıçapları 
ve kırılgan kullanıcılar için maruziyeti ve 
riski azaltmaya yardımcı diğer hız azaltma 
önlemleri yoluyla tasarım hızlarının 
güvenli olmasını sağlayın. Bkz. 6.6.7: 
Trafik Sakinleştirme Stratejileri; 8: Işletme 
ve Yönetim Stratejileri ve 9: Tasarım 
Kontrolleri.

Mekânı Yeniden Yapılandırın

Aktif ve sürdürülebilir ulaşım seçimlerine 
öncelik vermek için geometrileri değiştirin. 
Yayalara, bisikletlilere ve toplu taşıma 
kullanımına öncelik veren tercihli tesisler 
sağlayın. Bkz. 6: İnsan için Sokak Tasarımı.

Evrensel Erişim Sağlayın 

Sokakların yaşlılar, çocuklar ve 
engelliler başta olmak üzere en kırılgan 
kullanıcılarımıza hizmet sunmasını 
sağlayın. Erişilebilir, güvenli, iyi 
aydınlatılmış ve tercihli tesisler temin 
edin. Bkz. 6: İnsan için Sokak Tasarımı ve 
6.3.8: Evrensel Erişim. 

Sokaklar
Sokak Tasarımı Stratejileri

30
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Farklı Kullanımlara Yer Verin

Sosyal etkileşimler ve buluşmalar, kültürel 
etkinlikler ve ticari kullanımlara alan 
tanıyarak sokakların verimli ve farklı 
şekillerde kullanımını sağlayın. Mümkün 
olan her yerde yeşil altyapı stratejilerine 
yer verin. Bkz. 6.8: Ticari Faaliyette 
Bulunanlar için Tasarım ve 7.2: Yeşil Altyapı.

Hemen Harekete Geçin ve  
Bir Yerden Başlayın!

Kaldırımları taşıyın, hizalanmaları 
değiştirin, alan kazanın ve trafiği yeniden 
yönlendirin. Büyük yeniden tasarım 
projeleri için aşamalı bir yaklaşım 
benimseyin, geçici tasarım çözümlerini 
göz önünde bulundurun ve politik ve 
finansal destek alanlarını belirleyin. 
Dönüşümü başlatmak için bir yer bulup 
hemen harekete geçin! Bkz. 2.7: Aşamalara 
Ayırma ve Geçici Stratejiler.

Koşullara Dayalı Çözümler Geliştirin

Ağdaki konumu, varış noktalarına yakınlığı, 
bitişik arazi kullanımı ve yoğunluklara göre 
biçimlenen sokaklar tasarlayın.  
Bkz. 5: Mekân Üretimi için Sokak Tasarımı. 

Sokaklar
Sokak Tasarımı Stratejileri
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Her belediye, barındırdığı sokak tipolojilerinin çeşitliliğini 
belirlemelidir. Yeni sokak tasarımlarının içinde bulunulan duruma 
uygun olmasını sağlamak için mevcut sokaklar, kapsamlı kamusal 
alan ağının bir parçası olarak belgelenip analiz edilmelidir. 
 Her sokak projesini içinde bulunulan koşullar ve kültüre uygun 
olarak farklı ulaşım modlarının ihtiyaçlarını dengeleyecek şekilde 
değerlendirin. Tasarımların sosyal, çevresel ve ekonomik ihtiyaç ve 
işlevlere hizmet ettiğinden emin olun.
 Bu bölümdeki önerileri kullanarak sokak dönüşümlerine yönelik 
fırsatları belirleyebilirsiniz. Burada yer verilen örnekler, farklı 
sokak türlerinin birlikte kapsamlı bir ağ oluşturacak şekilde nasıl 
işleyebileceğini göstermek amacıyla yandaki haritada kendi 
bağlamı dahilinde gösterilmiştir. 
 Içinde bulunduğunuz yerel koşullar için benzer bir harita 
oluşturun ve bugün var olan türleri ve gelecekteki kentsel koşullar 
için arzu edilen türleri belirleyin. Şehrinizin haritası, bu haritada 
gösterilen şu sokak türlerini içerebilir:

1 Yayalaştırılmış Sokaklar

2 Dar Ara Sokaklar

3 Yaya Durakları

4 Yaya Meydanları

5 Ticaret Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar 

6 Konut Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar

7 Konut Alanlarındaki Sokaklar

8 Mahallelerdeki Ana Sokaklar

9 Merkezi Tek Yönlü Sokaklar

10 Merkezi Çift Yönlü Sokaklar

11 Toplu Taşıma Sokakları  

12 Toplu Taşımanın Bulunduğu Büyük Sokaklar

13 Büyük Caddeler

14 Yükseltilmiş Yapıların Iyileştirilmesi

15 Yükseltilmiş Yapıların Kaldırılması

16 Derelere Dönüştürülen Sokaklar

17 Geçici Olarak Kapatılan Sokaklar

18 Sanayi Sonrası Canlandırma

19 Su Kenarındaki ve Parkların Yakınındaki Sokaklar

20 Tarihi Sokaklar

21 Enformel Alanlardaki Sokaklar

Bkz. Ek C: Çizimlerdeki Tipolojilerin Özet Tablosu. 

Sokaklar
Sokak Tipolojileri

10.2 | Sokak Tipolojileri

6

7

14

17

18

19



KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERI190 KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERI 191

Sokaklar
Sokak Tipolojileri
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10.3

Yaya öncelikli alanlar; yürünebilir, erişilebilir ve keyifli 
bir şehrin şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Diğer 
ulaşım modlarıyla rekabet etmeden farklı becerilere 
sahip her yaştan insanın şehri kullanabileceği bir alan 
sağlarlar. 

Bu alanlar, insanları kendi tempolarında hareket 
etmeye teşvik eder ve insanları durmaya, oyalanmaya 
ve zaman geçirmeye davet eden tesisler sunar. Yoğun 
kentsel alanlarda bir rahatlama alanı sağlarlar, 
yeterince kullanılmayan alanları hareketlendirirler ve 
yerel işletmeleri desteklerler.

Ticari faaliyetlerle çevrelenen ve yüksek hacimli 
yaya trafiğiyle desteklenen yaya öncelikli alanlar, 
işletmelerin belirli saatlerde yükleme ve sevkiyat için 
erişime sahip olmasına izin verebilir. Bazı durumlarda, 
daha küçük şeritler veya dar ara sokaklar, çok düşük 
hızlarda yerel araç erişimini üstlenebilir. 

Yaya öncelikli alanlar, ister küçük meydanlar veya 
cep parkları ister dar sokaklar veya büyük alışveriş 
caddeleri olsun, kapsamlı ve kaliteli kamusal açık 
alanlardan oluşan bir ağ ve farklı çeşitli kentsel 
deneyimler sunmak için şehrin daha geniş sokak, park 
ve kamusal alan ağının bir parçası olarak işlev görür. 

Sosyal etkileşim, aktif rekreasyon, sağlıklı yaşam 
ve daha yüksek bir yaşam kalitesi için fırsatlar sunan 
yaya öncelikli alanlar şehrin tüm mahallelerine eşit bir 
şekilde dağıtılmalıdır.

Yaya Öncelikli 
Mekânlar
10.3.1 Yayalaştırılmış Sokaklar

10.3.2 Dar Ara Sokaklar

10.3.3 Yaya Durakları

10.3.4 Yaya Meydanları 

Sokaklar
Yaya Öncelikli Mekânlar

Ho Chi Minh City, Vietnam
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Sokaklar
Yaya Öncelikli Mekânlar
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İnsana öncelik veren yayalaştırılmış 
sokaklar, genellikle sokağın her iki 
yanında ticari faaliyetlerin uzandığı 
koridorlar için en uygun seçenektir. 
Bunlar, yaya yoğunluğunun yüksek 
ve araç trafiğinin kısıtlı olduğu 
stratejik olarak seçilmiş sokaklardır. 
Bu sokaklar, alışveriş ya da oturma, 
yemek yeme ya da oyalanma, 
gezinti ya da gösteri gibi çeşitli 
etkinlikler için fırsatlar sunar. İyi 
konumlandırılan, tasarlanan ve 
bakımı yapılan yayalaştırılmış 
sokaklar bir varış noktası haline 
gelir ve bitişiğindeki işletmeler için 
ekonomik fayda sağlar.1 

Mevcut Koşullar 

Trafik tıkanıklığı ve ticari faaliyetler 
kaldırımları tıkayarak yayalara ayrılan 
alanları ele geçirebilir.

Sokağın her iki tarafındaki varış noktaları 
nedeniyle sık sık yapı adası ortasından 
karşıya geçişler ve çok sayıda tercih edilen 
yaya güzergâhları görülür. 

Yayalaştırılmış sokaklar, yoğun ticari ve 
karma kullanımlı faaliyetler sayesinde 
yüksek yaya yoğunluğuna hizmet veren bir 
alışveriş caddesi işlevi görebilir. 

10.3.1 | Yaya Öncelikli Sokaklar | Örnek 1: 18 m

Priştine, Kosova. Rahibe Teresa Bulvarı şehir 
merkezinde gezinmek, insanları izlemek ve oyun 
oynamak için alan sağlayan yayalaştırılmış bir 
sokaktır. 

Mevcut | 18 m | 40 km/saat

Sokaklar
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Yayalaştırılmış Sokaklar
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Tasarım Önerileri

Yayalar düzenli biçimde yol yatağına 
taştığında yayalaştırmayı göz önünde 
bulundurun.

Yayalaştırılacak sokakları yakın çevredeki 
koşullara uygun olarak dikkatle seçin. 
Yayaların olmaması, bu sokakları güvenli 
olmayan ve çekicilikten yoksun hale 
getirebilir. Yayalaştırılmış sokaklar; 
yüksek yoğunluklu, karma kullanımlı ofis 
veya yaya sayısının yüksek olduğu ticari 
alanlarda konumlandırılmalıdır. 

Yayalaştırılmış sokaklar toplu taşımaya, 
bisiklet yollarına ve yürüyüş yollarına 
düzgün bir şekilde bağlanmalıdır. Yan 
sokaklardan veya ana caddelerden 
erişim, koridora girip çıkmak için çeşitli 
seçenekler sunarak mekânı geçirgen 
kılmalıdır. Bkz. 6.3.2: Yaya Ağları.

Ayakta durma zorluğu çeken yolcuları 
taşıyan araçlar için yolcu indirme ve 
bindirme noktaları sağlayın.

1 Acil durum araçlarının erişimine 
izin vermek için minimum engelsiz geçiş 
alanları korunmalıdır. Engelsiz geçiş 
alanlarının açık kalmasını sağlamak için 
parklanmayı ve araç trafiğini yasaklayın.

Yürüyerek erişilebilirliği en uygun hale 
getirmek için pürüzsüz ve düzgün bir 
yüzey sağlayın. Engelsiz geçiş alanlarının 
düz ve direkt olması gerekmese de bu 
alanlar sürekli ve gidiş gelişe elverişli 
olmalıdır.

2 Dayanıklı ve kaymaz malzemeler 
kullanın. Görme engellilere yardımcı olmak 
için erişilebilirlik rampaları temin edin ve 
kabartma yol kaplamaları kullanın. 

3 Sokaklara karakter katmak ve 
farklı aktiviteleri desteklemek için kent 
mobilyaları, sanat eserleri, oturma 
elemanları, masalar, banklar, ağaçlar, 
peyzaj, bisiklet parkları ve çeşmeler 
ekleyin. 

Yeniden Tasarım | 18 m 

1

2

3

Yerel işletmeler ve konutlar için yükleme 
erişimini günün belirli saatleriyle (tercihen 
yoğun olmayan saatlerle) sınırlandırın.

Aydınlatma güvenli bir çevreyi 
desteklemelidir. Mekânı eşit şekilde 
aydınlatmak için cephe aydınlatması, yaya 
ölçekli aydınlatma direkleri ve daha kısa 
aydınlatma armatürleri kullanılabilir.  
Bkz. 7.3.1: Aydınlatma Tasarımı Önerileri.

Mekânı temiz tutmak için düzenli bir 
bakım programı oluşturun. Atık toplama 
kutuları temin edilmeli ve bunların sayıları 
yaya hacimlerine göre belirlenmelidir. 

Özellikle sokak uzunsa aktivite ve 
etkinlikleri programlayın. Sokak üzerindeki 
aktiviteleri düzenlemek için cephe 
bölgeleri ve satıcı alanları oluşturun. 
Görünürlüğü ve geçirgenliği sürdürmek 
için satıcı alanları arasında boşluklar 
sağlandığından emin olun.

Sokaklar
Yaya Öncelikli Mekânlar
Yayalaştırılmış Sokaklar
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Göz Önüne Alınacak Ek Hususlar

Bazı durumlarda, tam bir yayalaştırma 
uygulaması yalnızca yaya trafiğinin en 
yüksek olduğu birkaç yapı adası için  
uygun olabilir.

Yaya koridorunu ve bu koridorun ara 
sokaklarını kullanan iş ve arazi kullanımı 
türleri, günün farklı saatlerinde caddenin 
işlevini ve karakterini etkileyecektir. 

Babalar, direkler ve yönlendiriciler 
kullanılarak yapılan geçici yayalaştırma 
uygulamaları, karşılaştırmalı veri 
toplamak ve sokağın trafiğe kalıcı olarak 
kapatılmasının etkilerini belirlemek için 
bir fırsat sunabilir.2

Paylaşımlı sokaklar veya diğer yaya 
öncelikli sokaklar, daha düşük yaya 
yoğunluğuna sahip sokaklarda 
yayalaştırılmış sokakları veya toplu 
taşımayı tamamlamak amacıyla 
uygulanabilir. Bkz. 10.2: Paylaşımlı 
Sokaklar.

Özellikle yaya hacminin yüksek olduğu 
koridorlarda bisikletlileri bisikletlerinden 
inerek bisikletle yürümeye teşvik eden 
işaretler sağlayın.

Yaya yoğunluğu ve sokağın genişliğine 
bağlı olarak, bisikletlerin yürüme hızlarına 
yakın hareket ettiği sokaklarda bisiklet 
kullanımına izin vermek uygun olabilir.

Yayalaştırılmış Sokaklar | Örnek 2: 22 m

Mevcut | 22 m | 40 km/saat

Sokaklar
Yaya Öncelikli Mekânlar
Yayalaştırılmış Sokaklar

Istanbul, Türkiye. 1,4 km uzunluğundaki Istiklal 
Caddesi boyunca kültürel ve ticari kullanımlar 
barındıran tarihi binalar uzanmaktadır ve şehrin 
en ünlü caddelerinden birisidir. Yaklaşık 15 m 
genişliğindeki bu cadde 1980'lerin sonlarında 
yayalaştırılmıştır ve üzerinde hâlâ tarihi bir 
tramvay hattı işlemektedir.
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LİUYUN XİAOQU; GUANGZHOU, ÇİN

Şehir merkezindeki ticaret bölgesinde yer alan Liuyun Xiaoqu, 
orta yükseklikteki binaların küçük yapı adaları halinde 
düzenlendiği ve mevcut sokak alanı miktarını kısıtlayan yoğun, 
karma kullanımlı bir mahalledir. Sınırlı miktardaki sokak 
mekânının büyük bölümü yayalara tahsis edilmiştir ve motorlu 
araçların girmesi yasaklanmıştır. Mahallede temin edilen sınırlı 
sayıdaki park yeri, mahallenin çeperlerinde sınırlandırılmıştır.
 1980'lerin sonlarında inşa edilen toplu konutların tipik bir 
örneği olan Liuyun Xiaoqu, ilk inşa edildiğinde kapalı bir konut 
sitesiydi. 2000 yılından itibaren binalarda yaşayan kiracıların 
tapularını kazanmasıyla birlikte mülk sahipleri binalarını önce 
yerel mağazalar için daha sonra kıyafet tasarımcıları ve kafeler 
için ticari kullanıma dönüştürmeye başladı. 2003 yılında Tianhe 
Plaza çevresinde başlayan zemin kat dönüşümleri, sonunda 
neredeyse tüm zemin katlar ticari kullanıma dönüştürülene 
kadar genişleyerek alanı açık, karma kullanımlı bir mahalleye 
dönüştürdü. Mahallenin yakınında düzenlenen 2010 Asya 
Oyunları'na giden süreçte belediye, kamu hizmetlerini ve 
altyapıyı iyileştirdi, yaya alanlarına ve çevre düzenlemesine 
yatırım yaptı ve bazı mimari bezemeler ekledi.
 Mahallenin hemen yakınındaki Otobüsle Hızlı Toplu 
Taşıma ve Metro tren istasyonları mahalleye oldukça iyi 
hizmet sunmaktadır ve alanı bölgesel ölçekte erişilebilir 
bir varış noktası haline gelmekte ve mahallenin sakinleri ve 
ziyaretçilerini daha büyük toplu taşıma ağına bağlamaktadır.

Yeniden Tasarım | 22 m 

Liuyun Xiaoqu; Guangzhou, Çin

Sokaklar
Yaya Öncelikli Mekânlar
Yayalaştırılmış Sokaklar
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Konum: Kopenhag Kent Merkezi, 
Danimarka

Nüfus: 0,5 milyon 
Metropoliten: 1,9 milyon

Uzunluk: 1,15 km (0,7 mil)

Kamusal Mekân: 10-12 m 

Bağlam: Karma Kullanım (Konut/Ticaret)

Bakım: 1963'ten çok sayıda yeniden 
asfaltlama çalışması

Finansman: Kamu

Genel Bakış

1962 yılına kadar Kopenhag kent 
merkezinin tüm sokak ve meydanları araç 
trafiği ve parklanma için yoğun bir şekilde 
kullanılıyordu ve hızla artan özel araç 
sayısının baskısı altındaydı.

Kopenhag'ın yayalaştırılması, 1962'de 
deneme amaçlı olarak dönüştürülen 
şehrin ana caddesi Strøget ile başlamıştır. 
1,15 km uzunluğundaki ana caddenin 
yayalaştırılması, öncü bir çalışma olarak 
görülmüştür ve cadde dönüştürülmeden 
önce çok sayıda toplumsal tartışmaya yol 
açmıştır. Teorilerden biri "Yaya sokakları 
Iskandinavya'da asla işe yaramaz" 
şeklindeydi. Yerel işletme sahipleri, 
"Arabaların olmaması müşteri olmaması 
ve dolayısıyla iş olmaması anlamına gelir" 
demekteydi.

Işletmeler tarafından trafiksiz mekânların 
daha fazla gelir sağladığının fark 
edilmesiyle birlikte kısa bir süre içinde 
Strøget'in büyük bir başarı olduğu 
görülmüştür. Magasin Torv, Nikolaj Kilisesi 
meydanı ve Gråbrødre Torv yenilenen ilk 
meydanlardı. 

Strøget; Kopenhag, Danimarka

Sonra

Önce

Fotoğraflar: Gehl Architects

Strøget'in yayalaştırılmasıyla birlikte 
Danimarka'daki açık havadaki kamusal 
yaşam potansiyeli öne çıkmıştır.
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Strøget, yaya sokağı olarak geçirdiği 53 yıl boyunca, giderek daha 
kaliteli malzemeler kullanılarak, kamusal mekânlar ve meydanlar 
yaya konforunu artırmak üzere yeniden düzenlenerek ve dış 
mekân kullanımları eklenerek birkaç kez yenilenip daha iyi hale 
getirilmiştir.

Amager Meydanı, 1993 yılında yerel sanatçı Bjørn Nørgård 
tarafından yenilenmiştir. Bugün, meydanda sunulan çok çeşitli 
aktiviteler sayesinde kentin en popüler ikinci kentsel alanıdır.

K
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King's
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Strø
get

Belediye
Meydanı

Strøget

Belediye 

Christiansborg
Sarayı

Değerlendirme

Dönüşümden sonraki ilk yıl içinde yaya 
hacimlerindeki artış

Dinlenme ve oturma aktivitelerinde 
1968'den 1996'ya kadar görülen artış

Şehir genelinde yaya hacimlerinin ortalama 
15 dakika/güne çıkmasını sağlayan artış

Yaya alanı miktarında 1962'de  
15.800 m²'den 2005’te 99.700 m²'ye artış

Açık havadaki kafelerde sunulan oturacak yer sayısında 
1986’da 2.970'ten 2006’da 7.020'ye artış
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Temel Bileşenler

Sokaktan tüm trafiğin kaldırılması.

Kenar taşlarının ve kaldırımların 
kaldırılması, yeni döşeme kaplamalarının 
eklenmesi.

Yaya hareketini kolaylaştırmak için sokak 
mobilyalarının güçlendirilmesi.

Hedefler

• Şehir merkezinin bağlantısını 
geliştirmek.

• Yüksek kaliteli ve çekici bir çevre 
sağlamak.

• Işletmeleri destekleyici bir mekân 
yaratmak.

• Çok farklı insanları şehir merkezinde 
yaşamaya ve vakit geçirmeye teşvik 
etmek.

• Şehrin unutulmuş ara sokaklarını canlı 
sokaklara dönüştürerek canlandırmak.

Katılım

Kopenhag Belediyesi, Stadsarkitektens 
Direktorat, Stadsingeniørens Direktorat, 
Bjørn Nørgård.

Başarının Anahtarları

Kopenhag’daki sokakların başarılı bir 
şekilde yayalaştırılması, değişimin 
kademeli gerçekleşen doğası sayesinde 
kullanıcılara bu yeni kamusal mekânı 
kullanma yolları geliştirmek için zaman 
vermesinin yanı sıra insanlara şehirdeki 
önemli varış noktalarına ulaşmada 
özel araç kullanımı ve park etme 
alışkanlıklarını bisiklete binme ve toplu 
taşıma kullanımına dönüştürmek için 
zaman tanımasına bağlanabilir.

Alınan Dersler

Danlar daha önce hiç kamusal mekânlarda 
kamusal yaşam geliştirme fırsatına ve 
alanına sahip olmadıkları için Strøget'in 
yayalaştırılması, Danimarka'da açık 
havada kamusal yaşam potansiyelini 
öne çıkarmıştır. Bu yayalaştırma 
uygulaması, huzurlu olduğu kadar canlı 
kamusal mekânlar yaratmıştır. Strøget ile 
yayalaştırılmış sokakların yerel perakende 
satıcılar için gelir artışı sağlayabileceği de 
ortaya konmuştur.

Sokaklar
Yaya Öncelikli Mekânlar
Yayalaştırılmış Sokaklar

Strøget’in ana caddesi 
Diğer yayalaştırılmış sokaklar 
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Dar ara sokaklar olarak da bilinen 
geçitler, genel kamusal mekân 
ağının çeşitliliğini artırarak şehrin 
karakterini destekleyen dar 
sokaklardır. Genellikle eski servis 
yollarından uyarlanan ticari dar ara 
sokaklar, unutulmuş alanlara yeni 
kapılar açma, yayalara öncelik verme 
ve mahalleye canlı alanlar ekleme 
fırsatı sunar. Dar ara sokaklar, 
yayaların şehirde gezinmesi ve 
şehir merkezi için genel bir kimlik 
oluşturması için bir ağ olarak işlev 
görebilir.3 
 Dünyanın dört bir yanındaki 
belediyeler, dar ara sokaklarını 
kamyonlarla ve teslimat 
kamyonetleriyle dolu arka 
sokaklardan ön cepheye bakan yeni 
aktif cephelere dönüştürerek yerel 
halk ve ziyaretçiler için davetkâr 
alanlar yaratmaktadır. 

Mevcut Koşullar

Genellikle her iki tarafı da kesintisiz 
binalarla çevrili olan dar ara sokaklar 
güçlü bir kapalılık duygusuna sahiptir. 

Ticari dar ara sokaklar, genellikle küçük 
ölçekli perakendeciler, atölyeler, galeriler, 
kafeler veya restoranlar sayesinde aktif 
hale gelir. Başlangıçta kiraları oldukça 
düşük olan bu alanlar, yeni işletmeleri 
taşınmaya davet eder ve müşterileri 
bölgeye çeker. 

Genellikle daha büyük merkezi sokaklara 
veya kamusal alanlara yakındırlar ve 
önemli yerlere rahat erişim sağlarlar.

Kentin genel geçirgenliğini artırarak 
şehirdeki büyük yapı adalarını kateden 
yayalar için kullanışlı kısayollar sağlarlar.

Konut alanlarındaki dar ara sokaklar, 
garajlar ve kısıtlı konut erişimi ile 
çevrelenmiş olabilir. Dar ara sokaklar ve 
geçitler, yerel kamu hizmetleri ve atık 
toplama için önem taşır ancak yetersiz 
bir şekilde aydınlatılmış ve uygunsuz 
kullanılmaları nedeniyle yayalar için 
güvenli olmayan bir atmosfer yaratabilir.

10.3.2 | Dar Ara Sokaklar | Örnek 1: 8 m

Mevcut | 8 m | 20 km/saat

Sokaklar
Yaya Öncelikli Mekânlar
Dar Ara Sokaklar
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Tasarım Önerileri

1 Şehirdeki işletmeler için mevcut 
cephe alanını artırın ve aktif zemin kat 
kullanımları yoluyla dar ara sokakları ve 
geçitleri dönüştürerek samimi mekânlar 
oluşturun.

Gerektiğinde yükleme ve diğer hizmetlerin 
yerine getirilebilmesini sağlamak için 
her sokak duruma göre değerlendirilip 
tasarlanmalıdır. 

Araçlara erişim verilirse seyahat hızını  
10 km/saat ile sınırlayın.

1

2

2 Acil durum araçlarının erişimi için 
3,5 metrelik erişilebilir bir engelsiz geçiş 
alanı sağlayın. Kalıcı mobilyalar, binalar 
boyunca engelsiz bir geçiş alanı korunacak 
şekilde bina kenarları boyunca veya 
şeridin ortasına yerleştirilebilir. Taşınabilir 
mobilyalar, zaruri ancak sık görülmeyen 
hareketleri engellemeyecek şekilde acil 
durum erişim yoluna yerleştirilebilir. Acil 
durumlarda yerel erişime yönelik plan 
yapın ve yakında transit ulaşım için bir yol 
sunun. Bkz. 6.7: Yük ve Hizmet Operatörleri 
için Tasarım.

Ara sokakların yakın çevresinde bisiklet 
park etme ve bisiklet paylaşma tesisleri 
sağlayın.

Özel durumlar haricinde dar ara 
sokaklarda araçların park etmesini 
yasaklayın.

Yükleme ve sevkıyat için erişimi, yaya 
aktivitesinin daha düşük olduğu sabah 
erken ve akşam geç saatlerle sınırlandırın. 

Hem her saatte güvenli bir ortam 
sağlamak hem de mekânın karakterini 
ve sunduğu deneyimi şekillendirmek için 
aydınlatma elemanlarından yararlanın.

Dar ara sokağın temiz ve engelsiz 
kalmasını sağlamak için düzenli bir bakım 
ve yönetim programı yapın. 

Birincil yaya alanlarının verimli bir şekilde 
drenajını sağlamak için kaldırımı eğimli 
tasarlayın.4

Bir dar ara sokağın daha yoğun trafikli bir 
caddeyle buluştuğu yerlerde koşullara, 
sokak boyutuna ve seyahat hızlarına 
uyması için yükseltilmiş yaya geçitleri 
sağlayın.5 Bkz. 6.3.5: Yaya Geçitleri.

Yeniden Tasarım | 8 m | 10 km/saat

Sokaklar
Yaya Öncelikli Mekânlar
Dar Ara Sokaklar
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Dar Ara Sokaklar | Örnek 2: 10 m

Göz Önüne Alınacak Ek Hususlar 

Yerel iklimin sokak deneyimi ve 
kullanımı üzerinde etkisi vardır. Hava 
şartlarına karşı koruma sağlamak ve yıl 
boyunca kullanımı teşvik etmek için ara 
sokakların üstünü kapatmayı göz önünde 
bulundurun. Rüzgardan koruma sağlamak 
üzere siperlikler kullanılabilir.

Kullanımlara ve işletme türlerine göre 
mekânın karakterini şekillendirmek için 
yerel sanatçıların, mahalle sakinlerinin ve 
işletmelerin katılımını sağlayın.6

Bina kenarlarındaki tabela kullanımı, farklı 
dokular ve malzeme çeşitliliği sokağa 
görsel çekicilik katar. 

Ticari dar ara sokaklarında aktif zemin kat 
aktivitelerine yer verilmelidir. Işletmeleri, 
etkinliği artırmak için doğrudan sokağa 
bakan geniş ve şeffaf açıklıklar sağlamaya 
teşvik edin.

Tokyo, Japonya. Ticari kullanımları barındıran ve acil durum çıkışı sağlayan 
bir arka ara sokak. 

Mevcut | 10 m | 20 km/saat
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Sidney, Avustralya. Angel Place ile Palings Lane'i birbirine bağlayan ve kısa 
süre önce dönüştürülen Ash Street restoranlar ve kafelerle doludur. 

Kahire, Mısır. Yerel bir dar ara sokak, akşamları mekânı güvenli ve canlı 
tutan aktiviteleri çeker. 

Yeniden Tasarım | 10 m | 10 km/saat

Sokaklar
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Konum: Melbourne Kent Merkezi; 
Melbourne, Avustralya 

Nüfus: 4,4 milyon

Kapsam: Dar ara sokaklardan oluşan 
kapsamlı bir ağ

Kamusal Mekân: Yaklaşık 5-10 m 

Bağlam: Karma Kullanım (Konut/Ticaret)

Maliyet: Dar ara sokağa göre farklılık 
göstermektedir

Finansman: Melbourne Belediyesi'nin 
yerel işletmelerle iş birliği

Hız: 0-5 km/saat (Çoğu ara sokakta araç 
erişimine izin verilmemektedir. Bazılarında 
ise sınırlı erişime izin verilmektedir.)

Melbourne, Avustralya'daki Dar Ara Sokaklar

Dar ara sokaklardan 
oluşan ağ, yerel 
işletmeleri destekleyen 
çekici ortamlar 
sunarken Merkezi 
İş Alanının (MİA) 
bağlantısını ve 
okunabilirliğini artırır. 

Block Place

Sokaklar
Yaya Öncelikli Mekânlar
Dar Ara Sokaklar

Centre Place Lane

Hardware Lane
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Genel Bakış

Melbourne'daki dar ara sokakların 
yeniden canlandırılması 1990'ların 
başında, Melbourne Belediyesi ve eyalet 
hükümetinin geri kalan dar ara sokakları 
koruyup iyileştirmek üzere çalışmalar 
yapmasıyla başlamıştır. Bu çalışmalar, 
insanları mesai saatlerinden sonra 
kent merkezine geri getirmeyi ve kent 
merkezini heyecan verici, güvenli ve 
misafirperver bir mekân haline getirmeyi 
amaçlayan daha büyük bir yenileme 
programının bir parçasıydı.

Sokaklar temizlendi, aktif sokak cepheleri 
ve karma kullanımlar teşvik edilmiştir. 
Yerel yönetim, uluslararası öğrenci 
nüfusunu kent merkezinde yaşamaya 
teşvik etmek ve kamusal mekânlara 
kültürel çeşitlilik ve enerji getirmek için 
üniversitelerle iş birliği içinde çalışmıştır.

Dar ara sokaklara heyecan ve keşif 
duygusu katmak amacıyla geçici bir 
kamusal sanat programı geliştirilmiştir. 
Başta kafeler olmak üzere küçük yerel 
satıcılar, MIA’ya taşınmaya ve sokağa 
bakan dar ara sokakları seçmeye teşvik 
edilmiştir. Satıcıların daha geç saatlere 
kadar açık kalması teşvik edilerek 
sokakların akşam saatlerinde de canlı 
kalması desteklenmiştir.

Temel Bileşenler

Araç trafiğinin olmadığı yaya öncelikli 
mekânlar.

Kaliteli döşeme malzemeleri ve özel 
tasarlanmış aydınlatma elemanları. 

Engellerin, babaların, bordürlerin 
ve sokaktaki gereksiz elemanların 
kaldırılması.

Temizlik, dar ara sokakların denetimi ve 
yön bulmanın daha iyi hale getirilmesi.

Kültür ve sanat etkinlikleri de dahil olmak 
üzere sokağın hareketlendirilmesi.

Hedefler

• Şehrin dar ara sokaklarının çekiciliğini 
ve hareketliliğini yeniden canlandırmak. 

• Şehir merkezi genelinde bağlantıyı ve 
okunabilirliği geliştirmek.

• Işletmeleri destekleyen yüksek kaliteli 
ve çekici bir mekân sağlamak.

• Çok farklı insanları şehir merkezinde 
yaşamaya ve vakit geçirmeye teşvik 
etmek.

Alınan Dersler

Dar ara sokakların başarısının anahtarı 
bina sahipleriyle iş birliği yapmaktan geçer.

Belediye ve küçük satıcılar arasındaki  
iş birlikleri dar ara sokak projelerine daha 
fazla yatırım çekmiştir.

Kaldırım kenarı yemek yeme aktiviteleri, 
soğuk mevsimlerde bile başarılı olmuştur.

Melbourne’daki dar ara sokaklar turistler 
için oldukça popüler bir çekim merkezi 
haline gelmiştir.

Katılım

Melbourne Belediyesi, yerel iş dernekleri, 
sanatçı toplulukları ve yerel halk 
dernekleri.

Melbourne'daki dar ara  
sokakların haritası

Melbourne kent merkezindeki en iyi 
bilinen ara sokaklardan bazıları yayaların 
şehir merkezinde gezinmeleri için bir dizi 
kestirme yol oluşturur.

1.  Malthouse Lane
2.  Hosier Lane
3.  Degraves Street
4.  Centre Place Lane
5.  Block Place
6.  Union Lane
7.  McKillop Street
8.  Hardware Lane

Flinders Cad.
Tren İstasyonu

St. Paul
Katedrali

Belediye
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Dar ara sokaklar, 19'uncu ve 20'nci yüzyıl boyunca özelleştirilmiş, 
kapatılmış, inşaat projelerine sahne olmuş ve ihmal edilmiştir. 

Ancak 1990'larda, dar ara sokakların gerçek potansiyeli fark 
edilmiştir. O zamandan beri, dar ara sokakları iyileştirip daha da 
geliştirmek için çaba gösterilmiştir.

Proje Takvimi
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Melbourne'daki Dar Ara Sokakların Haritası
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Yaya durakları cadde üstü ve 
kaldırım kenarı park yerlerinin 
geçici veya kalıcı olarak canlı ve 
erişilebilir yeni kamusal mekânlara 
dönüştürülmesidir. Sokak koltukları, 
cep parkları, mobil parklar veya 
kaldırım kenarı oturma yerleri  
olarak da bilinen bu alanlar, 
genellikle yerel yönetim ile yerel 
işletmeler, mahalle sakinleri veya 
mahalle dernekleri arasındaki bir  
iş birliğinin ürünüdür. Yaya durakları 
genellikle kaldırım kafelerinin 
genişletilmesine veya sokak 
mobilyalarının yerleştirilmesine izin 
vermeyecek kadar dar veya sıkışık 
kaldırımlar boyunca uygulanır. 

Mevcut Koşullar 

Yaya durağı uygulamasında genellikle 
iki veya daha fazla paralel park alanının 
veya üç ya da dört açılı park alanının 
dönüştürülmesi söz konusudur. Mekânın 
kurgusu; konuma, bağlama ve istenen 
karaktere göre değişiklik gösterecektir. 

Yaya durakları, yüksek yaya hacmine ve 
yerel ticari faaliyete sahip ancak yayalar 
için kamusal alan bulunmayan sokaklara 
yerleştirilebilir. 

Yol üzeri parklanmanın sokaktaki 
aktivitelerin yayılması nedeniyle sık 
sık engellendiği yerlerde kent yönetimi 
tarafından bu alanların halka açık ve 
erişilebilir kalması gerekecek şekilde bir 
veya daha fazla park yerinin kullanımında 
değişikliğe izin verilebilir. 

10.3.3 | Yaya Durakları | Örnek

Mevcut 

Sokaklar
Yaya Öncelikli Mekânlar
Yaya Durakları



KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERI206 KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERI 207

3 Yaya duraklarının kolay erişilebilir 
olmasını sağlamak ve takılıp düşme 
tehlikesini önlemek için kaldırıma düz bir 
geçişe sahip olduğundan emin olun.

Yaya duraklarını kavşaktan en az 5 metre 
uzağa yerleştirin. Bir yaya durağının bir 
kavşağın yakınına yerleştirilmesinin 
düşünüldüğü durumlarda dönüş yapan 
trafik hacmini, yaya akışlarını, görüş 
hattını ve görüş mesafesini analiz edin.

Yaya duraklarını hırsızlığa imkân ve 
ihtimal tanımayacak şekilde döşeyin. 
Yer seçiminde hem gündüz hem de gece 
gözetim düzeyi dikkate alınmalıdır. 

Esnekliği ve kullanılabilirliği artırmak için 
taşınabilir masalar ve sandalyeler kullanın 
ve oturma ve diğer özellikleri yaya durağı 
ile bütünleştirin. Taşınabilir mobilyaları 
yönetebilmek ve bunları gece boyunca 
imkânlar dahilinde başka bir yerde 
saklamak için iş birliği yapın. 

Tasarım Önerileri

1 Yaya durakları; hareket eden 
trafiğe, yayalara ve park halindeki 
araçlara görüş netliği sağlamak için yaya 
durağından 1,2 metrelik bir mesafede 
tekerlek durdurucular kullanılarak 
tamponlanmalıdır. Bu tampon, aynı 
zamanda bitişikteki mülk sahipleri için 
kaldırım kenarı çöp toplama alanına yer 
sağlamak için bir alan görevi görebilir.

2 Yaya duraklarını trafikte görünür 
kılmak için esnek direkler veya babalar 
gibi dikey elemanlar kullanın. 

Yaya durakları için minimum 1,8 metre 
genişliğe veya park şeridinin genişliğine 
olanak sağlayın. 

Yaya durağı tasarımının yağmur suyu 
akışına engel teşkil etmemesi için taban 
ile platform arasında alternatif drenajı 
kolaylaştıracak küçük kanallara yer verin. 

1

2

3

Bir yaya durağının altyapısı için yapılan 
tasarımlar farklılık gösterir ve sokağın 
eğimine ve yapının genel tasarımına 
bağlıdır. Altyapı, yolun yüzeyiyle uyumlu 
olmalı ve yaya durağı için düzgün bir yüzey 
sağlamalıdır.7

Yüzeyin altına yerleştirilen farklı 
yüksekliklere sahip güverte kaideleri düz 
bir zemin elde etmek için yaygın olarak 
uygulanır. Diğer bir yöntem ise çelik altyapı 
ve açılı kirişler kullanmaktır. 

Tehlikeleri en aza indirmek ve tekerlekli 
sandalye erişilebilirliğini sağlamak için 
kaymaz yüzeyler kullanın.

Zeminlerin yük mukavemeti yerel 
koşullara göre değişir. En az 450 kg/metre 
için tasarım yapın.8

Mekânı tanımlamak için açık 
parmaklıklardan yararlanın. Parmaklıklar 
0,9 metreden yüksek olmamalı ve en az  
90 kg yatay kuvvete dayanabilmelidir. 

Yeniden Tasarım 

Sokaklar
Yaya Öncelikli Mekânlar
Yaya Durakları
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Göz Önüne Alınacak Ek Hususlar

Bir yaya durağının tasarımı, paydaşların 
veya başvuru sahiplerinin isteklerine göre 
farklılık gösterir. Tasarımlar; oturma alanı, 
yeşil alan, bisiklet parkları veya başka 
özellikler içerebilir fakat her zaman halk 
için bir çekim merkezi ve hoş bir buluşma 
yeri yaratmaya çalışılmalıdır.

Uygun güvenlik standartlarını korurken 
yerel koşulları geliştiren yaratıcı bir 
tasarımı teşvik etmek için şehir veya bölge 
düzeyinde öneriler geliştirilmelidir.

Bazı durumlarda yaya durakları sokak 
satıcıları tarafından yönetilebilir ve 
portatif dükkanlar olarak işlev görebilir. 

Yaya duraklarının komşu işletmelerle 
veya çevredeki sakinlerle iş birliği 
içinde yönetilmesi daha kolaydır. Yaya 
duraklarını planlamak, finanse etmek ve 
bakımlı, güvenli ve temiz tutmak için yerel 
paydaşların katılımını sağlayın. 

Yerel paydaşların olmadığı durumlarda 
yaya durağı geleneksel bir park veya 
kamusal alan olarak yerel yönetim 
tarafından yerleştirilip yönetilebilir.

Yaya durakları, düşük maliyetli 
malzemeler ve toplumun katılımıyla 
oluşturulabildiği için uygulanıp test 

edilmeleri kolaydır. Park yerlerini kamusal 
mekânla değiştirmenin uzun vadeli 
etkisini tahmin etmek için karşılaştırmalı 
veri toplama fırsatı sunarlar. 

Yaya duraklarını izleyip ölçmenin 
en iyi yolu yaya duraklarının yerel 
yönetimlerin ulaşım, planlama veya imar 
işleri departmanları tarafından şehir 
çapında bir programın parçası olarak 
yönetilmesidir.

Kent yönetimleri, yaya duraklarının daha 
uygun maliyetli olmasını sağlamak için 
prototipler veya standartlaştırılmış 
tasarımlar kullanmayı tercih edebilir. 

Bu tipik yaya durağı kesitinde kaldırım ve yaya durağı yüzeyi arasında düz bir geçiş sağlamak için yol 
yatağının eğiminin nasıl yerleştirilebileceği görülmektedir. 

Yaya durakları kurgu ve tasarım bakımından farklılık gösterir ancak genellikle iki ya da daha fazla 
paralel park alanının veya üç ya da dört açılı park alanının yerini alırlar. Oturma yerleri, masalar, bitkiler, 
bisiklet parkları, sanat eserleri, gölgelikler ve başka bileşenler içerebilirler. 

Yaya duraklarının içinde veya hemen 
yanında bisiklet parkları veya fiziksel 
aktivite ekipmanlarına yer verilebilir.

Şiddetli kar yağışı, aşırı yağmur veya 
sellerin olduğu şehirlerde mevsimsel 
kullanım göz önünde bulundurulmalı 
ve yerel bakım protokolleri dikkate 
alınmalıdır. 

Yaya durakları öncelikli olarak mahalle 
sakinlerine yönelik olarak tasarlansa da 
yaya yoğunluğunu artırdıkları ve komşu 
işletmeler için gelir artışı sağladıkları 
görülmüştür.9

Sokaklar
Yaya Öncelikli Mekânlar
Yaya Durakları
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SÃO PAULO, BREZİLYA

2014 yılında Padre João Manuel Caddesi'ndeki ilk yaya 
durağı projesinin başarısının ardından yaya durakları, sokak 
tasarımının bir parçası olarak ilave kamusal alanları teşvik 
etmek için São Paulo'nun şehir genelindeki nazım planının bir 
parçası haline gelmiştir. Artık kent çapında yaya duraklarının 
oluşturulması ve bakımı özel bir kanunla (DECRETO No 55.045) 
düzenlenmektedir. Bu yaya durakları; sabit oturma yerleri, 
çiçeklikler ve bisiklet park yerlerinden oluşmakta ve süreç 
yerel tasarım önerileriyle düzenlenmektedir. 
 Mayıs 2016 itibarıyla, São Paulo'da özel girişimler tarafından 
toplam 42 yaya durağı inşa edilmiştir ve belediye, programın 
şehrin diğer bölgelerine genişletilmesi için her bölgede birer 
tane olmak üzere ilave 32 yaya durağı yapılmasına karar 
vermiştir. 

GLASGOW, İSKOÇYA

Bir yükleme alanının yerine oluşturulan bu pilot yaya durağı, 
Glasgow Kent Meclisi tarafından yürürlüğe alınan daha geniş 
bir Yenileme Çerçevesinin bir parçasıdır. Bu yaya durağı, bu 
durağın ev sahibi ile iş birliği içinde tasarlanmış ve ahşap 
banklar, bitkiler, mevsimlik bir gölgelik ve yerel bilgi panoları 
içermektedir. Community Safety Glasgow (Glasgow Halk 
Güvenliği) tarafından, Community Pay Back Program'daki 
(Topluma Geri Ödeme Programı) gönüllülerin yardımıyla inşa 
edilen yaya durağı geri kazanılmış ahşap kullanılarak inşa 
edilmiştir.

LİMA, PERU

Lima'daki ilk yaya durağı Pocket Urban Intervention adlı atölye 
çalışmasının bir sonucu olarak Şubat 2015'te tasarlanmıştır. 
Bu yaya durağı, belediye yetkililerinin mekânın kullanım süresi 
ve kalitesi konusunda şüpheci yaklaşması nedeniyle yerel bir 
kurumun öğrenci ve öğretmenlerinin mali kaynak yaratması ve 
çaba göstermesi sayesinde inşa edilmiştir. Medya ve yerel halk 
tarafından oldukça iyi karşılanan proje, San Borja Belediyesi 
Çevre Dairesi tarafından başlatılan “New Green Spaces” 
(Yeni Yeşil Alanlar) adlı yeni bir programın parçası haline 
getirilmiştir. Kentin başka yerlerinde de yaya duraklarının inşa 
edilmeye devam edilmesi planlanmaktadır. 

São Paulo, Brezilya. Şehirdeki yaya duraklarını düzenleyen yeni 
politikalara emsal teşkil eden Padre João Manuel Caddesi üzerindeki  
bir yaya durağının yukarıdan görünümü.

Glasgow, Iskoçya. Bu yaya durağı, City Center Regeneration (Kent 
Merkezini Yenileme) pilot projesi kapsamında Sauchiehall Yenileme 
Çerçevesi'nin bir parçası olarak inşa edilmiştir.

Lima, Peru. San Borja'da Ocupa Tu Calle adlı bir organizasyon tarafından 
düzenlenen ve Lima Cómo Vamos ve Fundación Avina tarafından desteklenen 
bir atölye çalışmasının parçası olarak tasarlanan bir yaya durağı.

Sokaklar
Yaya Öncelikli Mekânlar
Yaya Durakları
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Konum: San Francisco, Kaliforniya, ABD

Nüfus: 0,8 milyon 
Metropoliten: 4,5 milyon

Kapsam: Kent genelinde yerleştirilen 65 
yaya durağı; kent genelinde oluşturulan  
7 sokak meydanı

Boyut: 2-2,5 m x 10-12 m

Bağlam: Karma Kullanım (Konut/Ticaret)

Maliyet: Ticaret ve konut 
• Inşaat 10.000-30.000 ABD doları
• Harçlar 2.000 ABD doları
• Yıllık ruhsat 250 ABD doları

Finansman: Özel 
(Inşaat maliyeti ve harçlar başvuru sahibi 
tarafından karşılanmıştır.)

Genel Bakış

San Francisco, ilk yaya durağının 
oluşturulduğu yer olarak ün kazanmıştır. 
Yaya durakları, belediyedeki farklı 
kuruluşların sergilediği ve bugün 
Pavements to Parks (P2P - Kaldırımdan 
Parka) programı olarak adlandırılan ortak 
çabanın bir parçası olarak 2009 yılında 
sokak meydanlarıyla birlikte ortaya 
çıkmıştır.

Yaya durakları, kâr amacı gütmeyen 
yerel kuruluşların ve işletme sahiplerinin 
katılımı nedeniyle, bağlam odaklı sokak 
iyileştirmeleridir. 

Yaya duraklarının ve benzer küçük ölçekli 
açık alanların yaratılması, ABD’de ve 
dünyanın farklı yerlerinde çok sayıda 
şehirde yaygın bir girişime ilham 
kaynağı olmuştur. Mart 2015 itibarıyla, 
San Francisco'da işletme sahipleri, 
mahalle grupları, kâr amacı gütmeyen 
organizasyonlar ve diğer kuruluşlar 
tarafından 60'tan fazla yaya durağı 
oluşturulmuştur. 

Pavements to Parks; San Francisco, ABD

Fotoğraflar: Sam Heller 

Yaya durakları, özellikle kaldırımların 
yetersiz, çok küçük veya çok 
kalabalık olduğu alanlarda kamusal 
mekânı genişletmek için basit ve 
uygun maliyetli bir yol sunar.

Sonra

Önce
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Değerlendirme

Yaya aktivitesinde artış

Yaya duraklarına ve sokak meydanlarına 
dönüştürülen karayollarının metrekare 
olarak miktarı

Yaya duraklarında kendilerini araçlar 
karşısında "çok güvende" hisseden 
yayaların oranı

Bisiklet hacmi artışı

+%4

+%11

Dönüştürülen park yerleri (2009-2015)

160

5.600

%61

Alınan Dersler

Küçük Adımlarla Başlayın. Gezici 
tanıtımlar ve kısa süreli pilot 
uygulamalar, daha büyük ve daha uzun 
vadeli kurulumlar hakkında diyaloğun 
başlatılmasını sağlar.

İzleme Önemlidir. Bir projenin çeşitli 
pilot aşamalarından sonra çıkarılan 
dersleri ve izlenecek adımları kent ve 
yerel paydaşlarla paylaşın. Paydaşların 
rollerini, beklentilerini, tasarım ve işletme 
parametrelerini bir projenin ve programın 
farklı aşamalarında geliştikçe belgeleyin.

Eşitliği Vurgulayın. Program büyüdükçe 
dezavantajlı mahallelere ve topluluklara 
hizmet sunulduğundan emin olun.

Başarının Anahtarları

Günlük operasyonları ve bakımı 
denetleyen güçlü bir görevli veya yerel 
ortak uzun vadeli başarı için büyük önem 
taşır. 

Kent yönetimleri farklı proje ortakları 
kazanmaya çalışmalıdır. Bunlar, işletme 
sahipleri ve ticari kuruluşların yanı sıra 
mahalle organizasyonları, hizmet veya 
kültür kurumları veya kâr amacı gütmeyen 
diğer kuruluşlar olabilir.

Gün ve hafta boyunca hareketli olması 
bir kamusal alanın sevilip kullanılmasını 
sağlar. Hareketlilik aynı zamanda daha 
fazla güvenlik ve konfor duygusuyla 
birlikte daha fazla sosyal etkileşimi 
teşvik eder. Ideal alanlar doğal olarak 
yaya hareketliliği oluşturan kullanımlarla 
çevrilidir.

Yerel kültürel ve kurumsal ortaklarla 
gerçekleştirilen düzenli programlar; 
mekân için olumlu bir kimlik, yerel 
sahiplenme ve övünç oluşturmaya 
yardımcı olur.

Temel Bileşenler

Yaya durakları yerinden sökülebilir ve 
kaldırım kenarı drenajına engel teşkil 
etmez.

Yaya durakları kamuya açıktır; görevliler 
bunları özel veya ticari amaçlarla 
kullanamaz.

Yaya durakları, herkes tarafından 
erişilebilirdir. Hepsi tekerlekli sandalye 
erişimi için engel olmaksızın kaldırıma 
kadar yükseltilmiştir.

Hedefler

• Sokağın potansiyelini yeniden 
düşünmek. 

• Mahalle etkileşimini teşvik etmek.
• Yaya güvenliğini ve aktivitesini artırmak. 
• Motorsuz taşımayı teşvik etmek.
• Yerel işletmeleri desteklemek.

Katılım

San Francisco Planlama Departmanı, San 
Francisco Imar Işleri, Belediye Ulaşım 
Ajansı (SFMTA), Yerel Işletmeler Derneği, 
vatandaş dernekleri, kâr amacı gütmeyen 
kuruluşlar ve Toplumsal Fayda Bölgeleri 
(Community Benefit Districts).

0 0,5 1 mil

Presidio Finans
Bölgesi

SoMa

MissionSunset

Golden Gate Parkı

Pasi�k
Okyanusu San Francisco Körfezi

San Francisco'daki Yaya Ceplerinin Haritası (2015)
0 1 mil

Sokaklar
Yaya Öncelikli Mekânlar
Yaya Durakları

Mart 2015 itibarıyla: 
Yerleştirilen yaya cepleri 
Planlanan yaya cepleri
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10.3.4 | Yaya Meydanları | Örnek

Kamusal meydanlar, sokağın 
yeterince kullanılmayan alanlarını 
çevre sakinleri ve işletmeler için 
canlı sosyal alanlara dönüştürür. 
Kent yönetimi ile bir mahalle grubu 
veya iş dernekleri arasındaki başarılı 
iş birliklerinin sonucudur. Kent 
yönetimi gereken alanı sunarken, 
paydaşlar mekânı idame ettirir, 
yönetir ve programlar. Meydanlar, 
çevredeki sokaklara ve kamusal 
alanlara hareketlilik katarak 
ticareti artıran ve sokak yaşamını 
canlandıran bir yaya trafiği yaratır.10

Mevcut Koşullar 

Büyük veya karmaşık kavşaklar, özellikle 
yayalar için genellikle kaotik ve çekici 
olmayan bir yürüme deneyimiyle 
sonuçlanan kafa karıştırıcı bir trafik 
düzenine sahiptir. 

Düzensiz yaya geçitleri, kırılgan 
kullanıcılar için taşıtlara maruz kalma 
süresini artıran ve tercih edilen yaya 
güzergâhları boyunca enformel geçişleri 
teşvik eden uzun yaya geçidi mesafelerine 
neden olur.

Karmaşık geometri, kaldırımın büyük 
bölümünün yeterince kullanılmamasına 
ve güvenlik ve konfor koşullarının daha da 
kötüleşmesine yol açar.

Mevcut 

Sokaklar
Yaya Öncelikli Mekânlar
Yaya Meydanları

Buenos Aires, Arjantin'de Bir Kavşak

Sonra

Önce
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Kamusal meydanda park etmeyi 
yasaklayın. Ilk başta, izinsiz parklanmaları 
önlemek için denetim yapılması 
gerekebilir. 

1 Araçların alana girmesini yasaklayan 
işaretlerle meydanın sınırlarını tanımlayın. 
Bunun için boyalar kullanılabilir veya 
babalar ya da çiçeklik eklenebilir.

Görme bozukluğu olan veya hareket 
engelli bireylerin mekânda gezinmesine 
gerekli dikkati gösterin; erişilebilir 
rampalar ve yüzeyler ve farklı modlara ait 
bölgeler arasında yüksek renk zıtlığına 
sahip hissedilebilir uyarı şeritlerinden 
yararlanın. Bkz. 6.3.8: Evrensel Erişim.

Malzemelerin seçiminde ve meydanın 
bakım planında yerel iklimi ve dayanıklılığı 
göz önünde bulundurun.11

Günün her saatinde güvenliği sağlamak 
için yeterli aydınlatma sağlayın.

2 Alanın esnek bir şekilde 
kullanılabilmesine olanak vermek ve 
maliyetleri kısıtlamak için kalıcı ve geçici 
oturma yerlerini karışık olarak sağlayın. 
Mobilyaların gece sabitlenmesi gerekip 
gerekmediği bakımdan sorumlu ortaklar 
tarafından belirlenmelidir.12

3 Bir meydanın dönen araçlar 
tarafından işgal edilen köşeleri ve 
diğer alanları, sürücüleri yeni kaldırım 
çizgisi konusunda uyaran çiçeklikler ve 
babalar gibi ağır nesneler kullanılarak 
donatılmalıdır.

Yeterli alan olan yerlerde bisiklet park 
yerleri veya bisiklet paylaşım istasyonları 
kurun. 

Geçici ve kalıcı tasarımlarda yük yükleme 
ve boşaltmayı sabah erken veya gece geç 
saatlerde düzenleyin. 

Drenaj kanallarını ve geçirgen yüzeyleri 
meydan tasarımına dahil edin. Alanlar 
minimum çapraz eğime sahip olmalı ve 
genel eğimi azaltan kenar uygulamaları 
kullanmalıdır.

Tasarım Önerileri

Tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını daha 
iyi dengelemek için sokağın bboyutları 
yeniden düşünülünce ekstra alanlar 
ortaya çıkarılabilir. Bu alanlar, yeniden 
yaya kullanımına tahsis edilerek bir 
mahallenin açık alan ihtiyacına katkıda 
bulunulabilir. 

Kamusal meydanları kullanarak aksi 
takdirde güvenli olmayabilecek veya 
yeterince kullanılamayacak kavşakları 
yeniden kurgulayıp canlandırın. 
Meydanların yeniden kurgulanması 
sayesinde trafik hızları düşürülerek, 
karmaşık trafik modelleri sadeleştirilerek 
ve olası tehlikeli çarpışmaların azaltılması 
sağlanarak kavşaklar daha güvenli 
hale getirilebilir. Bkz. 11.11: Karmaşık 
Kavşaklar: Kamusal Meydanların 
Eklenmesi.

Meydanlar, sokakların yeterince 
kullanılmayan bölümlerini dönüştürür, 
hareketlendirir ve yaya talebinin 
karşılanmadığı ve yaya trafiğinin yola 
taştığı yerlerde rahatlama sağlar. Yolu ve 
kavşakları daha kompakt hale getirir ve 
yayaların geçişini kolaylaştırırlar.

1

2

3

Yeniden Tasarım 

Sokaklar
Yaya Öncelikli Mekânlar
Yaya Meydanları
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Göz Önüne Alınacak Ek Hususlar

Yerel paydaşların projeden haberdar 
olmasını ve projeye dahil olmasını 
sağlamak için uygulama öncesinde 
bilgilendirme tabelalarından 
yararlanılması ve topluma erişim 
çalışmaları yapılması önerilir. 

Sanat enstalasyonları, performanslar, 
satıcılar ve pazarlar, kamusal meydanların 
kalitesini iyileştirip meydan için bir kimlik 
yaratırken yerel sanatçıların, toplulukların 
ve işletme sahiplerinin de sürece dahil 
olmasını sağlar.

Meydanlar; boyama, epoksili çakıl, 
taşınabilir çiçeklikler ve esnek oturma 
yerleri gibi düşük maliyetli malzemelerle 
geçici bir müdahale olarak kullanıma 
sunulabilir. Bu geçici uygulama, kısa 
vadede bir kamusal alan için halk arasında 
destek oluşmasına ve yüksek maliyetli 
inşaattan önce tasarım çözümlerinin halk 
tarafından test edilmesine olanak tanır. 

Geçici meydanlar şu koşullarda uygundur: 
• Mevcut trafikteki güvenlik veya 

işletim sorunları bir kavşağın geçici 
olarak yeniden kurgulanmasını gerekli 
kılıyorsa.

• Bir meydanın kalıcı olarak inşası için 
fonlar tahsis edilmiş ancak sermaye 
uygulamasına birkaç yıl kalmışsa. 

Kent Yönetimlerinin Yürüttüğü 
Meydan Programları

Yerel yönetimler, yolun bazı kısımlarını 
ıslah etme fırsatlarını belirlemeli ve 
bunları düzenli planlama, tasarım ve 
inşaat çalışmalarının bir parçası olarak 
kamusal alana dahil etmelidir. Meydanın 
bakımı daha sonra belediye bütçesiyle 
yapılabilir veya süregelen bakımı 
yönetmek için yerel toplum kuruluşlarıyla 
iş birliği yapılabilir.

Toplulukların Yürüttüğü Meydan 
Programları

Kent yönetimleri; topluluk grupları, kâr 
amacı gütmeyen kuruluşlar, dernekler veya 
iş geliştirme bölgeleri gibi yerel ortakların 
başvuruda bulunarak yeni bir meydan 
alanı önerdiği yerlerde resmi bir kamusal 
meydan programı başlatmalıdır. 

Resmi iş birlikleri, topluluk ortaklarının 
meydandaki canlılığın, güvenliğin ve 
hareketliliğin korunması için işletilmesi, 
bakımının yapılması, yönetilmesi ve 
programlanmasını taahhüt ederek alan 
için sorumluluk üstlenmelerini sağlar. 

Belediyeler, açık alan eksikliği olan 
mahallelere öncelik verebilir ve haklın 
katılımının sağlandığı bir süreç yoluyla 
meydanın tasarımını ve inşaatını finanse 
edebilir.

MEXICO CITY, MEKSİKA

Mexico City'nin kalbindeki 20 Kasım Bulvarı, 2014 yılında az 
kullanılan iki motorlu taşıt şeridi yerine 730 metrelik kamusal 
alan kurgulanmasıyla geçici malzemelerle dönüştürülmüştür. 
Bu meydan, kaldırımın genişletilmesi sayesinde kamusal alan 
miktarını artırmıştır. 

Sokaklar
Yaya Öncelikli Mekânlar
Yaya Meydanları

MOSKOVA, RUSYA

Moskova'nın tarihi bölgesinde bulunan Chernigovsky Lane 
kiliseler ve tarihi binalarla çevrili dar bir sokaktır. Mahalle 
sakinleri, sokağı bir yaya meydanına dönüştürmek için 
yerel yönetimle iş birliği yapmıştır. Meydan, Moskova şehir 
merkezinde yoğun bir günün ardından dinlenmek isteyen kent 
sakinleri ve turistler için popüler bir yer haline gelmiştir.
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Meydan Düzenlemeleri

Kurgu 1: Geri Kazanılan Meydanlar

Kurgu 2: Yapı Adası Boyunca Uzanan Meydanlar

Kurgu 3: Kavşak Meydanları

Kurgu 4: Kaldırım Uzantısı Meydanlar

Geri kazanılan meydanlar; ekstra sokak mekânı, boş park 
yerleri, yükseltilmiş yapıların altındaki alanlar ve genel koşullar 
için uygun şekilde düzenlenmemiş diğer alanların alınmasıyla 
oluşturulur. Bu meydanlar, yüksek yaya hacimleri ve kamusal alan 
eksikliği olan yerler için tasarlanmıştır. Kamusal alanları bitişik 
arazi kullanımlarına bağlayıp karşılaşmaları azaltırlar. 

Yapı adası boyunca uzanan meydanlar, sokakların bir veya daha 
fazla yapı adası için kapatılması veya süper yapı adalarıyla 
kamusal alan tahsis edilmesi yoluyla geliştirilir. Bu meydanlar; 
şehir merkezleri, su kenarları, önemli varış noktaları ve alışveriş 
alanları gibi yüksek yaya yoğunluğuna sahip bulunur. Daimi olarak 
engelsiz bir geçiş alanı sağlanarak evrensel erişilebilirliğe ve 
acil durum müdahale araç erişimine izin verilmelidir. Bu yollar 
boyunca ağaçlar, saksılar, aydınlatma elemanları, banklar ve diğer 
mobilyalar sıralanabilir.

Bu meydanlar, kavşakların daha kompakt olacak bir şekilde 
yeniden düzenlenmesini mümkün kılarak yayalar için ilave alan 
sağlar. Kesişen sokaklar, sokak köşeleri ve trafik adaları arasında 
kalan boşlukları kullanan bu alanlar, daha güvenli ve daha aktif 
bir yaya ortamı sağlar. Bu meydanların temel özelliği daha küçük 
boyutlu olmaları ve sivri köşeli şekillere sahip olmalarıdır. Bu 
meydanlarda araçlardan koruma sağlamak üzere babalara, sokak 
işaret levhalarına ve bisiklet paylaşımı tesislerine yer verilebilir. 
Bu kurgu, yaya geçidi mesafelerini azaltır ve trafiği yavaşlatır.

Bu meydanlar, bir yapı adası boyunca kaldırımlar genişletilerek 
yayalar için daha büyük bir mekân oluşturulmasını sağlar. Bu gibi 
durumlarda yaya hareketinin engelsiz bir şekilde akmasına izin 
vermek için doğrusal engelsiz yaya geçiş alanlarının korunması 
büyük önem taşır. Kamusal mekân ve yürüyüş yollarının sınırlarını 
çizmek üzere peyzaj bileşenlerinin yanı sıra sabit veya hareketli 
diğer elemanlar kullanılabilir. 

Sokaklar
Yaya Öncelikli Mekânlar
Yaya Meydanları
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Plaza Program (Meydan Programı); New York City, ABD

Konum: New York City, ABD 

Nüfus: 8,4 milyon 
Metropoliten: 20 milyon

Kapsam: Kent geneli

Kamusal Mekân: Farklılık gösterir

Bağlam: Karma Kullanım (Konut/Ticaret)

Finansman: Kamu ve özel

Temel Bileşenler

Konforu ve aktif kullanımları en üst düzeye 
çıkaran görsel olarak iyileştirilmiş bir yaya 
alanı.

Başta maksimum esneklik sağlayan 
hareketli oturma yerleri ve masalar olmak 
üzere sokak mobilyaları. 

Açık hava aktiviteleri için genişletilmiş 
alanlar.

Hedefler

• Yayalar için bir varış noktası 
oluşturmak.

• Yürünebilirliği artırmak.
• Toplu taşımaya erişimi iyileştirmek.
• Araç ve yaya güvenliğini artırmak.
• Yerel kalkınmayı desteklemek ve yerel 

halkla iş birlikleri oluşturmak.
• Mahalle karakterini koruyup 

geliştirmek.
Sonra

Önce

Fotoğraf: NYC Ulaşım Departmanı (DOT)

Sokaklar
Yaya Öncelikli Mekânlar
Yaya Meydanları
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Green Light for Midtown (Midtown için Yeşil Işık) 

Green Light for Midtown (Midtown için Yeşil Işık), Manhattan'ın 
Midtown mahallesindeki Broadway koridorunda hareketliliği ve 
güvenliği artırmaya yönelik önemli bir girişimdir. Proje sayesinde 
Times Meydanı ve Herald Meydanı alanlarında yeni yaya 
meydanlarının yanı sıra Columbus Kavşağı ve Madison Meydanı 
arasındaki Broadway koridoru boyunca güvenlik iyileştirmeleri 
yapılmıştır. Ulaştırma Departmanı, projenin uygulanmasından 
önceki ve sonraki aylarda kapsamlı veriler toplayarak bu 
önlemlerin etkilerini vurgulamıştır. 

Green Light for Midtown Projesinin Değerlendirmesi

Times 
Meydanı'ndaki 
yaya hacmi artışı

Proje 
alanındaki yaya 
yaralanmalarında 
görülen azalma

Proje alanındaki 
sürücü ve yolcu 
yaralanmalarında 
kaydedilen azalma

6. Cadde'de otobüs 
kullanımında 
görülen artış

Times Meydanı'nın 
"çok daha iyi" hale 
geldiğini söyleyen 
yayaların oranı

+%11 %74
Bölgedeki tanecikli 
maddelerde 
görülen azalma

-%40 -%35 -%63 +%1,5

Green Light for Midtown Projesinin Takvimi

2009-2015 (Yaklaşık 6 yıl)
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Genel Bakış

New York Şehri Ulaşım Departmanı (DOT) 
tarafından yürütülen Plaza Program 
(Meydan Programı), kent genelinde 
yeterince kullanılmayan yollarda uygun 
maliyetli, yüksek kaliteli kamusal alanlar 
yaratmayı amaçlayan bir girişimdir.

Program, özellikle yaya yoğunluğu 
yüksek veya düşük gelirli mahallelerde 
açık alan eksikliği yaşanan bölgeleri 
önceliklendirmeyi amaçlamaktadır.

Meydanların yerel ekonomik canlılığı, yaya 
hareketliliğini, toplu taşımaya erişimi ve 
güvenliği artırdığı ortaya konmuştur.

NYC DOT, yerel toplulukların ihtiyaçlarını 
karşılayan meydanlar geliştirmek için kâr 
amacı gütmeyen başvuru sahipleriyle iş 
birliği yapmaktadır. Ulaşım Departmanı, 
süregelen bakım işlerini yönetmek için 
yerel gruplarla birlikte çalışmaktadır.

2015 itibarıyla şehir genelinde 
planlama, tasarım, inşaat veya 
tamamlama aşamasında olan 71 meydan 
bulunmaktadır ve 49 meydan da halkın 
kullanımına açılmıştır.

Alınan Dersler

Plaza Program (Meydan Programı) sosyal 
toplanmaları destekleyen, yer duygusunu 
artıran ve yaya hareketini ve güvenliğini 
artıran olanaklar sağlamak için uygun 
maliyetli bir uygulamadır. 

Program, kalıcı değişimi desteklemek için 
veri toplamak üzere geçici değişikliklerden 
yararlanarak geçici yüzey uygulamaları 
yoluyla değişiklikler için dayanak 
oluşturur.

Bir başvuru süreciyle yeni kamusal 
alanların oluşturulmasının 
kolaylaştırılması, kent sakinlerinin 
mahallelerinde meydanlar talep  
etmesine olanak tanır.

Katılım

NYC Ulaşım Departmanı (DOT), Şehir 
Planlama Departmanı, Tasarım ve Inşaat 
Departmanı, özel ortaklıklar, vatandaş 
dernekleri, savunucu gruplar ve Iş 
Geliştirme Bölgeleri.

Sokaklar
Yaya Öncelikli Mekânlar
Yaya Meydanları

Pearl Sokağı, New York. Oturma yerleri ve 
bitkilerle hareket kazandırılan meydan.

Sonra

Önce

Pearl Sokağı, New York. Park yeri olarak 
kullanılarak yeterince yararlanılmayan alanlar.
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Dünyanın dört bir yanındaki birçok dar, kalabalık 
sokak, günün yoğun saatlerinde veya sokağın sıkışık 
olduğu noktalarda enformel olarak paylaşımlı 
sokaklar olarak işlemektedir. Yayalara, bisikletlilere 
ve motorlu araçlara ayrılan alanlar arasındaki resmi 
ayrımların ortadan kalktığı sokak, herkes tarafından 
paylaşılır ve her kullanıcı diğerlerine karşı giderek 
daha bilinçli ve saygılı hale gelir. 

Yaya faaliyetlerinin yüksek olduğu ve araç 
hacimlerinin düşük veya araç girişinin teşvik 
edilmediği yerlerde paylaşımlı sokak mekânları 
dikkate alınmalıdır. En kesiti ayrı şeritlerde hareket 
eden araçlarla evrensel erişim sunan kaldırımlara izin 
veremeyecek kadar dar olan sokaklar, güvenli hareket 
ve çeşitli faaliyetlere izin verecek şekilde yeniden 
tasarlanabilir.

Paylaşımlı sokaklar, yayalara geçiş hakkı verir. 
Tasarımlar yerel koşullara ve kültüre göre farklılık 
gösterse de kaldırımlar kaldırılarak malzemeler ve 
alan tahsisi yoluyla araçların misafir olduğu gösterilir. 

Ticari alanlardaki paylaşımlı sokaklar açık havada 
yemek yeme, kamusal alanda oturma, sanat eserleri 
ve peyzaj düzenlemeleri yoluyla canlılık ve hareketlilik 
kazandırarak kamusal alan ağına ciddi katkıda 
bulunabilir. Yerleşim alanlarındaki paylaşımlı sokaklar 
ön bahçelerin uzantısı, komşularla buluşma mekânı 
ve topluluk inşa etme yerleri haline gelir. Paylaşımlı 
uygulamalar, sokakları tüm kullanıcılar için daha 
güvenli hale getirir.

Paylaşımlı 
Sokaklar

10.4
10.4.1 Ticaret Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar 

10.4.2 Konut Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar

Sokaklar
Paylaşımlı Sokaklar

Bogotá, Kolombiya



219

Sokaklar
Paylaşımlı Sokaklar
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10.4.1 | Ticaret Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar | Örnek 1: 12 m

Paylaşımlı ticari sokaklar, araçların 
belirlenen saatlerde rahat yükleme 
ve boşaltma yapmasına izin verecek 
şekilde tasarlanır. Bu sokaklar; yaya 
hacmi, tasarımı ve diğer ipuçlarını 
kullanarak trafik hızlarını düşürmek 
amacıyla düzenlenir.

Mevcut Koşullar

Paylaşımlı sokaklar, kamusal mekânların 
dar olduğu tarihi şehirler için sıradan 
bir durumdur. Arabalar, motosikletler, 
bisikletler ve yükleme araçları bir 
veya iki dar trafik şeridini paylaşabilir. 
Alanın sınırlı olması nedeniyle, bu 
sokaklardaki kaldırımlar elektrik panosu 
ve aydınlatma direklerinin yaya alanını 
tıkaması nedeniyle dar ve erişilmesi güç 
olabilir. Bazı durumlarda, kaldırımlar 
sokak satıcıları ve enformel park yerleri 
tarafından işgal edilerek yayaları yol 
yatağına iter.

Mevcut | 12 m | 40 km/saat

Sokaklar
Paylaşımlı Sokaklar
Ticaret Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar

Bandung, Endonezya. Ticari faaliyetlere ev 
sahipliği yapan ve fiilen paylaşımlı bir sokak 
olarak işlev gören dar bir sokak. 



KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERI220 KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERI 221

Tasarım Önerileri

Tasarım stratejileri yoluyla kırılgan 
kullanıcılara öncelik verilmeli ve engelsiz 
geçiş alanlarının devamlılığı sağlanmalıdır. 
Tasarımın, malzemelerin ve tesislerin 
yerel yönergelere veya standartlara 
uygun olduğundan emin olmak için yerel 
erişilebilirlik gruplarıyla iş birliği yapın. 

Tasarımı geliştirirken yerel iklimi ve 
malzemelerin bulunabilirliğini göz önünde 
bulundurun. Drenaj kanalları ve geçirgen 
malzemeler mevcut kaldırım hatlarına ve 
eğime uygun olarak sağlanmalıdır. 

Sokakta yayaların önceliğini güçlendirmek 
için dokular ve döşemeler kaldırımla 
uyumlu olmalıdır. 

1 Tüm paylaşımlı alanların girişinde 
hissedilebilir uyarı şeritlerine yer verin. 
Uyarı şeritleri, kavşaktaki geçidi boylu 
boyunca kaplamalıdır. Bkz. 6.3.8: Evrensel 
Erişim.

2 Teslimat araçları için engelsiz bir 
geçiş alanı sağlayın ve kaplama deseninde 
veya tipinde bir değişiklikle araç hareketi 
için ayrılmış alanları işaretleyin.

3 Paylaşımlı alanı tanımlamak ve trafik 
şeridini yalnızca yayalara açık alanlardan 
ayırmak için banklar, çiçeklikler, sanat 
eserleri, ağaçlar, su çeşmeleri, babalar ve 
bisiklet park yeri gibi kent mobilyalarını 
kullanın.

Genel sokak genişliğine bağlı olarak, 
evrensel erişilebilirliği sağlamak için 
trafikten korunan 1,8 metre genişliğinde, 
sürekli engelsiz bir geçiş alanı sağlamayı 
göz önünde bulundurun. 

Dönüşümün ilk aşamalarında halkı 
paylaşımlı bir sokağın nasıl kullanılacağı 
konusunda eğitmek için işaret levhaları 
yerleştirin.

3

12

4 Güvenli ve çekici bir ortam yaratmak 
için sokakları eşit şekilde aydınlatın. 
Paylaşımlı sokaklarda kullanılacak 
aydınlatma direkleri ve armatürler, 
mekâna karakter ve yerel bağlam algısı 
katacak şekilde tasarlanabilir. Bkz. 7.3.1: 
Aydınlatma Tasarımı Önerileri.

5 Mümkün olan yerlerde çiçeklik ve 
ağaçlar gibi peyzaj düzenlemelerine yer 
verin. Daha kapsamlı yeşil altyapı ve su 
yönetimi stratejilerinin bir parçası olarak 
geçirgen döşemeler ve yağmur bahçelerini 
dahil edin. 

Günün belirli saatlerinde araç trafiğinin 
erişimini kısıtlamak için taşınabilir 
çiçeklikler kullanın.

Kent yönetimleri, trafiğin işleyişi 
üzerindeki potansiyel etkisini 
değerlendirmek için araç girişinin 
yasaklandığı saatleri denemeye veya 
geçici malzemeler kullanarak paylaşımlı 
sokakları test etmeye teşvik edilmektedir.

5

4

Yeniden Tasarım | 12 m | 10 km/saat

Sokaklar
Paylaşımlı Sokaklar
Ticaret Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar
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Londra, Birleşik Krallık. 2012 Olimpiyat Oyunları öncesinde bir tasarım 
yarışmasıyla paylaşımlı bir sokağa dönüştürülen Exhibition Road.

Buenos Aires, Arjantin. Bir ticaret bölgesinde yayalara ve bisikletlilere 
öncelik verilen yoğun bir paylaşımlı sokak.

Ticaret Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar | Örnek 2: 14 m

Yukarıdaki çizimde önceki sayfada özetlenen 
ilkeler farklı koşullara sahip daha geniş  
bir sokakta gösterilmektedir. 

Mevcut | 14 m | 40 km/saat

Sokaklar
Paylaşımlı Sokaklar
Ticaret Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar
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Yeniden Tasarım | 14 m | 10 km/saat

ABU DHABİ, BAE

Abu Dhabi Urban Street Design Manual (Abu Dhabi Sokak Tasarımı 
Rehberi), Public Realm Design Manual (Kamusal Mekân Tasarım Rehberi) 
ve Utility Corridor Design Manual (Kamu Hizmeti Koridoru Tasarım 
Rehberi) başlıklı rehberlerdeki öneri ve standartlar uygulanarak yeniden 
tasarlanan mevcut sokaklar.

SonraÖnce

Sokaklar
Paylaşımlı Sokaklar
Ticaret Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar
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Fort Caddesi; Auckland, Yeni Zelanda

Paylaşımlı Bir Sokak Ağı

Konum: Auckland MIA, Yeni Zelanda

Nüfus: 1,4 milyon 
Metropoliten: 1,5 milyon

Bağlam: Karma Kullanım (Konut/Ticaret)

Kamusal Mekân: 19-20 m

Boyut: Fort Caddesi ve etrafındaki alan 

Maliyet: 23 milyon Yeni Zelanda doları  
(16 milyon ABD doları)

Finansman: MIA Vergisi

Projenin Sponsorları: Yönetici, MIA 
Projeleri, Auckland Kent Konseyi

Hız: Yok - Hız belirtilmemiş
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Fotoğraf: Auckland Kent Meclisi

Sonra

Önce

Fort Caddesi'nin paylaşımlı bir sokağa 
dönüştürülmesi, yaya hacimlerinde 
%54, tüketici harcamalarında ise %47 
artışla sonuçlanmıştır.

Sokaklar
Paylaşımlı Sokaklar
Ticaret Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar

Paylaşımlı Sokaklar 
Yayalaştırılmış Sokaklar 
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Genel Bakış

Fort Caddesi, paylaşımlı sokakların 
bir bölgeyi bir varış noktasına nasıl 
dönüştürebileceğini, alışveriş ve diğer 
aktiviteler için gelen ziyaretçi sayısını 
nasıl artırabileceğini göstermektedir.  
Bu sokak, yaya bağlantısını geliştirmek 
ve yüksek kaliteli bir kamusal mekân 
sağlamak için Auckland'ın Merkezi Iş 
Alanında son yıllarda uygulanan yeni 
paylaşımlı alanlardan biridir.

Hedefler

• Alanı, etrafındaki sokak ağına daha iyi 
entegre etmek.

• Yayalara öncelik vermek.
• Özgün bir kamusal alan oluşturmak.
• Işletmeleri ve yerel halkı destekleyen ve 

farklı aktivitelere fırsat tanıyan bir alan 
oluşturmak.

• Sürdürülebilir ve bakım yapılabilir 
bir şehir merkezine katkıda bulunan 
yüksek kaliteli, çekici ve dayanıklı bir 
sokak oluşturmak.

Başarının Anahtarları

Temel paydaşlarla iş birliği.

Uygulamanın etkilerini paylaşmak için 
uygulamadan önce ve sonra projenin 
izlenip değerlendirilmesi.

Tasarımın farklı varyasyonlarının test 
edilmesi.

Katılım

Kamu Kurumları  
Auckland Kent Konseyi, Auckland Ulaşım 
Departmanı

Özel Gruplar 
Yerel işletme sahipleri ve işletmeciler

Vatandaş Dernekleri ve Birlikleri 
Blind Foundation 

Tasarımcılar ve Mühendisler 
Boffa Miskell, Jawa Structures, TPC (trafik 
mühendisliği), LDP (aydınlatma)

Temel Bileşenler

Yayalar ve araçlar arasında bulunan 
babalar ve kaldırımlar gibi sınırlayıcıların 
kaldırılması.

Açık hava aktiviteleri için genişletilmiş 
alanlar.

Tüm kamusal alanın yayalar tarafından 
kullanılabilmesi.

Görme engelliler için bina hatları boyunca 
sunulan erişilebilir yollar.

Tüm park yerlerinin kaldırılması.

Kısıtlı yükleme süreleri.

Sokak mobilyaları ve peyzaj.
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Yaya hacminde artış

Tüketici harcamalarında artış

Araç hacminde düşüş

Alanda güvende hissedenlerin oranı

Değerlendirme

+%54

+%47

-%25

+%80

Kullanıcı lejantı: 
Yaya alanı 
Bisikletler 
Toplu taşıma 
Karma trafik 
Peyzaj 
Park yeri

Proje Takvimi
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20
00

19
95

20
05

20
10

20
15

Sokaklar
Paylaşımlı Sokaklar
Ticaret Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar
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10.4.2 | Konut Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar | Örnek 1: 9 m

Özellikle eski şehirlerdeki düşük 
hacimli konut sokaklarında 
kaldırımlar dar olabilir veya 
hiç kaldırım bulunmayabilir. 
Bu sokakların çoğu, fiili olarak 
insanların yolu sürücülerle 
paylaştığı, çocukların oyun oynadığı 
ve insanların yürüdükleri ve bisiklete 
bindikleri paylaşımlı alanlar 
olarak işler. Bu sokaklar, sokağın 
yoğunluğuna ve trafik ağındaki 
rolüne bağlı olarak, paylaşımlı 
sokaklar olarak yeniden tasarlanma 
potansiyelini taşır. 

Mevcut Koşullar

Binaların çekme mesafeleri çok az olabilir 
veya hiç olmayabilir ve drenaj kanalları 
sokağın her iki tarafında, kaldırımların 
altında veya yanında uzanabilir. Bazı 
durumlarda bu kanallar açıktadır. 

Alan miktarının sınırlı olması, erişilemeyen 
ve park halindeki araçlar nedeniyle bloke 
olan dar ve kesintiye uğrayan kaldırımlar 
ile sonuçlanabilir.

Paylaşımlı sokaklar, özellikle banliyölerde 
veya büyük ölçüde planlanmamış konut 
yerleşimlerinde enformel bir mevcut 
durum olarak ortaya çıkabilir.

Konut alanlarında bulunan sokaklarda 
yaya tesisleri yetersiz olabilir veya hiç 
bulunmayabilir ve kamusal mekânda 
motorlu araçlar hakim olabilir.

Sokağın en erişilebilir bölümü, genellikle 
yayaların motorlu taşıtların baskısıyla 
yürümekten kaçındıkları orta kısımdır. 

Mevcut | 9 m | 40 km/saat

Sokaklar
Paylaşımlı Sokaklar
Konut Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar
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1

Tasarım Önerileri

Taşıt hacminin düşük, yaya aktivitesinin 
yüksek olduğu sokakları paylaşımlı 
sokaklara dönüştürün. 

Sokağı, yavaş bir sokak olarak düşünün. 
Sürüş hızlarını düşürmek için dikey ve 
yatay saptırma yöntemleri kullanın. Bkz. 
6.6.7: Trafik Sakinleştirme Stratejileri.

Paylaşımlı bir çevre hissini daha da 
geliştirmek için alışılmadık geometriler 
oluşturan kaldırımlar ve yüzey işlemleri 
kullanın ve sürücüleri yollarını değiştirerek 
hızlarını düşürmeye teşvik edin.

Konut alanlarındaki paylaşımlı sokakları, 
yayalara öncelik verilen ve sezgisel 
olarak işleyen paylaşımlı alanlar olarak 
tasarlayın. Uygulama sürecinin ilk 
aşamalarında toplumu eğitmek için 
işaret levhalarından yararlanın. Konut 
alanlarındaki paylaşımlı sokaklardaki 
işaret levhalarında, genellikle sürücülerin 
düşük hızlı bir alana girdiklerinin farkına 
varmalarını sağlamak için oyun oynayan 
çocuklar resmedilir.

2

Arabalar ve bisikletler için engelsiz bir 
geçiş alanı sağlayın. Geçiş alanı; peyzaj, 
sokak mobilyası, park alanları, elektrik 
direkleri veya dokulu döşeme malzemeleri 
kullanılarak tanımlanabilir. 

Yayaların sahip olduğu önceliği 
pekiştirmek için dokulu malzemelerden ve 
sokak mobilyalarından yararlanın. 

3  Farklı bölgeleri ayırmak için 
malzemeleri ve renkleri değiştirin. 
Düzensiz parklanmayı önlemek için park 
bölgeleri açıkça işaretlenmelidir. 

Yeraltındaki kamu hizmetlerine ve diğer 
mevcut koşullara bağlı olarak sokağın 
ortasında veya hemzemin kurp boyunca 
drenaj kanalları sağlayın.

Bölgesel iklime ve dayanıklılığa uygun 
döşeme, malzeme ve mobilyalar seçin. 
Daha soğuk iklimler için karla uyumlu 
malzemeleri veya yüksek yağışlı yerler 
için geçirgen kaldırım taşlarını tercih edin. 
Bkz. 2.9: Uygulama ve Malzemeler.

1 Tasarımları, geçici stratejiler ve düşük 
maliyetli çözümlerle test edin. Taşınabilir 
çiçeklikler, heykeller, sokak mobilyaları 
ve belirlenmiş park yerleri, yatay hız 
azaltıcılar olarak işlev görerek istenen 
sonuçların elde edilmesine yardımcı 
olabilir.

2 Araç trafiğini uygun hızlara 
yavaşlatmak için paylaşımlı sokağa 
giriş için dar araç yolu girişlerine sahip 
açık geçit noktaları tasarlayın. Yayaları, 
paylaşımlı sokaktan genel trafik alanına 
geçerken uyarmak için eğim değişiklikleri, 
dokulu ve renkli kaplama malzemeleri ve 
hissedilebilir şeritlerden yararlanın.

Kıvrımlamalar oluşturmak ve araç 
trafiğini yavaşlatmak için park etme, 
peyzaj ve esnek aktiviteler için alanlar 
belirleyin. Esnek bölgeler, sokakların 
orada yaşayanlar tarafından evlerinin 
bir uzantısı, çocuklar tarafından oyun 
alanları ve bisiklet park yerleri olarak 
kullanılmasına olanak verir. 

3

Yeniden Tasarım | 9 m | 10 km/saat

Sokaklar
Paylaşımlı Sokaklar
Konut Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar
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Konut Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar | Örnek 2: 10 m

Yeni Delhi, Hindistan. Konut alanlarındaki pek çok sokak, varsayılan olarak 
paylaşımlı alanlar olarak işlev görerek toplanma ve oyuna yönelik sosyal 
alan miktarını ikiye katlar. 

Yukarıdaki çizimde önceki sayfada özetlenen 
ilkeler daha fazla genişliğe ve farklı koşullara 
sahip bir sokakta gösterilmektedir. 

Mevcut | 10 m | 40 km/saat

Sokaklar
Paylaşımlı Sokaklar
Konut Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar

Amsterdam, Hollanda. Oyun alanları, sokağın tüm kullanıcılar tarafından 
paylaşılmasını sağlar ve trafiği yavaşlatmak için araçları yatay olarak 
yönlendirir. 
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Malmö, Isveç. Bo01 mahallesinde araçları yavaşlatmak ve insanlara öncelik 
vermek için bisiklet park yerleri, yeşil altyapı ve kent mobilyaları bir araya 
getirilmiştir.

Kopenhag, Danimarka. Potato Rows veya Kartoffelraekkerne, sokak 
boyunca oyun elemanlarına, peyzaj düzenlemesine ve piknik masalarına 
sahiptir. 

Yeniden Tasarım | 10 m | 10 km/saat

Sokaklar
Paylaşımlı Sokaklar
Konut Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar
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Van Gogh Walk; Londra, Birleşik Krallık

Konum: Stockwell, Lambeth Idari  
Bölgesi, Londra 

Nüfus: 8 milyon 
Metropoliten: 13,8 milyon

Uzunluk: Yaklaşık 100 metre-2 yapı adası

Kamusal Mekân: 12 m 

Bağlam: Konut

Maliyet: 700.000 Ingiliz sterlini  
(110.000 ABD doları) 

Finansman: Lambeth Konseyi

Hız: Yok - Hız belirtilmemiş

Fotoğraf (Öncesi): Elaine Kramer

Sonra

Önce

Kâr amacı gütmeyen 
yerel kuruluş tarafından 
uygulanan aşağıdan 
yukarıya süreç 
sayesinde, bu 
paylaşımlı konut 
sokağının oluşturulması 
sırasında topluluk 
katılımı ve desteği 
garanti edilmiştir

Sokaklar
Paylaşımlı Sokaklar
Konut Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar
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Genel Bakış

Daha önce Isabel Sokağı olarak bilinen 
Van Gogh Walk, Londra'nın güneyindeki 
bölgelerden biri olan Stockwell'de 
konut sakinleri tarafından yürütülen bir 
projenin en önemli parçasıdır. Bu projeyle 
geleneksel bir sokak yeni bir paylaşımlı 
sokağa ve topluluğa ait bir alana 
dönüştürülmüştür.

Sokak dönüşümü için finansman 
idari bölge meclisi tarafından tahsis 
edilmiş ve Streets Ahead adlı kâr amacı 
gütmeyen yerel bir kuruluş tarafından 
temin edilmiştir. Mahalledeki sokakların 
iyileştirilmesinden kaynaklanan 
gelecekteki değer artışı yakalanmıştır.

12 metre genişliğinde bir konut sokağı 
olan Isabel Sokağı'nda trafik yoğunluğu 
oldukça düşüktü ve mahalledeki çocuklar 
tarafından sıklıkla oyun alanı olarak 
kullanılmaktaydı. 

Çevredeki mülklerin çoğu bahçesiz konut 
birimleri olası ve en yakın parkın uzakta 
bulunması nedeniyle kamusal mekân 
talebi söz konusudur.

Başarının Anahtarları

Kâr amacı gütmeyen yerel kuruluş 
tarafından uygulanan aşağıdan yukarıya 
süreçle topluluk katılımı ve desteği garanti 
edilmiştir. 

Proje, sokak alanının çoğunun daha 
önce arabalara ayrıldığı, yeterince 
kullanılmayan bir karayolunda 
gerçekleştirilmiştir.

Alanda kaliteli açık alanların ve çocukların 
oynayabileceği mekânların eksikliği 
yaşanıyordu.

Projeyle önceden var olan enformel 
kullanımlar formelleştirilmiştir.
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12,3 m

Temel Bileşenler

Yaya ve araçlar arasındaki sınırların 
kaldırılması. 

Tüm kamusal alanın yayalar tarafından 
kullanılabilmesi.

Oyun ve peyzaj alanları dahil olmak üzere 
açık hava aktiviteleri için genişletilmiş 
alanlar.

Hedefler

• Çocukların oyun oynaması ve mahalle 
sakinlerinin buluşması için bir alan 
sağlamak.

• Bölgedeki kamusal açık alan eksikliğini 
karşılamak.

• Yaya güvenliğini ve aktivitesini artırmak.
• Mahalledeki etkileşimi ve bahçecilik 

gibi açık hava etkinliklerini teşvik 
etmek.

• Motorsuz taşımayı teşvik etmek.

Katılım

Kamu Kurumları 
Lambeth Konseyi

Vatandaş Dernekleri ve Sendikalar 
Streets Ahead

Tasarımcılar ve Mühendisler 
Shape (Peyzaj Mimarı),  
FM Conway (Müteahhit)

Proje Takvimi

2009-2013
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Kullanıcı lejantı: 
Yaya alanı 
Bisikletler 
Toplu taşıma 
Karma trafik 
Peyzaj

Sokaklar
Paylaşımlı Sokaklar
Konut Alanlarındaki Paylaşımlı Sokaklar
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Sokaklar
Mahallelerdeki Sokaklar

New York City, ABD

Mahallelerdeki 
Sokaklar

 10.5
10.5.1 Konut Alanlarındaki Sokaklar

10.5.2 Mahallelerdeki Ana Sokaklar

Mahallelerdeki sokaklar, toplulukların inşa edildiği 
yerlerdir. Bu sokaklar; evlerin, okul, dükkanların, 
restoranların ön kapıları ve park ve oyun alanlarının 
uzantılarıdır. İnsanların zaman geçirdiği, çocukların 
oyun oynadığı ve komşuların buluştuğu yerlerdir.

Ana sokaklar ya da ana caddeler ise yerel 
hizmetlere erişim sağlarken bunları kentin diğer 
kısımlarına da bağlayan hareketlilik seçenekleri 
sunar. Genellikle canlı ve ticari faaliyetlerle dolu 
olan bu birincil koridorlar, her gün ciddi miktarda 
insanın ulaşımını sağlamanın yanı sıra özel etkinlik 
ve pazarlara ev sahipliği yapar. Bitişikteki konut 
alanlarında ise genellikle trafiği daha yavaş ilerlemeye 
davet eden sakin sokaklar bulunur. 

İyi tasarlanmış kaldırımlar, bisiklet tesisleri, gölge 
yapan ağaçlar ve trafik sakinleştirme önlemleri 
insanları yerel varış noktalarına mahallelerdeki 
sokaklarda yürüyerek ya da bisiklet sürerek gitmeye 
davet eder. 
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Sokaklar
Mahallelerdeki Sokaklar
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10.5.1 | Konut Alanlarındaki Sokaklar | Örnek 1: 13 m

Yoğunluk ve boyutları değişmekle 
birlikte konut alanlarındaki yerel 
sokaklar genellikle oyun ve boş 
zaman faaliyetleri için yeterince 
kullanılmamaktadır. Bu sokaklar, 
yürümek için güvenli ve davetkâr 
olmalı, yerel dükkan ve okullara 
erişim sağlamalıdır. Konut 
alanlarındaki yerel sokaklarının 
tasarımında sel suyu yönetim 
önlemlerine yer verilmelidir. Kaldırım 
uzantıları ve trafik sakinleştirme 
önlemleri uygulanmalı, taşıtlar dikey 
ve yatay hız kontrolü elemanlarıyla 
yavaşlatılmalıdır. Tüm sokaklarda 
bisikletliler için güvenli bir ortam 
sağlanmalıdır. 

Mevcut | 13 m | 20 km/saat

Sokaklar
Mahallelerdeki Sokaklar
Konut Alanlarındaki Sokaklar

Mevcut Koşullar

Bu çizimde bir konut alanında bulunan ve 
her iki tarafına park edilebilen çift yönlü 
bir sokak gösterilmiştir. 

Konut alanlarındaki sokaklar asgari 
boyutta kaldırımlara, kısıtlı taşıt erişimine 
ve düşük yoğunluğa sahip olacak 
şekilde tasarlanarak buralarda enformel 
olarak yavaşlatılmış trafik bölgeleri 
oluşturulabilir. 

Sokağın iki tarafında kaldırım 
bulunmaması ya da kaldırımın kalabalık 
olması ve paralel ya da dik park yerlerinin 
yol açtığı farklı koşullar söz konusu 
olabilir.

Bu sokaklarda hızı ve yoğunluğu düşük 
tutmak için yer yer iyi tasarlanmamış 
kasisler yerleştirilebilir.

Sonra

Önce

Fortaleza, Brezilya. Konut alanındaki bir sokağın 
trafik sakinleştirme önlemleriyle dönüşümünden 
öncesini ve sonrasını gösteren resimler.



KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ234 KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ 235

2

1

3

Tasarım Önerileri 

En az 3 metre şerit genişliği ile her yönde 
birer trafik şeridi bırakın. Bkz. 6.6.4: Trafik 
Şeritleri.

Kaldırımları erişim rampaları ve kesintisiz 
engelsiz yaya geçiş alanları sunacak 
şekilde tasarlayın.

Bu düzenleme, kısıtlı alan nedeniyle küçük 
boyutlarda olmalıdır. Alanın daha geniş 
olduğu ya da park yeri miktarı azaltılabileceği 
zaman daha iyi bir yürüme ortamı yaratmak 
için peyzaj ve sokak mobilyaları ile donatılmış 
ek yaya alanları sunun.

1 Park yerleri ile kaldırım uzantıları ve 
yağmur bahçelerini dönüşümlü yerleştirerek 
sokaklarda hızın düşürülmesini sağlayan 
daralma noktaları oluşturun.

Bu kaldırım uzantılarını ağaçlar, 
aydınlatma direkleri, bisiklet parkları ve 
diğer sokak mobilyalarını yerleştirmek için 
kullanın.

Sokak 20 km/saat hıza göre tasarlandığında  
bisikletliler karma trafikte güvenli bir 
şekilde ilerleyebilir. Bkz. 9.1: Tasarım Hızı. 

2 Kavşaklarda hız sakinleştirme önlemi 
görevi görecek ve yayalara öncelik verecek 
yükseltilmiş geçitler kullanın. Bkz. 11.5: 
Yükseltilmiş Küçük Kavşak.

3 Trafik sakinleştirme stratejilerini 
açıkça işaretlenmiş hız sınırlarıyla 
destekleyin.

Yeniden Tasarım | 13 m | 20 km/saat

Sokaklar
Mahallelerdeki Sokaklar
Konut Alanlarındaki Sokaklar

Sidney, Avustralya 
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Mevcut Koşullar

Konut alanındaki bu tek yönlü sokakta 
kaldırım kenarında düzensiz park yerleri 
ve hızlanmayı teşvik ederek sokağı kırılgan 
kullanıcılar için emniyetsiz hale getiren 
geniş trafik şeritleri bulunmaktadır.

Kaldırımların ara sıra kesintiye uğraması 
veya yer yer hiç kaldırım bulunmaması 
yayalar için erişimin kısıtlanmasına yol 
açar. Garaj girişi rampaları, basamaklar, 
aydınlatma direkleri ve diğer donatılar sık 
sık yolu kapatmaktadır. 

Drenaj kanalları sokağın iki tarafından, 
kaldırımın altından ya da yanından 
geçmektedir. Bu kanalların üzeri yer yer 
açıktır. 

Sokak, gölge bulunmaması ve dengesiz 
aydınlatma nedeniyle sıcak havalarda ve 
geceleri itici hale gelmektedir.

Konut Alanlarındaki Sokaklar | Örnek 2: 16 m

São Paulo, Brezilya.

Mevcut | 16 m | 40 km/saat

Sokaklar
Mahallelerdeki Sokaklar
Konut Alanlarındaki Sokaklar

SonraÖnce
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Tasarım Önerileri

Trafik şeritlerinden birini kaldırarak, 
kaldırımları iyileştirerek ve bir gidiş-gelişli 
paylaşımlı bisiklet şeridi ekleyerek sokağı 
dönüştürün.

1 Dikey park yerlerinden kaçının. Alanı 
daha verimli kullanmak için daraltılmış 
paralel park yerleri oluşturun. Park 
yerlerini donatılar, sokak mobilyaları 
ve peyzaj elemanlarıyla dönüşümlü 
kullanarak kaldırımda engelsiz bir yaya 
geçiş alanı oluşturun. 

Sokaktaki binaların çekme mesafeleri 
çok az olduğun ve kaldırıma uzanan giriş 
basamakları bulunduğu için dönüşüm 
çalışması iki tarafta da genişletilmiş ve 
erişilebilir kaldırımlara yer açmıştır. 

2 Geçirgen ve bağlantılı bir bisiklet ağı 
yaratmak için iki yönde de bisikletlere 
izin verin. Bu örnekte trafik şeridine 
bisiklet önceliği gösteren zemin işaretleri 
eklenmiştir ve diğer yönde tercihli bir 
bisiklet şeridi oluşturulmuştur. 

3 Trafik sakinleştirme stratejileri taşıt 
hızlarını 20 km/saate düşürerek yayalar, 
bisikletliler ve sürücüler için güvenli bir 
ortam sağlamaktadır. Yükseltilmiş geçitler 
oluşturmak ve yayalara öncelik vermek 
için kavşaklara hız kesici platformlar 
ekleyin. 

Bisiklet şeritlerini trafik şeritlerinden ayırt 
etmek için zemin malzemeleri ve renkli 
işaretler kullanın. Yol işaretleri eklenebilir. 

4 Geçirgen kaplamalar, yağmur 
bahçeleri ve sokak ağaçları kullanarak 
yeşil altyapı stratejilerini tasarıma dahil 
edin. Bkz. 7.2: Yeşil Altyapı.

Bu sokak dönüşümü, mevcut kamu 
hizmetlerinin ve yeraltı hizmetlerinin 
güncellenmesi ve yenilerinin döşenmesi 
gerektiğinde tavsiye edilir. Bkz. 2.8: 
Koordinasyon ve Proje Yönetimi.

4

1

3

Kopenhag, Danimarka. Tek yönlü bir sokakta 
gidiş-gelişli paylaşımlı bisiklet şeritleri.

Yeniden Tasarım | 16 m | 20 km/saat

Sokaklar
Mahallelerdeki Sokaklar
Konut Alanlarındaki Sokaklar

2
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Mevcut Koşullar

Bu çizimde yüksek yoğunluklu bir 
mahalledeki çift yönlü bir sokak 
görülmektedir. Sokak yerel trafiğe ve bir 
miktar transit trafiğe hizmet sunmaktadır. 

Her yönde ikişer geniş trafik şeridi 
bulunması konut alanları için uygun 
olmayan hızları teşvik etmektedir. Sokağın 
iki tarafında da paralel park yerleri 
sunulmuştur. 

Ağaç, drenaj ve yeşil altyapı eksikliği 
gölgesiz kaldırımlar ve ağır yağışlarda 
göllenmeye yol açmaktadır.

Bisikletliler trafik şeridini motorlu 
taşıtlarla paylaşmaktadır. 

Konut Alanlarındaki Sokaklar | Örnek 3: 24 m

Mevcut | 24 m | 60 km/saat

Sokaklar
Mahallelerdeki Sokaklar
Konut Alanlarındaki Sokaklar

Fortaleza, Brezilya. Drenaj ya da yeşil altyapı 
eksikliği sonucu görülen göllenme.
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Tasarım Önerileri

Her yönden birer trafik şeridini kaldırın ve 
şerit genişliklerini 3 metreye düşürün.

1 Kaldırım ile geri çekilmiş park 
şeridi arasında korunaklı bisiklet yolları 
oluşturun. Bu tercihli bisiklet tesislerini 
yolun iki tarafından geçirin ve bunları diğer 
tesislere bağlayarak kentsel bisiklet ağını 
genişletin. Bkz. 6.4.4: Bisiklet Tesisleri.

2 Park yerlerini ağaçlar ya da yağmur 
bahçeleri ile dönüşümlü yerleştirin. Park 
şeridi için geçirgen kaplama kullanın ve 
yağmur bahçeleri ile geçirgenliği artırın, 
sel suyu yönetimini iyileştirin ve kentsel ısı 
adası etkisini azaltın. 

3 Yaya adalarını park yerleriyle 
hizalayarak karşıdan karşıya geçmek için 
bekleyen yayaları koruyun.

Tüm sokak aydınlatmalarını, bisiklet 
parklarını ve donatı kutularını ortak bir 
kaldırım bölgesi boyunca yerleştirerek 
sürekli erişilebilir bir engelsiz yaya geçiş 
alanı oluşturun. 

Erişilebilir rampalar ve hissedilebilir 
şeritler ekleyin ve mevcut kaldırım 
genişliklerini koruyun. Bkz. 6.3.8: Evrensel 
Erişim.

Tüm kaldırım kesintilerinin ve garaj 
girişlerinin engelsiz yaya geçiş alanına 
en az etkiyi gösterecek uygun rampalarla 
tasarlandığından emin olun. 

Yeniden Tasarım | 24 m | 40 km/saat

Sokaklar
Mahallelerdeki Sokaklar
Konut Alanlarındaki Sokaklar

Auckland, Yeni Zelanda. Yeşil altyapı bileşenleri 
arasına yerleştirilmiş park yerleri.
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Bourke Caddesi; Sidney, Avustralya.

Konum: Woolloomooloo Körfezi, 
Darlinghurst, Surry Hills, Sidney 

Nüfus: 4,8 milyon

Uzunluk: 3,4 km 

Kamusal Mekân: 20 m 

Bağlam: Karma Kullanımlı (Konut/Ticaret) 
Ana Cadde 

Maliyet: Yeraltı hizmetleri ve sokak peyzajı 
geliştirmeleri dahil 24 milyon Avustralya 
doları (18,5 milyon ABD doları)

Finansman: Sidney Belediye Meclisi 

Azami Hız: 40 km/saat

Genel Bakış

Bourke Caddesi, Sidney’in ilk büyük 
ölçekli, iki yönlü, ayrılmış bisiklet yoludur 
ve kent yönetiminin Sidney’in bölgesel 
bisiklet ağının kalitesini ve kapsamını 
artırma stratejisinin bir parçasıdır.

3,4 kilometrelik proje kapsamında 
Woolloomooloo Körfezi’ndeki Cowper 
Wharf Yolu ile Waterloo, Phillip Sokağı’nı 
bağlayan mevcut bir bisiklet rotası daha 
iyi hale getirilmiştir. Yapılan tasarım 
sayesinde bisikletliler ve yayalar için 
güvenlik ve donatılar daha iyi hale 
getirilmiştir.

T Kavşak

Yolcu Bindirme Adası

Fotoğraflar: Sidney Belediyesi

Bisiklet dostu bir kültürü desteklemek 
ve kamusal alanın yeni ve paylaşımlı 
kullanım düzenine kullanıcıları alıştırmak 
için bisiklet eğitimi ve davranış değişimi 
programları düzenlenmiştir.

Park Korumalı Bisiklet Yolu

Sokaklar
Mahallelerdeki Sokaklar
Konut Alanlarındaki Sokaklar
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Başarının Anahtarları

Sidney Kent Meclisi’nin politik liderliği.

Sidney Kent Meclisi'ndeki deneyimli 
profesyonel liderlik ve yönetim.

Deneyimli danışmanlar.

Yollar İdaresi'yle sürdürülen iş birliğine 
dayalı ortaklık.

Hevesli müteahhitler.

Katılım

Kamu Kurumları 
Sidney Kent Meclisi, Sidney Otobüsler, 
Yollar ve Deniz Ulaşımı Hizmetleri

Özel Grup ve Ortaklıklar 
Yerel İşletme ve Perakendeciler

Dernekler ve Kâr Amacı Gütmeyen 
Kuruluşlar 
Bike Sydney

Tasarımcı ve Mühendisler 
Group GSA, GTA Consultants ve Northrop

Mart 2010 ile Mart 2014 arasında bisiklet 
hacmindeki artış

+%408

Değerlendirme

Kullanıcı lejantı:
Yaya alanı 
Bisikletler 
Toplu taşıma 
Karma trafik 
Peyzaj
Park yerleri

Proje Takvimi

2007-2011 (4 yıl)
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Temel Bileşenler

Ayırma. Motorlu taşıt ve yayalardan 
ayrılmış, kaldırım ile park edilmiş ya 
da hareket halindeki araçlar arasında 
konumlanmış bir bisiklet yolu.

Koruma. Refüjler, kaldırımlar, tampon 
bitkiler ve yağmur bahçeleri gibi fiziksel 
bariyerler motorlu taşıtlar ve yayalar 
arasında ayrımı azami düzeye çıkararak 
bisikletlilere koruma hissi verirken aynı 
zamanda yaya deneyimini iyileştirir.

Şerit Daraltma. Uygun şerit genişlikleri 
taşıt trafiğini sakinleştirir ve kamusal yol 
alanını yürüme, bisiklet ve güzelleştirme 
amaçlarına yeniden sunar.

T Kavşaklar. Yan sokaklardaki düşük 
hacimli T kavşaklar bir “Paylaşımlı Kavşak” 
oluşmasını sağlamıştır. Bu tasarım, geçiş 
üstünlüğünü yayalara verir, bisikletli ve 
motorlu taşıt sürücülerine kavşak içinde 
eşdeğer hak tanır.

Alınan Dersler

Bir koruma alanında türünün ilk örneği 
olduğu için tescilli miras ağaçların 
kaybedilme ya da hasar görme olasılığı, 
olası park yeri kaybı, bisikletlilerin 
araç kapılarının dikkatsizce açılması 
nedeniyle yaralanma ihtimali ve yayaların 
bisikletliler tarafından yaralanması 
ihtimali konularında küçük bir sözlü 
muhalefet yaşanmıştır.

İşlek rotalar üzerinde bisiklet eğitimi ve 
davranış değişikliği programları bisiklet 
dostu bir kültürü destekler ve kullanıcıları 
kamusal alanda yeni ve paylaşımlı bir 
kullanıma alıştırır.

Güvenli bir çevre sağlamak ve yaya ve 
sakinler için hizmet sunumunu korumak 
amacıyla alınan aşağıdaki önlemler 
bütünleşik bir kentsel müdahale teşkil 
etmiştir:
• Hız sınırının 40 km/saate indirilmesi, 

trafik sakinleştirme cihazlarının 
yerleştirilmesi, araç hızının düşürülmesi 
için yol ortası çizgilerinin kaldırılması.

• Görüş hatlarının uzatılması, yaya ve 
bisiklet geçiş mesafelerinin kısaltılması 
için kaldırım uzantıları oluşturulması.

• Sokak peyzajı ve bisiklet rotasında 
aydınlatmanın iyileştirilmesi.

Sokaklar
Mahallelerdeki Sokaklar
Konut Alanlarındaki Sokaklar
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10.5.2 | Mahallelerdeki Ana Sokaklar | Örnek 1: 18 m

Mevcut Koşullar

Bu örnekte aynı yönde iki trafik şeridi ve 
iki tarafında düzensiz park yerleri bulunan 
bir ana cadde görülmektedir.

Mahalle içindeki bir sokağın sunması 
gereken pek çok işlevi yerine 
getirmektense kamusal yol alanının 
tamamı hareket ve park halindeki araçlara 
adanmıştır.

Yol yatağında yürümekten başka bir 
seçeneği olmayan yayalar, hızla hareket 
eden trafik içinde makas yaparak hızlı 
dönüş yapan araçlarla karşı karşıya 
kaldıkları emniyetsiz koşullara maruz 
bırakılmışlardır.

Mahallelerin ana sokakları gündelik 
yaşamın kalbi olup restoranlar, 
dükkanlar, hizmetler ve toplu 
taşıma durakları gibi yürünebilir 
varış noktalarını barındırır. Yayalar 
iyi tasarlanmış kaldırımlarla 
taşınmalıdır. Trafik hızları 
sınırlandırılmalı, önemli toplu taşıma 
rotaları ve bisiklet şeritlerine öncelik 
verilmelidir. Bu sokaklar, birden 
çok kullanıcının ihtiyaçlarına daha 
iyi cevap verecek şekilde yeniden 
tasarlanmalıdır. 

Mevcut | 18 m | 50 km/saat

Sokaklar
Mahallelerdeki Sokaklar
Mahallelerdeki Ana Sokaklar

Priştine, Kosova
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Tasarım Önerileri 

Park yerlerini azaltıp yerlerine uzatılmış 
kaldırımlar ve aralıklı paralel park yerleri 
koyarak sokağı daha davetkâr hale getirin.

Bölge çapında uygulanacak park 
ücretlendirme gibi talep yönetimi 
stratejileri ile park yeri talebi azaltılabilir.

1 Geniş çaplı ağ analizi ardından toplu 
taşıma bağlantılılığını artırmak ve hızı 
düşürmek için bu tek yönlü sokağı çift 
yönlü bir sokağa dönüştürün. Karşıdan 
karşıya geçen yayalar için çakışma riskini 
azaltmak için serbest dönüşler belli 
koridorlarla kısıtlanabilir. 

2 Kamusal alanı genişletmek ve 
kavşaklarda daralma noktaları yaratarak 
dönüş trafiğini yavaşlatmak için kaldırım 
uzantıları ekleyin. Bkz. 6.3.7: Kaldırım 
Uzantıları.

Bisikletlilerin öncelikli olduğu paylaşımlı 
trafik şeritlerini gösteren yol işaretleri 
ekleyin. 

Ağaçları stratejik olarak, yayalar için 
görünürlüğü etkilemeyecek ve engelsiz 
yaya geçiş alanını tıkamayacak şekilde 
yerleştirin.

Zaman içinde bu dar sokağı toplu taşıma, 
yaya ve bisikletlileri önceliklendiren toplu 
taşıma odaklı bir sokağa dönüştürmek için 
özel araçları kaldırmayı düşünün.

1

2

Yeniden Tasarım | 18 m | 30 km/saat

Sokaklar
Mahallelerdeki Sokaklar
Mahallelerdeki Ana Sokaklar

San Francisco, ABD
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Mahallelerdeki Ana Sokaklar | Örnek 2: 22 m

Mevcut Koşullar

Bu çizimde çok fazla trafik şeridi ve 
kaldırım kenarı park yeri bulunan bir 
mahalle ana sokağı görülmektedir. Bu 
durum, kaotik ve otomobil odaklı bir sokak 
peyzajı yaratmaktadır. Sokak bir varış 
noktası değil bir transit geçiş yolu olarak 
kullanılmaktadır.

Bazı binalar faal cepheler sunarken 
bazıları ise park yerlerine alan açmak için 
geri çekilmiştir. 

Bu tür sokaklar, birincil olarak sürücüler 
için tasarlandığından kaldırımlar dar 
olabilir. 

Parselleri çevreleyen uzun çitler yaya 
deneyimine zarar verir ve yürüyüş 
mesafelerini olduğundan daha uzun 
hissettirir. 

Dar refüjler, geniş trafik şeritleri ve 
düzenleme ve çizgi eksikliği hız yapmayı 
ve çift sıra park etmeyi teşvik eder. 

Mevcut | 22 m | 50 km/saat

Sokaklar
Mahallelerdeki Sokaklar
Mahallelerdeki Ana Sokaklar

Tercihli bisiklet tesislerinin eksikliği 
özellikle de trafik hacmi yüksekse 
bisikletlileri büyük risk altına sokar. 

Bazı durumlarda donatı ve servisler 
engelsiz yaya geçiş alanlarını tıkayabilir. 
Kaldırımların ve bitişiğindeki yol yatağının 
düzensiz parklanma, sokak satıcıları 
ve rikşalar tarafından işgal edilmesi 
nedeniyle yayalar yol yatağına inmek 
zorunda kalıyor olabilir.  

Yeni Delhi, HindistanSão Paulo, Brezilya
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Lima, Peru. Düşük maliyetli oturaklar, boya ve 
geri dönüştürülmüş malzemelerle oluşturulan 
ve kullanıcılara sunulan kamusal alan miktarını 
artıran bir yaya durağı.

Tasarım Önerileri 

Sokak, her yönden birer trafik şeridi 
eksiltilerek, korumalı bisiklet şeritleri 
eklenerek ve birden çok hareketlilik 
seçeneğini teşvik etmek için kaldırımlar 
genişletilerek dönüştürülmüştür.

1 Kamusal yol alanının genişliği kısıtlı 
olduğunda tek tarafta iki yönlü bir bisiklet 
yolu tasarlayın. İşgalleri engellemek ve 
yüksek bir rahatlık seviyesi sunmak için 
bisiklet yolunu ayıran dikey elemanlar çok 
önemlidir. Bkz. 6.4.4: Bisiklet Tesisleri.

Sokak kenarını hareketlendirip 
canlandıran satıcılar, sokak mobilyaları, 
sanat eserleri ve ağaçlara yer açmak için 
kaldırımları genişletin.

2 Yaya deneyimini iyileştirmek için 
boş bina duvarları, park yerleri ya da 
parmaklıklar boyunca satıcılar gibi faal 
kullanımlar yerleştirin. Bkz. 6.8: Ticari 
Faaliyette Bulunanlar için Tasarım.

3 Sokağın bir kenarında, ağaçlar ve 
yeşil altyapı ile dönüşümlü olarak paralel 
park yerleri sağlayın. Kavşaklardan park 
yerlerini kaldırın, güvenliği ve görünürlüğü 
artırmak için kaldırımları uzatın.

4 Kamusal alanı artırmak için seçilen 
park yerlerini yaya durağı olarak kullanın. 
Bkz. 10.3.3: Yaya Durakları.

100 metreden daha geniş yapı adalarında 
geçirgenliği artırmak için önemli varış 
noktaları arasında ada ortası geçitleri 
tasarlayın. Bkz. 6.3.5: Yaya Geçitleri. 

3

1

4

2

Yeniden Tasarım | 22 m | 40 km/saat

Sokaklar
Mahallelerdeki Sokaklar
Mahallelerdeki Ana Sokaklar

Montreal, Kanada
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Mahallelerdeki Ana Sokaklar | Örnek 3: 30 m

Mevcut Koşullar

Bu çizimde çok geniş bir yol yatağının 
ve iki tarafta düzensiz park yerlerinin 
bulunduğu bir mahalle ana sokağı 
görülmektedir. Bu sokak, kent çeperlerini 
merkeze bağlamakta, esasen taşıtlar için 
bir transit geçiş görevi görmektedir.

Açılı park yerleri kavşakta dönüş 
yarıçapını artırarak hızlı dönüşleri teşvik 
etmekte ve görünürlüğü azaltmaktadır. 
Yaya geçitleri işaretli ya da sinyalizasyonlu 
değildir. 

Sürücüler yaya geçitlerinde genellikle 
yol vermemektedir. Bu koşullar, kırılgan 
kullanıcıları çakışmalara maruz 
bırakmaktadır.

Park yerlerine girip çıkan araçlar trafik 
şeritlerini tıkamakta ve bisikletliler için 
tehlikeli koşullar yaratmaktadır. Bu, aynı 
zamanda arkadan çarpmaların başlıca 
sebeplerindendir.

Park edilmiş araçlar otobüsün durağa 
yanaşmasını engellediği için toplu 
taşıma kullanıcıları yola inmek zorunda 
kalmaktadır. 

Mevcut | 30 m | 60 km/saat

Sokaklar
Mahallelerdeki Sokaklar
Mahallelerdeki Ana Sokaklar

Kaldırımlar erişilemez durumdadır 
ve sıklıkla park edilen araçlar, donatı 
direkleri, sokak satıcıları ya da diğer 
donanımlarla tıkanmış ya da kesilmiştir. 

Yük alma ve indirme gibi bazı zemin kat 
kullanımları kaldırıma taşmakta, engelsiz 
yaya geçiş alanını tıkamaktadır. 

Charleston, ABDAddis Ababa, Etiyopya
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3 Park yerlerini diğer servislerle ve 
adalar, üzeri kapalı duraklar, bisiklet 
paylaşım istasyonları, yağmur bahçeleri ve 
kamyonlar için daha geniş yükleme cepleri 
gibi kullanımlarla dönüşümlü olarak 
yerleştirin.

Geçirgenliği artırmak ve daha güvenli 
bir yaya ortamını desteklemek için yapı 
adasının ortasına yükseltilmiş bir geçit 
ekleyin.

4 Sokakta engelsiz yaya geçiş 
alanını tıkamadan birden çok faaliyetin 
yapılabilmesi için kaldırımları genişletin. 
Ağaçlar dikin, sokak mobilyaları ekleyin ve 
yerel işletmeleri destekleyen iyileştirilmiş 
bir kamusal alan yaratın.

Kaldırım ve geçitleri erişilebilir kılmak için 
rampalar ve hissedilebilir şeritler kullanın. 

5 Su yönetimini iyileştirmek ve alçak 
yerelde su birikmesini engellemek için 
yağmur bahçeleri ve geçirgen kaplamalar 
gibi yeşil altyapılar kullanın. Bkz. 7.2: Yeşil 
Altyapı.

Tasarım Önerileri 

Sokağı tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde yeniden tasarlayın. 
Korumalı bisiklet yolları, kaldırım 
uzantıları, toplu taşıma durakları ve 
genişletilmiş kaldırımlar mekânın daha 
eşitlikçi paylaşılmasını sağlayarak 
yürüme, bisiklete binme ve toplu taşıma 
kullanımını teşvik eder. 

Yol yatağını her yönde birer trafik şeridine 
indirin ve açılı park yerlerini paralel park 
yerlerine dönüştürün. 

1 Toplu taşıma araçlarının trafik 
şeritlerini otomobillerle paylaşmasına izin 
verin ve hızlı, erişilebilir iniş/biniş için ada 
duraklar sağlayın. 

2 Yapı adasının ortasında yer alan 
geçitler, kaldırım kesintileri ve transit 
kavşaklar gibi çakışma bölgelerinde 
korumalı bisiklet yollarını işaretleyin.

2
1

3

5
4

Yeniden Tasarım | 30 m | 40 km/saat

Sokaklar
Mahallelerdeki Sokaklar
Mahallelerdeki Ana Sokaklar

Kopenhag, Danimarka
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St. Mark's Caddesi; Bangalore, Hindistan

Konum: Bangalore, Hindistan

Nüfus: 8,42 milyon

Bağlam: Merkezi İş Alanı

Kamusal Mekân: 18-20 m (ortalama) 

Uzunluk: Yaklaşık 1 km 

Maliyet: İlk aşama için 1,15 milyar rupi  
(20 milyon ABD doları) 

Finansman: Kamu 

Azami Hız: 40 km/saat

Fotoğraf: Jana Urban Space
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Sokağın sorunları kapsamlı ve çok 
boyutlu bir yaklaşım kullanılarak  
ele alınmıştır: Bir kerede boz ve  
bir kerede kökten çöz.

Sonra

Sokaklar
Mahallelerdeki Sokaklar
Mahallelerdeki Ana Sokaklar
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DeğerlendirmeGenel Bakış

Bu tek yönlü sokağın yenileme projesi 
kapsamında yetersiz tasarım ve planlama, 
düşük bakım standartları ve verimsiz 
donatı yönetimi gibi bir kaç önemli sorun 
ele alınmıştır.  
Projede Tender S.U.R.E. programı altında 
kapsamlı ve çok boyutlu bir yaklaşım 
benimsenmiştir: Bir kerede boz, bir kerede 
kökten çöz. Bu yaklaşım, dayanıklılığı 
artırmak için kaliteli malzemelere ve 
inşaata önden yatırım yapılmasını  
teşvik eder.

Hedefler

• Mevcut kullanımları dengelemek.
• Kullanıcı deneyimini iyileştirmek, 

yaya güvenliğini artırmak ve trafiği 
sakinleştirmek.

• Uzun vadeli dayanıklılık için kaliteli 
inşaata önden yatırım yaparak rahatsız 
edici inşaat uygulamalarını azaltmak.

Başarının Anahtarları

• Kurumlararası koordinasyon.
• Projenin ilk aşamalarından itibaren halk 

katılımı ve iş birliği.
• Planlama ve tasarım sürecinin 

bir parçası olarak mevcut kamu 
hizmetlerinin belgelenip teyit edilmesi. 

Katılım

Kamu Kurumları 
Karnataka Hükümeti, Bangalore Belediye 
Şirketi (BBMP), Bangalore Kalkınma 
İdaresi, KPTCL, Trafik Polisi, Bangalore 
Metropoliten Ulaşım Şirketi (BMTC), 
BESCOM

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar  
Jana Urban Space, Janaagraha 
Vatandaşlık ve Demokrasi Merkezi

Tasarımcı ve Mühendisler 
Jana USP (Tasarımcı), NAPC (Müteahhit)

Kullanıcı lejantı:
Yaya alanı 
Bisikletler 
Toplu taşıma 
Karma trafik 
Peyzaj
Park yerleri

Proje Takvimi

2011-2015 (4 yıl)

Yaya hacminde artış

Yaya geçitlerinde bekleme süresinde 5 
dakikadan 2 dakikaya düşüş

Geçiş mesafeleri kısaltılarak 12 saniyeye 
indirilen yaya geçiş süresi
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Temel Bileşenler

İyileştirilmiş ve uzatılmış kaldırımlar.

Tek yönlü korumalı bisiklet yolları.

İstikrarlı trafik şeritleri.

Tercihli ve kaplamalı otobüs, motorlu rikşa 
ve park cepleri.

Motorlu ve motorsuz yollar arasında 
peyzaj şeridi.

Mevcut ağaçların çukur ve demirlerle 
korunup iyileştirilmesi.

Altyapı şebekelerine erişim hazneleri 
oluşturularak yeraltı donatılarının yeniden 
düzenlenmesi.
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Mahallelerdeki Sokaklar
Mahallelerdeki Ana Sokaklar
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Caddeler ve 
Bulvarlar

 10.6
10.6.1 Tek Yönlü Merkezi Sokaklar

10.6.2 Çift Yönlü Merkezi Sokaklar

10.6.3 Toplu Taşıma Sokakları  

10.6.4 Toplu Taşımanın Bulunduğu Büyük Sokaklar

10.6.5 Büyük Caddeler 

Bir kentteki büyük caddeler insanların bir mahalleden 
diğerine geçmesinde ve merkezi bölgelere 
bağlanmasında önemli rol oynar. Bunlara geniş 
simgesel nitelikte bulvarlar, kent merkezindeki 
alışveriş caddeleri, özel nitelikli caddeler, toplu taşıma 
sokakları ya da ticari faaliyetlerin dizili olduğu ana 
yollar da dahildir. Büyük sokaklar genellikle öncelikli 
olarak nispeten yüksek hızlarda, çok sayıda aracı 
taşımak için tasarlanır ve yayalar ve bisikletliler için 
korkutucu bir ortam yaratır. Bu sokaklar, mahalleleri 
böler, kamusal alan kalitesini azaltır ve bitişikteki 
mülklerin potansiyel değerini düşürür. 

Büyük sokaklar tipik olarak bir kentteki en geniş 
ve en sürekli sokaklar olduğundan bunlar mahalleleri 
birbirine bağlayan çok modlu koridorlar yaratmak için 
ideal fırsatlar sunarlar. 

Sokak tasarımı aracılığıyla sürdürülebilir toplu 
taşımanın önceliklendirilmesi sokağın insan taşıma 
kapasitesini artırır ve ek faaliyetler için daha fazla 
alan yaratır. Bu tür sokaklar çevrede yaşayanlara 
fayda sağlayan ticari faaliyetler, daha kaliteli kamusal 
alanlar ve sürdürülebilir çevreler sunar.

Büyük sokakları yakın çevrelerini ve arzu edilen 
gelecekteki koşulları destekleyecek şekilde 
tasarlayın. 

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar

São Paulo, Brezilya
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Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
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Mevcut Koşullar

Yukarıdaki çizimde her yönde birer 
trafik şeridi, karma trafik ve iki tarafında 
park yerleri bulunan çift yönlü bir sokak 
gösterilmiştir. 

Sokağın iki tarafında da bulunan sık 
varış noktaları park etme, duraklama ve 
yük alma ve indirme faaliyetlerini davet 
ederek karmaşık bir trafiğe ve dönüş 
çakışmalarına yol açmaktadır.

Bisiklet tesislerinin bulunmaması 
bisikletlilerin kaldırımlarda ilerlemesini 
teşvik ederek yayalar için güvenlik 
kaygıları yaratmaktadır. 

Sokağın iki yanında kısmen gizlenmiş 
drenaj kanalları yaya ve bisikletliler için 
tehlike oluşturmaktadır.

10.6.1 | Tek Yönlü Merkezi Sokaklar | Örnek 1: 18 m

Son yüzyıl boyunca pek çok kentte 
trafik akışını düzenlemek ve 
çakışmaları azaltmak amacıyla 
çift yönlü merkezi sokaklar 
tek yönlü işleyecek şekilde 
dönüştürülmüştür. Bazı kentler 
ise aynı sebeple en başından 
tek yönlü sokak ızgaralarıyla 
tasarlanmıştır. Geniş, tek yönlü 
sokaklar geniş yol yataklarını bisiklet 
yolları ve toplu taşıma şeritleri ile 
yeniden düzenleme ya da erişimi, 
bağlantılılığı ve güvenliği artırmak 
için çift yönlü işleyecek şekilde 
dönüştürme fırsatı sunar.

Mevcut | 18 m | 50 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Merkezi Tek Yönlü Sokaklar

Bandung, Endonezya
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Tasarım Önerileri 

1 Kısıtlı alanda çift yönlü işleyişin tüm 
kullanıcılara güvenli bir ortam sunamadığı 
durumda tek yönlü operasyona geçmeyi ve 
kalan yol genişliğini yaya ve bisikletlilere 
tahsis etmeyi göz önünde bulundurun.

2 Hız yapılmasını engellemek için trafik 
şeridi genişliğini 3 metreye düşürün. 
Yayalara öncelik vermek ve trafiği 
yavaşlatmak için kavşaklara yükseltilmiş 
geçitler ekleyin. Bkz. 6.6.7: Trafik 
Sakinleştirme Stratejileri.

Engelsiz yaya geçiş alanını koruyarak ticari 
faaliyetlere yer açmak için kaldırımları 
genişletin. Bkz. 6.3.4: Kaldırımlar.

3 Ters yöndeki şeridi özelleştirilmiş, 
yükseltilmiş, gidiş-gelişli bir paylaşımlı 
bisiklet yoluna dönüştürün. Gidiş-gelişli 
bisiklet yolları özellikle bisiklet ağının 
aksi takdirde bisikletlilerin ciddi ölçüde 
dolambaçlı rotalar kullanmalarını 
gerektireceği yerlerde önemlidir. Bkz. 
6.4.2: Bisiklet Ağları.

4 Araçlar ve bisikletler için aynı yönde, 
azami 30 km/saat hızda, paylaşımlı bir 
trafik şeridi oluşturun. 

5 Sel suyu yönetimi ve sokağı 
güzelleştirmek için park yerlerinde 
geçirgen kaplamalar, yağmur bahçeleri 
ve kaldırım boyunca ağaçlar gibi yeşil 
altyapılar ekleyin.

Kamusal alanı artırmak için yaya 
duraklarının oluşturulması teşvik 
edilmelidir. 

2

4 53

Yeniden Tasarım | 18 m | 30 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Merkezi Tek Yönlü Sokaklar

Chennai, Hindistan

1
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Mevcut Koşullar

Bu çizimde yoğun ticari faaliyetler ve yerel 
pazarların bulunduğu, düzensiz transit 
trafiğin kullandığı ve düzensiz park edilen 
tek yönlü bir sokak görülmektedir.

Kaldırım alanının yetersizliği ticari 
faaliyetleri, satıcıları ve yayaları yol 
yatağına ve park şeritlerine taşmaya 
zorlamaktadır.

Yaya geçidi işaretlerin bulunmaması 
kırılgan kullanıcılar için emniyetsiz bir 
ortam yaratmaktadır. Yüksek kaldırımlar 
ve yaya rampalarının bulunmaması 
evrensel erişimi engellemektedir.

Yolun iki yanında düzensiz dik park 
yerleri araçların parktan çıkışı sırasında 
beklemelere yol açmaktadır. Küçük 
kolektif ulaşım araçları yolcu  
indirme/bindirme sırasında sık sık  
trafiği tıkamaktadır. 

Bu sokak, artan hacmi taşıyabilmesi için 
tek yönlü işletmeye geçirilmiş olsa da 
diğer kullanımlara alan ayrılmadığı için 
sıkışıklık devam etmektedir. 
  

Tek Yönlü Merkezi Sokaklar | Örnek 2: 25 m

Mevcut | 25 m | 60 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Merkezi Tek Yönlü Sokaklar

Hong Kong, Çin
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Tasarım Önerileri 

Sokak mekânı dengeli ve eşitlikçi 
bir şekilde yeniden paylaştırılarak 
dönüştürülmüştür. 

1 Tercihli bir toplu taşıma şeridi açın. 
Toplu taşıma hattı işaretli bir şeritte ya da 
tamamen ayrıştırılmış bir kaldırım kenarı 
toplu taşıma yoluyla geçirilebilir. Araçların 
işgalini engellemek için kavşaklardan önce 
küçük yapısal bölücüler kullanılabilir. Bkz. 
6.5.4: Toplu Taşıma Tesisleri.

2 Toplu taşıma duraklarının kaldırımları 
tıkamayacak şekilde park şeridine ya da 
peyzaj bölgesine yerleştirildiğinden emin 
olun. 

Bisikletliler için daha güvenli bir ortam 
yaratmak amacıyla park eden araçlardan 
korunan bir bisiklet yolu oluşturun. 
Bisikletlileri kapılardan korumak için 
yükseltilmiş bir tampon kullanın. 

Araç trafiğini ve park yeri ihtiyacını 
azaltmak için bisiklet paylaşım istasyonları 
oluşturun. Bkz. 6.4.5: Bisiklet Paylaşımı.

3 Yayalara ve ticari faaliyetlere 
erişilebilirlik ve daha fazla yer sağlamak 
için kaldırımları genişletin. Park yerlerini 
kaldırım uzantıları, aralıklı peyzaj 
düzenlemeleri ve satıcılar için tercihli 
alanlarla dönüşümlü olarak yerleştirin. 

Donatı hatlarını inşaat sırasında yeraltına 
alın. Bkz. 7.1: Kamu Hizmetleri.

Satıcılar için yerleşim ilkelerini içeren 
bir yerel izin süreci geliştirmeyi 
düşünebilirsiniz. Bu ilkelerin 
uygulanmasını, mekânların bakımlı, temiz 
ve engellerden arındırılmış tutulmasını 
sağlamak satıcı ve yayalara fayda sağlar. 

Stratejik konumlarda yük cepleri yaratmak 
için daha geniş park yerlerine izin verin. 
Çift sıra park edilmesini engellemek için 
yük teslimatını kısıtlayın ya da yoğun 
olmayan saatlerde teslimat yapılmasını 
teşvik edin. 

2
1

3

Yeniden Tasarım | 25 m | 30 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Merkezi Tek Yönlü Sokaklar

Paris, Fransa
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Tek Yönlü Merkezi Sokaklar | Örnek 3: 31 m

Mevcut Koşullar

Bu çizimde kent merkezinde son derece 
aktif bir arazi kullanımı kombinasyonuyla 
birlikte işleyen geniş bir tek yönlü sokak 
gösterilmiştir. 

Geniş tek yönlü sokaklar 60-120 dakikalık  
yoğun bir trafik dönemine göre 
tasarlanmış olup günün diğer saatlerinde 
kapasitesinin çok altında kalabilmektedir. 
Trafiğin tek yönde hareket etmesi hız 
yapılmasını teşvik eder ve tüm yol 
kullanıcıları için emniyetsiz koşullar 
yaratır.

Bu sokaklar, mevcut toplu taşıma trafiğini 
karma trafik içinde destekleyebilir.

Mevcut | 31 m | 50 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Merkezi Tek Yönlü Sokaklar

Yeni Delhi, HindistanNashville, ABD
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Tasarım Önerileri 

1 Tek yönlü ve hızlı sokağı iki yönde 
tercihli toplu taşıma şeritleri içeren çift 
yönlü bir sokağa dönüştürün. Bitişik 
sokaklardaki gidiş-gelişli toplu taşıma 
hattı tercihli bir şeride taşınabilir ve 
böylece toplu taşıma okunaklılığı artırılıp 
rota basitleştirilebilir. Koridordaki sinyal 
dizisi ve dönüş yasakları birbiriyle çakışan 
hareketleri ayırır.

2 Sürdürülebilir bir hareketlilik 
seçeneği olarak bisiklet kullanımını 
desteklemek amacıyla iki yönlü, korumalı 
bir bisiklet yolu ekleyin.

Bisiklet altyapısının mevcut olduğu 
yerlerde toplu taşıma duraklarını 
kaldırımdan uzaklaştırıp toplu taşıma 
adalarına yerleştirerek bisikletlileri 
durağın arkasından geçirin. Kaldırım 
kenarındaki toplu taşıma duraklarını 
sokak mobilyaları alanına yerleştirerek 
engelsiz yaya geçiş alanının tıkanmasını 
engelleyin. Bkz. 6.4.4: Bisiklet Tesisleri.

Toplu taşıma duraklarının bulunduğu 
yapı adalarından park yerlerini kaldırarak 
otobüs şeritlerinin işgalini engelleyin, 
toplu taşımada gecikmeleri azaltın ve 
denetim ihtiyacını sınırlayın. 

3 Refüj aynı zamanda yaya adası görevi 
görür, fiili geçiş mesafesini kısaltır ve daha 
yaya dostu bir ortam yaratır. Bkz. 6.3.6: 
Yaya Adaları.

Yan refüjdeki toplu taşıma durakları 
bisiklet paylaşım istasyonları, sokak 
mobilyaları ve yeşil altyapı stratejileri için 
ek alan sağlar. 

Bisiklet yolunu kesen dönüşlerin 
bisikletliler ve sürücüler arasında 
çakışmalar yaratacağı yerlerde bisiklet 
sinyalizasyonları yerleştirin. Daha güvenli 
kavşaklar yaratmak için eş zamanlı 
hareketleri hizalayın ve çakışmaları ayırın. 
Bkz. 8.8: İşaret Levhaları ve Sinyalizasyon.

3
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2

Yeniden Tasarım | 31 m | 30 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Merkezi Tek Yönlü Sokaklar

Amsterdam, Hollanda

São Paulo, Brezilya
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İkinci Cadde; New York City, ABD

Konum: Manhattan, New York City, ABD 

Nüfus: 8,4 milyon 
Metropoliten: 20 milyon

Kamusal Mekân: 30 m 

Bağlam: Karma Kullanımlı (Ofis/Ticaret/
Konut) Ana Cadde 

Finansman: Kamu 

Azami Hız: 40 km/saat

Genel Bakış

Manhattan’ın İkinci Cadde’si her biri 
birden çok yapı adasını kapsayan bir dizi 
proje ile dönüştürülmüştür.

Değişiklikler önce yol işaretleri 
ve ardından yeni yaya adalarının 
oluşturulmasıyla başlamıştır Daha 
sonra yeterli finansman bulunduğunda 
ise kaldırım uzantıları inşa edilmiştir. 
Park şeridi kaldırımdan uzaklaştırılarak 
korumalı bir bisiklet yolu oluşturulmuş, 
2007 yılından itibaren kent çapında 
oluşturulan 48 kilometrelik ağa 
bağlanmıştır.

Kent çapında otobüs kullanımını artırıp 
seyahat sürelerini kısaltmış olan Otobüsle 
Hızlı Toplu Taşıma benzeri bir hizmet 
olan Select Bus Service (Seçkin Otobüs 
Hizmeti) projesi kapsamında sadece 
otobüslere ayrılmış şeritler, genişletilmiş 
otobüs yolcu bindirme alanları ve araç dışı 
ödeme makinaları eklenmiştir. Fotoğraflar: New York City Ulaşım Departmanı

Sonra

Bu dönüşüm, kullanıcıları bisiklet ve kolektif 
toplu taşıma gibi diğer modlara kaydırarak 
yoğun saatlerde trafikte bekleme sürelerini 
artırmak yerine motorlu taşıt yoğunluğunun 
azaltılmasını sağlamıştır.

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Merkezi Tek Yönlü Sokaklar
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Kullanıcı lejantı:

Yaya alanı 
Bisikletler 
Toplu taşıma 
Karma trafik 
Peyzaj

Bisiklet hacmi artışı

Akşam saatlerinde araç yoğunluğundaki düşüş 

Yaralanmalı trafik kazalarında düşüş

M15 otobüs kullanımında artış

+%60

+%9

Sabah saatlerinde araç yoğunluğundaki düşüş 

-%12

-%15

-%7

Değerlendirme

30 m
1,5 1,82 4,54,5 3,3 3 3 3 3
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Hedefler

• Trafik kazalarının sayısını azaltmak 
ve güvenli bir tercihli bisiklet tesisi 
sunmak.

• Otobüs seyahat sürelerini azaltmak. 
Bisiklet hacmini ve yaya faaliyetini 
artırmak.

• Trafik yoğunluklarını, gürültüyü ve 
kirliliği azaltırken yaya güvenliğini 
artırmak.

• Ekonomik canlılığı desteklemek ve yerel 
işletmelerin faaliyetlerini artırmak.

Alınan Dersler

Proje hareketlilik ve sürdürülebilirliği 
artırmıştır. Kullanıcılar bisiklet (+%60) ve 
toplu taşıma (otobüs kullanımında  
+%9 artış) gibi diğer modlara kayarken 
taşıt hacimlerinin azaltılmasını 
sağlamıştır.

Korumalı bisiklet şeritleri ve yaya  
adaları bu koridordaki yaralanmalı  
trafik kazalarını %7 azaltmıştır.

Katılım

Kamu Kurumları 
New York City Ulaşım Departmanı, New 
York City Toplu Taşıma Müdürlüğü

Vatandaş Dernekleri ve Sendikalar 
Yerel savunucu grupları

Tasarımcı ve Mühendisler 
New York City Ulaşım Departmanı, New 
York City Tasarım ve İnşaat Departmanı

Temel Bileşenler

Bir motorlu taşıt şeridinin kaldırılması.

Şerit daraltma.

Yaya adaları sayesinde geçiş mesafesinin 
18 metreden 12 metreye düşürülmesi.

1,8 metre genişlikte, park korumalı tercihli 
bisiklet yolu.

Park etmiş araçlarla bisiklet şeridi 
arasında 1,5 metrelik bisiklet tamponu.

Kırmızı kaplamalı ve otomasyonlu 
denetlenen, güncellenmiş otobüs şeridi.

Proje Takvimi

2010-Günümüz
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Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Merkezi Tek Yönlü Sokaklar
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10.6.2 | Çift Yönlü Merkezi Sokaklar | Örnek 1: 20 m

Mevcut Koşullar

Yukarıdaki çizime aslında motorlu taşıt 
trafiği için tasarlanmamış tek yönlü bir 
sokak görülmektedir. Bu sokak tipinde 
orta düzeyde trafik hacmi bulunabilmekte 
ve yaya faaliyeti yol yatağına 
taşabilmektedir.

Yayalar motorlu taşıtların hız yapması ve 
sık sık donatı ya da park etmiş araçlarca 
engellenmiş, erişilmez, dar ve kesintili 
kaldırımlar nedeniyle çok yüksek riske 
maruz kalmaktadır.

Asgari düzeydeki yol işaretleri yayaların 
tanımsız ve emniyetsiz bölgelerden 
karşıya geçmesine yol açmaktadır.

Düzensiz açılı kaldırım kenarı park yerleri 
ve sokak satıcıları yaya alanını ve trafik 
şeritlerini işgal etmektedir. 

Çift yönlü sokaklar sokağın birden 
çok kullanıcıya hizmet etme 
kapasitesini artıran dönüşüm 
fırsatları sunar. Trafik şeritlerinin 
daraltılması, bisikletlilere ve 
kolektif ulaşıma yer açılması ve yaya 
ortamının iyileştirilmesi sokağın 
performansını artırır. Kamusal alan 
ve sokak ağaçları, geçirgen zemin 
kaplaması ve yaya durakları gibi 
yeşil altyapı iyileştirmelerinin dahil 
edilmesi canlılığı daha da artırır.

Mevcut | 20 m | 50 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Merkezi Çift Yönlü Sokaklar

Kahire, Mısır
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Tasarım Önerileri 

1 Tek yönlü sokağı her yönde birer 
trafik şeridi bulunan çift yönlü bir sokağa 
dönüştürün. İki yönlü hareket araçların 
hız yapmasını azaltır çünkü sürücüler 
karşıdan gelen trafiğin farkında olarak 
dikkatli davranmak zorundadır.  
Bkz. 6.6.4: Trafik Şeritleri.

Çift yönlü sokaklar genel ağın 
bağlantılılığını artırır fakat kavşaklar 
dikkatle tasarlanarak çakışmalar en 
aza indirilmelidir Kısa köşe yarıçapları, 
yaya öncelik süresi ve motorlu taşıtlar 
için dönüş yasakları kullanarak dönüş 
çakışmalarını engelleyin.

Açılı park yerlerini düzenli kaldırım kenarı 
park yerleriyle değiştirerek kaldırımlar için 
daha fazla yer açın. 

Engelsiz yaya geçiş alanını korurken 
ağaçlar, donatılar ve ticari faaliyetlere yer 
açmak için kaldırımları genişletin.

Yaya geçiş mesafelerini kısaltmak ve 
görüş hattını iyileştirmek için kaldırım 
uzantıları kullanın; kaldırım uzantılarının 
uzatılması kaldırım kenarı donatıları ve 
sokak satıcıları için yeni kamusal alanlar 
yaratır. Bkz. 6.3.7: Kaldırım Uzantıları.

2 Küçük kolektif toplu taşıma ve 
taksilere biniş/iniş, tercihli bisiklet ya da 
motosiklet park yerleri ve ağaç çukurları 
için esnek bölgeler olarak kaldırım kenarı 
park şeritlerini kullanın. 

Kaldırımla hizalanmış yaya geçitleri, 
görünür ve okunaklı işaretler ve ek 
kamusal donatılar ile daha güvenli, insan 
odaklı bir çevre yaratın. 

Gelişmiş yaya bölgeleri ve indirme 
bindirme yerleri yerel işletmelere fayda 
sağlar.

2

1

Yeniden Tasarım | 20 m | 30 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Merkezi Çift Yönlü Sokaklar

New York City, ABD
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Çift Yönlü Merkezi Sokaklar | Örnek 2: 30 m

Mevcut Koşullar

Bu çizimde yaya alanından feragat 
edilerek motorlu taşıt trafiğine yer açmak 
için zaman içinde genişletilmiş merkezi bir 
kent sokağı gösterilmektedir.

Geniş trafik şeritleri hız yapılmasını 
kolaylaştırarak yaya güvenliği ve 
konforunu azaltmaktadır. Karşıdan karşıya 
geçişler sinyalizasyonsuz ve sürücülerle 
yayalar arasında sık sık ve ciddi 
çakışmalara yol açmaktadır.

Dar ve erişilmez kaldırımlar yürüme 
koşullarının emniyetsiz olmasına 
yol açmaktadır ve bu durum, ticari 
faaliyetlerde düşüşe yol açabilir.

Orta refüjler yaya geçişlerini engellemek 
için bariyerlerle donatılmıştır. Bu 
düzenleme genellikle yayaların karşıya 
geçmek için bariyerlerin üzerinden 
atlamak ya da arasından geçmek gibi 
emniyetsiz davranışlar göstermelerine  
yol açar.

Net işaretlenmemiş uzun yaya geçitleri, 
adaların bulunmaması ve araçların 
yüksek hız yapmaları kırılgan kullanıcıları 
son derece emniyetsiz koşullara maruz 
bırakmaktadır. Yayalar için bir bariyer 
görevi gören bu tür sokaklar, mahalleleri 
böler.

Mevcut | 30 m | 60 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Merkezi Çift Yönlü Sokaklar

Mevcut | 30 m | 60 km/saat

Bogotá, Kolombiya
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Tasarım Önerileri 

Sokak, merkezi konumu nedeniyle 
çevredeki mahalleleri dönüştürme 
potansiyeline sahiptir. Bu sokağı tüm 
sokak kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap 
vermek ve toplam kapasitesini artırmak 
amacıyla yeniden tasarlayın. 

Her yönden ikişer trafik şeridini kaldırıp 
güvenli yaya hareketi ve ticari faaliyetleri 
desteklemek için erişilebilir ve daha geniş 
kaldırımlar tasarlayın. 

1 Adalar oluşturun, yaya geçitlerini 
işaretleyin ve geçitleri daha güvenli ve 
daha kısa yapmak için işaretleri iyileştirin. 

Her yönde birer tercihli toplu taşıma şeridi 
oluşturarak toplu taşıma kapasitesini ve 
verimliliğini artırın. 

2 Kaydırılmış yolcu bindirme adaları 
toplu taşıma kullanıcıları için güvenli 
ve verimli biniş ve iniş imkânı sunarken 
otobüs duraklarında taşıt hızlarını 
düşürür.

3 Ortadan geçen, toplu taşımaya 
ayrılmış koridorunun iki tarafında da yer 
alan yolcu bindirme adalarına erişim 
sağlamak için yapı adasının ortasına bir 
geçit ekleyin ve yayalar için güvenli adalar 
sunarak geçiş mesafesini kısaltın. 

Yolcu bindirme adasının karşısındaki 
trafik şeridini kaydırarak hızı düşürün 
ve sürücülerin yol verme davranışını 
geliştirin.

İki yönde de bisiklet yolları ve bisikletliler 
için güvenli tesisler sunmak için 
bitkilendirilmiş tamponlar oluşturun. 

Gölge sağlamak, gürültüyü azaltmak, 
hava kalitesini iyileştirmek ve sel suyu 
yönetimini desteklemek için kaldırım ve 
refüjlere ağaçlar ve yeşil altyapı ekleyin. 
Bkz. 7.2: Yeşil Altyapı.

Sokağın estetik bakımdan daha 
cazip kılınması ve yaya kullanımı 
için rahatlatılması ticari faaliyetleri 
cezbedebilir ve semtin yeniden 
canlandırılmasına yardımcı olabilir.

Yeniden Tasarım | 30 m | 30 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Merkezi Çift Yönlü Sokaklar
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Yeniden Tasarım | 30 m | 40 km/saat

Toronto, Kanada

Mexico City, Meksika
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Çift Yönlü Merkezi Sokaklar | Örnek 3: 40 m

Mevcut Koşullar

Yukarıdaki çizimde kentin merkezinde, 
hem transit geçiş hem de karma 
programlarla bir varış noktası olarak 
kullanılan çift yönlü, geniş bir sokak 
görülmektedir. Geniş trafik şeritleri hız 
yapmayı teşvik etmekte, emniyetsiz bir 
yürüme ve bisiklet ortamı yaratmaktadır.

Trafiği kesen dönüşler sık sık çakışma 
sebebi olmakta, sürücülerle yayalar  
ya da bisikletliler arasında kafa kafaya 
çarpışmalara yol açmaktadır. 

Bisikletliler hızla akan trafik ile kaldırım 
kenarında park etmiş araç kapıları bölgesi 
arasındaki dar bisiklet şeritlerinde 
güvende hissetmemektedir. Çift sıra 
park etmiş araçlar ve park şeridine 
giren otomobiller bisikletlilerin aniden 
bitişikteki trafik şeridine yönlenmesi ve 
ciddi risk almasına yol açmaktadır.

Geniş refüjler tanımsız bir yaya adası 
görevi görmekte, sokağın ortasında 
korunaksız bir duraklama noktası 
yaratmaktadır. Kavşaklardaki yoğun dönüş 
hacimleri ve geniş köşe yarıçapları yaya ve 
bisikletlileri tehlikeye atan hızlı dönüşlere 
yol açmaktadır.

Mevcut | 40 m | 60 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Merkezi Çift Yönlü Sokaklar

Singapur, Singapur
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Tasarım Önerileri 

 1 Geniş sokakları hem transit hem de 
varış noktası odaklı trafiğe yer verecek 
şekilde yeniden tasarlayın. Sokağın 
kapasitesini artırmak için kitlesel toplu 
taşıma, minibüs paylaşımı ve taksiler 
gibi kullanıcı sayısı yüksek taşıtların 
hareketine öncelik verin.

Tercihli toplu taşıma şeritleri ekleyin ve 
uzantılar ya da adalar kullanarak şerit 
içi toplu taşıma durakları oluşturun. Bkz. 
6.5.5: Toplu Taşıma Durakları.

Toplu taşıma sıklığı düşükse hareket 
kapasitesini artırmak için taksi ve diğer 
kolektif ulaşım araçlarının bu şeritlere 
girmesine izin verin. 

2 Kavşak ve toplu taşıma duraklarında 
orta refüjü genişleterek adalar yaratın. 
Adalar park yerlerindeki kaldırım 
uzantıları ile birlikte kullanıldığında 
yayalar için geçiş süresinin ve mesafesinin 
kısaltılmasını sağlar. 

Evrensel erişim sağlamak, yeşil altyapı 
eklemek, yaya ve ticari faaliyetlerin alanını 
artırmak için kaldırımları genişletin.

3 Trafik şeritlerini daraltın ve her yönde 
park korumalı bisiklet yolları ekleyin.

Yandan giden tek yönlü bisiklet yolları 
bisikletlilere kolay ve rahat erişim sağlar. 
Bkz. 6.4.4: Bisiklet Tesisleri.

Çift sıra park edilmesini engellemek için 
yük teslimatını kısıtlayın ya da yoğun 
olmayan saatlerde teslimat yapılmasını 
teşvik edin. Bkz. 9.4: Tasarım Saati.

Yeni yapılandırmaları ve trafik örüntülerini 
eğitim kampanyaları ve proaktif 
denetimlerle destekleyin. Kullanıcılara 
ciddi değişikliklere ayak uydurmaları için 
zaman tanıyın.

Sel suyu yönetimi potansiyeliyle birlikte 
gölge ve yeşillik için peyzaj düzenlemeleri 
ekleyin. Bu eklemeler, yeni işletmeleri 
cezbetmeye de yardımcı olabilir.

1

2

3

Yeniden Tasarım | 40 m | 40 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Merkezi Çift Yönlü Sokaklar

Seattle, ABD
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Götgatan; Stokholm, İsveç

Konum: Södermalm, Stokholm 

Nüfus: 0,9 milyon 
Metropoliten: 1,4 milyon

Uzunluk: 0,8 km 

Kamusal Mekân: 28 m 

Bağlam: Karma Kullanım (Ticaret/Konut/
Ofis)

Maliyet: 3,1 milyon İsveç kronu  
(360.000 ABD doları) 

Finansman: Stokholm Belediyesi, trafik 
kurulu 

Azami Hız: 30 km/saat

Genel Bakış

Götgatan, kent merkezindeki Södermalm 
semtinde, yoğun bir konut alanına hizmet 
veren ofisler, dükkanlar ve restoranların 
bulunduğu hareketli bir sokaktır. Sokak 
güney banliyölerden Merkezi İş Alanına 
gelen bisikletliler için en önemli rotadır. 

Sokak mekânı bir deney kapsamında, kent 
hayatı için daha iyi fırsatlar ve bisikletli 
ve yayaların daha iyi erişim sağlamak için 
yeniden düzenlenmiştir.

Götgatan projesi toplu taşıma 
kullanımının, yürümenin ve bisikletle 
ulaşımın artırılması ve kentsel çevrenin 
iyileştirilmesi için kent yönetiminin 
benimsediği genel Kentsel Hareketlilik 
Stratejisi’nin bir parçasıdır. Fotoğraflar: Stokholm Belediyesi

Sonra

Önce

Tam zamanlı bir halkla ilişkiler  
görevlisi tarafından yerel esnaf ve 
ilgili paydaşlar bilgilendirilmiş, inşaat 
süresi boyunca ortaya çıkan sorunlara 
zamanında müdahale edilmiştir. 

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Merkezi Çift Yönlü Sokaklar
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Hedefler

• Kentsel çevreyi ve popüler bir alışveriş 
ve eğlence sokağının performansını 
iyileştirmek.

• Yoğun saatlerde motorlu taşıt sayısını 
geçen bisikletliler için erişilebilirlik ve 
güvenliği artırmak.

• Kentsel Hareketlilik Stratejisi’nin 
ilkelerini ortaya koymak ve daha geniş 
bir halk katılımı süreci kapsamında 
sokak ortamının esnekliğini göstermek.

• Sokak için daha kalıcı bir düzenlemeye 
yönelik olarak karar verme sürecini 
yönlendirecek çok çeşitli ölçütler için 
bilgi toplamak.

Bisiklet hacmi artışı

Sokak ortamının daha iyi olduğunu 
düşünen işletmeciler

Sokak ortamının eskisinden daha iyi 
olduğunu söyleyen yayalar

+%90

%68

Uygulamadan sonra daha güvende 
hisseden bisikletliler

%72

%40

Değerlendirme

5,00 3,25 2,25 3,25
28 m 

3,25 2,25 3,25 5,00
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Kullanıcı lejantı:
Yaya alanı 
Bisikletler 
Toplu taşıma 
Karma trafik 
Peyzaj

Alınan Dersler

Deneyler, alınacak sonuçlardan emin 
olunmadığında hızlıca değişim yaratmak 
için başarılı bir yöntemdir.

Kullanıcıların değişiklikler yapılırken 
ucuza kaçıldığını düşünmemesi için 
sürecin bir deney olduğunu net bir şekilde 
ifade edin.

Yeni kullanımları net bir şekilde göstermek 
için geçici donanım alanlarını aktifleştirin. 
Teslimatlar önemli bir çakışma noktasıdır 
ve dikkatli istişare ve tasarım gerektirir.

Katılım

Kamu Kurumları 
Stokholm Belediyesi trafik idaresi, 
Stokholm Emniyet Müdürlüğü, Stokholm 
Büyükşehir İtfaiyesi, Stokholm Ulaşım 
Departmanı 

Birlikler ve Gruplar 
Stokholm Ticaret Odası, İsveç Karayolu 
Ulaşımı Şirketleri Birliği, İsveç Taksiciler 
Birliği, İsveç Bisikletliler Birliği, İsveç 
Yayalar Birliği, yerel halk ve esnaf

Proje Takvimi

Haziran 2013-Haziran 2014 (9 ay)

20
00

19
95

20
05

20
10

20
15

Temel Bileşenler

Genişletilmiş kaldırımlar ve geçici sokak 
donanımları için ayrılan bölgeler.

Eski park şeridinde daha geniş bisiklet 
şeritleri.

Eski taşıt park yerlerinde 50 bisikletlik 
park tesisi.

Bisikletliler için 18 km/saate ayarlı yeşil 
dalga, geri sayım sinyalizasyonuyla 
görselleştirme.

Her yönde ikişer motorlu taşıt şeridinin 
birer şeride indirilmesi.

Hız sınırının 50 km/saatten 30 km/saate 
düşürülmesi.

Teslimatların iyileştirilmesi için önlemler.

Projeden gelir elde edilmesi için park 
ücretlerinin artırılması.

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Merkezi Çift Yönlü Sokaklar
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10.6.3 | Toplu Taşıma Sokakları | Örnek 1: 16 m

Mevcut Koşullar

Yukarıda gösterilen koşullar, kentin araç 
kullanımı için tasarlanmamış olup zaman 
içinde motorlu taşıt trafiğine açılan eski 
bölümlerinde görülebilir. 

Bu sokaklar, ticari faaliyet ve yayalarla 
dolu olabilmekte fakat kullanıcılar 
kalabalık kaldırımlar, trafik sıkışıklığı 
ve eski yaya geçidi işaretleri nedeniyle 
emniyetsiz koşullara maruz kalabilirler. 

Trafik şeritleri karma taşıt trafiğine ve 
toplu taşımaya açık, genelde sıkışıktır. 

Bu sokağın kaldırımları dar, ticari 
faaliyetlerin ve yüksek yaya hacminin 
çakışmadan birlikte var olmasına izin 
vermek için yetersizdir. 

Genellikle ticari koridorlardan geçen 
Toplu Taşıma Sokaklarında yayalara 
ve toplu taşımaya öncelik verilir. 
Motorlu taşıtlar sınırlı teslimatlar 
ve bazı izinli erişimler dışında 
yasaklanmıştır. Bazı örneklerde, 
kaldırımlar arasında otobüs, hafif 
raylı ya da nostaljik tramvay gibi 
toplu taşıma sistemlerinin tercihli 
alanları bulunur. Bazen de yayalar 
için hemzemin bir alan tasarlanır ve 
paylaşılan bu alanda toplu taşımanın 
yavaş bir şekilde hareket etmesine 
izin verilir. 

Mevcut | 16 m | 50 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Toplu Taşıma Sokakları

Mumbai, Hindistan
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Tasarım Önerileri 

Sokak alanı kısıtlı olduğunda toplu 
taşıma ve yayalara öncelik verilir. Alan 
genişletilebiliyorsa yaya öncelikli alanların 
eklenmesi ve kaldırımların genişletilmesi 
ve böylece çeşitli faaliyetler, peyzaj ve 
sokak mobilyalarına yer açılması teşvik 
edilir. 

1 Tüm motorlu taşıt erişimini kısıtlayın. 
Erişilebilir ve ortadan geçen hemzemin 
kitlesel toplu taşıma sistemleri ekleyerek 
sokağa paylaşımlı nitelik kazandırın ve 
yaya önceliği sağlayın. 

Yaya alanını genişletmek ve karşıdan 
karşıya geçirgenliği artırmak için sokağa 
paylaşımlı bir bölge muamelesi yapın. 

Sokağın geniş bölümlerine yandan  
iniş/biniş durakları ekleyin. Hızlı ve kolay 
iniş/biniş sağlayan erişilebilir platformlar 
inşa edin. Bkz. 6.5.5: Toplu Taşıma 
Durakları.

2 Toplu taşıma sokağını kesen 
sokaklarla kavşakları sürekli yaya erişimi 
için toplu taşıma seviyesine yükseltin. 
Taşıtların sokaktan geçecekleri yerleri 
göstermek için zemin işaretleri, doku  
ya da renk değişiklikleri kullanın.

Genişliğin izin verdiği yerlerde ağaçlar 
ve yerli peyzaj ekleyin. Sokak mobilyaları 
ve satıcılar mümkün olan yerlerde teşvik 
edilebilir fakat engelsiz yaya geçiş alanı 
korunmalıdır. 

Yük alma ve teslimata sadece yoğun 
olmayan saatlerde izin verilmelidir.  
Bkz. 8.5: Hacim ve Erişim Yönetimi.

1

2

Yeniden Tasarım | 16 m | 15 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Toplu Taşıma Sokakları

Zürih, İsviçre
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Toplu Taşıma Sokakları | Örnek 2: 32 m

Mevcut Koşullar

Yukarıda görülen sokak, kentin ulaşım 
ağında önemli bir rol oynamakta, 
ortadan geçen toplu taşıma omurgası 
sayesinde ticari merkezleri mahallelere 
bağlamaktadır. Verimliliği artırmak için 
toplu taşıma zaman zaman fiziksel olarak 
ayrılmıştır. 

Bu çift yönlü sokakta her yönde orta 
hacimde trafik ve yüksek yaya faaliyeti 
bulunan ikişer trafik şeridi bulunmaktadır.

Sokakta karşıdan karşıya yaya erişimi 
geçitlerin evrensel olarak erişilebilir 
olmadığı, tahsisli fakat kısıtlı noktalardan 
sağlanmaktadır. 

Ticaret ve yaya faaliyetleri için alanın 
kısıtlı olması nedeniyle yayalar yol 
yatağına taşmaktadır. 

Toplu taşıma kullanıcıları orta refüjdeki 
duraktan kaldırıma ulaşmak için 
birden çok trafik şeridini geçmekte 
zorlanmaktadır. 

Sık aralıklı kaldırım kesintileri birden 
çok dönüş ve makas çakışmasına sebep 
olmakta ve sokağı bisikletliler için 
emniyetsiz kılmaktadır. 

Mevcut | 32 m | 50 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Toplu Taşıma Sokakları

Kalküta, Hindistan



KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ270 KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ 271

1

2

4
3

Tasarım Önerileri 

Bu sokağı önemli bir ticari koridor 
durumuna geri getirmek için yeniden 
düzenleyin. Toplu taşıma trafiğini kısıtlayın 
ya da filtreleyin ve kamusal yol alanı içinde 
toplu taşıma, bisiklet ve yaya bölgelerini 
ayırın. Duraklama ve oyalanmanın söz 
konusu olduğu faaliyetleri önceliklendirin. 

1 İniş/biniş verimliliğini ve erişimi 
artırmak için toplu taşıma duraklarında 
yol yatağını yükselterek ortadan geçen 
kitlesel toplu taşıma hattını iyileştirin. 
Bkz. 6.5.4: Toplu Taşıma Tesisleri.

Taşıt trafiği tamamen yasaklanabilir, 
günün belli saatleriyle sınırlandırılabilir 
ya da hacmi yönetmek,yaya ve toplu 
taşıma önceliğini korumak için bir ya da 
iki yapı adasından sonra dönüş yapmaya 
zorlanabilir.

Kaldırım bölgesi içinde ağaçlar, sokak 
mobilyaları, satıcılar, bisiklet parkları 
ve diğer elemanlara yer açmak için özel 
alanlar sağlayın.

2 Sokağın iki tarafına da tercihli bisiklet 
şeritleri ekleyin. Bisikletlileri toplu taşıma 
duraklarında ayırın ve 90 dereceye yakın 
açılar haricinde sokağa gömülü raylardan 
geçmek zorunda kalmasını engellemek 
için kavşaklarda iki aşamalı dönüşler 
sağlayın. Bkz. 6.4.4: Bisiklet Tesisleri.

Bisikletliler ile toplu taşımaya binen/inen 
yolcular arasında çakışmaları önlemek 
için her yönde toplu taşımadan en az 
0,5 metre tampon bırakın. 

3 Toplu taşıma durak donatılarını 
bisiklet şeritlerinin arkasına yerleştirip 
yolculara üzeri kapalı duraklar sunarken 
bisikletliler için de kesintisiz ve engelsiz 
geçiş alanını koruyun. Bkz. 6.4.4: Bisiklet 
Tesisleri.

4 Bisiklet şeritlerinin toplu taşıma 
duraklarıyla karşılaştığı yerlerde 
şeritleri rampalarla kaldırım seviyesine 
yükselterek erişilebilir toplu taşıma  
iniş/binişine izin verin. Bisiklet şeritlerinde 
toplu taşım duraklarına gelindiğinde toplu 
taşıma yolcularıyla yolların kesiştiğini 
göstermek için belirgin işaretler kullanın. 

Yük alma ve teslimat işlerini yoğun 
olmayan saatlerle sınırlandırın. 

Yeniden Tasarım | 32 m | 15 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Toplu Taşıma Sokakları

Budapeşte, Macaristan
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Toplu Taşıma Sokakları | Örnek 3: 35 m

Mevcut Koşullar

Yukarıdaki çizimde merkezi iş alanları, 
kentin merkez bölümleri, kurumsal 
merkezler ve konut mahallelerini birbirine 
bağlayan geniş bir çift yönlü sokak 
görülmektedir. Uzun ve sürekli koridorlar 
merkeze yaklaştıkça bölgesel işe gidiş 
geliş yolculuklarını toplar ve sıkışıklık 
artar.

Bu sokak yerel ve transit trafikle 
birlikte önemli otobüs rotalarını da 
desteklemektedir. Özel motorlu taşıtlar, 
taksiler ve enformel kolektif ulaşım 
kaldırım kenarı alanı talep etmekte, sık sık  
çift sıra park edilmesine, tıkanan 
toplu taşım duraklarına ve emniyetsiz 
bisiklet sürme koşulları ile toplu taşıma 
hizmetinde gecikmelere sebep olmaktadır.

Kaldırımlardaki reklam panoları ve 
tabelalar kavşaklarda görünürlüğü 
azaltmaktadır. 

Dar kaldırımlar ticari faaliyetleri engeller, 
toplu taşım duraklarıyla ve yoğun yaya 
kullanımıyla çakışmalara yol açar. 

Uzun yaya geçitleri yayaların geçiş süresini 
artırır ve rampasız yükseltilmiş refüjler 
geçitleri erişilmez kılar.

Mevcut | 35 m | 50 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Toplu Taşıma Sokakları

Akra, Gana
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2
1

Minneapolis, ABD

Barselona, İspanya

Tasarım Önerileri 

1 Sokağı yeniden tasarlayarak ağaçlar, 
banklar, aydınlatma, sokak satıcıları, 
bisiklet paylaşımı, çeşmeler ve donatıların 
bulunduğu bir kamusal alan hizmeti 
görecek, genişletilmiş bir orta refüj 
oluşturun. 

Yayaları, toplu taşımayı ve bisikletlileri 
önceliklendirmek için özel araç erişimini 
kaldırın. Yüksek sıklıkta, güvenilir toplu 
taşıma hizmeti yaya ve bisikletliler için 
ciddi ölçüde daha yüksek güvenlik ve 
rahatlık sunarak özel araçlara kıyasla 
çok daha fazla sayıda kullanıcıya hizmet 
edebilir.

2 Toplu taşıma için düşük hızlı, 
bisikletliler ve taksilerle paylaşımlı şeritler 
ayırın. Toplu taşıma aracının kapısının 
yerleşimine göre, genişletilmiş orta 
refüjde ya da kaldırım mobilya bölgesinde 
üzeri kapalı duraklar sağlayın. Kapalı ve 
açık toplu taşıma duraklarını yerleştirirken 
engelsiz yaya geçiş alanını koruyun.

Evrensel erişim sağlamak ve yaya ve ticari 
faaliyetler için alanı artırmak amacıyla 
kaldırımları genişletin.

Yük alma ve teslimata sadece yoğun 
olmayan saatlerde izin verin.

Orta refüj ve kaldırımlar boyunca sel 
suyu yönetimine destek olacak ve daha 
cazip bir çevre yaratacak yeşil altyapı 
elemanları ekleyin. Bkz. 7.2: Yeşil Altyapı.

Yeniden Tasarım | 35 m | 20 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Toplu Taşıma Sokakları
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Swanston Sokağı; Melbourne, Avustralya

Konum: Merkezi İş Alanı, Melbourne, 
Avustralya 

Nüfus: 4,4 milyon

Uzunluk: 1200 metre-10 yapı adası 

Kamusal Mekân: 30 m 

Bağlam: Karma Kullanımlı (Ofis/Ticaret/
Konut) Ana Cadde 

Maliyet: 1. ve 2. etapların tasarım ve inşası 
için 25,6 milyon Avustralya doları  
(18,8 milyon ABD doları) 

Finansman: Kamu 

Azami Hız: 10 km/saat

Genel Bakış

Swanston Sokağı Melbourne kentinin 
kuzey-güney yönlü ana sokaklarından 
biri olup iki tarafında kentin çok sayıda 
simgesi yer almaktadır.

Bir zamanlar çok sıkışık ve kirli olan  
sokak, bugün yaya odaklı ve toplu  
taşıma öncelikli sokak tasarımına  
örnek gösterilmektedir.

Fotoğraflar: Üst - Melbourne Belediyesi ve Alt - Dongsei Kim

Önce

Sonra

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Toplu Taşıma Sokakları
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Temel Bileşenler

Genişletilmiş kaldırımlar.

Sokağın okunaklılığının artırılması.

Tercihli bisiklet şeritleri.

Evrensel erişim sağlamak için yükseltilmiş 
tramvay platformları.

Taksi ve taşıt erişiminin tamamen 
kaldırılması.

Servis, teslimat ve acil durum müdahale 
araçlarının erişiminin korunması.

Bluestone ve granit kaplama, özel 
tasarım aydınlatma, mobilya ve özgün 
bitkilendirme gibi kaliteli detaylar.

Mümkün olduğunca Kent Meydanı ve 
Devlet Kütüphanesi gibi kamusal varış 
noktalarına yerleştirilen toplu taşıma 
durakları.

Hedefler

• Kent kimliğini güçlendirmek ve 
müşteriler, ziyaretçiler, çalışanlar, 
bisikletliler ve toplu taşıma 
kullanıcılarının deneyimini ve erişimi 
iyileştirmek.

• Daha cazip, demokratik ve güvenli 
kamusal alanlar yaratmak.

• İnsanların toplanabileceği ve 
buluşabileceği mekânlar sunmak.

• Sanatsal faaliyet ve etkinlikler için 
mekân sunmak.

Önemli Başarılar

İyileştirilmiş bir perakende satış ortamı 
sağlanması.

Verimli, eşitlikçi ve rahat bir toplu taşıma 
deneyimi sunulması.

Kentin özgün karakterini yansıtan kaliteli 
bir sokak peyzajı tasarımı.

Paylaşımlı bölgeye taşınan yeni tramvay 
durakları ile bisikletliler, işe gidiş 
geliş yolcuları ve yaya davranışlarının 
değiştirilmesi.

Yenilikçi bir halkla ilişkiler stratejisiyle, 
kullanıcıların yeni mekânsal 
düzenlemeleri ve değişen trafik koşullarını 
anlamalarına yardımcı olmak üzere 
komedyenlerle çalışılması.

Değerlendirme

Yaya hacmi artışı 
(2010–2018)

Ticaret alanı artışı 
(2010–2018)

+%24 +%5

Proje Takvimi (1. ve 2. Etaplar)

Haziran 2009-Haziran 2012 (3 yıl)
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8,33 2,60
30,17 m

2,60 8,44
1,501,00 1,00

6,20

Alınan Dersler

Proje boyunca süregelen halk katılımı, 
tasarımın gelişim sürecinin tamamında 
halka bilgi aktarımı ve ilişkilenme 
sağlamıştır. Tam zamanlı bir halkla ilişkiler 
görevlisi yerel esnaf ve ilgili paydaşları 
bilgilendirmiş ve inşaat sürecinde ortaya 
çıkan sorunlara zamanında müdahale 
edebilmiştir. 

Katılım

Kamu Kurumları 
Melbourne Kent Yönetimi, Yarra Tramvay 
İşletmeleri, Victoria Yol İdaresi, Victoria 
Polis Müdürlüğü, Ulaştırma, Planlama ve 
Yerel Altyapı Müdürlüğü

Özel Grup ve Ortaklıklar 
Avustralya Sanayiciler Grubu, Avustralya 
Perakende Birliği

Vatandaş Dernekleri ve Sendikalar 
Victoria Bisiklet Topluluğu, Toplu Taşıma 
İşçileri Sendikası

Tasarımcı ve Mühendisler 
Melbourne Kent Yönetimi
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Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Toplu Taşıma Sokakları

Kullanıcı lejantı:
Yaya alanı 
Bisikletliler 
Toplu taşıma 
Karma trafik 
Peyzaj 
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10.6.4 | Toplu Taşımanın Bulunduğu Büyük Sokaklar | Örnek 1: 32 m

Mevcut Koşullar

Yukarıdaki çizimde görülen çift yönlü 
sokak koşulları, transit geçişe öncelik 
vermektedir. Her yönde üçer adet geniş 
trafik şeridi karma trafiğe imkân tanır ve 
kent içi için uygun olmayan hızları teşvik 
eder. Toplu taşıma rotalarında trafik 
sıkışıklığı ve kaldırım kenarında yavaş 
iniş/binişler nedeniyle sıklıkla gecikmeler 
yaşanır. 

Dar ve parmaklıklarla çevrili kaldırımlar 
yayaların doğal ya da arzu edilen 
yerlerden karşıya geçmelerine engel 
olarak yürümeye elverişsiz bir ortam 
yaratır. Yoğun yaya faaliyeti dar bir alana 
sıkıştırılmıştır. 

Yaya geçitleri kavşaklardan geriye 
çekilmiş, yayalar için yürüme süresi ve 
mesafesini artırmaktadır. Uzun yaya geçiş 
mesafeleri ve yetersiz adalar emniyetsiz 
koşullar yaratmaktadır. 

Bisikletliler kaldırımda sürmekte ve 
yayalarla çakışmakta ya da karma trafiğe 
girerek trafik sıkışıklığı ve hızlı ilerleyen 
taşıt trafiğine girmek zorunda kalırlar.

Yoğun yağışlar yeraltı sel suyu drenajına 
aşırı yüklenmekte, özellikle kaldırım 
rampaları ve yaya erişim noktalarında 
sık sık su baskını ve göllenmeye yol 
açmaktadır.

Toplu taşımanın bulunduğu geniş 
sokaklar mahallelerin birbirine 
bağlanmasına yardımcı olur.  
Otobüs, otobüsle hızlı toplu 
taşıma, hafif raylı ya da nostaljik 
tramvay hizmetleriyle önemli varış 
noktaları ve kentsel hizmetlere 
erişim sağlarlar. Bu sokaklar, ilk 
olarak hareketliliğe hizmet etse de 
tasarımları tüm kullanıcıları göz 
önünde bulundurmalıdır. Yoğun toplu 
taşıma koridorları oldukları için 
çok yüksek yaya yoğunluklarını da 
desteklerler. 

Mevcut | 32 m | 60 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Toplu Taşımanın Bulunduğu Büyük Sokaklar

Addis Ababa, Etiyopya

Nairobi, Kenya
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Tasarım Önerileri 

Bu sokak; kitlesel toplu taşıma, trafik 
şeritlerinin yönetimi ve ek yaya tesisleri 
aracılığıyla kapasite artışı ve kamusal 
mekânda iyileştirmeler sağlamaktadır.

1 Bölgesel ölçekte toplam kapasiteyi 
artırmak ve toplu taşımaya erişimi 
iyileştirmek için yol ortasından hafif raylı 
hizmeti geçirin.

Evrensel erişilebilirlik için hemzemin  
iniş/binişe izin veren toplu taşıma 
durakları tasarlayın.

2 Yürüme mesafelerini kısaltmak için 
toplu taşıma duraklarına yakın yerlerde 
yapı adasının ortasına uygun trafik 
kontrolleriyle donatılmış geçitler ekleyin. 
Hava koşullarından korunaklı rahat 
bekleme alanları oluşturmak için üzeri 
kapalı toplu taşıma durakları sunun. 

Erişilebilirliği geliştirmek ve yaya ve 
ticaret faaliyetleri için alanı artırmak 
için kaldırımları genişletin. Bkz. 6.3.4: 
Kaldırımlar.

3 Parmaklıkları kaldırın ve sık sık yaya 
geçitleri temin edin. Doğrudan ve süreksiz 
bir yaya geçiş alanı oluşturmak için 
geçitleri kaldırımlarla hizalayın. 

4 Her yönde birer trafik şeridini 
bisikletliler ve motorlu taşıtların 
paylaşımına ayırın. Toplu taşıma durağı 
bulunmayan yapı adalarında park yerleri 
ve yükleme cepleri oluşturun. 

Gelen trafiği kesen dönüşler yaygın 
bir çakışma sebebidir ve dikkatle 
yönetilmelidir. Toplu taşım şeridini kesen 
dönüşler çakışmalara sebep olur ve toplu 
taşım operasyonlarını yavaşlatır. Sola 
dönüşler ya yasaklanmalı ya da koruma 
sinyalizasyon aşamalarının uygulandığı 
ayrı dönüş şeritlerinde yönlendirilmelidir. 
Özellikle yoğun sokak ızgaralarında 
dönüşler istasyonsuz yapı adalarına ya da 
ızgaranın başka yerlerine yönlendirilebilir. 
Bkz. 8.8: İşaret Levhaları ve Sinyalizasyon.
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2

Sel suyu yüzey akıntısını daha iyi 
yönetmek ve yeraltı sularını yeniden 
doldurmak için yağmur hendekleri, 
yağmur bahçeleri ve bunlarla bağlantılı 
ağaç çukurları ve hendekleri gibi yeşil 
altyapı elemanları ekleyin. Malzemeler 
düzenli olarak temizlenip tıkanıklıklar 
engellendiği müddetçe sel suyu yönetimini 
tamamlamak üzere yaya alanları gibi 
hafif kullanılan yüzeylere mozaik ve 
geçirgen beton gibi geçirgen kaplamalar 
uygulanabilir.

Yeniden Tasarım | 32 m | 30 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Toplu Taşımanın Bulunduğu Büyük Sokaklar

Varşova, Polonya
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Toplu Taşımanın Bulunduğu Büyük Sokaklar | Örnek 2: 38 m

Mevcut Koşullar 

Yukarıdaki çizimde sokağın üzerinden 
geçen bir toplu taşıma altyapısı 
görülmektedir. Sokak bölgesel bağlantılılık 
ve çeşitli kolektif toplu taşıma seçenekleri 
sunmaktadır. Sokağın üzerindeki toplu 
taşıma durağı çok modlu bir değişim 
noktası görevi görmekte fakat paylaşımlı 
trafik şeritleri ve yoğun trafik sıkışıklığı 
nedeniyle hemzemin kolektif ulaşımın 
güvenilirliği düşüktür.

Kolektif ulaşım yolcuları yetersiz 
işaretlenmiş duraklar ve kafa karıştırıcı 
aktarma noktalarıyla karşı karşıyadır.

Kaldırımlar boyunca oluşan tanımsız 
alanlar sokak satıcıları, rikşalar ve 
düzensiz otomobil ve motosiklet park 
yerleri tarafından işgal edilmekte, 
bu da yayaları yol yatağına inmeye 
zorlamaktadır. 

Yüksek hızlar, uzun geçiş mesafeleri, net 
işaretlerin bulunmaması ve dar, kesintili ve 
erişilebilir olmayan kaldırımlar emniyetsiz 
bir yaya ortamı oluşturmaktadır.

Donatılar ve sokağın üzerinden geçirilen 
toplu taşıma altyapısı sıklıkla engelsiz 
yaya geçiş alanlarını tıkamakta ve 
görünürlüğü kısıtlamaktadır.

Paris, Fransa

Mevcut | 38 m | 60 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Toplu Taşımanın Bulunduğu Büyük Sokaklar
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Tasarım Önerileri

Sokak toplu taşımayı ve paylaşımlı 
hareketliliği önceliklendirecek, 
yürüme koşullarını ve kamusal mekânı 
iyileştirecek, önemli aktarma düğümlerini 
tanınır kentsel sembollere dönüştürecek 
şekilde yeniden tasarlanmıştır. 

1 Fazla trafik şeritlerini kaldırın ve her 
yönde birer adet kaldırım kenarı toplu 
taşıma şeridi ayırın. İşaretlenmiş toplu 
taşıma şeritleri taksiler ve küçük kolektif 
ulaşım araçlarıyla paylaşılabilir. Kolektif 
ulaşım hizmetlerinin pürüzsüz işleyişi için 
diğer toplu taşıma araçlarının geçişine 
izin verecek indirme/bindirme cepleri 
oluşturun. Bunlar erişilebilir park yerleri ve 
taksi duraklarıyla dönüşümlü yerleştirilir. 
Bkz. 6.5.4: Toplu Taşıma Tesisleri.

Yüksek yaya hacimlerinin ihtiyaçlarını 
daha iyi karşılamak için kaldırımları 
genişletin ve evrensel erişilebilirlik 
sağlayın. 

2 Cep şeritlerle aynı bölgede satıcılar 
için özel alanlar yaratmak için kaldırımı 
uzatarak yayalar için engelsiz bir geçiş 
alanı oluşturun.

Orta refüjü uzatarak yaya adaları 
oluşturun. Bkz. 6.3.6: Yaya Adaları.

Kullanıcıları yönlendirmek ve toplu taşıma 
rotalarını belirtmek için tabela ve yön 
bulma elemanları sağlayın.

Rahat bir sokak ortamı yaratmak için 
sokak mobilyası ve ağaçlar kullanın.  
Bkz. 6.3.3: Yayalar için Araç Kutusu.
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Yeniden Tasarım | 38 m | 30 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Toplu Taşımanın Bulunduğu Büyük Sokaklar

Chengdu, Çin
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 Magenta Bulvarı; Paris, Fransa

Konum: 9. ve 10. semtler, Paris, Fransa 

Nüfus: 2,2 milyon 
Metropoliten: 12,1 milyon

Uzunluk: 1,95 km 

Kamusal Mekân: 30 m 

Bağlam: Karma Kullanım (Ticaret/Konut/
Ofis) 

Maliyet: 24 milyon avro  
(27 milyon ABD doları)

Finansman: Paris Belediyesi, Ile-de-France 
Bölge Yönetimi, Merkezi Hükümet

Azami Hız: 50 km/saat

Temel Bileşenler

Kaldırım genişletme (4 metreden  
8 metreye) ve şerit daraltma

Geçit mesafesinin 20 metreden  
12,8 metreye indirilmesi

Ayrılmış bisiklet yolu

Tercihli, sadece otobüs şeridi

Kaldırım uzantısı boyunca yeni ağaçlar

Sonra

Önce

Fotoğraflar: APUR, NACTO

Önce

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Toplu Taşımanın Bulunduğu Büyük Sokaklar
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Genel Bakış

Bulvarın dönüşümü 2000’lerin başında 
yürürlüğe giren Espaces Civilisés (Sivil 
Mekânlar) programının bir parçasıdır. 
Program Paris’in geniş bulvar ve 
caddelerini hakimiyet altına alan yoğun 
trafiği hafifletmek için başlatılmıştır. 

Magenta Bulvarı, Espaces Civilisés 
ilkelerinin benimsenmesinin ardından 
dönüştürülen ilk bulvarlardandır. 

Yerel halk tarafından Magenta Otobanı 
olarak adlandırılan bulvar her yönde 
saatte 1.400 taşıt seviyesinde trafik 
hacimlerine, sıklıkla hız yapılmasına ve 
kavşaklarda pek çok ölümlü kazaya sahne 
olmuştur. Gürültü ve kirlilik kent çapında 
en yüksek seviyelere ulaşmıştır.

Program kapsamında kaldırımların 
genişletilmesi, ağaç dikimi ve korumalı 
bisiklet yollarının inşası için 24 milyon 
avro yatırım yapılmıştır. Yeni bir tercihli 
otobüs şeridini korumak için granit 
bölücüler kullanılmıştır.

Teslimatlar için tercihli otobüs şeridinin 
kaldırım kenarı tarafına 30 dakika süreli 
kamyon park yerleri konmuştur.

Bulvar boyunca kaldırım kenarı park yeri 
sağlanmamıştır. Kavşaklar güvenlikli 
geçitler, genişletilmiş yaya adaları ve 
uzatılmış geçiş aşamaları ile daha 
emniyetli kılınmıştır. 

Kaldırım ve meydanlara yeni zemin 
kaplamaları, peyzaj ve sokak mobilyaları 
eklenmiştir. İşletmeler uyumlu tabelalar 
ve kamusal koruculuk uygulamaları için 
kalite anlaşmaları imzalamışlardır.

Hedefler

• Trafikte can kaybı, sıkışıklık ve kirliliği 
azaltmak.

• Daha cezbedici, yaya odaklı bir ortam 
yaratmak.

• İşletmeleri destekleyici bir mekân 
yaratmak.

Katılım

Paris Belediyesi, Ile-de France Bölge 
Yönetimi, Merkezi Hükümet, vatandaş 
dernekleri ve işletme sahipleri.

2001-2007 arası bisiklet hacmi artışı

Dönüşümden 4 yıl sonra trafikte can kaybı 
sayısı

Dikilen ağaç sayısı 

Trafik hacminde düşüş

+%145

-%50

2002-2006 arası hava kirliliğinde düşüş

-%32

0

-%5,5

293

Değerlendirme

Proje Takvimi

Mart 2001-Mayıs 2006 [Yaklaşık 5 yıl, 3 ay]

30 m 
4,70

1,50
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Kullanıcı lejantı:
Yaya alanı 
Bisikletler 
Toplu taşıma 
Karma trafik 
Peyzaj 
Teslimat park yeri
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Gürültü kirliliğinde düşüş  
(72 desibelden 68 desibele)

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Toplu Taşımanın Bulunduğu Büyük Sokaklar
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Mevcut Koşullar 

Yukarıdaki çizimde ortadan geçen toplu 
taşıma hattı ve korumasız bisiklet şeritleri 
içeren önemli bir sokak görülmektedir. 
Hızlı ilerleyen trafik için her yönde üçer 
geniş şerit içeren bir arter koridoru görevi 
görür. Bu sokak, birçok mahalle ve bölgeyi 
birbirine bağlar.

Kırılgan kullanıcılar için güvenlik sorunları 
uzun yaya geçidi mesafeleri ve iyi 
tanımlanmamış, geçiş süresini uzatacak 
şekilde geri çekilmiş yaya geçitleri ile 
artırılmıştır. 

Kaldırımlar geniştir. Fakat peyzaj 
düzenlemesi ve zemin kat faaliyetlerinin 
eksikliği bunları itici ve sıkıcı mekânlar 
haline getirmiştir. 

Ortadan geçen ve ortadan iniş/biniş 
yapılan kitlesel toplu taşıma giriş ve çıkış 
noktalarını kısıtlamıştır. Duraklarda uygun 
erişilebilirlik özellikle eksik olabilir. 

Çift sıra park eden yük araçları yoğun 
saatlerde sürücüler ve bisikletliler 
için makas çakışmalarına ve güvenlik 
risklerine yol açabilir. 

10.6.5 | Büyük Caddeler | Örnek 1: 52 m

En geniş kent sokakları genellikle 
çok önemli olmakla birlikte yerelle 
bütünleştirilmemiştir. Tehlikeli 
derecede hızlı fakat sıkışıklığa 
da elverişli bu sokaklar diğer 
kullanımlar pahasına transit trafiğe 
hizmet eder, yayalara ve sokağı 
kesen trafiğe bariyer oluşturur. Pek 
çok sokak insanların hareketi için 
kapasiteyi artırmanın tek yolunun 
genişliğin artırılması olduğu 
varsayımıyla tasarlanmıştır. Fakat 
daha geniş sokaklar aslında şerit 
başına daha düşük verimlidir ve 
verimliliği artırmanın en iyi yolu 
kullanıcı hacmi yüksek modların 
kullanılmasıdır. 

Mevcut | 52 m | 70 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Büyük Caddeler
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Tasarım Önerileri 

Sokağı verimli bir şekilde paylaştırıp 
yönetmek için farklı modları tanımlayıp 
işaretleyin. 

Ortadan geçen toplu taşıma şeritlerini 
belirgin zemin kaplaması ya da renk 
uygulamalarıyla destekleyin. Hemzemin 
iniş/biniş platformları, erişilebilir rampa 
ve yollar, sesli ve hissedilebilir elemanlar 
kullanın.

1 Sokağın iki tarafından da güvenli geçiş 
sağlamak için toplu taşıma duraklarında 
yapı adasının ortasına kontrollü geçitler 
ekleyin. Üzeri kapalı duraklar ve rahat bir 
bekleme alanı sağlamak için toplu taşıma 
duraklarının üzerini örtün. 

Orta refüj ve kaldırım uzantılarında toplam 
geçit mesafesini kısaltmak için adalar 
oluşturun. 

Geniş kaldırımlarda ticari faaliyetleri ve 
sokak satıcılarını teşvik edin. Kesintisiz 
ve engelsiz yaya geçiş alanını koruyarak 
sokak mobilyaları ve peyzaj elemanları 
ekleyin. 

2 Her yönde birer trafik şeridini park 
korumalı bisiklet şeridine dönüştürerek 
sağlıklı ve sürdürülebilir bir hareketlilik 
tercihi olarak bisikleti teşvik edin. Bisiklet 
paylaşım istasyonları bisiklet yollarının 
bitişiğine ve toplu taşıma istasyonların 
yakınına konarak ilk ve son aşama 
yolculuk ihtiyacı karşılanabilir.

Yolun gürültüsünü azaltmak, sel suyu 
yüzey akışını yönetmek ve kentsel çevreyi 
iyileştirmek için park yeri tarafındaki 
refüjler boyunca sokak ağaçları ve yeşil 
altyapı elemanları yerleştirin.

3 Park şeridindeki stratejik konumlara 
yükleme alanları yerleştirin. Çift sıra park 
edilmesini engellemek için yük teslimatını 
kısıtlayın ya da yoğun olmayan saatlerde 
teslimat yapılmasını teşvik edin. Bkz. 6.7: 
Yük ve Hizmet Operatörleri için Tasarım.

Yeniden Tasarım | 52 m | 40 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Büyük Caddeler

Barselona, İspanyaAntwerp, Belçika
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Mevcut Koşullar 

Yukarıda görülen geniş kent içi sokak, 
orta şeritlerde hızlı ilerleyen transit trafiği 
ve yanlardaki servis şeritlerinde çift sıra 
park ile karma yerel trafiği taşımaktadır. 
Parmaklıkla çevrili bir refüj yayaların 
karşıdan karşıya erişimini kısıtlamaktadır. 

Toplu taşıma ortadaki transit şeritlerde, 
karma trafik içinde işlemektedir. Sıkışıklık 
toplu taşıma hizmetinin kalitesini ve 
güvenilirliğini düşürmektedir. Toplu 
taşıma kullanıcıları üzeri kapalı duraklar 
ya da koruma olmaksızın yan adalarda 
beklemektedir. 

Düzensiz park edilen araçlar kaldırımı 
işgal etmekte, zaten kısıtlı olan yaya 
alanını daraltmakta ve sosyal ve ekonomik 
faaliyet kapasitesini azaltmaktadır. 
Yayalar erişilebilir olmayan ve bağlantısız 
kaldırımlar, hızlı ilerleyen trafik, yaya 
geçidi eksikliği ve peyzaj ve ağaçların 
yokluğu nedeniyle emniyetsiz ve zorlu 
yürüyüş ortamlarına maruz kalmaktadır.

Yaya davranışlarını kısıtlama amaçlı 
orta refüj parmaklıkları yayaların sıklıkla 
parmaklık üzerinden atlayarak ya da 
arasından, emniyetsiz bir şekilde karşıya 
geçmelerine yol açar. 

Geçitler yaya üst geçit köprüleri ya da alt 
geçitleri ile seviye bakımından ayrıştırılmış 
olup yaya seyahat sürelerini ciddi ölçüde 
artırmakta ve evrensel olarak erişilebilir 
değildir.

Yetersiz drenaj altyapısı yoğun yağışlarda 
su baskınlarına sebep olmakta ve açık 
rögarlar kırılgan kullanıcılar için güvenlik 
riski yaratmaktadır.

Büyük Caddeler | Örnek 2: 62 m

Mevcut | 62 m | 70 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Büyük Caddeler

Medellín, KolombiyaHo Chi Minh City, Vietnam
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Tasarım Önerileri 

Her yönde birer trafik şeridini tercihli 
toplu taşıma şeridine dönüştürün ve 
refüjleri genişleterek birkaç refüj adası 
oluşturun. Bu uygulama, daha verimli bir 
toplu taşıma sistemine sahip daha güvenli 
bir sokak yaratır. 

1 Tercihli bir toplu taşıma yolu içinde, 
kenar taşı ile tamamen ayrılmış bir otobüs 
şeridi oluşturun. Sefer aralıkları orta ya 
da yüksek sıklıktaysa toplu taşıma yolu 
ortalama seyahat hızını oldukça artırır ve 
seyahat süresi varyasyonlarını azaltır.

Verimliliği ve konforu artırmak için toplu 
taşıma duraklarını erişilebilir yolcu 
bindirme adaları biçiminde tasarlayın. 
Üzeri kapalı duraklar ve yolcular için rahat 
bekleme alanları sağlamak için örtülü 
yapılar yerleştirin. Bkz. 6.5.5: Toplu Taşıma 
Durakları.

2 Toplu taşıma şeritlerini diğer trafikten 
ayırmak ve ayırt etmek için zemin 
işaretleri ve alçak bölücüler kullanın. Toplu 
taşıma şeridine zaman zaman taşıt erişimi 
gerekliyse portatif köşe taşları gibi alçak 
yatay ayırıcı elemanlar kullanın. Toplu 
taşıma şeritlerine erişimi kalıcı bir şekilde 
engellemek için babalar gibi daha büyük 
ve ek yol genişliği gerektiren elemanlar 
kullanın. Trafikteki davranışlar yeni 
düzenlemelere uyarlanırken ek denetimler 
yürürlüğe koyun.

Evrensel erişim sağlamak ve yaya ve 
ticaret faaliyetlerinin alanını artırmak için 
kaldırım ve refüjleri genişletin. 

3 Yayalar için geçiş mesafesini 
kısaltmak amacıyla adalar oluşturun 
ve yayaların karşıya güvenli ve kolay bir 
şekilde geçebilmesi için sık aralıklarla 
sinyalizasyonlu hemzemin geçitler 
sağlayın. Bkz. 6.3.6: Yaya Adaları.

Transit şeritlerin güvenliği ve güvenilirliğini 
artırmak için çakışmaları ve hız 
farklılıklarını ortadan kaldırarak trafiği 
kesen dönüşleri yönetin.

3
2

1 4

5

4 Servis şeritlerini her yönde birer 
bisiklet şeridi bulunan, 20 km/saat hızda, 
yavaşlatılmış yaya ve bisiklet dostu 
sokaklara dönüştürün. Bkz. 9.1: Tasarım 
Hızı.

5 Kaldırımdan toplu taşıma durağına 
güvenli erişim sağlama amacıyla 
kavşaklarda servis şeritlerine giden 
geçitleri yükseltin. 

Gölge sağlamak, kentsel ısı adası etkisini 
azaltmak, sel suyunu yakalamak ve hava 
kalitesini artırmak için ağaçlar ve peyzaj 
elemanları ekleyin. 

Yeniden Tasarım | 62 m | 20 km/saat-40 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Büyük Caddeler

Buenos Aires, Arjantin
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Büyük Caddeler | Örnek 3: 76 m

Mevcut Koşullar 

Yukarıdaki çizimde betimlenen büyük 
caddenin ortasında, iki yandaki 
daha yavaş servis şeritlerinden 
refüjlerle ayrılmış, hızlı bir trafik akışı 
bulunmaktadır. Bu tip caddeler, dönüş 
yapan araçların servis şeritlerini kestiği 
yerlerde çarpışma riski yaratır.

Komşu mahalleler arasında tehlikeli bir 
bariyer oluşturan bu tür caddeler, pek çok 
mahalle sakini için erişimi sınırlar.

Yaya geçitleri arasındaki uzun mesafeler 
ve sokağın karşı tarafına kısıtlı erişim 
trafik hızını artırır ve daha çok aracı servis 
şeridine yönlendirir.

Yerel otobüsler ya sıkışık servis şeritlerini 
ya da tehlikeli orta şeritleri kullanır; 
yolcular koruma ya da gölgelik olmaksızın 
refüjlerde bekler.

Son derece uzun olan geçiş mesafeleri 
uzun sinyalizasyon döngüleri gerektirir 
ve bu da tüm kullanıcılar için beklemeye 
sebep olur. Yayalar geçiş ortasında 
beklerken tehlikeli trafik koşullarına 
maruz kalırlar.

Yükleme ve park etme için tercihli 
tesisler bulunmadığında bisikletler 
trafik şeritlerine karışır ve otomobiller, 
kamyonlar ve otobüslerle rekabete girer, 
emniyetsiz bir bisiklet ortamı oluşur. 

Orta şeritlerden dönüşler transit trafiği 
engeller ve sağdan çarpmalara sebep olur.

Mevcut | 76 m | 70 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Büyük Caddeler

Bangkok, Tayland
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Tasarım Önerileri 

Yeni gelişme alanlarında aşırı geniş 
sokaklar inşa edilmemelidir. Mevcut 
koşullar ise bir toplu taşıma omurgası 
oluşturulması, orta şeritlerin daha 
iyi yönetilmesi ve bisiklet tesislerinin 
eklenmesi yoluyla iyileştirilebilir.

1 Ortadan ilerleyen bir Otobüsle Hızlı 
Toplu Taşıma sistemi ya da hafif raylı 
sistem getirerek sokağın kapasitesini 
artırın ve bölgesel ulaşımı geliştirin. 
İstasyonlardaki transit şeritleri birden 
çok rota için kapasite sağlayan, daha 
yüksek sıklıkta ve hiyerarşik toplu taşıma 
hizmetlerine imkân tanır. Bkz. 6.5.4: Toplu 
Taşıma Tesisleri. 

2 Yayalar, sokak mobilyaları ve ticari 
faaliyetler için daha fazla alan açmak 
üzere kaldırımları genişletin.

3 Geçiş mesafelerini kısaltmak ve 
yayalar için daha güvenli bir ortam 
oluşturmak için kaldırım uzantıları ve yaya 
adaları sağlayın.

4 Toplu taşıma duraklarına ve 
duraklardan kolay erişim sağlamak için 
yapı adasının ortasına yükseltilmiş yaya 
geçitleri ekleyin. Bkz. 6.3.5: Yaya Geçitleri.

Trafiği kesen dönüşlere sinyalizasyon 
getirerek dönüşleri yönetin. Trafik 
sinyalizasyon sürelerini değiştirerek 
koridor boyunca güvenilir ve makul bir hız 
sağlayın. Hız farklılıklarının azaltılması 
yaralanma riskini ciddi ölçüde azaltır.

5 Servis şeritlerini yavaşlatarak 20 km/
saate düşürün, kavşakları yükselterek 
yol vermeyi teşvik edin. Ayırt edici zemin 
kaplaması ve gölgeli ağaçlar kullanarak bu 
şeritleri sakinleştirin. 

6 Bisikletliler için rahat hareketlilik ve 
güvenli erişim sağlamak amacıyla sokağın 
iki yanına park korumalı bisiklet yolları 
ekleyin. Bkz. 6.4.4: Bisiklet Tesisleri.

7 Servis şeritlerinde yükleme alanları 
tahsis edin.

Kaldırım ve refüjlere ağaçlar, bitkiler ve 
peyzaj elemanları eklemek gölge sağlar, 
kentsel ısı adası etkisini azaltır, yerel hava 
kalitesini iyileştirir ve sel suyu altyapısı 
üzerindeki yükü hafifletir.

Yeniden Tasarım | 76 m | 20-40 km/saat

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Büyük Caddeler

Guangzhou, Çin
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Konum: Montserrat, Buenos Aires, 
Arjantin

Nüfus: 2,8 milyon 
Metropoliten: 12,7 milyon

Bağlam: Yüksek Yoğunluk, Karma Kullanım

Kamusal Mekân: 140 m

Uzunluk: 2,7 km 

Maliyet: 150 milyon Arjantin pesosu  
(15,9 milyon ABD doları) 

Finansman: Kamu 

Azami Hız: 60 km/saat

9 Temmuz Bulvarı; Buenos Aires, Arjantin

Caddenin yeni orta refüjü.
Fotoğraf: Buenos Aires Kent Yönetimi 

Fotoğraf: Buenos Aires Kent Yönetimi

Önce

Sonra

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Büyük Caddeler
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Genel Bakış

Dünyanın en geniş caddelerinden biri 
olan 9 Temmuz Bulvarı eskiden kentin 
içinden geçen bir otoban görevi görüyordu. 
2013 yılında yüksek maliyetli bir proje 
ile koridor üzerinde toplu taşıma ve yaya 
kullanımlarını destekleyecek şekilde 
dönüştürülmüştür. Otobüs hatları dar 
paralel sokaklardan caddeye taşınarak 
verimlilik ve netlik iyileştirilirken caddenin 
kapasitesi de artırılmıştır.

Başarının Anahtarları

• Kurumlararası koordinasyon.
• Taşıt filosunun güncellenmesi ve 

sürücülerin eğitilmesi.
• Bağlam odaklı tasarım.
• Halk katılımı ve iş birliği.
• Kent yönetiminin koridor üzerinde toplu 

taşıma altyapısını iyileştirme yönündeki 
kararlılığı. 

Temel Bileşenler

Dört adet karma trafik şeridinin yerini alan 
yeni, dört şeritli, ortadan geçen Otobüsle 
Hızlı Toplu Taşıma yolu.

Ortada hemzemin iniş/biniş platformu.

Bitkilendirilmiş yan adalar.

Caddedeki tüm istasyonları birbirine 
bağlayan ortadaki yaya yolu.

Toplu taşıma duraklarına eklenen yaya 
işaretleri, geri sayım saatleri ve LED 
sinyalizasyon.

Katılım

Kamu Kurumları 
Buenos Aires Kent Yönetimi, Federal 
Hükümet, otobüs operatörleri

Vatandaş Dernekleri ve Kâr Amacı 
Gütmeyen Kuruluşlar 
Yerel vatandaş, otobüs şoförü, taksici ve 
esnaf dernek ve birlikleri

Hedefler

• Yol güvenliğini ve trafik koşullarını 
iyileştirmek.

• Toplu taşıma performansını, verimliliğini 
ve güvenilirliğini artırmak.

• Ulaşım modunun özel araçlardan 
kolektif ulaşıma doğru değişimini 
desteklemek.

• Hava kalitesini artırmak, enerji tüketimi 
ve salımları azaltmak.

• Gürültü kirliliğini azaltmak.
• Kent merkezinde yaya ve bisikletlilere 

öncelik vermek üzere tüm sokakların 
%60’ını yeniden tasarlamak.

Proje Takvimi

2009-2015 (Yaklaşık 6 yıl)
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Not: Yukarıdaki kesitte sokağın genişliğinin yarısı görülmektedir. 

Metrobüs inşaatından bu yana 
kaza sayısındaki düşüş

Caddedeki seyahat 
sürelerinde düşüş

Değerlendirme

-%98 -%32

-%63 -%5615
Ton cinsinden yıllık CO2 
eşdeğeri düşüş

Otobüsle Hızlı Toplu Taşıma 
uygulaması sayesinde otobüs 
seyahat sürelerindeki azalma

Kullanıcı lejantı:
Yaya alanı 
Bisikletler 
Toplu taşıma 
Karma trafik 
Peyzaj 
Park yeri

Sokaklar
Caddeler ve Bulvarlar
Büyük Caddeler
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İnsana öncelik vermeye yönelik temel ilkeler dünyanın 
her yerinde geçerli olsa da her yerin sahip olduğu 
özgün ve özel koşulları belirleyip geliştirmek de büyük 
önem taşır.

Şehirler farklı zamanlarda kurulmuştur, her 
şehirdeki kentleşme farklı hızlarda gerçekleşmiştir 
ve kentler yerel koşullara, iklime ve çevre şartlarına 
uygun olarak değişip adapte olmuştur. 

Sokak ağlarındaki özel koşullar, genellikle eşsiz 
dönüşüm fırsatları sunar. Bunlar kamusal mekânın 
kalitesini daha iyi hale getirmek, yeni ulaşım 
seçenekleri sunmak ve mevcut kentsel altyapıyı 
yeniden kurgulamak üzere kullanılabilir. Bu stratejik 
projeler, fiziksel müdahalenin ötesine geçerek 
mahalle için daha büyük ölçekli bir dönüşüm etkisi 
yaratabilir. 

Projeler kapsamında tarihi merkezlerde 
yayalaştırma uygulamaları, doğal su yollarının ıslah 
edilmesi, yükseltilmiş yapıların yeniden tasarlanması, 
su kenarlarının canlandırılması veya eski sanayi 
mahallelerinin yeniden geliştirilmesi yer alabilir. Bu 
bölümde sokakların yeniden tasarımında görülen ve 
alışılmışın dışında olan bu fırsatlardan bazıları ele 
alınmaktadır. 

Yerel yönetimlerle, tasarımcılarla ve yerel 
topluluklarla birlikte çalışarak mahallelerde yeniden 
keşfedilecek olgunluğa erişmiş özel koşulları 
belirleyin. 

 10.7
Özel Durumlar

Sokaklar
Özel Durumlar

Kahire, Mısır
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Sokaklar
Özel Durumlar
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10.7.1 | Yükseltilmiş Yapıların İyileştirilmesi | Örnek: 34 m

Dünya genelinde pek çok kentte 
yükseltilmiş yapılar bulunmaktadır. 
Bir yüzyıl boyunca mevcut sokakların 
üstüne otoyolların ve tercihli 
toplu taşıma koridorlarının inşa 
edilmesiyle birlikte çok sayıda 
mahalle bölünmüştür. Bu yapıların 
altındaki ve çevresindeki mekânların 
iyileştirilmesi, kullanılmayan alanları 
özgün mekânlara dönüştürerek 
mahallelerin canlanmasını ve 
mahallelerin yeniden birbirine 
bağlanmasını sağlayabilir. 

Mevcut Koşullar

Yukarıdaki çizimde çok sayıda trafik 
şeridi barındıran yükseltmiş bir yapının 
bulunduğu bir sokak görülmektedir.

Pek çok kentte sinyalizasyonlu 
kavşaklardan kaçınmak ve hızlı hareket 
eden motorlu transit trafik için bekleme 
süresini azaltmak amacıyla üstgeçitler, 
üstten geçen yollar, otoyollar, viyadükler ve 
tren hatları gibi yükseltilmiş yapılar inşa 
edilmiştir. Kent yönetimleri, yükseltilmiş 
yapılarda seyreden taşıtların ihtiyaçları 
karşılamaya çalışırken sokak düzeyinde 
kullanıcılar için çekici olmayan alanlar 
ortaya çıkmıştır.

Yükseltilmiş yapının hemen altında 
kalan ve geniş trafik şeritlerine sahip çift 
yönlü sokak, yükseltmiş yapının temelini 
destekleyen geniş bir refüjle bölünmüştür.

Yükseltmiş yapının altındaki alan, gölge ve 
yağmurdan korunma sağlasa da karanlıktır 
ve güvenli değildir. Bu alan, düzenli veya 
düzensiz park yeri olarak kullanılmaktadır 
ve gerekli bakım yapılmadığı için çöplerin 
biriktiği bir yerdir.

Mevcut | 34 m | 50 km/saat

Sokaklar
Özel Durumlar
Yükseltilmiş Yapıların İyileştirilmesi
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Tasarım Önerileri

Tek bir amaca hizmet eden yeni 
yükseltilmiş yapılara yatırım yapmaktan 
kaçının. Kent genelinde bu yapıların 
bulunduğu yerlerde, ne gibi iyileştirme 
fırsatları olduğu belirlenmelidir. 

Bu yeniden düzenlemeyle yükseltilmiş 
yapı korunurken zemin kotunda 
mekânların dağılımı yeniden 
düzenlenmiştir. 

1 Yükseltilmiş yapının altında portatif 
dükkanlar, pazarlar, kafeler ve aktif 
rekreasyon amaçlı ekipmanlar gibi aktif 
kullanımlara yer vererek mekândaki 
güvenlik düzeyini ve mekânın karakterini 
daha iyi hale getirin. 

2 Aydınlatma elemanları, farklı renkler 
ve yüzey uygulamalarına yer verin. Yüksek 
gürültü düzeylerini azaltmak amacıyla ses 
azaltıcı paneller, akustik tavanlar veya 
tamponlar kullanın.

Daha geniş kaldırımlara ve yeni bisiklet 
tesislerine yer açmak için her iki yöndeki 
trafik şeritlerini yeniden tasarlayın. 

Sokakların kalitesini artırmak, halk 
sağlığını iyileştirmek ve havanın 
daha temiz olması, ısı adası etkisinin 
azaltılması ve sel suyu yönetiminin daha 
etkili olması gibi çevreye yönelik faydalar 
sunmak için ağaçlara ve yeşil altyapılara 
yer verin. Bkz. 7.2: Yeşil Altyapı.

Geçitleri yapı adalarının ortasına 
yerleştirerek yeniden aktif hale gelen 
ortadaki mekânlara erişimi artırıp 
iyileştirin. Bkz. 6.3.5: Yaya Geçitleri.

Aralıkları kesintisiz bir koridor olarak 
konumlandırabilmek için refüjden refüje 
geçitlere yer verin.

1

2

Yeniden Tasarım | 34 m | 30 km/saat

Sokaklar
Özel Durumlar
Yükseltilmiş Yapıların İyileştirilmesi

Addis Ababa, Etiyopya

New York City, ABD
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A8ernA; Zaanstad, Hollanda

Konum: Koog aan de Zaan, Zaanstad, 
Amsterdam metropoliten alanı

Nüfus: 0,2 milyon 
Metropoliten: 1,5 milyon

Kapsam: 370 m (Uzunluk) 
22.500 m2 (Alan)

Kamusal Mekân: Yükseltilmiş 27 m

Bağlam: Karma Kullanım (Konut/Ticaret/
İdari)

Maliyet: 2,1 milyon avro (2,3 milyon ABD 
doları)

Finansman: Zaanstad Belediyesi

Azami Hız: 30 km/saat

Genel Bakış

Amsterdam metropoliten alanında 
bulunan Koog aan de Zaan, kentin 10 km 
kuzeybatısında bir kasabadır. 1970'lerde 
yeni bir otoyolun inşa edilmesiyle birlikte 
kasabanın kent dokusu ciddi şekilde 
bölünmüştür.

Yıllar boyunca ihmal edilen alan, 
çoğunlukla yerüstü park yeri olarak 
kullanılmıştır. 

Proje kapsamında kasabanın iki tarafı 
arasındaki bağlantının yeniden kurulması 
ve yükseltilmiş otoyolun altında kalan 
mekâna hareketlilik kazandırılması 
hedeflenmiştir.

Kent sakinlerinin, işletme sahiplerinin 
ve yerel yönetimin dahil olduğu katılımcı 
bir süreç sonucunda yapının altındaki 
alan için kasabanın iki tarafı arasındaki 
ilişkiyi yeniden kurarak bunların yakındaki 
nehirle ilişkisini kurmak üzere bir 
süpermarket, çiçek dükkanı, balıkçı ve 
park, kaykay parkı ve su sporları marinası 
gibi rekreasyon amaçlı tesisler içerecek 
şekilde dönüştürülmesine yönelik bir 
yeniden tasarım önerisi oluşturulmuştur.

Fotoğraflar: NL Architects

Sonra

Önce

Sokaklar
Özel Durumlar
Yükseltilmiş Yapıların İyileştirilmesi
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Proje Takvimi

2003-2006 (2 yıl, 10 ay) Kilise
Meydanı

Marina

Park

Meydan

A
B

B’

A’

5,918,5 10,93,40 1,90 3,40 1,80
27 m
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Temel Bileşenler

Yükseltilmiş yapının altındaki mekânın 
yerüstü park yerinden karma kullanımlı 
aktif bir mekâna dönüştürülmesi.

Kaldırımların genişletilmesi ve yeni 
döşeme malzemeleri.

Zaman içinde değişebilme özelliğine sahip 
konteynır dükkanlar ve rekreasyon amaçlı 
alanlar.

Hedefler

• Koog aan de Zaan'ın iki tarafını birbirine 
bağlamak.

• Yükseltilmiş yapının altındaki mekâna 
yeniden hareketlilik kazandırmak.

• Kent sakinlerine rekreasyon amaçlı 
alanlar ve yerel donatılar sunmak.

Alınan Dersler

30 yıldan uzun süredir ihmal edilen bir 
alanın dönüşümü siyasi irade sergilenmesi 
ve yerel yönetimle toplum arasında  
iş birliği yapılması yoluyla mümkün 
olmuştur.

Başarının Anahtarları

Kent sakinlerinin ve işletme sahiplerinin 
tasarım sürecine dahil edilmesi toplumun 
ihtiyaçları konusunda belediyeye ve 
tasarımcılara yol göstermiş ve başarılı 
bir kentsel mekânın oluşturulmasını 
sağlamıştır.

Kullanıcı lejantı:
Yaya mekânı
Bisikletler
Toplu 
taşıma
Karma trafik
Teslimat/
Park yeri

Katılım

Kamu Kurumları 
Zaanstad Belediyesi

Vatandaş Dernekleri ve Kâr Amacı 
Gütmeyen Kuruluşlar 
Yerel sakinler ve işletme sahipleri

Tasarımcılar ve Mühendisler 
NL Architects, Carve

AA’ kesiti

BB’ kesiti

Sokaklar
Özel Durumlar
Yükseltilmiş Yapıların İyileştirilmesi
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10.7.2 | Yükseltilmiş Yapıların Kaldırılması | Örnek: 47 m

Belediyeler, yükseltilmiş yapıları 
parçalara ayırmayı veya doğal 
afetlerden zarar gören ya da yapısal 
açıdan köhneyen yükseltilmiş 
yapıları yeniden inşa etmekten 
kaçınmayı tercih edebilir. Buna benzer 
dönüşümler, daha iyi kamusal mekânlar 
oluşturmak, daha sürdürülebilir bir 
çevre yaratmak, ekonomik aktiviteleri 
artırmak ve kent dokusunun 
bağlantısını yeniden sağlamak için 
önemli fırsat sunar.

Mevcut Koşullar

Yukarıdaki çizimde sokağa hükmeden 
ve trafiğin altı şeritte aktığı geniş bir 
yükseltilmiş yapı görülmektedir.

Kentteki bu cadde, zemin kotunda servis 
şeritleri, ortadaki trafik şeritleri ve yol 
üstü park yerleriyle hızlı akan transit 
trafiğe hizmet sunmaktadır. İşleyiş 
hızlarındaki farklılıklar nedeniyle motorlu 
taşıt sürücüleri, bisikletliler ve toplu 
taşıma sık sık kesişen bir trafik içinde 
seyretmektedir. 

Yükseltilmiş yolun strüktürünü barındıran 
refüj, servis şeritlerini ortadaki şeritten 
ayırmakta ve yaya geçişine engel teşkil 
etmektedir.

İşaretlenmiş yaya geçitlerinin olmaması 
ve uzun mesafeler nedeniyle yayaların 
hareket halindeki taşıtlar tarafından 
çarpılma riski yaşamadan karşıdan  
karşıya geçmesi mümkün değildir. 

Strüktüre ait büyük bileşenler, 
görünürlüğü ciddi derecede 
kısıtlamaktadır.

Engellerle dolu dar kaldırımlar nedeniyle 
yayalar, güvenli olmayan koşullar altında 
caddeden yürümek zorunda kalmaktadır. 

Mevcut | 47 m | 70 km/saat

Sokaklar
Özel Durumlar
Yükseltilmiş Yapıların Kaldırılması
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Tasarım Önerileri

Yükseltilmiş yapı, farklı kullanıcılar 
için adil bir cadde oluşturmak üzere 
kaldırılmıştır. Toplu taşıma şeritlerine 
yer verilmesi, caddenin kapasitesinin 
artmasını sağlamıştır. Bisiklet tesisleri ve 
daha iyi hale getirilen yaya alanı yoluyla 
yürümek ve bisiklet sürmek için daha 
güvenli ve daha konforlu bir ortam elde 
edilmiştir.

1 Caddenin ortasından akan ve toplu 
taşıma iniş/biniş alanları, yaya adaları 
ve yeşil altyapıya yönelik fırsatlar sunan 
geniş refüjlere sahip tercihli bir toplu 
taşıma yolu ekleyin. Bkz. 6.5.4: Toplu 
Taşıma Tesisleri.

Yaya geçidi mesafelerini kısaltmak ve 
yerel işletmelere erişimi korumak üzere 
kaldırım uzantıları ve yapı adasının 
ortasına geçitler ekleyerek kaldırım 
boyunca paralel park yerlerini koruyun.

2 Sokağın bir tarafına çift yönlü akan 
tercihli bir bisiklet şeridi ekleyin.

Kaldırımları genişleterek bina cephelerinin 
canlandırılmasını ve yeni ticari 
kullanımların alana çekilmesini sağlayın. 
Sokak satıcıları için alan sunun. Bkz. 6.3.4: 
Kaldırımlar.

Hava kalitesini artırmak, sel suyu yönetimi 
sağlamak ve gölge elde etmek için ağaçlar 
ve peyzaj düzenlemelerine yer verin.

1

2

Yeniden Tasarım | 47 m | 40 km/saat

Sokaklar
Özel Durumlar
Yükseltilmiş Yapıların Kaldırılması

San Francisco, ABD



KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ298 KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ 299

Cheonggyecheon, Seul, Güney Kore

Konum: Jung Gu (Merkez Bölgesi), Seul, 
Güney Kore

Nüfus: 10,1 milyon 
Metropoliten: 25,6 milyon

Kapsam: 5,8 km (Uzunluk) 
292.000 m2 (Alan)

Kamusal Mekân: 50 m

Bağlam: Karma Kullanım (Konut/Ticaret)

Maliyet: 386.739 milyon Güney Kore wonu 
(345,2 milyon ABD doları)

Finansman: Seul Metropoliten Yönetimi

Projenin Sponsorları: Seul Metropoliten 
Yönetimi

Genel Bakış

Seul Metropoliten Yönetimi, 
Cheonggyecheon deresi boyunca 
uzanan ve günde 170.000 araç taşıyan 
10 şeritli yolun ve 4 şeritli yükseltilmiş 
otoyolun kaldırılmasına karar vermiştir. 
Dönüştürülen cadde, özel araç kullanımı 
yerine toplu taşımanın kullanılmasını 
teşvik etmekte ve çevresel olarak daha 
sürdürülebilir, yaya odaklı bir kamusal 
mekân sunmaktadır. Proje sayesinde 
2003 ile 2008 yılları arasında otobüs 
yolculuklarında %15,1, metro kullanma 
oranında ise %3,3 artış kaydedilmesini 
sağlamıştır. Dönüştürülen cadde, şu anda 
günde 64.000 ziyaretçi çekmektedir.

Cheonggyecheon; Seul, Güney Kore

Sokaklar
Özel Durumlar
Yükseltilmiş Yapıların Kaldırılması

Fotoğraflar: Seul Metropoliteni Tesis Yönetimi Şirketi 

Sonra

Önce
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Proje Takvimi

2002-2005 (3 yıl, 6 ay)

Hedefler

• Hava kalitesini, su kalitesini ve yaşam 
kalitesini yükseltmek.

• Kentin yol altyapısı tarafından bölünen 
iki tarafını yeniden birbirine bağlamak.

Alınan Dersler

Yenilikçi yönetişim ve kurumlararası 
koordinasyon süreçte büyük önem 
taşımıştır.

Yerel sakinler, yerel işletme sahipleri 
ve girişimciler başta olmak üzere 
halkın katılımının sağlanması sürecin 
kolaylaştırılmasını sağlamıştır.

Trafik şeridi kapasitesinin azaltılması 
sayesinde taşıt trafiğinde düşüş 
kaydedilmiştir.

Katılım

Kamu Kurumları 
Merkezi Hükümet, Seul Belediyesi, Seul 
Metropoliteni Yönetimi, Kültür Mirası 
İdaresi

Özel Gruplar ve Ortaklıklar 
Cheonggyecheon Araştırma Grubu

Vatandaş Dernekleri ve Birlikleri 
Cheonggyecheon Restorasyon Projesi için 
Oluşturulan Halk Konseyi

Tasarımcılar ve Mühendisler 
Seoul Development Institute kentsel 
tasarım ekibi, Dongmyung Eng, Daelim 
E&C

Yerel sakinlerle yaklaşık 4.000 toplantı 
yapılmıştır. Katılımı teşvik etmek üzere 
geliştirilen “Wall of Hope” (Umut Duvarı) 
programı sayesinde 20.000 katılımcıya 
ulaşılmıştır.

Kullanıcı lejantı:
Yaya alanı 
Bisikletler 
Toplu taşıma 
Karma trafik 
Peyzaj 
Teslimat park yeri
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Yaya aktivitesinde artış

Hava kirliliğinde düşüş

Otobüs kullanımında artış

Metro kullanımında artış

Kentsel ısı adası etkisindeki düşüş 

+%76

-%4,5

Araç hacminde düşüş 
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Değerlendirme

19
95

19
90

20
00

20
05

20
10

Temel Bileşenler

Yükseltilmiş beton otoyol strüktürünün 
kaldırılması.

Eskiden üstü kapalı olan derenin 
günyüzüne çıkarılması.

Günyüzüne çıkarılan dere boyunca 
uzanan yeni ve kapsamlı bir açık alan 
oluşturulması.

Yaya donatıları ve rekreasyon amaçlı 
alanların (iki tane meydan, sekiz tane 
tematik mekân) oluşturulması.

Kent dokusunu yeniden bağlayan 21 tane 
yeni köprünün inşası.

Sokaklar
Özel Durumlar
Yükseltilmiş Yapıların Kaldırılması
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10.7.3 | Derelere Dönüştürülen Sokaklar | Örnek: 40 m

Tasarım Önerileri

Tarihi hidroloji haritalarını, mevcut 
sokak planlarıyla çakıştırarak doğal su 
kaynaklarını belirleyin. Bilinen nehirler, 
dereler veya geçmiş yıllarda uygulanan 
yeraltında kanal içine alma projeleri 
hakkında çevreyle ilgili kurumlar ve 
savunucu grupların yanı sıra planlama 
ve ulaşım kurumlarına danışın. Bkz. 1.4: 
Çevresel Sürdürülebilirlik için Sokaklar.

Sık sık sellerin yaşandığı veya kamusal 
açık alan eksikliği yaşanan alanları göz 
önünde bulundurarak su kaynaklarının 
günyüzüne çıkarılabileceği alanları 
belirleyin. 

Mülkiyet sınırları dışında kalan kamusal 
mekânların boyutlarını, trafik akışını, 
inşa edilen binaları, hidrolojiyi ve mevcut 
diğer koşulları ayrıntılı bir şekilde analiz 
edebilmek için çizimler, haritalar ve veri 
toplayın. 

Dere ve nehirlerin günyüzüne 
çıkarılması, kent yönetimlerinin üstü 
kapatılmış su yollarını açarak su 
kalitesini, su yönetimini ve biyolojik 
çeşitliliği iyileştirmesine olanak 
tanır. Kullanılmayan yol yataklarının 
derelere dönüştürülmesi, yeni 
kamusal mekânların sunulmasına ve 
kent içinde yeni varış noktalarının 
oluşturulmasına yönelik bir fırsat 
sunar. 

Mevcut Koşullar

Yukarıdaki çizimde kanal içine alınmış 
doğal bir suyolunun üzerinde ortadan 
işleyen trafiğe ve servis yollarına sahip çift 
yönlü bir cadde görülmektedir.

Genellikle sanayi ve konut atıklarıyla 
kirletilen dereler ve nehirler, kentteki 
gelişme alanlarının önünde bir engel 
olarak görülmektedir. Dereler ve nehirler, 
çoğunlukla yeraltı borularla kanal içine 
alınır ve üzerleri asfaltlanır. Günümüzde 
ise dünyanın dört bir yanındaki kentlerde, 
kentin doğal çevreyle ilişkisinin yeniden 
dengelenmesi yönünde bir arayış söz 
konusudur. 

Mevcut | 40 m | 60 km/saat

Sokaklar
Özel Durumlar
Derelere Dönüştürülen Sokaklar
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Görülecek sayısız faydayı sergilemek 
üzere başka yerlerden örnekler getirerek 
sokağın yayalaştırılma potansiyelini ve 
günyüzüne çıkarma konseptini yerel 
yetkililerle görüşün. Bkz. 2.5: İletişim ve 
Katılım.

Sokağın ilgili bölümlerinin geçici olarak 
kapatılmasını göz önünde bulundurun ve 
halkın farkındalığını artırmak ve toplumun 
ilgisini çekmek üzere etkinlikler planlayın. 
Bkz. 10.7.4: Geçici Olarak Kapatılan 
Sokaklar.

Uzmanlarla çalışarak söz konusu öneri 
için bir stratejik plan, eylem öğeleri, 
mühendislik planı ve bütçe oluşturun. 
Yerel sanatçı ve tasarımcılarla iş birliği 
yaparak olası dönüşüm için görseller 
hazırlayın.

1 İnsanları yeni su kenarını kullanmaya 
davet edecek halka açık oturma 
elemanlarına yer verin.

2 Yerel iklime, toprak şartlarına ve yıllık 
yağış miktarına uygun, dayanıklı bitki 
türlerini belirleyin. Bkz. 7.2.1: Yeşil Altyapı 
için Tasarım Önerileri.

3 Çevredeki yaya mekânlarında 
geçirgen döşeme malzemeleri kullanarak 
su süzülümünü artırın.

Yeraltı suyu miktarının zenginleşmesi gibi 
çevre üzerindeki olumlu etkileri ölçüp 
belgeleyin.

Trafiğin yavaşlatılmasını sağlayan 
yükseltilmiş kavşaklara ve kesintisiz yaya 
geçitlerine sahip yaya dostu bir mekân 
yaratın.

Lahey, Hollanda Noordwal-Veenkade'de kanalı 
günyüzüne çıkarmak için yol üstü bir otopark 
kaldırılmıştır.

2 1

3

Yeniden Tasarım | 40 m | 20 km/saat

Sokaklar
Özel Durumlar
Derelere Dönüştürülen Sokaklar
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21. Cadde; Paso Robles, ABD

Konum: Paso Robles, Kaliforniya, ABD

Nüfus: 30.000

Uzunluk: 640 m-5 yapı adası

Kamusal Mekân: 24 m

Bağlam: Konut ve Ticaret Ana Caddesi

Maliyet: 2,5 milyon ABD doları

Finansman: Paso Robles Kent Yönetimi 
ve California Strategic Growth Council 
(Kaliforniya Stratejik Büyüme Konseyi) 
tarafından verilen Urban Greening Grant 
(Kent Yeşillendirme Hibesi)

Genel Bakış

Bu ticari koridor, Kaliforniya eyaletindeki 
Paso Robles şehrinin kuzeyindeki dört 
hemzemin demiryolu geçidinden biridir. 
Yerel bir okul ve bir kent parkı arasındaki 
ana bağlantıyı sağlayan bu koridor, 
California Mid-State fuar alanına erişim 
de sağlamaktadır. Şehir 1880'li yıllarda 
kurulduğunda bu cadde, 1.200 akre'lik 
bir alandan beslenen Salinas Nehri'nin 
kolu olan ve yer altına alınan Mountain 
Springs Deresi'nin üzeri asfaltlanarak 
oluşturulmuştur ve dere için çok az 
miktarda altyapı temin edilmiştir. 
Şehir büyüyerek derenin yukarısına 
doğru geliştikçe kirli sel suyu akışı 
artmıştır. Dönüşümden önce sokakta 
ve çevresindeki mülklerde yaşanan su 
taşkınları erozyona neden oluyor ve 
trafikte tehlikeli durumlara yol açıyordu.

Ekip üyeleri, tasarım sürecinin 
hemen başında güvenlik, çevresel 
sürdürülebilirlik ve yüksek kaliteli 
kamusal mekânlar odaklı bir tasarım 
yapmanın birbiriyle örtüşen faydalarının 
farkına varmıştır. Koridorun yeniden 
kurgulanmasıyla dönüştürülen beş yapı 
adasında trafik sakinleştirilmiş, bisiklet ve 
yayaların ulaşımı iyileştirilmiş ve ulaşım 
ağına doğal bir drenaj dahil edilerek yeraltı 
su kaynaklarının beslenmesi artırılmıştır. 

Sonra

Önce

Fotoğraflar: SvR Design Company (üst), CannonCorp Engineering (alt)

Sokaklar
Özel Durumlar
Derelere Dönüştürülen Sokaklar
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Başarının Anahtarları

Yerel mühendislerin deneyimini 
desteklemek amacıyla yeni çıkan yeşil 
sokak teknolojileri alanında deneyime 
sahip uzmanlarla çalışılması.

Koridor boyunca sel suyu ve ulaşım 
hedeflerinin yanı sıra kamusal mekân 
kısıtlarına yanıt verecek bileşenler 
tasarlanması.

Katılım

Kamu Kurumları 
Paso Robles Belediyesi (müellif) 
California Central Coast Water Board (Orta 
Kaliforniya Su İdaresi)

Özel Gruplar ve Ortaklıklar 
California Central Coast Low Impact 
Development Initiative (Orta Kaliforniya 
Çevreye Duyarlı Kalkınma İnisiyatifi)

Vatandaş Dernekleri ve Birlikleri 
Stakeholder Advisory Group (Paydaş 
Danışma Grubu - çevredeki mülk ve 
işletme sahipleri)

Tasarımcılar ve Mühendisler 
SvR Design Company, CannonCorp 
Engineering, Earth Systems Pacific
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Proje Takvimi

Nisan 2010-Mart 2014 (Yaklaşık 3 yıl, 11 ay)
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Kullanıcı lejantı:
Yaya alanı 
Bisikletler 
Toplu taşıma 
Karma trafik 
Peyzaj 
Park yeri

Düşüşle ortalama hızının 49 km/saat'ten 
38 km/saat'e düşürülmesi

Artışla dikili ağaç miktarının 48'den 88'e çıkarılması

Her milimetre yağış için arıtılıp süzülen su miktarı 

Taşıt trafiğine ayrılan alan miktarındaki 
azalma 

-%30

-%20

Projenin tamamlanmasından bugüne sıfır 
çarpışma (taşıt, bisikletli, yaya) 

0

+%80

15.000 litre

DeğerlendirmeHedefler

• Sokaktaki su taşkınlarının sıklığını 
ve ciddiyetini azaltmak ve sel suyu 
süzülümünü artırmak.

• Yayaların ve bisikletlilerin güvenliğini 
artırmak.

• Trafik sakinleştirme cihazlarının 
dahil edilmesi yoluyla trafik hızlarını 
düşürmek.

• Ağaçlar ve kuraklığa dayanıklı bitkiler 
dikilerek gölge miktarını ve estetik 
çekiciliği artırmak.

Alınan Dersler

Salinas Nehri'ne yasalara aykırı yapılan 
bir tahliye işlemi nedeniyle ceza alan 
kent yönetimi, devlet su işleriyle iş 
birliği yaparak ödenmesi gereken ceza 
tutarını avan projenin finansmanı için 
yönlendirmiştir ve bu, nihai mühendislik 
ve inşaat işleri için gereken finansmanı 
sağlayan bir State Urban Greening Grant 
(Kent Yeşillendirme Hibesi) başvurusunun 
temelini oluşturmuştur.

Farklı kamu kurumları, özel kuruluşlar 
ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla iş 
birliği yapılması sayesinde daha geniş 
destek elde edilip yenilikçi finansman 
yöntemlerine erişim sağlanırken proje 
için farklı gruplardan güçlü bir destek 
oluşturulmuştur.

Sokaklar
Özel Durumlar
Derelere Dönüştürülen Sokaklar

Temel Bileşenler

Yeşil altyapı dahil sel suyu yönetiminin 
sunulması.

En az 2 metrelik bir engelsiz yaya geçiş 
alanı sağlayacak şekilde genişletilmiş 
kaldırımlar.

Sokak üzeri bisiklet şeritlerinin sunulması.

Kaldırım uzantıları, çizgili yaya geçitleri, 
kaldırım içi aydınlatmalar ve işaret 
levhaları dahil trafik sakinleştirme 
elemanları.
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10.7.4 | Geçici Olarak Kapatılan Sokaklar | Örnek: 21 m

Genel Bakış 

Sokaklar kullanımlarına ve karakterlerine 
bağlı olarak farklı amaçlar için geçici 
olarak kapatılabilir; örneğin, aktif 
rekreasyon ve egzersiz amacıyla olabilir, 
ticari faaliyetler ve yiyecek festivalleri 
öne çıkarılabilir veya yerel sanat ve kültür 
tanıtılabilir. 

Trafiğe kapatılarak çeşitli aktivite ve 
programlarla desteklenen sokaklar, 
komşuların sosyalleşmesi ve çocukların 
oyun oynaması için ilave nedenler sunar 
ve daha güçlü mahalleler oluşturulmasını 
sağlar.

Düzenli veya uzun vadeli yapılan geçici 
sokak kapatma uygulamaları, daha 
kapsamlı halk sağlığı hedeflerinin 
desteklenmesi için insanları fiziksel 
aktivitelerini artırmaya teşvik eden 
bir fırsat sunarken daha temiz ulaşım 
modlarını teşvik eden çevre dostu 
hedeflerin desteklenmesini de sağlar.13 

Veri toplamak, geçici sokak kapatma 
uygulamalarının sunduğu faydaların 
belgelenip paylaşılmasına yardımcı olarak 
en nihayetinde daha kalıcı değişikliklerin 
savunulması için dayanak oluşturabilir.

Geçici olarak kapatılan sokaklarda 
üretilen atık miktarı değişiklik gösterir ve 
bu nedenle ilave temizlik hizmetlerinin 
düşünülmesi gerekebilir.

Sokak panayırları, pazarlar, yapı 
adası partileri, oyun sokakları ve 
açık sokaklar için sokakların geçici 
olarak kapatılması insanların 
farklı aktiviteleri deneyimlemesine 
izin vererek mekânın yeniden 
düşünülmesi fırsatını sunar. 
Sokakların geçici olarak kapatılması 
sayesinde sokaklar insanların 
kullanımına açılır, sokaklara canlılık 
kazandırılır ve işletmeler ve mahalle 
çekici hale getirilir.

Mevcut | 21 m | 70 km/saat

Sokaklar
Özel Durumlar
Geçici Olarak Kapatılan Sokaklar
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Tasarım Önerileri

Sokak Seçimi. Geniş bir alan trafiğe 
kapatılacağında sokakların ağ içindeki 
konumu göz önünde bulundurulmalıdır ve 
hangi sokakların kapatılacağı etkinlikten 
önce net bir şekilde paylaşılmalıdır. 
Birden fazla mahalleye fayda sağlayacak 
sokakları seçin. Bkz. 6.3.2: Yaya Ağları.

Varış Noktaları. Birkaç yapı adasındaki 
küçük sokakların trafiğe kapatılması 
sayesinde okullar, toplu taşıma durakları 
ve müzeler gibi yakın çevredeki varış 
noktalarındaki açık alan miktarı 
artırılabilir. Bkz. 5: Mekân Üretimi için 
Sokak Tasarımı.

1 Denetim. Polis denetimi yararlı 
olsa da her zaman gerekli olmayabilir 
ve arzu edilmeyebilir. Taşıtların mekâna 
girmemesini sağlamak için geçici 
bir denetim cihazı veya bir bariyer 
kullanılmalıdır.

2 İşaret Levhaları. Kapatma 
uygulamasının haftalık veya günlük 
yapıldığı durumlarda sokağın kapalı 
olacağı saat ve günlerin düzenleyici 
işaret levhalarında net bir şekilde 
belirtildiğinden emin olun.

3 Programlama. Kapatma uygulamaları, 
gün boyunca düzenlenen etkinlik ve 
aktivitelerle birlikte programlandığında 
daha başarılı olur. Programlarda 
performanslar, davet üzerine buluşmalar, 
yiyecekle ilişkili etkinlikler ve diğer 
aktiviteler yer alabilir.14

4 Bisikletler. Bisikletlilerin, yayalara yol 
vermek şartıyla, geçici olarak kapatılmış 
bir sokağı kullanmalarına izin verin. 
Daha uzun bir rotaya sahip Open Streets 
(Açık Sokaklar) veya Ciclovía etkinlikleri 
yoluyla tercihli alan ve donatılar sunularak 
bisikletlilerin aktif bir şekilde teşvik 
edilmesi sağlanmalıdır.

Ekipmanlar ve Donatılar. Mekâna 
hareketlilik katmak için oturma yerleri, 
masalar, yiyecek tezgâhları, ekipmanlar ve 
aydınlatma elemanlarına yer verin.

Yükleme. Sokaklar kapatıldığında yerel 
işletmelerle iş birliği yapılarak teslimat ve 
yük boşaltma işlemlerinin sabah ve akşam 
saatlerinde yapılması sağlanmalıdır.

Markalama. Bu sokak projeleri için 
markalama ve pazarlama yaparken 
yerel koşulların yanı sıra hedef kitle ve 
katılımcıları göz önünde bulundurun. 

Sokakların Gece Kapatılması. Akşamları 
kapatılan sokaklar konser, film gösterimi, 
akşam yemeği ve diğer aktiviteler gibi 
etkinliklere olanak tanır. Bu durumda, 
ek aydınlatma sağlanması ve polis 
denetimi bulunması önerilir. Bu tarz 
etkinlikler konut alanlarında yapılacaksa 
gürültü ve diğer aksaklıklar göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

4
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Yeniden Tasarım | 21 m | 40 km/saat

Sokaklar
Özel Durumlar
Geçici Olarak Kapatılan Sokaklar
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Geçici Sokak Kapatma Türleri
Geçici sokak kapatma türleri, bir sokağa motorlu taşıtların 
erişimini kısıtlarken yayaların ve bazen bisikletli, patenci veya 
kaykaycıların erişimine izin verir. Çok sayıda sokak özel etkinlikler 
için düzenli olarak trafiğe kapatılırken aşağıdaki örneklerde pazar 
sokakları, Ciclovías veya Open Streets gibi düzenli bir sokak 
kapatma programına sahip sokaklara değinilmektedir.  
Bkz. 8.4: Ağ Yönetimi.

Sokaklar
Özel Durumlar
Geçici Olarak Kapatılan Sokaklar

São Paulo, Brezilya

New York City, ABD

Otomobilsiz Günler ve Ciclovía Etkinlikleri

Büyük caddeler, hafta sonları motorlu taşıt trafiğine kapatılabilir. 
Bu kapatma uygulamalarıyla genellikle yayalar, bisikletliler 
ve diğer rekreasyon amaçlı kullanıcıların yanı sıra kaldırım 
kenarındaki aktivitelere izin verilir. Başarılı geçici sokak kapatma 
uygulamaları arasında Yeni Delhi'deki Raahgiri, New York City'deki 
Summer Streets ve Bogota'daki Ciclovía sayılabilir. 

Oyun Sokakları

Düşük yoğunluğa sahip yerel sokaklar günün belirli saatlerinde 
veya hafta sonları oyun ve rekreasyon amacıyla kapatılabilir. Oyun 
sokakları, genellikle çok oyun alanları, okullar veya yeterli park 
alanına sahip olmayan konut alanlarının çevresindedir. İhtiyacı 
olan mahallelerde kamusal mekân eksikliğinin geçici olarak ele 
alınmasını sağlarlar.
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Sokaklar
Özel Durumlar
Geçici Olarak Kapatılan Sokaklar

Kalküta, Hindistan

Medellín, Kolombiya

Hong Kong, Çin

Pazar Sokakları

Şehir parklarına, nirengi noktalarına veya önemli koridorlara 
yakın sokaklar yemek festivalleri veya pazarlar için tamamen veya 
kısmen kapatılabilir. Pazarlar sezonluk olabileceği gibi sadece 
gündüz saatlerinde veya haftanın belirli günlerinde de  
açık olabilir.

Sezonluk Kapatmalar

Sezonluk kapatmalar, uzun süreli bir sokak kapatma uygulamasını 
test etmek, dönüşüm için halk arasında destek oluşturmak veya 
belirli mevsimlerde ek kamusal mekân sunmak için bir strateji 
olarak kullanılabilir. Kolombiya'daki Medellín kentinde bulunan 
La Playa'da aylık kapatma uygulamaları yapılırken Paris'teki Paris 
Plages'te yapılan mevsimlik kapatmalar kalıcı bir yayalaştırma 
uygulamasına dönüştürülmüştür. 

Özel Etkinlikler

Birkaç sokağı bir veya birkaç günlüğüne kapatarak yerel 
festivalleri, kutlamaları, geçit törenlerini, konserleri ve diğer 
etkinlikleri destekleyin.
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Raahgiri Günü; Gurgaon, Hindistan

Konum: Gurgaon, Ulusal Başkent Bölgesi, 
Haryana, Hindistan

Nüfus: 0,8 milyon 
Metropoliten: 24 milyon

Kapsam: 1 km 
Alan: 1.000.000 m²

Kamusal Mekân: 45 m

Bağlam: Karma Kullanım (Konut/Ticari)

Maliyet: 1.000 ABD doları (işletme ve 
markalama)

Finansman: Özel kuruluşlar ve şirketler

Hız: Yok (araçlara kapalı)

Genel Bakış

Hindistan'ın uzun süreli ilk araçsız halk 
girişimi olan Raahgiri Günü yayaları, 
bisikletlileri ve diğer motorsuz modları 
teşvik etmek amacıyla geliştirilmiştir.

Raahgiri Günü 17 Kasım 2013'te 
Gurgaon'da (Ulusal Başkent Bölgesi, 
Delhi) başlamıştır ve Yeni Delhi kentinin 
tamamına genişletilmiştir. Hindistan'daki 
36 farklı kentte de aynı veya benzer 
adlarla benimsenmiştir. Başlangıcından 
bugüne yaklaşık 350.000 kişi bu 
etkinliklere katılmıştır.

Yolların belirli parçaları motorlu taşıt 
trafiğine kapatılarak her Pazar günü 
4-5 saat boyunca yalnızca yayalara ve 
bisikletlilerin girişine izin verilmektedir. 

Raahgiri Günü, Dünya Günü Ağı'nın 
Küresel Danışma Kurulu tarafından 
“Pathways to Green Cities” (Yeşil Kentlere 
Uzanan Yollar) kapsamında en ilham 
verici 24 hikâyeden biri seçilmiştir. 
Raahgiri Günü, Kentsel Gelişim Bakanlığı 
tarafından Hindistan'daki şehirlerde 
kentsel ulaşım alanında gerçekleştirilen 
en iyi uygulamalardan biri olarak kabul 
edilmektedir.

Fotoğraflar: Embarq Hindistan

Düzenli Etkinlikler

Herkese Hitap Eden Oyunlar

Sokaklar
Özel Durumlar
Geçici Olarak Kapatılan Sokaklar

Aktif Rekreasyon
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Katılım

Raahgiri Günü; kurucu ortaklar ve 
vatandaş grupları, basın kuruluşları, 
sosyal yardımlaşma dernekleri, okullar, kâr 
amacı gütmeyen kuruluşlar, rekreasyon 
amaçlı gruplar ve diğer kuruluşların 
sergilediği aktif katkının sonucunda 
ortaya çıkmıştır. Fikre hemen ilgi duyan bu 
gruplar, gelişmeleri kendi mahallelerinde 
paylaşmıştır.

Kamu Kurumları 
Kentsel Gelişim Bakanlığı, Pencab ve 
Haryana Yüce Divanı, Gurgaon Belediye 
Şirketi, Gurgaon Polis Teşkilatı, Delhi 
Kalkınma Kurumu, Yeni Delhi Belediye 
Meclisi, Delhi Polis Teşkilatı, Bhopal 
Belediye Şirketi

Özel Gruplar ve Ortaklıklar 
Çok sayıda özel kuruluş, şirket, küresel 
marka, medya şirketi, bisiklet/yürüyüş/
koşu grubu, dans/müzik akademisi, yoga/
aerobik/dans okulu

Vatandaş Dernekleri ve Birlikleri 
Yerel halk dernekleri, vatandaş grupları

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ve 
Kurumlar 
Raahgiri Vakfı (yürütücü) 
EMBARQ Hindistan, Duplays, IAmGurgaon, 
Pedal Yatri ve Heritage Okulu

Değerlendirme

Raahgiri'den memnun olan  
katılımcıların oranı

Raahgiri'den memnun olan dükkan 
sahiplerinin oranı

%79
 

%71

%73

 

Mart 2014'ten bugüne Raahgiri'yi 
destekleyenlerin oranı

-%49
Hava kirliliğinde düşüş

-%16
Gürültü düzeyinde düşüş

+%87
Kısa yolculuklar için yürümeye 
veya bisiklete binmeye başlayan 
katılımcıların oranı

+%29
Perakende satışlarda artış

+%14
Yaya hacminde artış

Temel Bileşenler

Mahalledeki sokaklardan birkaçı, 
geçici olarak yayalaştırılarak mahalle 
sakinlerinin ve ziyaretçilerin bir dizi 
rekreasyon amaçlı aktiviteye katılmasına 
olanak sağlanmaktadır.

Sokak kapatma uygulamaları, bir 
kullanım biçimi yerleştirmek amacıyla, 
belirli saatlerde ve konumlarda 
tekrarlanmaktadır.

Hedefler

• Yerel sakinler, ziyaretçiler ve işletme 
sahipleri için daha yaya dostu bir mekân 
sunmak.

• Hava kirliliğini azaltmak.
• Yol güvenliği konusunda farkındalığı 

artırmak.
• Gurgaon'daki yaşam kalitesini artırmak.

Ele Alınan Sorunlar

Yol Güvenliği. Hindistan'da her yıl, 
çoğunluğu yollarda dikkat edilmeyen 
yayalar ve bisikletliler olmak üzere 
140.000'den fazla kişi trafik kazaları 
nedeniyle hayatını kaybetmektedir. 

Hava Kirliliği. DSÖ tarafından hazırlanan 
bir rapora göre, Hindistan'da hava kirliliği 
nedeniyle her yıl 62.000'in üzerinde erken 
ölüm yaşanmaktadır.

Fiziksel Hareketsizlik. DSÖ'nün 
raporunda, Hindistan'da her yıl başta 
sağlıksız yaşam tarzı tercihleri olmak 
üzere fiziksel hareketsizlik nedeniyle 
43.000'in üzerinde erken ölüm görüldüğü 
hesaplanmıştır.

Katılımcı Büyüme. Toplumun farklı 
kesimleri arasında etkileşimi 
kolaylaştıracak resmi mekanizmalar 
bulunmadığı için kentsel alanların çoğu, 
giderek daha dışlayıcı hale gelmektedir. 
Bu ayrımcılık sonucunda toplumda 
huzursuzluk ortaya çıkmaktadır.

Proje Takvimi

Kasım 2013-Günümüz
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Sokaklar
Özel Durumlar
Geçici Olarak Kapatılan Sokaklar
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10.7.5 | Sanayi Sonrası Canlandırma | Örnek: 20 m

Dünyanın dört bir yanındaki 
şehirlerde sanayi ve üretime 
dayalı ekonomiden hizmet 
ekonomisine geçilmesiyle birlikte 
geçmişte büyük sanayi alanları 
olarak hizmet eden alanlar 
farklı kullanımları barındıracak 
şekilde dönüştürülmektedir. Boş 
antrepolar ve fabrikalarla sarılmış 
geniş caddelerden oluşan bu 
bölgeler, mahallenin mirasına saygı 
gösterirken farklı kullanımları davet 
edip yer veren sokaklar tasarlama 
fırsatını da sunmaktadır.

Mevcut Koşullar

Yukarıdaki çizimde oldukça düşük 
kapasitede faaliyet gösteren bir sanayi 
bölgesinde yer alan geniş bir cadde 
görülmektedir. 

Bu çift yönlü caddede her iki yönde büyük 
kamyonlar için tasarlanan ikişer geniş 
trafik şeridi bulunmaktadır. Sokağın 
iki tarafında da dikey park yerleri 
sunulmuştur. 

Trafik yoğunluğu düşük olsa da araçlar 
hızlı hareket etmektedir.

Kaldırımlar bazen dar ve hareketsizken 
bazen de hiç kaldırım bulunmamaktadır. 
Kaldırımlar boş duvarlar, yükleme alanları 
ve parmaklıklarla çevrelenmiştir.

Bu eski sanayi bölgeleri, kapsamlı bir 
kentsel dönüşüme sahne olarak ciddi özel 
ve kamusal yatırımı çekme potansiyeline 
sahiptir. 

Mevcut | 20 m | 50 km/saat

Sokaklar
Özel Durumlar
Sanayi Sonrası Canlandırma

New York City, ABD
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Tasarım Önerileri

Binaların yenilenmesi ve kullanım 
değişiklikleri yoluyla bu sokakların farklı 
kullanıcılar için yeniden tasarlanması 
gerekir. Bkz. 5: Mekân Üretimi için  
Sokak Tasarımı.

Mahalleye özgü bir karakter 
geliştirilebilmesi için mahallenin taşıdığı 
endüstriyel özelliklerden bazılarının 
korunması önemlidir. 

Her iki yönde de yolu karma trafikle 
paylaşan yeni bir toplu taşıma hizmetine 
yer verilmiştir. 

1 Sokağın genişliğini her yönde birer 
trafik şeridi olacak şekilde azaltın, 
kaldırımları genişletin ve yeşil altyapıya 
yer verin. Biyolojik iyileştirme stratejileri 
geçmişteki sanayi kullanımlarının 
etkilerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı 
olarak konut ve ticaret kullanımlarının 
alanda bulunmasını güvenli kılabilir.

2 Kaldırımların hareketli olmasını 
sağlamak için kaldırımlarda yeni cephe 
bölgelerine, yeni gelişmeye ve farklı 
amaçlarla kullanılan antrepolara yer verin.

Yayalara daha da iyi bir deneyim sunmak 
için sokak mobilyaları ve halka açık 
oturma yerleri ekleyin. 

3 Küçük alanlarda yağmur bahçeleri ve 
ağaçlarla dönüşümlü olarak paralel park 
yerleri ve yükleme alanları sunun.

4 Kenar taşlarını ve işaretleri kaldırarak 
ve yol yatağının genişliğini azaltarak 
sokağı paylaşımlı bir mekân olarak 
geliştirin. Aktif kullanıcıları, mülkiyet 
sınırları dışındaki kamusal mekânın 
tamamını kullanmaya ve trafik hızlarını 
düşük tutmaya teşvik edin. Bkz. 10.4: 
Paylaşımlı Sokaklar.

2

3

1

Yeniden Tasarım | 20 m | 20 km/saat

Sokaklar
Özel Durumlar
Sanayi Sonrası Canlandırma

4
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Jellicoe Caddesi; Auckland, Yeni Zelanda

Konum: Wynyard Bölgesi, North Wharf, 
Auckland, Yeni Zelanda

Nüfus: 1,4 milyon 
Metropoliten: 1,5 milyon

Uzunluk: 400 m  
Alan: 14.000 m²

Kamusal Mekân: 23 m

Bağlam: Önce: Sanayi. Sonra: Karma 
Kullanım.

Maliyet: 24 milyon Yeni Zelanda doları  
(15 milyon ABD doları)

Finansman: Kamu

Projenin Sponsorları: Auckland Waterfront 
Development Agency (Auckland Su Kenarı 
Geliştirme Kurumu)

Azami Hız: 30 km/saat

Genel Bakış

Jellicoe Caddesi'nin dönüşümü, Wynyard 
Bölgesi'nde yürütülen ve bölgenin bir 
liman bölgesinden aktif ve yaşanabilir bir 
kıyı mahallesine dönüşümünü hedefleyen 
daha büyük bir dönüşüm projesinin bir 
parçasıdır. Kentin hemen kenarında 
bulunan bölge, limana yakın kirli bir arazi 
üzerindedir. 

Kamusal mekân, gelişmeyi kolaylaştırmak 
ve eski hangarların ve antrepoların 
kültür ve rekreasyon amaçlı bir şeride 
dönüşmesini sağlamak amacıyla 
tasarlanmıştır.

Sokak, sanayi bölgesindeki eski bir 
servis yolundan canlı bir yaya bulvarına 
dönüştürülmüştür. 

Sürdürülebilirlik önlemleri de içeren 
yenilikçi yaklaşım, kent ölçeğinde 
sokaklarda bitkilendirme stratejileri için 
yeni bir standart haline gelmiştir.

Fotoğraflar: Üst - Auckland Kent Konseyi

Sonra

Önce

Sokaklar
Özel Durumlar
Sanayi Sonrası Canlandırma
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Alınan Dersler

Yüzey uygulamaları hızların düşürülmesini 
sağlasa da sürücü davranışları 
Waterfront Development Agency (Su 
Kenarı Geliştirme Kurumu) tarafından 
yağmur bahçelerinin yanına parklanmayı 
kısıtlamak üzere tekerlek durdurucular 
ve sarı noktalı çizgiler gibi denetimler 
uygulanmasını zorunlu kılmıştır.

Park yerlerinin kullanımı takip edilmiştir 
ve park yerlerinin bisiklet park yerleriyle 
veya yükleme alanlarıyla değiştirilmesi 
gibi bazı gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Daha sürdürülebilir bir sokak ortamı 
yaratmak için aşağıdaki önlemler 
kullanılmıştır:
• Sel sularının yakalanması, arıtılması ve 

yeniden kullanılması gibi su konusunda 
bilinçli tasarım.

• Yakındaki beton fabrikasındaki beton 
bloklar gibi alanda bulunan mevcut 
malzemelerin yeniden kullanılması.

• Sağlıklı aktivitelerin, çevre eğitiminin ve 
sosyal etkileşimin desteklenmesi.

Yaya aktivitesinde artış

Sabah saatlerinde araç yoğunluğundaki düşüş 

Öğleden sonra saatlerinde araç yoğunluğundaki düşüş 

Ek ağaçlar sayesinde karbon emiliminde 
görülen artış 

Bisiklet hacmi artışı

+%1293

+%67

Otobüs kullanımında artış

+%57

-%456

-%451

+%533

Değerlendirme

2,403,25 2,40 3,252,30 7,00

22,90 m

2,30 8,43
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N
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Temel Bileşenler

Sokak tasarımına dahil edilen yağmur 
bahçesi ağı.

Kısıtlı araç erişimi.

Kenar taşlarının kaldırılması (paylaşımlı 
mekan yaklaşımı).

Hafif raylı sistemlere (tramvay) yer 
verilmesi.

Yerli ve yerel bitkilerin kullanılması.

Hedefler

• Özgün bir varış noktası ve kamusal 
mekân oluşturmak.

• Alana rekreasyon amaçlı aktiviteler 
getirmek.

• Alanı dönüştürürken sanayi mirasını 
korumak.

• Hem güçlü bağlantılara sahip hem de  
belirgin şekilde farklı deneyimler 
sunan bir ortam yaratmak.

Kullanıcı lejantı:
Yaya alanı 
Bisikletler 
Toplu taşıma 
Karma trafik 
Peyzaj 
Park yeri

Sokaklar
Özel Durumlar
Sanayi Sonrası Canlandırma

Proje Takvimi

Haziran 2008-Ağustos 2011 (3 yıl, 3 ay)
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10.7.6 | Su Kenarındaki ve Parkların Yakınındaki Sokaklar | Örnek: 30 m

Su kenarındaki gezi yolları ve 
mahalle parkları pek çok kentte 
önemli varış noktalarıdır. Bu 
alanların yakınındaki sokakların 
tasarımı kamusal mekânın çevredeki 
mahallelere doğru genişlemesini 
sağlar ve çok daha fazla kullanıcıyı 
bu alanların keyfini çıkarmaya  
davet eder. 

Mevcut Koşullar

Yukarıdaki çizimde su kıyısında bulunan 
ve her yönde sahip olduğu dörder 
şerit nedeniyle kıyı şeridini komşu 
mahalleden koparan çift yönlü bir cadde 
görülmektedir.

Yaya geçitlerinin çok az sayıda olması ya 
da hiç bulunmaması ve orta refüjlerin dar 
olması yayalar için güvenli olmayan bir 
çevre yaratmaktadır. 

Tasarım Önerileri

Su kıyısını veya parkın etrafını canlı 
bir kamusal parka ve çok modlu aktif 
bir koridora dönüştürün. Geniş, yüksek 
kapasiteli bisiklet yolları, geniş yürüyüş 
yolları ve yüksek kaliteli toplu taşıma 
durakları sunun.

Bina cephelerinin, su kıyısının veya parkın 
çevresinin güvenli olmasını ve yeterince 
aydınlatılmasını sağlamak üzere sokak 
aydınlatmaları tasarlayıp yerleştirin. 
Bu alanlar, daha az aydınlatıldığı veya 
aktif cephelerden sokağı izleyen gözler 
bulunmadığı için su kenarında veya park 
çevrelerinde daha fazla aydınlatma 
sağlanması ve görünürlüğün daha fazla 
dikkate alınması gereklidir. Bkz. 7.3.1: 
Aydınlatma Tasarımı Önerileri.

Mevcut | 30 m | 60 km/saat

Sokaklar
Özel Durumlar
Su Kenarındaki ve Parkların Yakınındaki Sokaklar
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1 Trafik şeritlerinin sayısını ve 
genişliğini azaltarak park ve gezi yolu 
alanını genişletin. 

Kolektif ulaşım için alan ayırarak sokağın 
kapasitesini artırın. Geçişler nedeniyle 
kesinti olmadığı için toplu taşıma sokağın 
kenarından işleyen bir toplu taşıma yolu 
şeklinde kurgulanabilir.

2 Taksiler için yolcu indirme/bindirme 
alanları ekleyin ve erişilebilir park yerleri 
için özel park yeri alanları belirleyin. Bu 
alanları toplu taşımayla, bisikletlerle ve 
trafik şeritleriyle kesişimi en az olacak 
şekilde konumlandırın.

Bu varış noktalarına erişim için tüm 
kullanıcılar için güvenli kavşaklar olarak 
işlev gören giriş noktaları tasarlayın.

Geçiş mesafesini kısaltmak amacıyla 
bisiklet şeritleri ve toplu taşıma şeritleri 
arasına yaya adaları yerleştirin. 

3 Yaya geçitlerini yükselterek trafik 
hızlarını düşürün ve yayalara öncelik verin. 
Bkz. 6.6.7: Trafik Sakinleştirme Stratejileri.

Yayalara daha iyi bir deneyim sunmak 
için kenardaki refüjlerin yanı sıra su 
kıyısı boyunca veya parklarda peyzaj 
düzenlemelerine yer verin.

Sokak mobilyaları ve aydınlatma 
elemanlarının yanı sıra çeşmeler ve çocuk 
oyun alanları gibi diğer donatıları temin 
edin. 

Su kıyısı boyunca satıcılar, yiyecek satan 
tezgâhlar ve diğer işletmelere yönelik 
hizmetler ve özel alanlar sunun.

New York City, ABD. Prospect Parkı'nın batı 
kenarı boyunca uzanan çift yönlü bir bisiklet 
yolu.

1

2

3

Yeniden Tasarım | 30 m | 30 km/saat

Sokaklar
Özel Durumlar
Su Kenarındaki ve Parkların Yakınındaki Sokaklar
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Queens Rıhtımı; Toronto, Kanada

Konum: Toronto, Ontario, Kanada

Nüfus: 2,6 milyon 
Metropoliten: 5,9 milyon

Kamusal Mekân: 34 m

Bağlam: Karma Kullanım 

Maliyet: 128,9 milyon Kanada doları 
(90 milyon ABD doları)

Finansman: Kamu (belediye, eyalet ve 
federal hükümet) 

Azami Hız: Sokakta 40 km/saat; 
Martin Goodman Yolu'nda 20 km/saat

Katılım

Kamu Kurumları 
Kanada Hükümeti, Ontario Eyaleti, Toronto 
Belediyesi, Waterfront Toronto, Toronto 
Toplu Taşıma Kurulu, Toronto Hydro, 
Toronto Water, Enbridge, Bell Canada, 
Rogers, Cogeco ve Allstream

Vatandaş Dernekleri 
Waterfront Toronto tasarım ve inşaat 
süreci boyunca yerel sakinlerle ve 
işletmelerle iletişimi sürdürmüştür.

Tasarımcılar ve Mühendisler 
West 8, DTAH, BA Group Municipal 
Services, ARUP, MMM Group ve James 
Urban and Associates

Fotoğraflar: Waterfront Toronto

Sonra

Önce

Sokaklar
Özel Durumlar
Su Kenarındaki ve Parkların Yakınındaki Sokaklar
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Genel Bakış

Toronto'da koordinasyon içinde 
gerçekleştirilen en büyük sokak yeniden 
inşa projelerinden biri olan Queens 
Rıhtımı'nın dönüşümü ile kentin su 
kıyısında uzanan 1,7 kilometre uzunluktaki 
ana caddesi görülmeye değer bir bulvara 
dönüştürülmüştür.

Caddedeki dört trafik şeridi iki şeride 
düşürülerek doğu-batı yönündeki trafik 
caddenin kuzeyine taşınmıştır. Özel dönüş 
şeritleri, gelişmiş sinyalizasyon süreleri ve 
yeni yükleme alanları sayesinde caddenin 
kuzeyinde trafik akışının korunması 
sağlanmıştır.

Queens Rıhtımı'nın taşıt trafiğine kapalı 
güney kesimi boyunca çift sıra ağaçlar 
uzanmakta ve yeni bir yol dışı bisiklet 
yolu bulunmaktadır. Bu alan, Ontario 
Gölü kıyısındaki mevcut yoldaki boşluğu 
doldurmaktadır.

Toronto Toplu Taşıma Şirketi'ne ait 
tramvay geçiş alanı caddenin ortasında 
uzanmaktadır. Kuzey taraftaki yeni 
kaldırımlar, daha fazla ticari faaliyet 
çekmektedir. Proje kapsamında 

Kullanıcı lejantı:
Yaya alanı 
Bisikletler 
Toplu taşıma 
Karma trafik 
Peyzaj 
Teslimat park yeri

Proje Takvimi

2005-2015 (Yaklaşık 10 yıl)

Alınan Dersler

Halkın katılımı ilk günden itibaren bu 
projeyi farklı kılan bir özellik olmuştur. 
Waterfront Toronto, proje süresince 
yaklaşık 100 kez halka açık toplantı ve 
paydaş danışma toplantısı düzenlemiştir.

Yüksek yoğunluklu kentsel mahallelerde 
lineer projelerin inşası her zaman 
zorluklar taşıdığı için Waterfront Toronto, 
projenin inşaatı boyunca paydaşlarla 
yakın temas içinde çalışarak karşılıklı 
iletişimin sürdürülmesini sağlamıştır. Bu 
çabalar arasında toplumdan temsilcilerin 
katılımıyla düzenlenen aylık toplantılar 
ve inşaat hakkında haftalık duyurular 
sayılabilir. Farklı paydaşların ihtiyaçlarının 
ve kamu hizmetleri programının 
yönetilebilmesi için kurumlar arasında 
alışılmışın dışında bir koordinasyon 
gerekli olmuştur. 

Gerekli tüm kamu hizmetleri için alan 
temin edilirken peyzaj elemanlarının 
korunması zorlu olduğu kadar harcanan 
emeğe değer bir çalışma olmuştur. 
Yeraltındaki altyapı bileşenlerinin 
ve hizmetlerin konumu hakkında 
anlaşmazlıklar yaşandığında Waterfront 
Toronto tarafından geliştirilen yaratıcı 
çözümler sayesinde hem kamusal mekân 
hem de kamu hizmetlerinin bir arada 
bulunması sağlanmıştır. 

3,10
(minimum)

2,30 6,60 7,10

34,00 m 

2,40 3,60 8,90
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Temel Bileşenler

Su kıyısı boyunca bir yaya gezi yolu 
oluşturulması.

Çift yönlü, yol dışı bir bisiklet yolunun 
oluşturulması.

Yeni sokak mobilyalarının yerleştirilmesi.

Yeni ağaçların dikilmesi. 

Taksi ve yükleme alanlarına yer verilmesi.

Kaldırımların genişletilmesi.

caddedeki yeraltı altyapı da tamamen 
yeniden inşa edilmiştir. Yeni yapılan ve 
yenilenen belediyeye ait sel suyu ve atıksu 
sistemleri nesiller boyu dayanacak şekilde 
tasarlanmıştır.

Kamu hizmeti şirketleri ve kamu 
kurumları (Toronto Water, Toronto Toplu 
Taşıma Şirketi) arasındaki koordinasyon 
Waterfront Toronto tarafından 
sağlanmıştır ve bu kuruluşların inşaat 
alanında bulunan altyapılarını yenileme 
fırsatından yararlanılmıştır.

Hedefler

• Ulaşım modları arasında adil bir dağılım 
sağlayarak caddede yeniden denge 
sağlamak.

• Su kıyısında su kenarına erişim 
sunan daha çekici ve keyifli bir bulvar 
yaratmak.

• Yeni işletmeleri alana çekmek ve 
turizmi desteklemek.

Sokaklar
Özel Durumlar
Su Kenarındaki ve Parkların Yakınındaki Sokaklar
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10.7.7 | Tarihi Sokaklar | Örnek

Pek çok kentin tarihi merkezi, 
kentlerde otomobillerin hakim 
olmasından çok daha önce 
kurulmuştur ve dolayısıyla oldukça 
zengin bir bina stoğu içinde dolanan 
dar sokaklara sahiptir. Bu alanların 
motorlu taşıt trafiğine kapatılarak 
sınırlı miktarda yükleme imkânı 
tanınması ve yaya mekânlarına 
dönüştürülmesi mahallelerin ve 
kent genelindeki ağın kalitesini ciddi 
ölçüde artırabilir.

Mevcut Koşullar

Yukarıdaki çizimde otomobil devrinden 
önce inşa edilen dar sokaklardan ve dar 
ara sokaklardan oluşan bir ağ şematik bir 
şekilde ifade edilmiştir.

Böyle alanların tarihi açıdan taşıdığı önem 
nedeniyle inşaat ve yeniden düzenleme 
izinleri kısıtlı olabilir.

Sokaklar özel otomobillerle dolu olduğu 
için acil durum müdahale araçlarının ve 
çöp toplama araçları gibi kentsel hizmet 
araçlarının erişimi zor olabilir.

Bu ağlar genellikle zengin bir mimariye 
ve aktif zemin katlara sahip olsa da 
mağazalar ve işletmeler zorluk yaşayabilir. 

Bazı kentlerdeki tarihi sokaklarda atıksu 
borusu ve elektrik kablosu gibi kamu 
hizmetlerinin açıkta olması kaçınılmazdır 
ve bu durum, tüm kullanıcılar için 
sokaktaki güvenlik sorunlarının artmasına 
yol açar.

Tasarım Önerileri

Kentsel sokakların yeniden 
canlandırılması alanın alana canlılık 
kazandırabilir ve tarihi merkezleri 
güçlendirebilir. Sınırlı Trafik Bölgeleri 
oluşturarak veya belirli koridorları 
yayalaştırarak bu sokaklardaki 
orijinal dengeyi ve birden fazla işlevi 
yeniden kurun. Transit trafiğin ve park 
yerlerinin tamamen kaldırılarak veya 
sınırlandırılarak yayalara, bisikletlilere 
ve toplu taşıma kullanımlarına öncelik 
verilecek alanları belirlemek üzere yerel 
sakinlerle ve işletmelerle iş birliği yapın. 
Bkz. 10.3.1: Yayalaştırılmış Sokaklar.

Mahallenin karakterini vurgulamak 
için ayırt edici yer döşemeleri, sokak 
mobilyaları ve aydınlatma elemanlarından 
yararlanın. 

Mevcut

Sokaklar
Özel Durumlar
Tarihi Sokaklar
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Tarihi ve kültürel bağlamı yansıtan ve 
nirengi noktalarını gösteren yön bulma ve 
işaret levhaları uygulayın.

Arnavut kaldırımı veya düz olmayan diğer 
yüzeylere sahip olan alanlarda daha 
düzgün bir bisiklet sürme deneyimine 
olanak tanımak için dar bir kaldırım şeridi 
eklemeyi göz önünde bulundurun. 

Yaya yoğunluğunun yüksek olduğu 
alanlarda karşılaşmaları azaltmak için 
bisiklet kullanımını sınırlandırın. 

Yayalaştırma uygulamaları kapsamında 
günün her saatinde acil durum müdahale 
araçlarına erişim sağlanmalıdır.

Gerekiyorsa, yoğun olmayan saatlerde 
yükleme ve teslimat için veya mahallenin 
sakinleri için otomobil erişimine izin verin. 

São Paulo, Brezilya. Kent merkezindeki sokakların yaya mekânlarına dönüşümü 1976 ila 1981 yılları 
arasında yapılmıştır. O sırada, program kapsamında yaklaşık 60.000 metrelik bir alan kaplayan  
20 sokağa yer verilmiştir. Ayrıca bazı kaldırımlar 10 metreye genişletilmiştir. Bu yeni kurgu, gölgeli 
oturma alanları sayesinde günlük kullanımların kalitesinde artış sağlamıştır. Günümüzde bu alan, 
yeni kullanım biçimlerini barındırmak üzere yeni mobilyalarla genişletilme ve yeniden geliştirilme 
sürecindedir.

Yeniden Tasarım

Sokaklar
Özel Durumlar
Tarihi Sokaklar
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Tarihi Yarımada; İstanbul, Türkiye

Fotoğraf: Embarq Türkiye

Sonra

Önce

Konum: Fatih İlçesi, İstanbul, Türkiye

Nüfus: 14,3 milyon

Kapsam: 5.000.000 m 

Kamusal Mekân: Çeşitli 

Bağlam: Karma Kullanım (Konut/Ticari/
İdari) ve Tarihi 

Maliyet: Sadece danışmanlık için  
500.000 avro (yaklaşık 560.000 ABD doları)

Finansman: Kamu

Genel Bakış

2005 yılında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından tarihi yarımadadaki 
yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir dizi 
yayalaştırma projesi başlatılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde ulaşım konusunda karar 
verici organ olan Ulaşım Koordinasyon 
Müdürlüğü (UKOME), tarihi yarımada için 
taşıt trafiğinin turizm, ticaret faaliyetleri 
ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini 
azaltmak için çok sayıda karar almıştır.

Fatih Belediyesi, UKOME'nin kararlarına 
ve 2010 yılında yapılan İstanbul'da 
Kamusal Mekânlar ve Kamusal Yaşam 
başlıklı çalışmada sunulan bilgilere 
dayanarak sokaklarda yayalaştırma 
çalışmalarına öncelik vermiş ve altyapı 
çalışmalarına hız kazandırmıştır. Sonuç 
olarak, tarihi yarımadadaki 295 sokak 
yayalaştırılmıştır ve trafik sinyalizasyonu, 
granit yer döşemeleri ve atık yönetiminde 
iyileştirmeler gibi destekleyici altyapı 
projeleri tamamlanmıştır.

Sokaklar
Özel Durumlar
Tarihi Sokaklar
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Alınan Dersler

Uygulamada karşılaşılan temel zorluklar 
arasında bakanlıklar başta olmak üzere 
kurumlararası koordinasyon sağlanırken 
yaşanan zorluklar ve yerel işletme 
sahiplerinin çalışmalara karşı çıkması 
sayılabilir. İşletme sahiplerinin çoğu, 
yayalaştırmanın işletmeleri üzerinde 
olumsuz etkilere neden olacağından 
endişe duyuyordu.

Katılım

Kamu Kurumları 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME, 
Fatih Belediyesi (yürütücü) 

Özel Gruplar ve Ortaklıklar 
Üst Laleli Sanayiciler Derneği

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar 
EMBARQ Türkiye (yürütücü), Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi

Tasarımcılar ve Mühendisler 
Gehl Architects

Proje Takvimi

2005-2014 (Yaklaşık 9 yıl)
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2005 ila 2009 arasında dört meydan ile çevrelerindeki sokaklar 
yayalaştırılmıştır. 2010 yılında turist otobüsleri, park yerlerinin 
yeniden düzenlenmesi ve servis aracı güzergâhı projesi için bir 
alan yönetimi projesi tamamlanmıştır. 2010'da Sultanahmet 
Meydanı ve çevresindeki sokaklar yayalaştırılmıştır. 2011 ile 2012 
arasında 250 sokak daha yayalaştırılmıştır. 2013 yılında ise  
45 sokak daha yayalaştırılmıştır.

Genel memnuniyet oranı

SO2 düzeylerinde düşüş

Yerel sakinlere göre yayalar için sokak 
güvenliğinde görülen artış oranı

+%80

+%68

İşletme sahiplerine göre yürünebilirlikte 
görülen artış oranı

+%83

-%80

NO2 düzeylerinde düşüş

Değerlendirme

Tarihi
Yarımada

Marmara Denizi

İstanbul Boğazı

Beyoğlu

Fatih

Beşiktaş

Üsküdar

Göztepe

İstanbul Şehir Merkezinin Haritası Tarihi Yarımada Haritası

Temel Bileşenler

Yayaların tüm kamusal alanda 
yürüyebilmesi.

Kaliteli döşeme malzemeleri ve dokuları.

Engellerin, kaldırımların ve babaların 
kademeli olarak kaldırılması.

Hedefler

• Tarihi merkezde hava kirliliğini ciddi 
oranda azaltmak.

• Yerel sakinler, ziyaretçiler ve işletme 
sahipleri için daha yaya dostu mekânlar 
sunmak.

• Yüksek kaliteli ve çekici bir çevre 
sağlamak.

• Yerel işletmeleri destekleyen bir mekân 
yaratmak.

Sokaklar
Özel Durumlar
Tarihi Sokaklar

-%42
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 10.8
Enformel 
Alanlardaki
Sokaklar
Enformel kentsel alanlar, pek çok kentte yapılaşmış 
dokunun büyük bölümünü oluşturur. Bu alanlar, 
genellikle kırdan kente göçe ve kentlerde planlı 
bir kentsel çerçeve kapsamında nüfus artışının 
barındırılamamasına veya sosyal konut ve yeterli 
hizmet temin edilememesine yanıt olarak ortaya çıkar. 

Pek çok şehirde ekonominin ve yaşantının 
vazgeçilmez bir parçası olan enformel yerleşimler, 
altyapı eksikliği nedeniyle genellikle mekânsal 
olarak ayrılmışlardır. Bu yerleşimlerin çevreleriyle 
bağlantısını sağlayan sokakların ve açık alanların 
bulunmaması yüzünden temel hizmetlerin sunulması 
bile imkânsız hale gelmektedir. 

İnsanlar iş bulma umuduyla kentlere göç etmeye 
devam ettikçe yeni ve mevcut yerleşimlerdeki 
sokakların tasarımının güçlü, güvenli topluluklar inşa 
edilmesini sağlamak için fırsatlar ortaya çıkacaktır. 
Yerel ölçekte kamu hizmetlerinin temin edilmesine, 
yürümek ve bisiklet sürmek için güvenli bir çevrenin 
yaratılmasına ve daha fazla kamusal erişim ve acil 
durum müdahale araçlarına erişim sağlanmasına 
yönelik yatırım yapma stratejileri konusunda mahalle 
sakinleriyle iş birliği yapın. Sokaklar, enformel 
mahallelerde yer değiştirmeleri en aza indirip 
mahallenin genel bağlantısını ve yaşam kalitesini 
artırırken mahalle sakinlerine hizmet sunulmasında 
çok önemli bir rol oynayabilir.

Sokaklar
Enformel Alanlardaki Sokaklar

Addis Ababa, Etiyopya
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Sokaklar
Enformel Alanlardaki Sokaklar
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Enformel alanlarda sokaklara 
ayrılan toplam alan yaklaşık %5'tir 
ve bu değer, BM Habitat tarafından 
önerilen %30'un çok altındadır.15

 Genellikle aşırı kalabalık olan 
enformel yerleşimlerdeki sokak 
ağları ve sokak hiyerarşisi hakkında 
hiç bilgi bulunmayabilir. Haya dolu 
bu yerleşimlerde güvenli olmayan ve 
sağlıksız yaşam koşulları söz konusu 
olabilir. Genellikle planlı bir kamusal 
mekân dahilinde sunulan su, elektrik 
ve hijyen tesislerine erişim yoktur 
ve güvenli ulaşımı destekleyecek 
altyapı eksiktir.

 Bu yerleşmelerde, yerel sakinlere 
temel hizmetlerin sunulabilmesi 
için iyi bağlantılı ve bakımlı 
sokaklar gereklidir. Dolayısıyla 
ulaşımın ve erişilebilirliğin temel 
bileşeni olarak sokaklara öncelik 
verilmelidir ve sokaklar hizmetlerin 
temin edilmesine yönelik olarak 
kullanılmalıdır. Böylece ekonomik 
gelişme desteklenebilir ve yaşam 
kalitesinin yükselmesine katkı 
sağlanabilir.16

10.8.1 | Genel Bakış

Sokaklar
Enformel Alanlardaki Sokaklar
Genel Bakış
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Mod Dağılımı

Yürüme ve bisiklet genellikle en çok 
kullanılan ulaşım modlarıdır. Bu erişilebilir 
ve uygun maliyetli ulaşım modları, bu 
modları destekleyecek yeterli altyapı 
yoksa, uzun mesafelerin katedilmesi 
gerektiğinde oldukça yorucu ve tehlikeli 
olabilir. Araç sahipliği oranı düzgün şekilde 
artsa da halen çok düşüktür ve ulaşımda 
iki tekerlekli motorlu taşıtlar veya küçük 
kolektif ulaşım araçları hakimdir.

Güvenlik

Mahalle sakinleri, işe veya okula 
gitmek için yürüyerek uzun mesafeler 
katetmektedir. Su ve diğer hizmetlere 
erişim motorlu araçlarla ulaşımın 
öncelikli olduğu, kaldırımlardan ve 
bisiklet yollarından yoksun yollar boyunca 
sağlanmaktadır. Güvenlik algısı oldukça 
zayıftır ve hareket halindeki taşıtlar 
tarafından çarpılma riski yüksektir.

Kamu Hizmetleri

Enformel sokaklarda su, elektrik, çöp 
toplama ve atıksu gibi temel hizmetlere 
erişim bulunmayabilir. Mahalle sakinleri 
için yüksek maliyetler karşılığında 
geliştirilen enformel sistemler genellikle 
düzgün yönetilememektedir. 

Acil Durum Müdahale Araçlarının 
Erişimi

Sokakların dar olması nedeniyle acil 
durum müdahale araçlarının erişimi çok 
zordur. Acil durum müdahale araçlarının 
erişimini sağlamak için genişletilip 
kaplanması mümkün olan ana koridorları 
belirleyin. Acil durum müdahale aracı 
erişim noktaları arasındaki kabul edilebilir 
mesafeler ağ düzeyinde belirlenmelidir. 
Daha dar sokaklara ve mahallenin 
tamamına erişim sağlamak için yerel 
merciler tarafından minivanlar veya iki ve 
üç tekerlekli motorlu araçlar gibi özel acil 
durum müdahale araçları kullanılabilir.

Kolektif Ulaşımla Erişim

Enformel alanların büyük bölümü kentin 
çeperlerinde bulunduğu için işe ve 
hizmetlere erişim sağlayan güvenilir 
ulaşım seçenekleri oldukça kısıtlıdır. 
Kolektif ulaşım, genellikle enformel 
şekilde organize edilmiştir, özel olarak 
yönetilir ve minivan, taksi ve motosiklet 
gibi araçlarla işletilir. Bu nedenle, 
enformel yerleşimlerde yaşayanların çoğu 
gelirlerinin büyük bölümünü ulaşım için 
harcar. Bazı durumlarda topoğrafya büyük 
bir engel teşkil edebilir.17

Yapılaşmış Çevrenin Kalitesi

Yollar nispeten daha dar ve genellikle 
kaplanmamış olduğu için aşırı yağışlı 
havalarda çamur deryasına dönüşür ve bu 
koşullarda yürümek ve bisiklete binmek 
hem zorlu hem de tehlikeli hale gelir. 
Düşük kaliteli yol yüzeyleri, bağlantısı iyi 
olan sokak ağlarında bile engelli kişiler 
için sokakların erişilemez olmasına yol 
açar.

10.8.2 | Mevcut Koşullar

Sokaklar
Enformel Alanlardaki Sokaklar
Mevcut Koşullar



KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ326 KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ 327

Toplu Taşıma ile Karma Kullanımlı 
Planlamayı Bir Araya Getirin

Büyüyen alanlarda altyapı ve toplu 
taşıma yatırımlarına öncelik verin. 
Gelişme alanlarında iş imkânlarının, 
okulların, sağlık merkezlerinin, ticari 
faaliyetlerin ve diğer toplumsal tesislerin 
temin edildiğinden ve kolektif ulaşımla 
erişilebilir olduğundan emin olun.  
Bkz. 5: Mekân Üretimi için Sokak Tasarımı.

Motorlu Olmayan Ulaşım Modlarına 
Öncelik Verin 

Düzgün bir şekilde kaplanmış kesintisiz, 
iyi aydınlatılmış ve bakımlı kaldırımlar 
ve bisiklet yolları inşa ederek yayalar 
ve bisikletliler için güvenli bir altyapı 
temin edin. Sokakların çok dar olduğu 
yerlerde erişilebilir kaldırımlar sunabilmek 
amacıyla farklı becerilere sahip insanlar 
için eşit erişim sağlayan paylaşımlı 
sokaklar tasarlanmalıdır. Bu yollar, 
asfaltlanırsa motorlu taşıt sürücüleri daha 
hızlı sürmeye meyilli olur. Araç sahipliğinin 
düşük olduğu yerlerde tüm kullanıcıların 
birbirinin farkında olmasını sağlamak ve 
ulaşım alışkanlıklarını proaktif bir şekilde 
biçimlendirmek için trafik sakinleştirme 
önlemlerini uygulayın. Bkz. 6.3: Yayalar için 
Tasarım; 6.4: Bisikletliler için Tasarım.

Ağın Bağlantılılığını Artırın

Kamu hizmetlerine ve acil durum 
hizmetlerine erişimi daha iyi hale getirmek 
için önemli varış noktalarını barındıran 
bir sokak hiyerarşisi oluşturmak üzere 
yerel topluluklarla iş birliği yaparak en 
iyi rotaları belirleyin. Belirli koridorlarda 
stratejik bir şekilde genişletme yapılması 
yerel işletmelerin büyümesini ve 
sokakların yaya öncelikli karakterini 
korumasını sağlamalıdır. Yerel sakinlerin 
yerlerinden edilmesi en az düzeyde 
tutulup yeterli düzeyde tazmin edilerek 
aynı alan içinde yer değiştirme imkânı 
sunulmalıdır. Tüm paydaşların aynı 
sayfada olduğundan emin olmak için 
sokak ağını yerel sakinler için belgeleyin, 
haritalayın ve paylaşın.

10.8.3 | Öneriler

Sokaklar
Enformel Alanlardaki Sokaklar
Öneriler
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Kolektif Ulaşımı Geliştirin

Otobüs, otobüs ile hızlı toplu taşıma, hafif 
raylı sistemler veya metro gibi yeni kolektif 
ulaşım sistemlerinin enformel alanlara 
erişebilmesi için gerekli seçenekleri 
göz önünde bulundurun. Özellikle dik 
yamaçlarda yerleşmiş mahallelerde 
daha iyi erişim sağlamak için asansörler 
gibi çözümleri göz önünde bulundurun. 
Kolektif ulaşım hizmeti araç sahipliğine 
karşılık olarak güvenilir, uygun maliyetli, 
güvenli ve verimli bir alternatif olmalıdır.

Ürünlerin Hareketine Olanak Tanıyın

Ürünlerin sokak ağındaki stratejik dağıtım 
noktalarına araçlarla teslim edilmesini 
ve bu sistemin hanelere veya işletmelere 
dağıtım yapan daha küçük el arabaları, 
araçlar veya nakliyecilerle dağıtıldığı 
bir sistemle tamamlamayı göz önünde 
bulundurun. Bkz. 6.7: Yük ve Hizmet 
Operatörleri için Tasarım.

Temel Kamu Hizmetleri ve Hizmetler 

Temel kamu hizmetleri mülkiyet sınırları 
dışında kalan kamusal mekânlarda yer 
alacak şekilde bir strateji geliştirin. 
Sokak tasarımı ve erişim sayesinde 
atıkların toplanması, geri dönüşümü ve 
atık yönetimi daha iyi hale getirilebilir. 
Stratejik rotalarda hizmet ve acil durum 
müdahale araçlarına yer verilmelidir. 
Tahliye borularının ve açıklıklarının 
üstü kapatılarak mekânın yayalar 
ve bisikletliler için güvenli olması 
sağlanmalıdır. Bkz. 7: Kamu Hizmetleri ve 
Altyapı. 

Gezinmeyi ve Yön Bulmayı 
Kolaylaştırın 

Bu mahallelerde mahalle sakinlerinin, 
ziyaretçilerin ve acil durum müdahale 
hizmetlerinin kolayca gezinebilmesi 
için yön bulma ve sokak adlandırma 
sistemlerinin ve işaret levhalarının 
benimsenmesi büyük önem taşır.  
Bkz. 6.3.9: Yön Bulma.

Drenaj Sağlayın

Sokaklar, suyu tutarak daha büyük 
sistemlere taşıyıp aktaracak şekilde 
tasarlanmalıdır. Durgun su ve açık 
kanalizasyonlar ciddi sağlık sorunlarına 
yol açar ve mülkiyet sınırları dışında kalan 
kamusal mekânın dar olduğu sokaklarda 
son derece büyük tehlike oluşturur.
 Özellikle eğimli alanlardaki enformel 
yerleşimlerde drenaj ve su temini 
sistemleri kurulurken içinde bulunulan 
hidrolojik ve topoğrafik koşullardan 
yararlanılarak maliyetler en aza 
indirilmelidir. Ana altyapının temini 
sokak tasarımlarıyla koordinasyon içinde 
yürütülmelidir. 

Aydınlatmaya Yer Verin 

Aydınlatma elemanlarını yakın ve düzenli 
aralıklarla yerleştirerek yaya mekânlarının 
karanlık nokta kalmayacak şekilde iyi 
aydınlatıldığından emin olun. Elektrik 
temininin güvenilir olmadığı yerlerde 
yenilenebilir teknolojilerle enerji üretimini 
göz önünde bulundurun. Bkz. 7.3.1: 
Aydınlatma Tasarımı Önerileri.

Sokaklar
Enformel Alanlardaki Sokaklar
Öneriler

Medellín, Kolombiya. Comuna 13 mahallesinde 
kamusal mekânların kalitesini ve yerel sakinler 
için erişimi daha iyi hale getiren yeni sokaklar, 
yollar ve dolaşım altyapısı. 
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Calle 107; Medellín, Kolombiya

Konum: Andalucia mahallesi, 
Medellín, Kolombiya

Nüfus: 2,4 milyon 
Metropoliten: 3,7 milyon

Bağlam: Konut 
(Enformel Yerleşim)

Kamusal Mekân: 19 m

Kapsam: Yaklaşık 1 km

Maliyet: 3,2 milyar Kolombiya pesosu  
(1,1 milyon ABD doları)

Finansman: Kamu

Azami Hız: 30 km/saat

Fotoğraflar: Empresa de Desarrollo Urbano

Sonra

Önce

Sokaklar
Enformel Alanlardaki Sokaklar
Öneriler
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Genel Bakış

Calle 107 kentsel gezi yolu, Medellín nehri 
ve Medellín'deki Metrocable hattının 
Andalucía istasyonu arasında bulunan 
19 metre genişliğinde bir sokaktır. Sokak, 
ticari açıdan büyük önem taşımaktadır 
ve mahalle sakinlerinin toplanabileceği 
bir mekân olarak işlev görmektedir. Son 
yıllarda sokaktaki ticari faaliyetlerde bir 
artış yaşanmıştır.

Sokak tasarım projesi kapsamında 
bir yaya gezi yolu, mevcut mekânlarda 
iyileştirmeler ve yeni bir park yer 
almaktadır. Yeniden tasarım çalışmasının 
amacı, sokağın bir yaya aksı olarak 
niteliğinin fark edilmesi ve sokak boyunca 
uzanan işletmelerin desteklenmesi 
yoluyla sokağın rolünü güçlendirmektir.

Mahalle sakinlerinden gelen sayısız 
talebi göz önünde bulunduran Medellín 
Belediyesi, sokağın iyileştirilmesine karar 
vermiştir. Sokağın güney bölümü, kısmen 
bir kentsel gezi yoluna dönüştürülmüştür. 
Bu kapsamda, gezi yolunun görsel açıdan 
daha fark edilebilir olmasını sağlamak 
üzere kaliteli malzemelerle kaplanan 
geniş bir kaldırım oluşturulmuştur. 

Ayrıca Kentsel Gelişme Kurumu tarafından 
sokağa komşu arazilerin sahipleriyle bina 
cephe alanlarında benzer uygulamalar 
yapılması konusunda müzakereler 
yürütülerek tutarlı ve ayırt edilir bir 
kentsel tasarım kimliği oluşturulması 
amaçlanmıştır.

Calle 107, otomobil odaklı bir yoldan ticari 
gelişmeyi canlandıran karma kullanımlı, 
yaya dostu bir sokağa dönüştürülmüştür.

Hedefler

• Kamusal ve özel mekânlar arasında net 
bir ayrım oluşturmak.

• Oyuna ve rahatlamaya yönelik mekânlar 
sunmak.

• Güvenli, iyi aydınlatılmış ve ayrıntılı 
bir şekilde incelenmiş bir yaya rotası 
oluşturmak.

• Sürdürülebilir peyzaj uygulamalarına 
yer vermek.

• Bakımı kolay ve dayanıklı tasarımlar ve 
malzemeler kullanmak. 

Kullanıcı lejantı:
Yaya alanı 
Bisikletler 
Toplu taşıma 
Karma trafik 
Peyzaj 
Teslimat park yeri

Proje Takvimi

2005-2015 (Yaklaşık 10 yıl)

12,8 m

7 m 3 m 2 m 
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Temel Bileşenler

Yerel olarak temin edilen yüksek kaliteli ve 
dayanıklı malzemeler.

Ağaç dikimi ve geçirgen yüzeyler.

Yüksek kaliteli aydınlatma.

Geniş ve kesintisiz kaldırımlar.

Katılım

Kamu Kurumları 
Medellín Belediyesi, Empresa de 
Desarrollo Urbano (EDU), Ulaşım 
Departmanı, Şehir Planlama Departmanı

Vatandaş Dernekleri ve Birlikleri 
Andalucía sakinleri

Tasarımcılar ve Mühendisler 
Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) 

Sokaklar
Enformel Alanlardaki Sokaklar
Öneriler
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Konum: Khayelitsha, Cape Town, Güney 
Afrika

Nüfus: 0,4 milyon 
Metropoliten: 3,7 milyon

Bağlam: Dar Gelirlilere Yönelik Yerleşim 
(formel ve enformel)

Kamusal Mekân: Çeşitli

Alan: 28.000 m² 

Maliyet: 20 milyon Güney Afrika randı  
(1,45 milyon ABD doları) Güvenli yaya yolları, 
aydınlatma, kent parkı, aktif kutu dahil 

Finansman: Alman Kalkınma Bankası 
(KfW)

Azami Hız: Yok

Genel Bakış

Proje, suçu önlemek üzere dar gelirli 
yerleşimlerde yaşanan dört farklı tür 
dışlanmanın (ekonomik, kültürel, sosyal ve 
kurumsal) ele alındığı Violence Prevention 
through Urban Upgrading (VPUU - Kentsel 
İyileştirme Yoluyla Şiddet Önleme) programının 
bir parçasıdır.

Proje, enformel Monwabisi yerleşimini yerel 
tren istasyonuna ve okullara bağlayan bir 
kısayol görevi gören bir ana yaya rotası boyunca 
görülen yüksek suç oranlarının üstesinden 
gelmek için mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını 
yanıtlanmasını amaçlayan ilk VPUU Güvenli 
Bölge Noktası uygulamalarından biridir. 

Proje kapsamında güvenli bağlantıya 
sahip bir dizi nirengi noktası oluşturulması 
amaçlanmıştır. 

Yaya bağlantısı sayesinde topluluğun üyeleri 
tarafından daha önce mahallenin en güvensiz 
yerlerinden biri olarak tanımlanan bir kent 
parkının mahalleyle bağlantısı sağlanmıştır. 

Khayelitsha bölgesi şimdi dinamik bir kent 
parkının, güvenli bir yaya yolunun ve çok sayıda 
halka açık donatıya ve aktif kutuya sahip 
kamusal meydanın keyfini sürmektedir.

Wolfgat 
Koruma
Alanı

Khayelitsha
Tren Garı

Devlet Okulu

Devlet Okulu

MONWABISI
PARKI
(Enformel
Yerleşme)

HARARE
(Formel
Yerleşme)

Harare Meydanı

Harare Kent Parkı

0              200 m K

Khayelitsha; Cape Town, Güney Afrika

Fotoğraf: VPUU NPC

Sonra

Khayelitsha Bölgesinin Haritası

Önce

Sokaklar
Enformel Alanlardaki Sokaklar
Öneriler
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Hedefler

• Kamusal ve özel mekânlar arasında net 
bir ayrım sağlamak.

• Oyuna ve rahatlamaya yönelik mekânlar 
sunmak.

• Güvenli, iyi aydınlatılmış ve ayrıntılı 
bir şekilde incelenmiş bir yaya rotası 
oluşturmak.

• Sürdürülebilir peyzaj uygulamalarına 
yer vermek.

• Bakımı kolay, dayanıklı malzemeler ve 
tasarımlar kullanmak.  

Alınan Dersler

Yerel öncüler ve belediyenin ilgili 
departmanlarıyla sürdürülen katılımcı 
bir tasarım ve planlama süreci sayesinde 
profesyonel ekip, suç oranlarının yüksek 
olduğu bir alanı çok işlevli, sürdürülebilir 
bir kamusal mekâna dönüştürebilmiştir.

Katılım

Kamu Kurumları 
Cape Town Belediyesi, Güney Afrika Devlet 
Hazinesi, Almanya Federal Ekonomik 
Iş birliği ve Kalkınma Bakanlığı, Alman 
Kalkınma Bankası (KfW)

Vatandaş Dernekleri ve Kâr Amacı 
Gütmeyen Kuruluşlar 
Khayelitsha sakinleri, Khayelitsha 
Development Forum (KDF - Khayelitsha 
Kalkınma Forumu), VPUU NPC, Grassroots 
Soccer, Mosaic

Tasarımcılar ve Mühendisler 
AHT Group AG/SUN Development Team, 
Tarna Klitzner Landscape Architects 
(TKLA), Jonker & Barnes Architects, 
Naylor Naylor & Van Schalwyk, Talani, N2 
Construction ve Ross Engineering

Yaya aktivitesinde artış

Değerlendirme

+%30

Başarının Anahtarları

Khayelitsha'daki tasarım ve uygulama 
aşamalarına halkın katılımı mekânların 
farklı bileşenleri için tasarımlar 
geliştirilmesini kolaylaştırmıştır. Böylece 
kamusal mekânların bakımında halkın 
katılımı, beceri aktarımı ve süregelen iş 
fırsatları sunulması mümkün olmuştur. 

Yerel ölçekteki övünç duygusu, katılım 
ve gönüllülük vandallığın ve şiddetin 
azaltılmasında önemli bir rol oynayarak 
mekânın kullanımını ve mekân hakkındaki 
genel algıyı dönüştürmüştür. 

Mahalle sakinleri güvenlik gruplarında 
gönüllü olarak yer almıştır ve bakım 
çalışmalarına katılmıştır. Bugün, 
çoğu aktivite yeni kamusal mekânda 
gerçekleştirilmektedir ve böylece sokağı 
izleyen kişi sayısı artarak güvenlik 
duygusu gelişmektedir.

Fotoğraf: VPUU NPC

Temel Bileşenler

Yerel olarak temin edilen yüksek kaliteli, 
uzun ömürlü malzemeler.

Ağaç dikilmesi. 

Geçirgen yüzeyler.

Yüksek kaliteli aydınlatma.

Proje Takvimi

2006-2013 (Yaklaşık 7 yıl)
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Sokaklar
Enformel Alanlardaki Sokaklar
Öneriler

2006 ile 2014 arasında Güvenli Bölge 
Noktasında cinayet oranlarındaki düşüş
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Konum: Korogocho, Nairobi, Kenya

Nüfus: 3,7 milyon

Alan: 0,89 km2 

Kamusal Mekân: Çeşitli 

Bağlam: Konut (Enformel Yerleşim) 

Maliyet: 210 milyon Kenya şilini 
(yaklaşık 2 milyon ABD doları)

Finansman: Kenya-ItalyDebt for 
Development Programme (KIDDP), 
İtalyan Kalkınma Kooperasyonu yoluyla 
İtalyan Hükümeti ve Kenya Hükümeti 

Genel Bakış

Korogocho, Nairobi’deki dördüncü büyük 
enformel yerleşimdir. 1970'lerde ilk 
olarak taşocağı işçilerinin yerleştiği alan 
1987 yılında yeniden imar edilmiştir. 
O zamandan itibaren sokaklar farklı 
kullanımlara ayrılmıştır ve gün geçtikçe 
daha da daralmıştır.

Sokak İyileştirme Projesi, Korogocho 
Gecekondu Islah Programı (KSUP - 
Korogocho Upgrading Program) adlı 
daha kapsamlı bir programın parçasıdır. 
Erişilemeyen yollar, kötü drenaj, 
yetersiz sokak aydınlatması ve zayıf su 
ve kanalizasyon sistemleri gibi temel 
sorunların çözümlenmesi için KSUP 
planlama sürecinde dirençli bir gecekondu 
ıslah yöntemi olarak bütüncül katılımcı 
planlama adımlarının kullanılması 
hedeflenmiştir.

Proje sayesinde mikroekonomik faaliyetler 
desteklenmiş, açık iş sayısı artırılmış ve 
güvenlik algısı iyileştirilmiştir. Yeniden 
tasarlanan sokaklarda insanların 
toplanabileceği çok daha fazla kamusal 
mekân sunulmuştur ve mahallenin daha 
üst ölçekteki kentsel dokuya bağlantısı 
daha iyi hale gelmiştir.

Korogocho Mahallesindeki Sokaklar; Nairobi, Kenya

Sonra

Önce

Fotoğraflar: BM Habitat 

Sokaklar
Enformel Alanlardaki Sokaklar
Öneriler
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Hedefler

• Mahalle sakinlerinin programa güven 
duymasını sağlamak.

• Katılımcı planlama ve yönetim yoluyla 
fiziksel, ekonomik ve sosyal yaşama 
koşullarını iyileştirmek.

• Yerel sakinler için mikroekonomik 
faaliyetleri, güvenlik ve emniyeti ve 
hareketliliği artırmak.

• Mahalle sakinleri arasında övünç 
duygusu uyandırmak.

• Mülkiyet edinme konusunda planlamayı 
kolaylaştırmak.

• Daha fazla iş imkânı ve sokak 
aydınlatması yoluyla güvenliği artırmak. 

Kullanıcı lejantı:
Yaya alanı 
Bisikletler 
Toplu taşıma 
Karma trafik 
Peyzaj 
Teslimat park yeri

Proje Takvimi

2007-2012 (Yaklaşık 5 yıl)

Katılım 

Kamu Kurumları 
Yerel Hükümetin Bakanlıkları, Konut, Arazi 
ve Maliye; Nairobi Kent, İdari Bölge ve 
Vilayet Yönetimi; İtalyan Hükümeti

Vatandaş Dernekleri ve Kâr Amacı 
Gütmeyen Kuruluşlar 
Korogocho Sakinleri Kurulu, BM Habitat, 
Comboni misyonerleri

Tasarımcılar ve Mühendisler 
Nairobi Kent Meclisi ve Yerel Yönetim 
Bakanlığı

Değerlendirme

 
 
 
Açık alan miktarında artış 
 
Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre:
• Yeni aktivitelerde artış görüldü
• Yaya hacimlerinde artış yaşandı
• Satıcı sayısında ve ticari aktivitelerde 

artış kaydedildi
• Güvenlik algısında artış görüldü
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Temel Bileşenler

Sokakların sekiz köyde de dolaşım 
sağlayıp sağlamamalarına göre 
önceliklendirilmesi.

Sokak genişliklerinin 1987 yılında yapılan 
iyileştirme çalışmasında belirlenen 
genişliğe çıkarılmasıyla kamusal 
mekânların geri kazanılması.

Çevredeki kent dokusuna bağlantıların 
iyileştirilmesi.

Daha iyi erişim ve temel hizmetlerin 
(drenaj, su, kanalizasyon ve sokak 
aydınlatması) temin edilmesi.

Alınan Dersler

Katılım düzeyi, mahalle sakinlerinin 
sokaklara bağlılık duygusunu ciddi 
oranda etkilemektedir. Proje kapsamında 
yapılan değişiklikler hakkında bilinçlenme 
sağlamak için iletişim büyük önem taşır.

Islah sürecinde mahalle sakinlerinin 
katılımı sağlanarak bu alanlardaki sosyal 
sürdürülebilirlik sağlanmalıdır.

Bir sokaktaki güvenlik düzeyinin pek çok 
farklı boyutu vardır. Tüm kullanıcılara 
kucak açan ve suç faaliyetlerini caydıracak 
sokaklar tasarlayın.

Tüm ulaşım modlarına yer veren sokaklar 
oluşturun.

Sokağın canlı bir kamusal buluşma 
mekânı olma rolünü koruyun.

Sokakları esnek olacak ve toplumun 
farklı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
tasarlayın. Kalıcı yapıların yanı sıra geçici 
yapılar da temin edin.

Gecekondu yerleşimlerindeki sokaklarda 
atık yönetimi, temizlik ve onarımı göz 
önünde bulundurun.

+%20

Sokaklar
Enformel Alanlardaki Sokaklar
Öneriler
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Kavşaklar

 11
Kavşaklar, sokaktaki farklı kullanıcıların taleplerinin 
bir araya geldiği yerlerdir. Tüm kullanıcıların 
karşılaşmasını, birbirini yönetmesini ve birbirleri 
etrafında manevra yapmasını gerektiren ve 
hareketlilik ve karar verme açısından büyük önem 
taşıyan odak noktalarıdır.

Kavşaklar; kurgu, tür ve boyut bakımından farklılık 
gösterir ve bir şehrin sokak ağının genel güvenliğini, 
okunabilirliğini ve verimliliğini şekillendirmede 
çok önemli rol oynar. Karşılaşmaların çoğunun 
kavşaklarda meydana geldiği göz önüne alınırsa 
dikkatli bir yeniden düzenleme, kazaların ve can 
kayıplarının azaltılması için fırsatlar sunar. İyi bir 
kavşak tasarımı yoluyla olması gerekenden fazla 
kapasiteyle inşa edilmiş veya yeterince kullanılmayan 
alanlar daha hareketli hale getirilerek sosyal ve 
ekonomik potansiyel de kullanılabilir.

Kavşak tasarımı, tüm kullanıcılar için görünürlüğü 
ve öngörülebilirliği kolaylaştırarak karmaşık 
hareketlerin güvenli, kolay ve sezgisel olduğu bir 
ortam yaratmalıdır. Bu bölümde, genel kavşak 
tasarım ilkeleri ele alınmakta ve önceki bölümlerde 
tartışılan tasarım öğelerine atıfta bulunularak ölçek 
ve karmaşıklığa dayalı kavşak tipolojisi örnekleri 
sunulmaktadır.

Akra, Gana
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11.1 | Kavşak Tasarım Stratejileri

Farkındalığı artırmak ve aktif etkileşimleri desteklemek 
için sokaktaki tüm kullanıcılar arasında göz temasını 
teşvik edecek kavşaklar tasarlayın. Aşağıdaki stratejiler, 
karşılaşmaları azaltmaya ve tüm kullanıcılar için güvenli 
alanlar sağlamaya yardımcı olur. Bu stratejileri,  
Bölüm 4: Güzel Şehirler için Sokak Tasarımı başlıklı bölümde 
özetlenen temel ilkeleri desteklemek için kullanın. 

Kavşaklar
Kavşak Tasarım Stratejileri

Geometriyi Basitleştirin

Okunaklılık, tekdüzelik ve güvenliği 
arttırmak için karmaşık kavşakların 
geometrisini basitleştirin. Görüş hatlarını 
ve görünürlüğü iyileştirmek için bir 
kavşağın zıt ayaklarının ve kavşaktaki 
görüş açma köşelerinin geometrisini 
hizalayın. Bkz. 6.6.6: Görünürlük ve Görüş 
Mesafesi

Ağları Analiz Edin

Kavşaklar tek başlarına değil, daha 
geniş ortamların ve ağların bir parçası 
olarak gözlemlenmelidir. Kapasite veya 
hacimlere yönelik çözümler, koridor veya 
ağ düzeyinde bulunabilir. Trafik hacmi 
ve kapasitesi açısından kavşak ve ağ 
arasında değiş-tokuş yapın. Bkz. 8.4: Ağ 
Yönetimi ve 8.5: Hacim ve Erişim Yönetimi.

Kompakt Kavşaklar Tasarlayın 

Büyük kavşakları, bir dizi küçük kavşağa 
ayırın. Kompakt kavşaklar; maruziyeti 
azaltır, karşılaşma noktalarının 
yakınındaki trafiği yavaşlatır ve 
görünürlüğü arttırır. Dönüş yarıçaplarını 
azaltın, kaçış şeritlerini kaldırın ve 
mümkün olan yerlerde dönüş şeritlerini 
sınırlayın. Bkz. 6.6.4: Trafik Şeritleri, 6.6.5: 
Köşe Yarıçapları ve 9.2 Tasarım Aracı ve 
Kontrol Aracı.
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Kavşaklar
Kavşak Tasarım Stratejileri

Zamanı ve Mekanı Entegre Edin

Beklemeyi veya tıkanıklığı ortadan 
kaldırmak için genişletmeye alternatif 
olarak, sinyalizasyon yoluyla kavşakları 
yeniden kurgulayın. Bu, kavşaklar 
arasındaki hızların azaltılmasını, toplu 
taşımaya öncelik verilmesini ve güvenliğin 
artırılmasını sağlar. Toplu taşıma 
önceliğinin yanı sıra yaya ve bisikletli 
öncelik sürelerine yer verin ve özel 
sinyalizasyon fazları ile sola dönüşleri 
yönetin. Bkz. 8.8: İşaret Levhaları ve 
Sinyalizasyon.

Yaya Alanını Arttırın

Kavşak geometrisini yeniden tasarlarken 
makul ve kullanılabilir alanlardaki 
boşlukları birleştirerek yayalara ayrılan 
alanı arttırın. Kamusal hayatı hızla 
iyileştirmek ve güvenlikle ilgili endişeleri 
azaltmak için geçici meydanlar oluşturun 
ve düşük maliyetli bileşen ve malzemeler 
kullanın. Bkz. 6.3.7: Kaldırım Uzantıları ve 
10.3: Yaya Öncelikli Mekânlar

Kırılgan Kullanıcılarla Başlayın

Kavşaklarda güvenli bir altyapı 
tasarlamaya en kırılgan kullanıcıların 
ihtiyaçlarından başlayın. Tasarımı 
yönlendirmek için mevcut yaya 
davranışlarından ve tercih edilen yaya 
güzergâhlarından yararlanın. Yayalar için 
güvenli ve erişilebilir kaldırımlar, geçitler 
ve adaların yanı sıra bisikletliler için 
tercihli tesisler ve korumalı kavşaklar 
sağlayın. Trafik sakinleştirme stratejilerine 
yer vererek araçların hızını azaltın.  
Bkz. 6: İnsan için Sokak Tasarımı ve  
8.7: Hız Yönetimi.
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11.2 | Kavşak Analizi

Aşağıdaki tasarım sürecinde, karmaşık bir kavşak örnek olarak 
ele alınmakta ve bu kavşağın mevcut işlevinin nasıl anlaşılacağı, 
hareketin nasıl analiz edileceği, fırsatların nasıl belirleneceği ve yeni 
bir tasarımın nasıl oluşturulacağı ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Bu 
süreci yönlendiren temel unsur çözümlerin arazi kullanımı, toplumun 
tercihleri ve kullanım tarafından belirlenmesi ihtiyacıdır.

Bağlam

Kavşağın işlev gördüğü bağlamı anlayın. 
Bu bağlamın kentsel tasarım niteliklerini 
analiz edin ve toplanma yerlerini, nirengi 
noktalarını, toplu taşıma istasyonlarını ve 
aktivite yaratan diğer faktörleri belgeleyin. 
Sürece halkın katılımını sağlayarak 
güvenlikle ilgili kaygıların ve topluluk 
vizyonlarının nihai yeniden tasarımı 
yönlendirmesine izin verin. 

Araç Hacimleri 

Motorlu taşıt sürücülerinin kavşağı 
nasıl kullandığını anlamak için araç 
hareketlerini ve dönüşleri haritalayın. 
Özellikle düşük hacimli dönüş 
hareketlerini arayarak her hareketin 
göreceli önemini göstermek için yoğunluk 
verilerini üst üste çakıştırın. Bunu 
yaparken yerel planlama bağlamını ve 
sokağın genel trafik ağına nasıl  
uyduğunu da gözlemleyip anlayın. 

Yaya Hareketi 

Yayaların kavşağı bir kamusal 
mekân olarak nasıl kullandığını ve 
etkinleştirdiğini belgeleyin. İnsanlar 
nerede toplanıyor, oturuyor ve konuşuyor? 
Hangi faaliyetlerle meşguller? Hangi 
kamusal mekânlar insanları cezbediyor, 
hangileri cezbetmiyor? İnsanlar nereden 
karşıdan karşıya geçiyor? Bu adım, kentin 
kesintisiz faaliyete sahip konumlarında 
genellikle 15-30 dakikalık bir gözlemle 
gerçekleştirilebilir.

Geometri, Sinyalizasyon,  
İşaret Levhaları ve İşaretler

Kavşağın dinamik koşullarını veya mevcut 
işaretlere ve geometriye dayalı olarak 
insanların kavşakta nasıl hareket etmeleri 
gerektiğini araştırın.

Sinyalizasyon 

Kavşağın nasıl aktığını göstermek için 
sinyalizasyon aşamalarını çizin. Aşama 
verilerini ilgili kurumdan alın veya 
bir kronometre yardımıyla genel bir 
zamanlama planı oluşturun. Yaya ve araç 
sinyalizasyonlarının sabit mi yoksa trafik 
uyarmalı mı olduğuna dikkat edin. Aşamaların 
hacimlere ne ölçüde uyduğunu, insanların 
nasıl uyum sağladığını ve sinyalizasyonların 
sürücülere, bisikletlilere veya yayalara ne 
zaman öncelik verdiğini gözlemleyin. 

Toplu Taşıma ve Bisiklet Aktivitesi 

Planlanan ve mevcut bisiklet ağının bir 
parçası olarak bisikletlilerin hacmini ve 
hareketini değerlendirin. Otobüs sefer 
aralıklarının ve hacimlerinin yanı sıra 
otobüs duraklarının ve diğer toplu taşıma 
tesislerinin yerleşimini ve konumunu 
belgeleyin. Diğer tüm toplu taşıma 
modlarını, bunların iniş/biniş konumlarını 
ve tesislerini not edin. 

Kavşaklar
Kavşak Analizi
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11.3 | Kavşakların Yeniden Tasarımı

Bu kavşak, kavşak analizi esas alınarak tüm kullanıcılar 
için okunaklı, güvenli ve konforlu bir alan sağlamak için 
yeniden tasarlanmıştır. 

Kompakt Kavşaklar Tasarlayın

• Karmaşık kavşakları çok sayıda 
kompakt kavşağa bölün. 

• Kaldırım uzantıları, meydanlar ve 
refüjler ekleyerek kavşak boyutunu en 
aza indirin. Refüjler, yeniden hizalama 
ve küçük köşe yarıçapları yoluyla araç 
dönüş hızlarını en aza indirin. 

Geometriyi Basitleştirin

• Sokakları, 90 dereceye mümkün olan 
en yakın açıyla buluşacak şekilde 
biçimlendirin.

• Okunaklılık ve yön bulma için görüş 
koridorlarını ve görüş hatlarını koruyun.

• Geçitleri, tercih edilen yaya güzergâhları 
ve önemli varış noktaları ile hizalayın. 

Zamanı ve Mekanı Entegre Edin 

• Dar açılı kavşaklarda araç dönüşü 
hacminin kısıtlanması sinyalizasyon 
süresinden tasarruf sağlar ve güvenliği 
artırır. Kaldırım uzantıları ve refüjler 
sağlayın.

• Hem araçlar hem de yayalar için 
genel netliği ve görünürlüğü arttırarak 
kavşağın tüm ayaklarındaki durma 
çizgilerini trafik şeritlerine dik olacak 
şekilde hizalayın. 

Ağları Analiz Edin

• Trafik yoğunluk verilerinin araç 
kapasitesinin fazla olduğunu ortaya 
koyduğu durumlarda, koridor boyunca 
şerit sayısını azaltın, gereksiz dönüş 
şeritlerini konsolide edin ve kaçış 
şeritlerini kaldırın.

• Mekânı; refüjlere, bisiklet altyapısına 
veya kaldırımlara yeniden tahsis edin.

• Kavşak tasarımında kullanılan 
bileşenlerle ile çevre binaları ve 
meydanları entegre edin.

Yaya Alanını Arttırın

• Mekânı yayalara ve bisikletlilere geri 
kazandırın. Dar kaldırımları genişletip 
bisiklet tesisleri ekleyin.

• Kesintisiz bir yaya alanı yaratmak için 
tüm kamusal mekânı bütünsel bir 
şekilde değerlendirip tasarlayın.

• Uygun yerlere toplu taşıma durakları ve 
diğer tesisleri yerleştirin.

Kırılgan Kullanıcılarla Başlayın

• Yaya geçitlerini, tercih edilen yaya 
güzergâhlarını karşılayacak şekilde 
yeniden düzenleyin. 

• Geçitlere, yaya rampaları ve yaya  
adaları ekleyin.

• Daha dar dönüş yarıçapları ve daha 
dar trafik şeritleri yoluyla araç hızlarını 
düşürün.

• Bisikletliler için tercihli alanlar sunun.

Kavşaklar
Kavşak Tasarımı

Mevcut Yeniden Tasarım
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11.4 | Küçük Dönel Kavşak | Örnek

Mahalle içi konut alanlarındaki 
küçük sokakların birbiriyle 
buluştuğu küçük kavşaklar, araçların 
düşük hızlarda seyretmesini 
desteklemelidir. Bu kavşaklar, 
yürüyerek okula giden çocuklar ve 
günlük rutinlerini sürdüren yaşlılar 
dahil tüm kullanıcılar için güvenli 
kullanımı ve kolay geçişi sağlayacak 
şekilde yeniden tasarlanmalıdır. 

Mevcut Koşullar

Yukarıdaki çizimde her biri iki trafik 
şeridine sahip tek yönlü iki sokağın 
kesişimi resmedilmiştir. Bu kavşakta 
mekân dağılımı dengesizdir çünkü bu 
caddeler çok düşük trafik hacmine 
sahip olmasına karşın mekânın büyük 
bölümü araçlara ayrılmıştır. Parklanma 
düzensizdir ve araçlar kavşak köşelerinin 
yakınına park etmiştir. 

Araçların yüksek hızlarda dönmesine 
ve yaya hareketiyle çatışmasına neden 
olan büyük köşe yarıçapları tehlike teşkil 
etmektedir. 

Kavşakta herhangi bir işaretlemenin 
olmaması, her bir kullanıcıya ayrılan alan 
hakkında belirsizlik yaratmaktadır. 

Mevcut | 50 km/saat

Kavşaklar
Küçük Dönel Kavşak

Bandung, Endonezya. 
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Tasarım Önerileri

Küçük dönel kavşaklar, küçük ölçekli 
sokaklardaki sinyalizasyonsuz kavşaklar 
için ideal bir uygulamadır. Küçük dönel 
kavşakların, kavşaklarda güvenliği 
artırdığı, araç hızlarını düşürdüğü ve 
karşılaşma noktalarını en aza indirdiği 
ortaya konmuştur.

Bu tip bir kavşakta, motorlu taşıt 
sürücüleri halihazırda kavşakta bulunan 
yaya ve araçlara yol vermelidir. Yayaların 
nerelerden geçmeleri gerektiğini ve 
nerelerde önceliğe sahip olduklarını 
netleştirmek için yaya geçitleri 
işaretlenmelidir.

1 Basit işaretler veya yükseltilmiş 
adalar kullanarak küçük dönel kavşaklar 
oluşturun. Bunları bitkiler ve küçük 
ağaçlarla birlikte uygulayarak trafiği 
sakinleştirme etkisini artırıp sokağı 
güzelleştirin.

2 Köşeden dönel kavşaktaki en geniş 
noktaya yaklaşık 5 metrelik açıklık 
olmasını sağlayın. Dönel kavşağın 
kenarına, kenarı eğimli kaldırımlar 
yapıldığında 5 metreden daha az açıklık 
sağlanması mümkündür.

Yaya yoğunluğu yüksek olduğunda 
araç hızlarını daha da düşürmek için 
yükseltilmiş yaya geçitlerini göz önünde 
bulundurun.

3 Karşıya geçiş mesafesini kısaltmak, 
geçmeyi bekleyen yayaları korumak, 
kavşakta görüşü açmak ve kavşak 
köşelerinin yakınında tehlikeli kuraldışı 
parklanmayı önlemek üzere kaldırım 
uzantıları ekleyin. 

4 Kaldırım uzantılarına ve genişletilmiş 
kaldırımlara ağaç dikin, yağmur hendekleri 
ve yağmur bahçeleri ekleyin. 

1

3

4

2

Yeniden Tasarım | 30 km/saat

Kavşaklar
Küçük Dönel Kavşak

Austin, ABD. Bir mahalledeki dönel kavşakta 
uygulanan kenarı eğimli bir kaldırım, 
gerektiğinde daha büyük araçların kavşakta 
seyretmesini sağlarken günlük trafiği 
sakinleştirir. 

5 m
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11.5 | Yükseltilmiş Küçük Kavşak | Örnek

Mevcut Koşullar

Her biri bir trafik şeridine ve iki tarafında 
düzensiz park yerlerine sahip iki tek yönlü 
sokağın kesişim noktası.

Geniş köşe yarıçapları, sürücüleri yüksek 
hızla dönmeye teşvik ederek yaya 
hareketini engellemektedir. Kavşağa çok 
yakın park edilmiş araçlar, motorlu taşıt 
sürücüleri ve yayalar arasındaki karşılıklı 
görüşü azaltmaktadır.

Engellerin bulunduğu kaldırımlarda 
gölgelik ve sokak mobilyası eksikliği de 
söz konusudur. Yaya geçitlerinde çok 
az miktarda işaretleme yapılmıştır ve 
evrensel erişim için erişilebilirlik rampaları 
bulunmamaktadır.

Mevcut | 50 km/saat

Kavşaklar
Yükseltilmiş Küçük Kavşak

Singapur, Singapur
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Nelson, Yeni Zelanda

Tasarım Önerileri

1 Kavşağı yükselterek güvenli, düşük 
hızlı bir kavşak oluşturun. Hızları 
düşürmek için hız tümsekleri ve diğer 
dikey yön değiştirme bileşenlerine yer 
vererek sürücülere yayalara yol vermeleri 
gerektiğini işaret edin.

2 Yayalara ayrılan alanı artırmak, 
geçiş mesafesini azaltmak ve kavşak 
köşelerine park edilmesini önlemek 
amacıyla kaldırım uzantıları ekleyin. 
Peyzaj düzenlemeleri ve sokak mobilyaları 
sunmak için de genişleyen bu alanlardan 
yararlanın.

3 Kaldırımlara yasadışı park etmenin sık 
görülen bir sorun olduğu yerlerde araçların 
yaya alanını işgal etmesini önlemek 
için babaları veya sokak mobilyalarını 
kullanmayı göz önünde bulundurun.

4 Araçların dönmediği yerlerde inşası 
mümkün olan en küçük yarıçapa sahip 
(yaklaşık 0,6 metre) köşeler tasarlayın.

Hızın düşük olduğu koridorları paylaşımlı 
şerit işaretlerine sahip paylaşımlı bisiklet 
yolları gibi ele alarak bu koridorlarda 
bisiklet trafiğini önceliklendirin.

Gidiş-gelişli paylaşımlı bir bisiklet şeridi 
oluşturmak için park şeritlerinden birini 
kaldırmayı göz önünde bulundurun. 
Yükseltilmiş kavşaklar, gidişli-gelişli 
ilerleyen bisikletliler için ve karşıdan gelen 
trafikte dönüşler yapılırken güvenliği 
arttırır.

1

2

3

Yeniden Tasarım | 30 km/saat

Kavşaklar
Yükseltilmiş Küçük Kavşak

4
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11.6 | Mahalleye Giriş Kavşağı | Örnek

Farklı ölçeklerdeki sokakların 
kesişimleri, genellikle aynı ölçekli 
kavşakların sahip olduğu düzeyde 
tanımlılığa, güvenliğe ve netliğe 
sahip değildir. Dar sokakların daha 
geniş sokaklarla buluştuğu yerlerde 
kaldırım uzantıları, yükseltilmiş 
kavşaklar ve küçük köşe yarıçapları 
gibi giriş noktası uygulamalarına 
başvurarak geçişi ve bağlamı 
tanımlayın. Dar sokağa dönenlerin 
düşük hızlı bir ortama girdiğinin 
farkına varması için bu tasarım 
öğelerinden yararlanın.

Mevcut Koşullar

Bu çizimde bir konut bölgesinde bulunan 
çift yönlü bir sokakla kesişen çift yönlü bir 
anayol görülmektedir. 

Gömme yaya geçitleri, işaretlenmemiş 
yerlerde karşıya geçme eğiliminde 
olan yayalar için yürüme mesafelerini 
artırmaktadır. Sokakların her biri, ağ 
düzeyinde farklı bir rol oynuyor olsa da  
sokakların kavşaktaki hiyerarşileri 
belirsizdir.

Konut alanında bulunan sokakta kavşağa 
park edilmiş olan araçlar, sürücüler ve 
yayalar arasında karşılıklı görüşe engel 
olmaktadır. Yayalar, araç gelip gelmediğini 
görmek ve sürücüler tarafından görülmek 
için yol yatağına basmak zorundadır.

Daha geniş sokakta bisikletliler ve 
yayalar, yasal olarak karşıdan karşıya 
geçme hakkına sahip olsalar da tasarım 
gereği dolaylı olarak bunu yapmaktan 
caydırılmaktadır.

Araçlar genellikle böyle konumlarda 
yol vermez ve yol vermeleri gerektiğini 
gösterecek çok az tasarım ipucu bulunur. 

Mevcut | 60 km/saat

Kavşaklar
Mahalleye Giriş Kavşağı
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Tasarım Önerileri

Bu yeniden düzenlemede tüm kullanıcılar 
ve her sokağın daha geniş ağ içindeki rolü 
dikkate alınarak iki sokak arasında net bir 
hiyerarşi kurulmuştur.

1 Sürücülerin sokağa girerken 
hızlanmalarını önlemek için konut 
alanındaki sokakların girişlerindeki yaya 
geçitlerini yükseltin. Bu uygulama, yaya 
güvenliğine öncelik verir ve okunabilirliği 
arttırır. 

2 Kavşakta bisikletlilere öncelik 
tanımak için paylaşımlı şerit işaretlerine 
ve öncelikli durma kutularına yer verin. 
Konut alanındaki sokakta maksimum 
30 km/saatlik bir hız tavsiye edilir ve trafik 
sakinleştirici önlemlerin kullanılması 
teşvik edilir. 

3 Bisikletliler için daha güvenli bir 
ortam yaratmak için daha geniş sokaklara 
çift tarafı emniyetli, ayrılmış bisiklet 
şeritleri ekleyin.

Yaya geçidi uzunluğunu azaltmak, yayaları 
korumak ve sürücülerin kavşak köşelerine 
park etmesini önlemek için daha küçük 
caddelere kaldırım uzantıları yerleştirin.

Bisiklet park yerleri, yeşil altyapı ve sokak 
mobilyaları için de bu kaldırım uzantılarını 
kullanın.

Fortaleza, Brezilya

3
2

1

Yeniden Tasarım | 30 km/saat

Kavşaklar
Mahalleye Giriş Kavşağı
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Tek yönlü ve çift yönlü sokakların 
kesişimi kavşakların daha kompakt 
olacak şekilde yeniden tasarlanması, 
yaya geçidi mesafelerinin 
kısaltılması ve kamusal mekânın 
geri kazanılmasına yönelik bir 
fırsat sunar. Kavşağın güvenliğini 
ve okunabilirliğini arttırırken 
sokaktaki kullanıcıların hiyerarşisini 
netleştiren bir tasarım formüle 
etmek için kavşak geometrisini, 
sinyalizasyon zamanlamasını 
ve trafik yoğunluklarını yeniden 
düşünün.

Mevcut Koşullar

Bu örnekte üç trafik şeridi ve kaldırım 
kenarında park yerleri olan tek yönlü geniş 
bir caddenin, her yönde iki trafik şeridine 
sahip çift yönlü bir cadde ile kesiştiği bir 
kavşak görülmektedir.

Bu kavşaklarda bisikletliler ve yayalar 
karşıdan karşıya geçerken uzun süre 
motorlu taşıtlara maruz kalmaktan 
muzdariptir.

11.7 | Çift Yönlü ve Tek Yönlü Sokakların Kesişimi | Örnek

Mevcut | 60 km/saat

Kavşaklar
Çift Yönlü ve Tek Yönlü Sokaklar

Geniş köşe yarıçapları yüksek hızlı 
dönüşleri teşvik ederken adaların 
bulunmaması nedeniyle de yoğun 
kavşak içinde güvenlik sağlanamaz. Yaya 
geçitlerinin çok yakınında bulunan veya 
işaretlenmemiş olan durma çizgileri, 
sürücülerin bir risk durumunda tepki 
verme kapasitesini sınırlamaktadır. 

Kontrolsüz park edilmiş araçlar, yaya 
geçidini işgal ederek kırılgan kullanıcıların 
araç dönüşlerine ve karşıdan gelen trafiğe 
maruz kalmasına neden olabilir.
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Tasarım Önerileri

Bu yeniden düzenlemede daha güvenli 
ve daha dengeli bir kavşak oluşturmak 
için kaldırım uzantılarının, genişletilmiş 
otobüs yolcu bindirme alanlarının ve 
yaya adalarının nasıl kullanılabileceği 
gösterilmektedir.

Tek yönlü sokakta, tek bir karma trafik 
şeridini koruyun. Trafik şeritlerinden birini 
kaldırarak ve park şeridini kaydırarak 
tercihli bir toplu taşıma şeridi ve parka 
kapalı bir bisiklet yolu oluşturun. 

Tercihli toplu taşıma şeridi, makul 
miktardaki sağa dönüşlere izin vermek 
üzere paylaşımlı bir sağa dönüş şeridi 
olacak şekilde tasarlanmıştır. Kaldırım, 
geçerli dönme yarıçapını azaltmak, sağa 
dönüşleri yavaşlatmak ve yayaların 
geçişini korumak için şeridin kenarından 
6 metreye kadar uzatılmıştır.

1 Bisiklet öncelik şeritlerinin genişliğini 
ve konumunu eşleştirerek kavşağın 
çakışma bölgesi boyunca bisiklet şeritleri 
için yer işaretlerini uzatın. 

Öncelikli bisiklet/gecikmeli sola dönüş 
aşamasını kullanarak bisiklet yolu 
boyunca dönüşleri yönetin. 

2 Toplu taşımanın çift yönlü sokakta 
karma trafikle birlikte olduğu yerlerde 
bisiklet şeritlerini yükselterek ve işaretleri 
değiştirerek toplu taşıma duraklarındaki 
çakışmaları önleyin. Bu uygulama, 
bisiklet hızlarının düşürülmesini ve toplu 
taşıma yolcularına aynı seviyede erişim 
sunulmasını sağlar. Böyle bir kurguda 
bisikletliler yayalara yol vermelidir. 

3 Tek yönlü sokakta yaya geçidi 
mesafesini azaltmak için park şeridiyle 
aynı hizada yaya adaları oluşturun. 
Geometrinin izin verdiği yerlere yaya 
adaları yerleştirin.

4 Yolcuların beklemesi için ayrılmış bir 
mekân sunan genişletilmiş otobüs yolcu 
bindirme alanları, araçlara biniş/inişin 
daha verimli olmasını sağlayarak toplu 
taşıma seyahat sürelerini iyileştirir. Dönen 
araçlarla çakışmaların sık görüldüğü 
yerlerde toplu taşıma duraklarının 
kavşağın çıkışına yerleştirilmesi tercih 
edilmektedir. 

5 Çift yönlü sokağa girintili bir orta refüj 
ekleyerek dönüş şeritleri oluşturun. Dönüş 
şeritleri, karşıdan gelen trafikte korumalı 
dönüşler sağlar.

1

23

5

4

Yeniden Tasarım | 30 km/saat

Kavşaklar
Çift Yönlü ve Tek Yönlü Sokaklar

New York City, ABD. Yaya adası ve yeşil altyapı 
stratejileri, park şeridiyle uyumlu hale getirilerek 
geçiş mesafeleri azaltılmış ve kavşak daha 
güvenli hale getirilmiştir.
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11.8 | Ana Kavşaklar: Köşelerin Düzenlenmesi | Örnek

Mevcut Koşullar

Bu çizimde dört trafik şeridine sahip 
tek yönlü geniş bir cadde, her bir yönde 
üç şeridi olan çift yönlü bir caddeyle 
kesişmektedir. Modlar arasında dengesiz 
bir alan tahsisinin söz konusu olduğu 
bu kavşak, son derece geniş ve kaotiktir. 
Uzun trafik sinyalizasyon döngüleri 
bulunmaktadır. 

Sürücülere öncelik verilerek tasarlandığı 
için kaldırımlar çok dardır veya hiç 
kaldırım yoktur.

Karşıdan karşıya geçiş tesisleri, yayalar 
için seyahat süresini önemli ölçüde 
artıran ve yürüme güçlüğü yaşayanlar için 
erişilemez olan yaya üstgeçitleriyle sokak 
kotundan yüksekte ayrılmıştır.

İnsanların yol yatağında yürümesini 
önlemek ve yasadışı park etmeyi 
engellemek için kaldırım boyunca 
yerleştirilen parmaklıklar, yürüme 
mesafelerini daha da arttırmaktadır. 
Bu parmaklıklar, genellikle satıcılar 
tarafından ürünlerini sergilemek için 
kullanılmaktadır. 

Yüksek hızlı dönüşlere ve yetersiz yaya 
adalarına uyum sağlamak için tasarlanmış 
geniş köşe yarıçapları, kırılgan kullanıcılar 
için tehlike oluşturmaktadır. Köşelerdeki 
kaçış şeritleri, motorlu taşıt sürücülerinin 
durmak zorunda kalmadan yüksek hızla 
dönüş yapmasına izin vermektedir.

İki ana sokağın kesişimi hem bir 
bariyer hem de bir düğüm noktası 
görevi görebilir. Ana kavşaklar 
yeniden tasarlanırken kavşağın 
herkes için daha iyi işlemesini 
sağlamak üzere mevcut araçların 
ve dengelerin ciddi bir şekilde 
değerlendirilmesi gerekir.  
 Kavşağın güvenliğini ve 
okunabilirliğini arttırırken sokaktaki 
kullanıcıların hiyerarşisini 
netleştiren bir tasarım geliştirmek 
için kavşak geometrisini, 
sinyalizasyon zamanlamasını 
ve trafik hacimlerini göz önünde 
bulundurun.

Mevcut | 70 km/saat

Kavşaklar
Ana Kavşaklar
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4 Bisiklet öncelik şeritlerinin genişliğini 
ve konumunu eşleştirerek kavşağın 
çakışma bölgesi boyunca bisiklet şeritleri 
için yer işaretlerini uzatın. 

İşlek caddelerde kapasiteyi arttırmak için 
toplu taşımaya öncelik verin. Çift yönlü 
caddenin her yönündeki bir trafik şeridini 
ve tek yönlü caddenin bir şeridini yalnızca 
toplu taşıma şeridine dönüştürün. 

Tek yönlü caddede park korumalı, çift 
yönlü bir bisiklet yoluna yer açmak için 
trafik şeritlerinden birini kaldırın. 

Çift yönlü caddede, caddenin her iki 
tarafına yükseltilmiş bir bisiklet yolu 
ekleyin ve toplu taşıma duraklarına 
bitişik olduklarında kaldırım seviyesini 
karşılamak için şeritleri yükseltin. 
Bisikletliler ve toplu taşıma sürücüleri 
arasındaki buna benzer olası çakışma 
alanlarını belirtmek için işaretlemelerde 
değişiklik yapın.

Motorlu taşıtların hızını azaltmak 
için işaretler yoluyla trafik şeritlerini 
tanımlayıp şerit genişliklerini azaltın.

Tasarım Önerileri

Bu yeniden düzenlemede araba 
odaklı büyük bir kavşağın kompakt, 
iyi tanımlanmış ve daha güvenli bir 
düğüm noktasına dönüştürülmesi 
gösterilmektedir.

1 Yaya üstgeçitlerini kaldırarak yerine 
hemzemin geçitler yapın. Bu uygulama, 
geçiş süresini ve mesafesini azaltır, 
kaldırım alanını artırır ve yaya geçidini tüm 
kullanıcılar için erişilebilir hale getirir.

2 Yüksek yaya hacimlerini güvenli 
bir şekilde barındırmak için dönüş 
yarıçaplarını azaltıp köşelerde yer açın. 
Bu işlem, toplu taşıma durakları ve seyyar 
satıcılar için ek alan yaratır. 

Geçiş mesafesini azaltmak ve korumalı bir 
bekleme alanı sağlamak için yaya adaları 
yerleştirin. 

3 Güvenliği artırmak için basit ve uygun 
maliyetli bir önlem olarak şerit genişliğini 
azaltın ve orta refüjü genişletin. 

3
2

4

1

Yeniden Tasarım | 40 km/saat

Kavşaklar
Ana Kavşaklar

Addis Ababa, Etiyopya. Köşe yarıçaplarının 
azaltılması, uygun kavşak işaretlerinin 
eklenmesi ve geçiş mesafelerinin azaltılması 
gibi ilkeleri sergileyen bir pilot proje.



KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ350 KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERİ 351

11.9 | Ana Kavşaklar: Dönel Kavşaktan Kare Kavşağa | Örnek

Mevcut Koşullar

Yukarıdaki çizimde peyzaj düzenlemesi 
yapılmış olsa da erişilemeyen geniş bir 
dönel kavşak ile geniş, sinyalizasyonsuz 
bir kavşak görülmektedir. Birbiriyle 
kesişen bu caddelerde çift yönlü trafiği 
orta refüjler bölmektedir.

Hareket eden araçlar için büyük 
dönüş yarıçapları ve minimum sapma 
seviyesinin gerekli olduğu büyük dönel 
kavşak kompakt bir dönel kavşağın 
sunduğu hızları yönetmek ve çarpışmaları 
azaltmak gibi faydaların çoğunu ortadan 
kaldırmaktadır. 

Bu kavşak, modlar arasında dengesiz bir 
alan tahsisine neden olmaktadır.

Yüksek trafik yoğunluğu ve yaya 
geçitlerinin olmaması nedeniyle ortadaki 
alana erişim zordur.

Yaya geçitleri bakımından bir istikrarsızlık 
söz konusudur ve yaya geçitleri kavşaktan 
uzakta oldukları için yürüme mesafeleri 
daha fazladır.

Addis Ababa, Etiyopya. Ortadaki alana erişmenin 
mümkün olmadığı çok geniş bir kavşak. Kavşağın 
geniş çapı nedeniyle yayaların karşıdan karşıya 
geçmek için çok uzun mesafeler katetmesi 
gerekmektedir. Bu gibi yerler, yeniden tasarım 
için harika bir fırsat sunar. 

Ho Chi Minh City, Vietnam. Tekerlekli 
sandalyedeki kırılgan bir kullanıcı, yaya geçidi 
bulunmayan yoğun bir dönel kavşakta karşıdan 
karşıya geçmeye çalışmaktadır. 

Mevcut | 60 km/saat

Kavşaklar
Ana Kavşaklar
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Tasarım Önerileri

Bu yeniden düzenlemelerde bir dönel 
kavşağın, sinyalizasyonla trafik 
denetimine ve farklı modlar arasında daha 
dengeli bir alan tahsisine sahip dik açılı 
bir kurguya dönüşümü gösterilmektedir. 

Şerit genişliklerini azaltın ve tercihli 
toplu taşıma şeritlerine, korumalı 
bisiklet tesislerine ve daha iyi bir yürüyüş 
ortamına yer verin. 

Dönen araçların hızını sınırlamak için 
köşe yarıçapını azaltın. Bu köşeleri, ilave 
yaya alanı sunmak ve geçiş mesafelerini 
kısaltmak için kullanın. 

1 Kavşak boyunca trafik şeritlerinin 
sayısını eşleştirin. Kullanıcıları kesintisiz 
yollara yönlendirmek için geçiş çizgileri 
yerleştirin.

Trafik sıkışıklığını azaltmak ve caddenin 
toplam kapasitesini artırmak için tercihli, 
çift yönlü toplu taşıma tesisleri yerleştirin.

Sinyalizasyonun bulunmadığı kavşaklarda 
toplu taşıma şeritlerinden geçen dönüşleri 
yasaklayın.

2  Değerli ancak az kullanılan 
kamusal alanlar olan geniş orta refüjleri 
etkinleştirmeye yönelik adımlar atın. Geniş 
refüjü toplu taşıma koridoru boyunca 
üzeri kapalı toplu taşıma durakları ve 
istasyonlar sunmak üzere kullanın. Yaya 
adalarında yaya geçitleriyle hizalanmış, 
istasyonlara erişim sağlayan ve manzara 
içinde oturma fırsatları sunan alanlar 
tasarlayın.

3  Aktivite oluşturmak ve alanın ulaşım 
ve rekreasyon amaçlı kullanımı için orta 
ada kısmına çift yönlü bir bisiklet yolu 
yerleştirilmiştir. Bu kesintisiz bisiklet yolu, 
korumalı bir orta geçiş ve her iki caddenin 
kenarlarında bulunan bisiklet yollarına 
erişim sağlar.

4 Bisikletlilerin yaklaşmakta ve 
dönmekte olan araçlar tarafından daha 
görünür olmasını sağlayan köşe adaları 
ve ileride durma çizgileri ekleyerek 
bisikletlileri koruyun.

Geçirgenliği, suyun süzülümünü, gölge 
miktarını ve biyolojik çeşitliliği arttırmak 
için geniş refüjlerde peyzaj düzenlemesi 
ve bitkilendirme yapılmalıdır.

1

3
4

2

Yeniden Tasarım | 40 km/saat

Kavşaklar
Ana Kavşaklar

Bogotá, Kolombiya. Orta refüjde yer alan çift 
yönlü bisiklet şeridi. 
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11.10 | Ana Kavşaklar: Bisikletlilerin Korunması | Örnek

Mevcut Koşullar

Yukarıdaki resimde her ikisinde de her 
yönde üçer şerit bulunan çift yönlü iki 
geniş caddenin kesişimi görülmektedir.  
Bu kavşakta sinyalizasyon vardır.

Bu son derece geniş kavşakta modlar 
arasında dengesiz bir alan tahsisi söz 
konusudur. Motorlu taşıt sürücülerine 
öncelik veren geniş köşe yarıçapları ve 
kaçış şeritleri yüksek hızlı dönüşleri teşvik 
etmektedir.

Uzun yaya geçidi mesafeleri ve yaya 
adalarının bulunmaması, yayalar için 
karşılaşma bölgesini genişleterek bir 
aracın çarpma riskini arttırmaktadır. 

Bisiklet tesisleri bulunmadığı için 
bisikletliler güvenli olmayan koşullara 
ve dönen araçlarla çakışmalara maruz 
kalmaktadır. 

Mevcut | 50 km/saat

Kavşaklar
Ana Kavşaklar

Kaldırımlarda ve adalarda yaya 
rampalarının bulunmaması, kavşağın 
erişilemez olmasına yol açmaktadır.

Özel bir sinyalizasyon aşaması olmadan 
karşıdan gelen trafikte dönen araçlar, 
karşıdan karşıya geçen yayalar için tehlike 
teşkil etmektedir. 

Mumbai, Hindistan

Bangkok, Tayland
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Tasarım Önerileri 

Bu yeniden düzenlemede sadece motorlu 
taşıt sürücüleri için değil, tüm kullanıcılar 
için güvenliği ön planda tutan bir kavşak 
tasarımı görülmektedir.

Caddelerden birinde her iki yönde korumalı 
bisiklet yolları sunulurken diğer caddenin 
her iki tarafında çift tarafı emniyetli, 
ayrılmış bisiklet şeritleri tasarlanmıştır.

1 Hollanda kavşağı olarak da bilinen 
bu korumalı kavşakta bisikletliler için 
çeşitli bisiklet tesislerinin buluştuğu 
güvenli ada alanları sağlanır, bisikletlilerin 
tüm dönüşleri iki aşamalı dönüşler 
haline getirilir ve bisiklet yolunda dönen 
araçları yavaşlatmak için öncelikli durma 
kutuları, sinyalizasyon önceliği ve daha 
küçük kaldırım yarıçapları kullanılarak 
bisikletlilere öncelik tanınır. Bkz. 6.4: 
Bisikletliler için Tasarım.

Toplu taşıma duraklarında bisikletliler, 
toplu taşıma araçları ve toplu taşıma 
kullanıcıları arasındaki etkileşimleri 
düzenlemek için bisiklet yollarının hemen 
yanına yolcu bindirme adaları bulunan 
duraklara sahip tercihli toplu taşıma 
şeritleri yerleştirilir.

2 İniş/binişlerin yandan yapıldığı 
toplu taşıma adası sadece bisikletliler 
ve toplu taşıma araçları arasındaki 
çakışmayı ortadan kaldırmakla kalmaz, 
aynı zamanda yayalar için ilave ada alanı 
ve daha geçiş mesafeleri sağlar. Bisiklet 
yolları, yolcu bindirme adası boyunca 
yükseltilebilir veya cadde seviyesinde 
olabilir, ancak bisikletlilerin yayalara yol 
vermesini teşvik edecek stratejiler dikkate 
alınmalıdır.

Daha güvenli ve daha kısa yaya ve bisiklet 
geçitleri sağlamak ve bunları motorlu 
trafikten korumak için kaldırımları ve 
kurpları uzatın.

3 Kaçış şeritlerini kaldırın ve karşıdan 
gelen trafikte dönen araçlar için 
sinyalizasyonlu dönüş şeritleri ekleyin. 
Dönüş şeritlerini orta refüjde girinti 
yaparak tasarlayın.

4 Trafik yoğunlukları nispeten düşükse 
toplu taşıma şeridi yolcu tarafına dönen 
araçlarla paylaşılabilir. Bu durumda, 
iniş/biniş işlemini etkileyebilecek dönüş 
çakışmalarını en aza indirmek için toplu 
taşıma duraklarının kavşağın çıkışına 
yerleştirildiği bir kurgu tercih edilmelidir.

Refüjlerin daha fazla olması güvenlik 
açısından önemli bir rol oynar, ancak 
aynı zamanda kentsel yeşil ağlar için 
özellikle ağın bağlantısının kesilebildiği 
kavşaklarda büyük önem taşır. Bu 
bileşenlere peyzaj ve bitkilendirme 
ekleyin. Bkz. 7.2: Yeşil Altyapı.

4 3
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2

Yeniden Tasarım | 30 km/saat

Kavşaklar
Ana Kavşaklar

Delft, Hollanda
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11.11 | Karmaşık Kavşaklar: Kamusal Meydanların Eklenmesi | Örnek

Özellikle işlek ticari alanlarda veya 
birkaç caddenin kesişiminde bulunan 
karmaşık kavşaklar, kamusal 
mekân için görünür olmayan talebi 
karşılamak açısından muazzam 
bir potansiyele sahiptir. Dik açılı 
olmayan kavşaklar, düzensiz ve 
spontan kentsel dokularda ve iki 
veya daha fazla dik açılı ızgara 
düzeni buluştuğu zaman sık 
kullanılır. Okunabilirlikten yoksun 
olan bu kavşaklar, tüm kullanıcılar 
için güvenlik açısından tehlike teşkil 
etmektedir.

Mevcut Koşullar

Bu resimde büyük, sinyalizasyonlu, 
karmaşık bir kavşak görülmektedir.  
Trafik hacimleri ve çok aşamalı 
sinyalizasyon, tüm kullanıcılar arasında 
uzun süreli beklemelere ve kafa 
karışıklığına neden olmaktadır.

Dar açılı kavşaklar, motorlu taşıt 
sürücülerinin görünürlüğünü azaltırken, 
geniş kavşaklar yüksek hızlı dönüşlere ve 
gereksiz uzunlukta yaya geçitlerine izin 
vermektedir. 

Burada büyük bir cadde, daha küçük iki 
cadde ve diyagonal bir cadde ile kesişerek 
fiili park yerine dönüşen bir artık alan 
yaratmaktadır. 

Bu karmaşık geometri, uzun ve girintili 
geçitlerle sonuçlanarak tüm kullanıcılar 
için kavşağı kullanmayı zorlaştırmaktadır. 

Mevcut

Kavşaklar
Karmaşık Kavşaklar

São Paulo, Brezilya. 

Sonra

Önce
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Tasarım Önerileri

Kavşak sadeleştirilip dik açılı bir 
geometriye öncelik verilerek, kamusal 
mekânlar eklenerek ve daha küçük 
sokakların işlevleri değiştirilerek 
dönüştürülmüştür. 

Kavşakları mümkün olduğunca  
90 dereceye yakın olacak şekilde 
yeniden tasarlayın, uygun yerlerde 
dönüş kısıtlamaları ve trafik akış yönünü 
değiştirme uygulamaları getirin.

Dik açılı bir kesişim elde edilmesini 
kolaylaştırmak için ana caddeye öncelik 
verin ve diyagonal sokaklarda kaldırım 
uzantılarından yararlanın.

Çok aşamalı sinyalizasyon ihtiyacını 
ortadan kaldırmak için geometriyi 
basitleştirmenin yanı sıra kesişen cadde 
sayısını azaltın. 

Sinyalizasyon zamanlamasını aşamaları 
ve toplam döngü uzunluğunu azaltan 
eşzamanlı ve çakışmayan hareketleri 
hizalayacak şekilde planlayarak 
operasyonel verimliliği artırın.

1 Kalan alanı bir yaya meydanına 
dönüştürün. Yeni oluşturulan kamusal 
mekânın programlanması, yönetilmesi ve 
korunup sürdürülmesi için yerel işletmeler 
ve mahalle sakinleriyle iş birliği yapın. Bkz. 
10.3.4: Yaya Meydanları.

2 Kaldırım boyu park yerlerini 
kavşaktan içeride olacak şekilde  
yeniden düzenleyin.

3 Kavşağı daha da basitleştirmek ve 
bölgenin canlılığını arttırmak için küçük 
caddelerden birinin bir yaya alanına veya 
ortak bir alana dönüştürülmesini göz 
önüne alın. Daha güvenli bir geçit ve yaya 
öncelikli yeni caddeye doğrudan erişim 
sağlamak için yükseltilmiş bir geçit ve bir 
yaya adası ekleyin. 

Geçiş mesafelerini kısaltmak ve yayaların 
güvenliğini ve konforunu arttırmak için 
kaldırım uzantılarını, yaya adalarını ve 
yaya geçitlerini kaldırımlarla hizalayın. 

Kavşak boyunca bisiklet tesisleri için 
karşılaşma bölgelerini işaretleyin ve 
Öncelikli Durma Çizgileri planlayın. Bkz. 
6.4: Bisikletliler için Tasarım.

Bisikletliler geniş ve belirsiz kavşaklarda 
daha savunmasız olurlar; bu nedenle, 
güvenliği artırmak için çakışma işaretleri 
belirgin olmalı ve bisiklet öncelik süreleri 
ile desteklenmelidir.

3

1

2

Yeniden Tasarım 

Kavşaklar
Karmaşık Kavşaklar

Buenos Aires, Arjantin. 
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11.12 | Karmaşık Kavşaklar: Dönel Kavşakların İyileştirilmesi | Örnek

Mevcut Koşullar

Birçok şehirde erişilemeyen orta alanlara, 
karmaşık trafik düzenlerine ve tüm 
kullanıcılar için tehlikeli koşullara sahip 
büyük trafik göbekleri vardır. 

Bu çizimde yedi caddenin farklı açılarla 
bağlandığı, sürücülerin farklı hızlarda 
ve değişken görüş çizgileriyle kavşağa 
girmesine neden olan büyük bir dönel 
kavşak görülmektedir. Kavşağa giren tek 
ve çift yönlü caddelerin karmaşık birleşimi 
hızlı hareket eden, kafa karıştırıcı bir trafik 
deseni yaratmaktadır.

Büyük dönel kavşak, kompakt bir dönel 
kavşağın sunduğu hızları yönetmek ve 
çakışmaları azaltmak gibi birçok avantaja 
sahip değildir.

Ortadaki geniş alan, yayalar için neredeyse 
erişilemez durumdadır. Çok sayıda 
işaretsiz trafik şeridi, kırılgan kullanıcılar 
için tehlikeli koşullara neden olmaktadır. 
Bisiklet tesisleri yoktur.

Kahire, Mısır

Mevcut 

Kavşaklar
Karmaşık Kavşaklar
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Tasarım Önerileri

Kavşak, tüm kullanıcıların hareketini 
kolaylaştırmak ve ortadaki açık alanın 
kullanılabilirliğini, güvenliğini ve kalitesini 
iyileştirmek üzere yeniden tasarlanmıştır.

Araç trafiğini yavaşlatırken güvenli erişimi 
sağlamak için ortadaki alanı genişletin ve 
yükseltilmiş yaya geçitleri sunun.

1 Dönel kavşağı iki trafik şeridine 
düşürün, göbekte meydana gelen 
çakışmaların ve şerit değişikliklerinin 
sayısını azaltın.

Sokakların göbeğe yaklaşımlarını, 
mümkün olduğunca 90 dereceye yakın 
açılarda yeniden kurgulayın. Kavşağa 
giriş yapan tüm araçların tüm modlardan 
gelen trafik tarafından net bir şekilde 
görüldüğünden emin olun ve kavşağa giren 
tüm araçları durdurun veya yavaşlatın.

Sokak satıcılarına ve diğer aktif 
kullanımlara yer ayırarak kaldırımları ve 
ortadaki alanı genişletin. Ortadaki alanı 
daha çekici ve işlevsel hale getirmek için 
bitkiler, ağaçlar, oturma yerleri, aydınlatma 
elemanları ve diğer sokak mobilyalarını 
ekleyin.

2 Bitişik sokaklardaki bisiklet tesisleri 
göbekte buluştuğundan bisikletliler için 
kavşak boyunca yolları net bir şekilde 
ayırın. Araçlarla etkileşimi azaltmak için 
bisiklet şeritlerini dönel kavşağın dış 
kısmına yerleştirin ve olası karşılaşma 
noktalarında işaretleme desenini 
değiştirin.

1
2

Yeniden Tasarım 

Kavşaklar
Karmaşık Kavşaklar

Fuentes de Cibeles; Mexico City, Meksika
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11.13 | Karmaşık Kavşaklar: Geçirgenliğin Artırılması | Örnek

Mevcut Koşullar

Tek hedefi toplu taşıma hizmetinin 
verimliliğini arttırmak olan Otobüsle Hızlı 
Toplu Taşıma veya hafif raylı sistem gibi 
bir toplu taşıma sisteminin uygulamaya 
konulması caddeleri ve kavşakları kökten 
dönüştürebilir.

Bu koridorlar, kesişen trafikle çakışmayı 
önlemek için başka sokaklarla hiç 
kesişmeden birkaç yapı adası boyunca 
devam edebilir. Yayalar üstgeçitlere 
yönlendirilir ve bisikletliler yoldan 
sapmaya zorlanır. 

Yukarıdaki resimde araçların geçişine 
ve toplu taşımaya öncelik vermek üzere 
tasarlanmış bir ana koridor görülmektedir. 
Ortadaki koridor, yerel sokaklarla 
kesişmemektedir. Yerel sokaktan gelen 
araçlar ilerlemek için sağa dönmek 
zorundadır.

Karma trafikte veya kaldırımlarda 
seyreden bisikletliler için motorlu taşıt 
sürücüleri ve yayalarla çakışma riski 
artmaktadır. 

Geniş köşe yarıçapları ve geniş şeritler 
hızlanmayı teşvik etmekte ve toplu taşıma 
koridoru boyunca yer alan parmaklıklar 
yayaların geçmesini engellemektedir. 

Mevcut | 60 km/saat

Kavşaklar
Karmaşık Kavşaklar

Karşıdan karşıya geçiş tesisleri farklı 
bir kotta düzenlenmiştir ve yayaların 
caddeyi geçerek ortadaki toplu taşıma 
yolcu bindirme adasına erişmek için 
yükseltilmiş köprüleri kullanması 
gerekmektedir. 

Bogotá, Kolombiya
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Tasarım Önerileri

Kavşak, verimli bir toplu taşıma sistemi 
sağlarken geçirgenliği arttırmak, yayalara 
öncelik vermek ve motorsuz kullanımları 
teşvik etmek için yeniden tasarlanmıştır.

1 Üstgeçitleri kaldırarak bunların 
yerine kavşaklara ve yapı adası ortalarına 
konumlandırılan hemzemin geçitler 
yerleştirin ve böylece yayaların aynı 
kottaki toplu taşıma duraklarına doğrudan 
erişmesine izin verin.

Geçiş mesafelerini kısaltmak için kaldırım 
uzantıları ve yaya adaları yerleştirin. 

2 Bisikletliler için daha güvenli bir 
ortam sağlamak için park yerlerinden, 
korumalı bisiklet yollarından ve çift tarafı 
emniyetli, ayrılmış bisiklet şeritlerinden 
yararlanın. 

Bu geniş caddenin her iki tarafındaki 
çift yönlü bisiklet tesisleri, toplu taşıma 
yolunu geçme ihtiyacını azaltır ve tüm 
bisiklet ağı için yüksek kaliteli bir koridor 
sağlar. Bisiklet öncelik şeritlerinin 
genişliğini ve konumunu eşleştirerek 
kavşağın çakışma bölgesi boyunca bisiklet 
şeritleri için yer işaretlerini uzatın.

Orta refüjdeki parmaklıkları kaldırın ve 
bunların yerine toplu taşıma yolunun her 
iki yanına bitki ve ağaç sıraları yerleştirin. 

3 Yerel trafiği ve transit trafiği ayırın. 
Anayolda kaldırım boyunca park etme 
imkânını kaldırın ve bunu hızın 20 km/saat 
ile sınırlı olduğu servis şeridinde sağlayın. 

Park yerlerini kavşaktan içeri çekin. 
Geçitleri yükseltin ve hızları düşürmek ve 
araçlar, bisikletliler ve yayalar arasındaki 
görünürlüğü arttırmak için servis şeridi 
için net uygulamalar benimseyin.

1

3

2

Yeniden Tasarım | 40-20 km/saat

Kavşaklar
Karmaşık Kavşaklar

Yinchuan, Çin

Toplu taşıma yolunun güvenilirliğini ve 
genel güvenliği arttırmak için karşıdan 
gelen trafikte dönüşleri yönetin veya 
kısıtlayın. Bkz. 8: İşletme ve Yönetim 
Stratejileri. 
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Kaynaklar

Helsinki, Finlandiya
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Önemli Terimler 

Aktif Cephe

Aktif cephe, sokağın kullanıcıları ile binaların zemin katları 
arasında görsel ve fiziksel etkileşim sağlayan sokak cephelerini 
veya kenarlarını ifade eder. Sık sık açıklık ve pencere bırakılarak 
az miktarda düz duvara yer verilmesi, sokağın kenarına dikey bir 
ritim kazandıran dar cepheli binalar, hareketli cepheler, sokakta 
gözetim sağlayan saydamlık ve sokağa taşan kullanımlar aktif 
cephelere katkıda bulunur. Bina kenarlarının sokakla "etkileşimli" 
hale getirilmesi, sokağa cazibesini ve canlılığını artırır. 

Aktif Ulaşım

Aktif ulaşım veya sağlıklı ulaşım tercihleri, insan gücü kullanılarak 
yapılan ulaşım biçimlerini ifade eder. Aktif ulaşım türleri 
arasında fiziksel hareketlilik düzeyini artırarak halk sağlığını 
olumlu etkileyen yürüme, bisiklete binme veya mekanik olmayan 
tekerlekli sandalye kullanımı sayılabilir. Tüm aktif ulaşım modları 
minimum karbon ayak izi bıraktıkları ve karbon emisyonlarına 
katkı sunmadıkları için aynı zamanda sürdürülebilir ulaşım 
modlarıdır.

Altyapı (Yaya, Bisiklet veya Toplu Taşıma) 

Altyapı, belirli bir ulaşım modunu kullanan bir kişinin 
kullanabileceği tüm tesis ve donatıları ifade eder. Örneğin, 
yayalara yönelik altyapı kapsamında kaldırımlar, erişilebilirlik 
rampaları veya banklar sayılabilirken bisikletlilere yönelik altyapı 
olarak bisiklet tesisleri, bisiklet parkları ve bisikletlere yönelik 
işaret levhaları sayılabilir.

Engelsiz Yaya Geçiş Alanı 

Engelsiz yaya geçiş alanı, sokaklarda yayalara ayrılmış ve 
erişilebilir ana yaya yolunu ifade eder. Engelsiz yaya geçiş alanı, 
yayaların yürümesi için güvenli ve yeterli bir alan sunan engelsiz, 
düz ve düzgün bir yüzeydir. Tekerlekli sandalyedeki iki kişinin yan 
yana geçişine izin verecek kadar yeterli genişliğe sahip olması 
gereken engelsiz yaya geçiş alanları en az 1,8 metre genişlikte 
olmalıdır.

Evrensel Erişim

Bu rehber kapsamında evrensel erişim, evrensel tasarım ilkelerine 
dayanır. Fiziksel, zihinsel veya çevresel koşulları nedeniyle 
performansları etkilenen kişilerin ihtiyaçlarına yer veren bir 
tasarım yaklaşımını ifade eder. Tanımın herhangi bir anda geçici 
bir durum yaşayan farklı yaşlardaki ve farklı becerilere sahip 
kişileri kapsayacak şekilde genişletilmesi amaçlanmaktadır. 
Herkes için ulaşımı ve hareket etmeyi kolaylaştırarak daha geniş 
kapsamlı kullanılabilirlik ve erişim kavramlarını da ele alır.

Hedef Hızlar 

Herhangi bir kullanıcının ulaşması gereken en yüksek hızı ifade 
eden hedef hız, kullanıcıların ihtiyaçları ve sokağın koşulları esas 
alınarak belirlenmelidir ve resmi hız sınırının belirlenmesinde 
kullanılan tasarım hızı olarak kullanılmalıdır. Proaktif bir 
yaklaşımda bir hedef hız seçilir ve fiziksel ve algısal ipuçları 
yoluyla sürücülerin davranışları yönlendirilerek söz konusu hızı 
elde etmek için tasarımdan yararlanılır.

Kapı Açılmasına Bağlı Kazalar (Dooring) 

Hareket halindeki bir bisikletlinin park halindeki bir aracın aniden 
açılan kapısı tarafından çarpılmasını ifade eder. 

Karma Trafik 

Farklı işleyiş hızlarına ve farklı amaçlara sahip kullanıcı ve 
araçların herhangi bir fiziksel ayrım olmadan karışık bir şekilde 
hareket ettiği trafik akışı karma trafik olarak adlandırılır.

Kavşaklarda Görüş Açısına Giren Engellerin Kaldırılması 
(Daylighting)

Kavşak tasarımında görüş açısına giren engellerin kaldırılması 
(daylighting), bir kavşakta motorlu taşıt kullanıcıları ile yayalar 
arasında görünürlüğü artırmak için belirli bir mesafe boyunca 
park etmenin ve yükleme yapmanın yasaklanmasını ifade eder. 
Bu, kaldırımın fiziksel olarak uzatılması veya yaya geçidinin 
yükseltilmesi gibi geometrik tasarım yoluyla da başarılabilir. 
Uyumluluğun düşük olduğu koşullarda kavşaklarda görünürlüğü 
artırmak için genellikle geçici veya kalıcı babalar kullanılır.

Kırılgan Kullanıcılar

Yoldaki tüm kullanıcılar bir trafik kazasında yaralanma veya 
ölme riski söz konusu olsa da farklı kullanıcı gruplarının ölüm 
oranlarında dikkate değer farklar vardır. Yayalar, bisikletliler ve 
iki tekerlekli motorlu taşıt kullanıcıları gibi kırılgan kullanıcılar, 
araçlardaki kullanıcılardan daha fazla risk altındadır ve daha ağır 
yaralanma olasılıkları daha yüksektir. Ancak yayalar kategorisinde 
bilhassa fiziksel ve zihinsel becerileri tam anlamıyla gelişmemiş 
veya daha az olan çocuklar, yaşlılar ve engelliler daha kırılgandır.

KSI veya Karayollarındaki Can Kayıpları

Can kayıplarını ve ciddi yaralanmaları ifade eden KSI (Killed 
or Seriously Injured) teriminin tanımı ülkeden ülkeye farklılık 
gösterebilir. Bu rehberde ciddi yaralanma kavramı ile bir kaza 
sonucunda bir kişinin yürümesini, araç kullanmasını veya 
kazadan önce yapabildiği aktiviteleri normal bir şekilde yerine 
getirmesine engel olan, ölümle sonuçlanmayan yaralanmalar 
ifade edilmektedir. Can kaybı ise bir trafik kazası sonucunda 
yaşanan yaralanmalar nedeniyle çarpışmadan sonraki 30 gün 
içinde hayatını kaybeden kişilerin sayısını ifade etmektedir. 
Karayollarındaki can kaybı sayısı ise hem hayatını kaybeden hem 
de ciddi yaralanan kişilerin sayısını ifade etmektedir.
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Maruziyet ve Risk

Bu rehberde riske maruz kalma durumunu ifade etmek için 
kullanılan maruziyet kavramı, bir kullanıcının bir kazada yer 
alma olasılığı olarak ölçülür. Risk ise algı, niyet ve kolaylık gibi 
faktörlerin etkilediği tehlikelerin, yaralanmaların veya can 
kayıplarının söz konusu olduğu durumları ifade eder. Risk, 
matematiksel olarak, yaralanma veya kaza sayısının maruz kalma 
süresine ya da nüfusa bölünmesi yoluyla hesaplanan yaralanma 
oranı olarak tanımlanır. Risk terimi, risk algısı veya risk alma 
eğilimi olarak da kullanılabilir.

Mod Dağılımı 

Ulaşım modunun payı olarak da bilenen mod dağılımı, belirli bir 
ulaşım türünü kullananların payını ya da yüzdesini veya belirli bir 
ulaşım türü kullanılarak yapılan yolculukların sayısını ifade eder.

Pilot Tasarımlar

Pilot tasarım stratejileri, belediyeler tarafından yolların ve 
kamusal mekânların kısa vadede daha iyi hale getirilmesi için 
kullanılabilecek biz dizi araç ve taktiktir. Bu stratejiler arasında 
düşük maliyetli, geçici malzemeler, yeni kamusal donatılar ve 
yerel paydaşlarla yaratıcı iş birlikleri sayılabilir ve bunlar hep 
birlikte projelerin daha hızlı sunulmasını ve tasarımlarım daha 
esnek ve uygun olmasını sağlar.

Saptırma

Dikey Saptırma: Kaldırımın yüksekliğinin düzenlenmesini 
kapsayan hız kontrolü önlemlerini ifade eder. Iyi tasarlanan 
dikey saptırma uygulamaları, motorlu taşıt sürücülerinin kendi 
kendilerine yavaşlamaya zorlar. Örnek olarak hız tümsekleri, hız 
yastıkları, hız kesici platformlar ve yükseltilmiş geçitler sayılabilir. 
 
Yatay Saptırma: Yatay hız kontrolü önlemleri, motorlu taşıt 
sürücülerinin daha dar görünen bir yola yanıt olarak yavaşlamasını 
veya kavisli bir trafik şeridinde ilerlemesini sağlar. Örnek olarak 
kaldırım uzantıları, daralma noktaları veya girişler, kıvrımlamalar 
ve refüjler veya yaya adaları yoluyla şerit ve yol daraltmaları 
sayılabilir.

Sokak Kapasitesi

Bu rehberde sokak kapasitesi, bir sokağın belirli bir yerde ve 
zamanda herhangi bir ulaşım modu kullanılarak taşıyabileceği kişi 
hacmini veya toplam kişi sayısını ifade etmektedir.

Sürdürülebilir Modlar

Adından da anlaşılacağı gibi sürdürülebilir ulaşım modları sosyal, 
çevresel ve iklim üzerindeki etkileri açısından sürdürülebilir olan 
ulaşım modlarını ifade eder. Bu modlar, tükenen doğal kaynakları 
kullanmaz ya da bunlara bağımlı değildir. Aksine yenilenebilir veya 
rejenere enerjiye dayanırlar. Bu ulaşım biçimleri, toplumsal eşitlik 
sağlar ve daha fazla hareketlilik sunar. Bu rehberde, tüm aktif 
ulaşım modları ve toplu taşıma sistemlerinin yanı sıra yenilebilir 
enerji kullanan araçlar sürdürülebilir ulaşım modları olarak ele 
alınmıştır.

Trafik Sakinleştirme 

Motorlu taşıt trafiğini yavaşlatarak veya azaltarak yayaların 
ve bisikletlilerin daha güvenli bir şekilde hareket etmesini 
sağlamak amacıyla kullanılan yol daraltmaları ve dikey veya yatay 
saptırmalar gibi fiziksel tasarım bileşenleri ve diğer önlemler 
trafik sakinleştirme olarak bilinir.

Taşıt Yolu veya Yol Yatağı

Yol yatağı olarak da adlandırılan taşıt yolu, kaldırım veya refüjün 
aksine sokakta taşıtların hareket etmesi için ayrılan bölümdür. 
Iki kaldırım arasındaki mesafe olarak da tanımlanan yol yatağı, 
kurbun iki kenarı arasındaki mesafe olarak ölçülebilir. 

Tesisler (Bisiklet veya Toplu Taşıma)

Bisiklet tesisleri veya toplu taşıma tesisleri gibi tesisler, sokak 
içinde söz konusu ulaşım modunun hareketi için özel olarak 
tasarlanmış tercihli mekânlardır. Tercihli tesisler söz konusu 
ulaşım modunun güvenli ve etkin bir şekilde hareket etmesini 
sağlar. 

Yeşil Altyapı 

Yeşil altyapı, sağlıklı çevreler yaratmak üzere sel suyu ve diğer 
doğal kaynakların yönetimi konusunda benimsenen bir planlama 
ve tasarım yaklaşımıdır. Yeşil alanlardan ve su sistemlerinden 
doğadakine benzer şekilde oluşturulan ağı tanımlamak için 
kullanılan bu terim, bu ağın sağladığı sayısız çevresel, ekonomik 
ve sosyal faydaya büyük önem verir.
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Mesafe 
0,1 m =  0,33 ft

0,5 m = 1,65 ft

0,6 m =  2 ft

1,0 m =  3,3 ft

1,2 m =  4 ft

1,5 m =  5 ft

1,8 m =  6 ft

2,0 m =  6,6 ft

2,5 m =  8,2 ft

3,0 m =  10 ft

3,2 m =  10,5 ft

3,3 m =  10,85 ft

3,5 m =  11,48 ft

3,6 m =  11,8 ft

4,0 m =  13,12 ft

4,5 m =  14,75 ft

5,0 m =  16,4 ft

6,0 m =  19,5 ft

10 m  =  33 ft

20 m  =  65,6 ft

30 m  =  98,4 ft

40 m  =  132,21 ft

50 m  =  164 ft

60 m  =  196,85 ft

70 m  =  228,65 ft

80 m  =  262,5 ft

90 m  =  295,3 ft

100 m =  330 ft

Hız 
1 km/saat  =  0,62 mph

5 km/saat  =  3,1 mph

10 km/saat =  6,2 mph

15 km/saat =  9,3 mph

20 km/saat =  12,4 mph

30 km/saat =  18,6 mph

40 km/saat =  24,8 mph

45 km/saat =  27,9 mph

50 km/saat =  31 mph

60 km/saat =  37,2 mph 

Ek A | Dönüşüm Tablosu
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Ek B | Ölçütler Tablosu

Aşağıdaki tabloları kullanarak projenizi ve hedeflerinizi 
değerlendirmek için gereken ölçütleri belirleyebilirsiniz. 
Bu tablolar, Bölüm 3: Sokakları Ölçmek ve Değerlendirmek 
başlıklı bölüme ek olarak sunulmaktadır ve bu bölümle 
birlikte ele alınmalıdır. Fiziksel tesislerde, işleyişte veya 
kullanımda görülen değişiklikleri gösteren veriler üretmek 
için projenin uygulanmasından önce ve sonra veya zaman 
içinde yaşanan değişiklikleri ölçün. Bir projenin tam anlamıyla 
değerlendirilebilmesi için birbiriyle ilişkili daha büyük veri setleri 
elde etmek için notlardan yararlanarak bir ölçüte yönelik ek 
bilgileri belgeleyin. Tesislerin konumunu ve sıklığını not edin. 
Kullanıcıları sayarken yaş, cinsiyet, gelir ve etnik köken gibi 
demografik parametreleri göz önünde bulundurun.

*Konum. Mümkünse, her kategori için belirtilen tesislerin konumunu ve aralarındaki mesafeyi not edin.

Bu ölçütler, sokak koşullarındaki fiziksek değişiklikleri ve bunlar 
sonucunda görülen işleyiş değişikliklerini belgelemenize yardımcı 
olarak belirli bir projenin etkisinin anlaşılmasını sağlar.

Fiziksel ve Operasyonel Değişiklikler

Kategori Ölçüt Notlar

Yaya Tesisleri
Kaldırımlar Kaldırımların boyutları ve alanı. Toplam genişliği, engelsiz yaya geçiş alanını ve

mobilya/cephe alanını ölçün.
Genişliklerin değişken olması durumunda birden fazla yerde 
ölçüm yapın.

Diğer Yaya Tesisleri Yaya geçitlerinin sayısı, boyutları, uzunluğu ve sıklığı. Proje alanındaki toplam sayı ve türüne ve konumuna göre 
dağılım.

Kaldırım Kalitesi* Aşağıdakilerin sayısı ve konumu:
• Yaya geçidi işaret levhaları
• Oturma alanları
• Yön bulma
• Gölgelikler
• Kaldırım uzantıları
• Yaya adaları
• Yaya durakları, meydanlar vb.

Evrensel Erişim* Iyi durumdaki kaldırım yüzeylerinin yüzdesi veya uzunluğu. Çukurları, engelleri, çatlakları ve düşme tehlikesi arz eden 
bileşenleri veya tamamen yeni kaplanmış alanları not edin.

Evrensel erişim sunan tesislerin yüzdesi veya sayısı.

Tekerlekli sandalyeyle erişilebilir kaldırımların uzunluğu. Kesintisiz ve engelsiz olmalıdır.

Erişilebilir rampaların sayısı. Bunların sıklığını ve diğer yaya tesisleriyle uyumluluğuna 
dikkat edin.

Dokulu yönlendirmelere sahip erişilebilir yolların uzunluğu. Kesintisiz ve engelsiz olmalıdır.

Kenarında hissedilebilir döşemelere sahip geçitlerin sayısı 
veya yüzdesi.

Sokakta görme engelli kişiler tarafından kolayca 
algılanabilecek bileşenlerin ve mobilyaların sayısı (zıt 
tonlara sahip işaretler, sokak babaları, çöp kutuları, sokak 
işaret levhaları vb.).

Sesli Sinyalizasyon Cihazlarına sahip trafik işaretlerinin 
sayısı veya yüzdesi.
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Bisiklet Tesisleri
Tesisler* Bisiklet tesislerinin türüne göre uzunluğu. Yolların ve tamponların genişliğini not edin. Kesintisiz ve 

birbirine bağlı bisiklet tesislerinin uzunluğunu ve yüzdesini 
not edin.

Ağ Güvenli ve konforlu bisiklet tesislerine sahip toplam 
bölümlerin yüzdesi.

Hız sınırının 30 km/saatin üzerinde olduğu sokaklarda 
bulunan ayrılmış bisiklet tesislerini
veya hız sınırının 30 km/saatin altında olduğu yavaş 
sokaklarda ortak erişimi dahil edin.

Kavşaklar* Bisiklet tesislerine sahip kavşakların sayısı ve yüzdesi. Sayılarını belirleyin. Öne alınmış durma çizgilerinin/bisiklet 
bekleme alanlarının, dönüş kutularının, sinyalizasyon 
önceliklerinin ve bisiklet algılama dedektörlerinin 
konumunu not edin.

Bisiklet Tesislerinin 
Kalitesi

Iyi durumdaki bisiklet tesisi yüzeylerinin yüzdesi veya 
uzunluğu.

Kaldırılmış çukurları, engelleri, çatlakları ve düşme tehlikesi 
arz eden bileşenleri veya tamamen yeni kaplanmış alanları 
not edin.

Park Yerleri* Bisiklet park yerlerinin sayısı. Günün farklı vakitlerinde kullanılan park yeri sayısını not edin.

Bisiklet Paylaşımı* Bisiklet paylaşımı tesislerinin sayısı. Istasyon boyutunu, konumu ve türünü not edin. Geleneksel 
veya elektrikli olup olmadığını not edin.

*Konum. Mümkünse, her kategori için belirtilen tesislerin konumunu ve aralarındaki mesafeyi not edin.

Toplu Taşıma Tesisleri
Tercihli Şeritler* Toplu taşıma şeritlerinin türüne göre uzunluğu. Genişliği, tamponları ve geçiş şeritlerini not edin.

Kavşaklar* Toplu taşıma tesislerine sahip kavşakların sayısı ve yüzdesi. Sıra atlama, toplu taşıma öncelik işaret levhaları, tercihli 
tesisler gibi öğelerin sayısını ölçün ve konumunu not edin.

Toplu Taşıma Şeritlerinin 
Kalitesi

Iyi durumdaki toplu taşıma şeritlerinin yüzdesi veya 
uzunluğu.

Çukurları, engelleri, vandalizm eylemlerini, çatlakları ve 
düşme tehlikesi arz eden bileşenleri veya tamamen yeni 
kaplanmış alanları not edin.

Toplu Taşıma Durakları* Durak/istasyon sayısı. Konumlarını, boyutlarını ve türlerini not edin.

Korunaklı ve oturma yerlerine sahip durakların sayısı ve 
yüzdesi.

Oturma yerlerinin türünü ve kapasitesini not edin.

Araç dışı ödeme seçeneğinin bulunduğu durakların sayısı 
ve yüzdesi.

Yön bulma bilgilerine sahip toplu taşıma duraklarının sayısı 
ve yüzdesi.

Interaktif ve sesli cihazların sayısını not edin.

Gerçek zamanlı varış bilgilerinin verildiği durakların sayısı 
ve yüzdesi.

Erişilebilirlik Evrensel erişim sunan toplu taşıma duraklarının sayısı ve 
yüzdesi.

Toplu taşıma istasyonuna yürüme mesafesini not edin.

Kategori Ölçüt Notlar

Motorlu Taşıt Tesisleri
Tesisler* Trafik şeritlerinin sayısı ve genişliği.

Park Yerleri* Park yerlerinin sayısı. Sabit veya kullanıcılar tarafından etkinleştirilip 
etkinleştirilmediğini not edin.

Araba Paylaşımı* Yol üstü araba paylaşımı tesislerine yönelik tesislerin ve 
alanların sayısı.

Sabit veya kullanıcılar tarafından etkinleştirilip 
etkinleştirilmediğini not edin.

Kaldırım Kesintileri* Kaldırım kesintilerinin sayısı. 100 metre uzunluğundaki her 
yapı adası cephesinde görülen ortalama garaj girişi sayısı.

Tek yönden çift yöne veya tersi şekilde dönüşüm. Günlük 
yön/tek yön/çift yön değişimlerini ve sürelerini not edin.

Kurp Yarıçapı Kavşaklardaki kurp yapıçapı.

Denetim Trafik denetim ve trafik kontrol ekipmanlarının (kameralar, 
fotoğraflı radarlar, otomatik plaka tanıma, ortalama hız 
kameraları) sayısı.

Konumlarını not edin.

Şerit, Yol Yatağı Kalitesi Iyi durumdaki yol yatağı yüzeyinin yüzdesi veya uzunluğu.
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Yük Taşıma/Kentsel Hizmetler
Tesisler* Yükleme alanlarının sayısı. Uzunluklarını ve boyutlarını not edin.

Her ticari yapı adasındaki yükleme bölgelerinin sayısını ve 
uzunluğunu not edin.

Polis veya rezerve edilmiş diğer park yerlerinin sayısı.

Yangın musluklarının sayısı. Konumlarını not edin.

Çöp ve geri dönüşüm kutularının sayısı. Aralarındaki mesafesi, boyutlarını ve türlerini not edin.

Kaldırım Kesintileri* Bitişik binalarda yükleme alanları için yapılan kaldırım 
kesintilerinin sayısı.

Genişlik ve konumlarını not edin.

Acil durum müdahale aracı erişim yollarının genişliği, 
babaların sayısı.

Ortak sokaklar ve yasaklı alanları not edin.

Diğer Sokak Koşulları
Sokak Boyutları En kesitin genişliği. Kullanıcı başına düşen genişliği ve/veya alan miktarını 

hesaplayın. Mülkiyet sınırları dışında kalan kamusal mekânı 
hesaplayın. Farklı noktalarda ölçüm yapın.

Kavşaklar* Kavşak sayısı. Motorlu taşıt kavşaklarındaki yaya ve bisiklet kesişimlerinin 
sayısını not edin.

Yapı Adası Boyutları Ortalama yapı adası boyutu. Yapı adalarının 100-150 metreden daha kısa olduğu yerleri 
not edin.

Yeşil Altyapı* Ağaç ve çiçekliklerin sayısı. Bunların konumunu, aralarındaki mesafeyi ve ağaç çukuru 
ölçülerini not edin.

Geçirgen yüzeylerin alanı veya yüzdesi. Kullanılan malzemeleri, geçirgenlik oranlarını vb. not edin.

Biyolojik yağmur hendeklerinin ve yağmur bahçelerinin alanı 
ve uzunluğu.

Mikro üretim tesislerinin (güneş panelleri, mikro rüzgar 
türbinleri) sayısı.

Üretilen enerji kaynaklarının konumunu ve miktarını not 
edin.

Operasyonel Değişiklikler
Sinyalizasyon 
Aşamalandırması

Faz sayısı/süresi ve aralıkların sıklığı.

Sinyalizasyon döngüsünün süresi. Sabit veya kullanıcılar tarafından etkinleştirilip 
etkinleştirilmediğini not edin.

Yaya sinyalizasyonunun süresi/sıklığı. Sabit veya kullanıcılar tarafından etkinleştirilip 
etkinleştirilmediğini not edin.

Sokak İşleyişi Şerit yönünün değiştirildiği sokakların sayısı ve toplam 
uzunluğu.

Tek yönden çift yöne veya tersi şekilde dönüşüm. Günlük 
yön/tek yön/çift yön değişimlerini ve sürelerini not edin.

Yükleme/boşaltma ve park etme saatleri.

Yasak dönüşlerin sayısı ve sıklığı. Konumlarını not edin.

Proje alanında ücretli yolların kapladığı alan.

Etkinlikler için yapılan geçici kapatmaların sıklığı.

*Konum. Mümkünse, her kategori için belirtilen tesislerin konumunu ve aralarındaki mesafeyi not edin.

İş/Ticaret Alanları
Satış hizmetleri için ayrılmış alanların sayısı ve türü.

Kafe ve restoranlardaki oturma yerlerinin sayısı. Bunların 
kapladığı alan.

Yeni işletmelerin sayısını ve büyüklüğünü not edin. 
Enformel veya yasal olmayan satıcıların yaklaşık sayısını ve 
konumlarını belirleyin.

Kategori Ölçüt Notlar
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Hareket/Erişim
Mod Dağılımı Yürüyen, bisiklete binen, toplu taşıma kullanan ve özel 

motorlu taşıt kullanan kişilerin yüzdesi.
Yolculukların toplan içindeki yüzdesi.

Bu, farklı şekillerde yapılabilir:
• Anketler: Insanlarla anket yapın (sadece işe gidiş-gelişleri 

değil tüm hareketleri ölçün).
• Doğrudan gözlem: Araçları sayın ve özel araçların ve toplu 

taşıma araçlarının ortalama doluluk oranlarını belirleyin.

Moda göre ortalama yolculuk uzunluğu. Yoğun saatlerdeki ortalamaları not edin.

3-5 km'den kısa yolculukların yüzdesini belirleyin.

Moda göre ortalama hız.

Hız sınırlarına uyan sürücülerin yüzdesi. Özel araç, toplu taşıma veya yük taşıtına göre not edin. Hız 
sınırlarını not edin.

Yayalar
Yaya Sayımları* Yürüyen kişi sayısı. GYS: Günlük yaya sayısı. Yaya geçidi 

yoğunlukları.
Günün/gecenin farklı saatlerinde (yoğun saatler, yoğun 
olmayan saatler, öğle yemeği/akşam yemeği saatleri, gece 
ve mevsim) ölçüm yapın. Konumlarını not edin.

Yaya Hareketleri* Aktivite türüne göre kişi sayısı. Kaç kişinin hareket ettiğini, durduğunu, oturduğunu, 
beklediğini, sosyalleştiğini veya uyuduğunu sayın. Farklı 
vakitlerde (gündüz/gece, yoğun/yoğun olmayan saatler, 
öğle yemeği/akşam yemeği saatleri, hafta içi/hafta sonu ve 
mevsim) ölçüm yapın. Konumları ve kalış sürelerini not edin.

Yaya Davranışları* Kurallara uygun veya kurallara aykırı şekilde karşıdan 
karşıya geçen yayaların yüzdesi.

Kavşaklarda/yapı adasının ortasında karşıdan karşıya geçen 
yayaların, işaretlenmiş/işaretlenmemiş yaya geçitlerini 
kullanan yayaların, kaldırımlarda ve/veya yol yatağında 
yürüyen insanların sayısını belirleyin.

Yaya Memnuniyeti* Memnuniyet duyan kullanıcıların yüzdesi. Yeni sokaktan duyulan kullanıcı memnuniyetini belirleyin ve 
sokağın kullanımının nitel boyutlarını proje öncesi duruma 
kıyasla ölçün. Kullanıcılar alanda eskiye göre daha fazla 
vakit geçiriyor mu? Alanı daha sık ziyaret ediyorlar mı? 
Alanda daha uzun süre kalıyorlar mı? Öyleyse, neden?

Yaya Konforu* Yürürken güvende ve rahat hisseden kullanıcıların yüzdesi. Nicel anketler: Stres düzeylerini/oranlarını not edin. Çocuk, 
yaşlı ve kadın sayısının daha fazla olmasının bir çevrenin 
yürümek için daha güvenli olmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Bisikletliler
Bisikletli Sayıları* Bisiklete binen kişi sayısı. GBS: Günlük Bisikletli Sayısı Günün farklı vakitlerinde (yoğun/yoğun olmayan saatler, 

gündüz/gece ve mevsim) ölçüm yapın. Bisiklet paylaşımı 
kullanıcılarının sayısı. Konumlarını, bisiklet türlerini (özel, 
bisiklet paylaşımı vb.) not edin.

Bisikletli Davranışları* Kurallara uygun şekilde bisiklet kullanan kullanıcıların 
yüzdesi.

Tesislerde ve/veya yol yatağında bisiklet kullanan kişileri,
kaldırımda veya yaya geçitlerinde bisiklet kullanan kişileri,
toplu taşıma yollarında bisiklet kullanan kişileri veya 
kavşaklarda durmayan kişileri sayın.

Bisikletli Memnuniyet* Memnuniyet duyan kullanıcıların yüzdesi. Yeni tesisten duyulan kullanıcı memnuniyetini belirleyin ve 
tesisin kullanımının nitel boyutlarını proje öncesi duruma 
kıyasla ölçün.

Bisikletli Konforu Bisiklet tesislerini kullanırken kendini güvende ve rahat 
hisseden kullanıcıların yüzdesi.

Nitel anketler. Stres düzeylerini/oranlarını not edin.

* Demografik dağılım. Mümkünse, bu kategorilerin her biri için yaş, cinsiyet, gelir, çıkış noktası (yaşanan yer), etnik köken ve engellilik durumunu not edin.

Kullanımdaki değişikliklerin, davranış değişikliklerinin, kullanıcı konforu ve 
memnuniyeti ve fonksiyon değişikliklerinin ölçülüp değerlendirilmesi bir projenin 
ne ölçüde başarılı olduğunu ve ne gibi etkiler yarattığını anlamanıza yardımcı olur.

Kullanım ve İşlev Değişiklikleri 

Kategori Ölçüt Notlar
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Toplu Taşıma
Yolcu Sayıları* Toplu taşıma kullanan kişilerin sayısı. Yolculuk anketlerini/sayımlarını, toplu taşıma aracı türüne 

ve tesis türüne göre araçlara iniş ve biniş sayımlarını 
toplayın. Örnek: Günlük yolcu sayıları

Yolcu Davranışları Kurallara uygun bir şekilde toplu taşıma aracını bekleyen 
toplu taşıma kullanıcılarının yüzdesi.

Otobüs durağında, yol yatağında, kaldırımdaki engelsiz yaya 
geçiş alanında bekleyen yolcuları not edin.

Araç Sayıları* Türüne göre toplu taşıma araçlarının sayısı. Tüm toplu taşıma türlerini (motorlu rikşalar, minibüsler, 
otobüsler, hafif raylı sistemler vb.) dahil edin. Tercihli 
şeritleri kullanan ve karma trafikte ilerleyen otobüslerin 
yüzdesini not edin.

Sürücü Davranışları Kurallara uygun davranan sürücülerin yüzdesi. Hız yapan, kavşaklarda durmayan vb. toplu taşıma 
sürücülerini sayın. Dönüş hızlarını not edin.

Yolcu Memnuniyeti* Memnuniyet duyan kullanıcıların yüzdesi. Yeni tesisten duyulan kullanıcı memnuniyetini belirleyin ve 
tesisin kullanımının nitel boyutlarını proje öncesi duruma 
kıyasla ölçün.

Yolculuk Süresi Şehrin bir ucundan diğer ucuna ortalama yolculuk süresi. Belirli koridorlar boyunca ölçüm yapın.

Toplu Taşıma Hizmet 
Kalitesi

Sıklık ve vaktinde varış performansları. Toplu taşıma türüne göre.

Özel Motorlu Araçlar
Kullanıcı Sayıları* Kişisel motorlu taşıt kullanan kişi sayısı.

Araç Sayıları* Kişisel motorlu taşıt sayısı. Ortalama doluluk oranını not edin. Araç türünü (araba 
paylaşımı/büyük/küçük) not edin.

Sürücü Davranışları* Kurallara uygun şekilde araç süren kullanıcıların yüzdesi. Hız yapan, kavşaklarda durmayan vb. sürücüleri sayın. 
Dönüş hızlarını not edin.

Araba Sahipliği Kentteki her 1.000 sakin başına düşen
araba sayısı.
Aile başına düşen araba sayısı.

Yük Taşıma ve Kentsel Hizmetler
Ticari Araç ve Yük Yaşıtı 
Sayıları

Ticari araç ve yük seferi sayısı ve bunların toplam içindeki 
yüzdesi.

Ortalama araç boyutuna ve araç türüne göre dağılım yapın ve
teslimatların en yoğun olduğu zamanları not edin.
Kentsel yük teslim araçlarını not edin.

Ticari araç ve yük seferi yüzdesi. Araçlarla yapılan toplam yolculukların oranı olarak 
hesaplayın.

El arabalarının veya kargo bisikletlerinin sayısı.

Yükleme Bölgesi Doluluğu Yükleme bölgelerinin dolu olduğu vakitlerin yüzdesi. Çalışma alanı genelinde sokakların değerlendirilmesi için 
Iyi, Kabul Edilebilir, Zayıf veya Kabul Edilemez şeklinde 
fotoğrafik standartlar belirlenebilir.

Sokak Temizliği Hizmetleri Sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerinin sıklığı.

Temizlik Algısı Sokağın temiz olduğunu düşünen kişilerin yüzdesi.

* Demografik dağılım. Mümkünse, bu kategorilerin her biri için yaş, cinsiyet, gelir, çıkış noktası (yaşanan yer), etnik köken ve engellilik durumunu not edin.

Kategori Ölçüt Notlar
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İş Amaçlı ve Ticari Aktiviteler
İşletmeler Yapı adası/hektar başına veya her 100 metre başına düşen 

mağaza vitrinlerinin, işletmelerin binaların sayısı.
Çalışma saatlerini ve ekonomik faaliyetlerin yaklaşık 
ölçeğini not edin.

Işletme türüne göre kat sayısı ve kat alanı. Konuma, türe ve sektöre göre not edin. Kültür amaçlı, iş 
amaçlı, rekreasyon amaçlı veya diğer amaçlara yönelik olup 
olmadığını not edin. Özel veya halka açık olup olmadığını ve 
kâr amaçlı olup olmadığını not edin.

Proje alanı sınırları içindeki istihdam sayısı.

Boşluk Boş kat alanlarının yüzdesi. Konumuna ve türüne göre not edin: ofis, perakende satış, 
eğlence, rekreasyon amaçlı ve kültür amaçlı mekân.

Kiralar Dükkan kiraları. Dükkan kiralarındaki artışı veya düşüşü not edin. Fiyat 
farklarını karşılaştırmak için kira denetimi alanlarını not 
edin.

Aktif Cepheler Aktif girişlerin sayısı. Ticaret veya konut girişlerinin sayısını not edin.

Cephelerdeki saydam kısımların yüzdesi. Saydamlık, insanların bir sokağın sınırlarının ötesinde 
neler olduğunu ne derecede görüp algılayabildiğini ifade 
eder. Cephenin toplam yüzey alanı içinde cam duvarların, 
pencerelerin, kapıların yüzdesi.

Aktif cephelerin yüzdesi. Sokaktaki insanlar ve binaların zemin katlarındaki insanlar 
arasında görsel açıdan aktif etkileşim sağlayan sokak 
cephelerinin yüzdesi. Uzun boş duvarları ve diğer çekme 
mesafelerini not edin.

Açık Hava Etkinlikleri Açık havada düzenlenen etkinliklerin sayısı ve yüzdesi. Konuma ve etkinlik türüne göre not edin. Etkinliklerin 
kültürel etkinlik mi, rekreasyon amaçlı mı yoksa başka 
türden mi olduğunu not edin. Özel veya halka açık olup 
olmadığını not edin.

Satıcılar Satıcı sayısı. Konuma ve türe göre.

Kaldırım kafelerine verilen ruhsat sayısı. Yenilenen veya yeni düzenlenen ruhsatları not edin.

Satış ruhsatlarının sayısı. Yenilenen veya yeni düzenlenen ruhsatları not edin.

Ücreti ödenmiş veya yasaklı alanlardaki insan sayısı.

Sokaktaki Diğer İşlevler
Arazi Kullanımı Bina kullanımları, arazi kullanımı ve yoğunluk. Proje alanı sınırları dahilinde arazi kullanımı ve yoğunlukta 

görülen değişiklikleri not edin. Karma arazi kullanımlarının 
olduğu alanları not edin.

Boşluk Boş bina, arsa ve parsel sayısı ve yüzdesi. Konumuna ve türüne göre not edin: ofis, perakende satış, 
eğlence, rekreasyon amaçlı ve kültür amaçlı mekân.

Aydınlatma Tesise göre iyi aydınlatılmış (hiç karanlık nokta bulunmayan) 
proje alanının yüzdesi.

Konutların önündeki aydınlatma direklerinin sayısını not 
edin.

Gölge Gölgeli sokak yüzdesi. Günün farklı saatlerinde ölçüm yapın.

Enerji Verimliliği Tüketilen elektrik miktarı. Proje alanında sokak aydınlatması ve diğer halka açık 
tesisler tarafından tüketilen elektrik miktarı.

Mikro üretim yoluyla üretilen elektrik miktarı. Proje alanı dahilinde güneş panelleri, küçük rüzgar türbinleri 
vb. tarafından üretilen elektrik miktarını belirleyin.

Yeşil Altyapı Dikilen ağaçlar tarafından emilebilecek CO2 yüzdesi. Proje alanındaki ağaçlar ve bitkiler tarafından emilebilecek 
yaklaşık CO2 miktarını hesaplayın.

Arıtılmış/temizlenmiş sel suyu hacmi ve yüzdesi. Yeşil altyapı tarafından temizlenen toplam sel suyunun 
hacmini ve oranını ölçün.

Şehir sistemlerinden saptırılan sel suyu akışı miktarı. Geçirgen yüzeyler tarafından emilen toplam sel suyunun 
hacmini ve oranını ölçün.

Katılım Halka açık toplantılara, oturumlara ve bilgilendirme 
toplantılarına katılan mahalle sakini sayısı.

Projenin halk katılımını artırıp artırmadığını ölçün.

Geri Dönüşüm Geri dönüştürülmek üzere toplanan atık yüzdesi. Geri dönüştürülmek üzere toplanan atık miktarının toplam 
atık miktarı içindeki payını not edin.

Kategori Ölçüt Notlar
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Etkilerin Değerlendirilmesi
Sokak projelerinin ölçülüp değerlendirilmesi mahalle ve kent 
geneli üzerindeki etkilerin tahmin edilmesine yardımcı olabilir.

S&
G

YK ÇE
V

EK
O

TE

Yol Güvenliği Kaza sayısı/yıl*  
KSI sayısı/100.000*

Moda, kullanıcıya göre dağılımını belirleyin. 
Konumu, günün/gecenin hangi saatinde 
olduğunu not edin.

Kişisel Güvenlik Suç oranı* Suç/100.000 Cinayetler, tecavüzler, silahlı soygunlar, 
şiddet suçları ve şiddet içermeyen suçlar. 
Konumu, günün/gecenin hangi saatinde 
olduğunu not edin.

Fiziksel Aktivitelere Erişim Günlük önerilen aktivite düzeylerine erişen 
insanların yüzdesi*

Günlük olarak yürüyen veya bisiklete binen 
insanların yüzdesi*

Obez veya aşırı kilolu insanların yüzdesi*

Sağlık ve Kronik Hastalıklar Kalp hastalıkları yaşayan nüfusun yüzdesi*

Depresyon yaşayan nüfusun yüzdesi*

Solunum yolu hastalıkları yaşayan nüfus 
yüzdesi*

Ulaşım kaynaklı kirleticiler, hava kalitesinin 
sağlıksız olmasının en büyük nedenlerinden biridir.

Hava Kalitesi Tanecikli madde düzeyi, CO2, ozon

Gürültü Kirliliği Kamyonlardan, otomobil trafiğinden ve 
sokaktaki diğer aktivitelerden kaynaklanan 
gürültü seviyesi

Kamyonlar için 92 dB'in altı, otomobiller için 
82 dB'in altı önerilir.

Görüntü Kirliliği Görsel karmaşa yüzdesi

Işık Kirliliği Gök parlaması ve yansıma düzeyi Gece karanlığında görünen gökyüzünün ve 
karanlığın yüzdesini yaklaşık olarak hesaplayın.

Su Kalitesi Su kirleticilerin düzeyi

Durgun Su Şiddetli yağmur olayları sonrası drenaj oranları

Biyolojik Çeşitlilik Tür sayısı

Isı Adası Etkisi Ortalama sıcaklık

Doğal Afetler Su taşkınlarının sayısı

Sokak tasarımında afet zararlarını azaltmak 
üzere yer verilen bileşenler

Erişim Toplu taşıma tesislerine ve taze, sağlıklı 
gıda gibi diğer önemli hizmetlere yürüyerek 
10 dakika ve bisikletle 10 dakika mesafede 
yaşayan insan sayısı

Ulaşım moduna/kullanıcıya göre toplam 
seyahat süresi

Gayrimenkul Gayrimenkul değerleri, emlak değerleri, 
kiralar, emlak vergisi değerleri

Emlak vergilerindeki değişikliği 
değerlendirin.

İstihdam Istihdam miktarı Oluşturulan istihdam sayısını değerlendirin.

Kullanıcı lejantı:

EKOS&G Sağlık ve Güvenlik Ekonomik Sürdürülebilirlik

TEYK Yaşam 
Kalitesi

Toplumsal Eşitlik

Yüksek 
Etki

Düşük-
Orta EtkiÇEV Çevresel 

Sürdürülebilirlik

* Demografik dağılım. Mümkünse, bu 
kategorilerin her biri için yaş, cinsiyet, gelir, çıkış 
noktası (yaşanan yer), etnik köken ve engellilik 
durumunu not edin.
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Aşağıdaki tabloda Bölüm 10: Sokaklar başlıklı bölümde sunulan 
sokak türlerinin bir özeti, toplam genişlikler, farklı kullanıcılara 
tahsis edilen alan miktarları ve ele alınan vaka incelemeleri 
sunulmuştur. Tablodaki genişlikler, zorunlu olarak uyulması 
gereken ölçüler olmaktan ziyade mevcut sokakların dönüşümünde 
izlenebilecek farklı yöntemlere örnek teşkil etmektedir. 
 Ele alınan sokakların her biri sahip olduğu koşullar, toplam 
genişlikler, geometrik hizalama ve bazen de toplu taşıma türü 
açısından çok sayıda örnek sergilemektedir. Gösterilen sokak 

dönüşümleri, sokak tasarımına bütünleşik bir yaklaşım sunan 
kanıtlanmış stratejilere ve gerçek koşullara dayanmaktadır. 
Net bir ifade için sokaklar dik açıyla hizalanmış olarak 
gösterilmiştir ve yerel olarak içinde bulunulan özel koşullara 
uygun olarak gerekli değişikliklerin yapılacağı göz önünde 
bulundurulmuştur. 
 Bölüm 6: Insan için Tasarım başlıklı bölümde her bir tipoloji 
için alternatif hizalamalar ve kurgular sunulmuştur ve önerilen 
genişlikler net bir şekilde açıklanmıştır. 

EK C | Çizimlerdeki Tipolojilerin Özet Tablosu

Örnekler Kamusal
Mekân

Kaldırımlar Bisiklet 
Tesisleri

Toplu Taşıma 
Şeritleri

Trafik 
Şeritleri

Yol Üstü Park 
Yerleri

Vaka İncelemesi

M Y M Y M Y M Y M Y

10.3 | Yaya Öncelikli Mekânlar
Yayalaştırılmış 
Sokaklar

1 18 m 4 m 2 0 Strøget; 
Kopenhag, 
Danimarka2 22 m 6 m 2 0

Dar Ara 
Sokaklar

1 8 m 1,5 m 1 1 Centre Place 
Laneway; 
Melbourne, 
Avustralya2 10 m 4,5 m 1 1

Yaya Durakları 1 3 m 3 m 1 1 Pavement to 
Plazas; 
San Francisco, 
ABD

Yaya 
Meydanları

1 32 m 4 m 6,5 m 4 4 Plaza Programı;
New York City, 
ABD

10.4 | Paylaşımlı Sokaklar
Ticaret 
Alanlarındaki 
Paylaşımlı 
Sokaklar

1 18 m 4 m 2 0 Fort Caddesi;
Auckland, Yeni 
Zelanda2 22 m 6 m 2 0

Konut 
Alanlarındaki 
Paylaşımlı 
Sokaklar

1 8 m 1,5 m 1 1 Van Gogh Walk; 
Londra, Birleşik 
Krallık2 10 m 4,5 m 1 1

10.5 | Mahallelerdeki Sokaklar
Konut 
Alanlarındaki 
Sokaklar

1 13 m 2,5 m 2,5 m 2 2 Bourke Caddesi;
Sidney, 
Avustralya2 18 m 2,5 m 4,5 m 2 1

3 24 m 3 m 3,5 m 4 2

Mahallelerdeki 
 Ana Sokaklar

1 18 m 1 m 4,5 m 2 2 St Mark’s 
Caddesi;
Bangalore, 
Hindistan

2 22 m 2 m 4,5 m 4 2

3 30 m 5 m 7,5 m 4 2

Kullanıcı lejantı:
Mevcut 

Yeniden tasarım

M

Y
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Örnekler Kamusal
Mekân

Kaldırımlar Bisiklet 
Tesisleri

Toplu Taşıma 
Şeritleri

Trafik 
Şeritleri

Yol Üstü Park 
Yerleri

Vaka İncelemesi

M Y M Y M Y M Y M Y

10.6 | Büyük Sokaklar, Caddeler, ve Bulvarlar
Merkezi Tek Yönlü 1 18 m 3,5 m 5 m 2 1 İkinci Cadde;

New York City, 
ABD2 25 m 4 m 5,5 m 2 1

3 31 m 6 m 6 m 4 2

Merkezi Çift Yönlü 1 20 m 2 m 4,5 m 2 2 Götgatan; 
Stokholm, İsveç

2 30 m 1,5 m 6 m 6 2

3 40 m 6,5 m 9 m 6 2

Toplu Taşıma Odaklı 
Sokaklar

1 16 m 6 m 10 m 2 0 Swanston 
Sokağı;
Melbourne, 
Avustralya

2 32 m 5 m 8,5 m 4 0

3 35 m 4 m 6 m 4 0

Toplu Taşımanın 
Bulunduğu Büyük 
Sokaklar

1 32 m 4 m 6,5 m 6 2 Magenta Bulvarı;
Paris, Fransa

2 38 m 2 m 6 m 6 2

Büyük Caddeler 1 52 m 5,5 m 7,5 m 6 4 9 Temmuz 
Bulvarı;
Buenos Aires, 
Arjantin

2 60 m 4 m 7,5 m 8 6

3 76 m 4 m 8 m 10 6

10.7 | Özel Durumlar
Yükseltilmiş Yapıların
İyileştirilmesi

1 34 m 3 m 5,5 m 4 2 A8ernA;
Amsterdam, 
Hollanda

Yükseltilmiş Yapıların
Kaldırılması

1 47 m 3m 6 m 10 4 Cheonggyecheon;
Seul, Güney Kore

Derelere Dönüştürülen 
Sokaklar

1 40 m 6 m 6 m 8 2 Paso Robles; 
Kaliforniya, ABD 

Geçici  Kapatmalar 1 Raahgiri;
Yeni Delhi, 
Hindistan

Sanayi Sonrası
Canlandırma

1 20 m 0 5 m 4 2 Jellicoe Caddesi;
Auckland, Yeni 
Zelanda

Su Kenarındaki ve
Parkların Yakınındaki 
Sokaklar

1 30 m 2,5 m 5,5 m 8 4 Queens Rıhtımı;
Toronto, Kanada

Tarihi Sokaklar 1 Yok Tarihi Yarımada;
İstanbul, Türkiye

10.8 | Enformel Alanlardaki Sokaklar
Yok Yok Calle 107;  

Medellín, 
Kolombiya

Yok Yok Khayelitsha;  
Cape Town, 
Güney AFrika 

Yok Yok Korogocho 
Mahallesindeki 
Sokaklar; 
 Nairobi, Kenya



KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERI388 KÜRESEL SOKAK TASARIMI REHBERI 389

Ek D | Kullanıcı Kesitlerinin Geometrisi

İnsan için Tasarım başlıklı bölümde sokaktaki farklı kullanıcılar ve 
bu kullanıcılara yönelik ağlar, ölçekler, geometriler ve destekleyici 
bileşenler ele alınmıştır. Temel sokak geometrisi kesitleri özet 
olarak aşağıda başvuru amacıyla sunulmuştur. 

Bisikletliler

Toplu Taşıma Kullanıcıları

Motorlu Taşıt Kullanıcıları

Yük ve Hizmet Operatörleri 

Yayalar
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Bisikletliler

Toplu Taşıma Kullanıcıları

Motorlu Taşıt Kullanıcıları

Ticari Faaliyette Bulunan İnsanlar

Yayalar
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Bu rehberde yer alan sokaklar, 
çok farklı koşullara sahiptir. Yer 
kısıtlı olduğu için genişlikler not 
edilmemiştir. Aşağıda, çizimlerde 
kabul edilen genişliklerin bazıları 
gösterilmiştir. Temel genişlikler, 
aralıklar, eğim değerleri ve dönüş 
yarıçapları İnsan için Tasarım, 
Sokaklar ve Kavşaklar başlıklı 
bölümlerdeki değerlere karşılık 
gelmektedir.

Köşe Yarıçapları

Dönen araçların yavaşlaması, kavşakların 
kompakt olması ve yaya dostu, güvenli 
mekânlar oluşturmak için köşe yarıçapları 
en aza indirilmelidir. Kentsel alanlardaki 
köşe yarıçapları 0,6 metre gibi küçük bir 
değerde olabilir.  
Bkz. 8: İşletme ve Yönetim Stratejileri.

Yeşil Altyapı

Kaldırımda mobilyaların bulunduğu 
alanlarda, kaldırım uzantılarında veya 
refüjlerde yeşil altyapıya yer verin.  
Bkz. 7.2: Yeşil Altyapı.

 Erişilebilirlik Rampaları

Tüm geçitler erişilebilirlik rampası 
bulunacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu 
rampalar, hareket edilecek yola 90 derece 
açıda olacak şekilde yerleştirilmelidir ve 
en fazla 1:10 eğimde olmalıdır.  
Bkz. 6.3.8: Evrensel Erişim.

Kaldırım Uzantıları

Karşıdan karşıya geçiş mesafelerini 
kısaltmak, görüş açısının daha geniş 
olmasını sağlamak ve yayalar, üzeri kapalı 
toplu taşıma durakları, satıcılar veya yeşil 
altyapı için ek alan sunmak üzere mümkün 
olan yerlere eklenmelidir.  
Bkz. 6: İnsan için Tasarım.

Ek E | Kavşak Ölçülerine Yönelik Kabuller

DUR

D
U

R
A

K

DUR

R 3 m MAKSİMUM

2 m

1,5 m

2,4 m

3-3,3 m

>1,8 m

1,5 m

3 m5 m 12 m

DUR

D
U

R

0,5 m
0,5 m

>1,5 m

>1,5 m

0,5 m
0,5 m

MİNİMUM
3,0 m

MİNİMUM

RAMPA

10 

 (%10)
1 
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Toplu Taşıma Durakları ve  
Üzeri Kapalı Duraklar

Kaldırımlarda erişilebilir yürüyüş yollarının 
kesintisiz bir şekilde korunduğundan emin 
olun. Yapı ile kaldırım kenarı arasındaki 
boşluk toplu taşıma aracına binişlerin 
erişilebilir olmasına olanak tanımalıdır. 
Üzeri kapalı durakları kavşakların 3 metre 
uzağına yerleştirin. Bkz. 6.5: Toplu Taşıma 
Kullanıcıları için Tasarım.

Bisikletlilerin Korunduğu Kavşaklar

Mümkün olan kavşaklarda bisikletliler için 
fiziksel ayırıcı öğelere yer verin. Işaretleri 
kavşak boyunca sürdürerek sürücüleri ve 
bisikletlileri çarpışmaların yaşanabileceği 
bir alanda oldukları konusunda uyarın. 
Bkz. 6.4: Bisikletliler için Tasarım.

Bisiklet Bekleme Alanları

Bisikletlilerin korunduğu kavşaklara yer 
vermenin mümkün olmadığı yerlerde 
öne alınmış bisiklet bekleme alanlarını 
kullanın ve kırmızı ışıkta biriken trafikte 
bisikletliler için güvenli ve görünür bir 
şekilde hareket etme fırsatını tanıyın.  
Bkz. 6.4: Bisikletliler için Tasarım.

Kaldırımlar

Kaldırımlarda iki tekerlekli sandalyenin yan 
yana rahatça geçmesine olanak vermek 
için en az 2,4 metre (mutlak minimum  
1,8 metre) genişlikte kesintisiz ve engelsiz 
bir yaya geçiş alanı olduğundan emin olun. 
Bkz. 6.3.4: Kaldırımlar.

Yaya Geçitleri

Yaya geçitlerinin engelsiz yaya geçiş 
alanıyla hizalanmış olduğundan ve karşıdan 
karşıya geçilecek güvenli yerleri gösterecek 
şekilde net bir şekilde işaretlendiğinden 
emin olun. Bkz. 6.3: Yayalar için Tasarım.

Yaya Adaları 

Trafiğin aktığı iki veya üçten fazla 
şerit boyunca karşıdan karşıya geçişin 
söz konusu olduğu yerlerde yayaların 
bekleyebileceği alanlar sunun. Bu alanlar, 
işaretlenen geçitlerle aynı genişlikte 
olmalıdır ve iki kişinin beklemesi için  
2,4 metre derinlikte tasarlanmalıdır.  
Bkz. 6: İnsan için Tasarım.

DUR

2,
4 

m

3 
m

1,
8-

2,
4 

m

2 m

2,4 m
MİNİMUM

ÖNERİLEN
5 m

5,5 m

1,8 m1 m

STOP

2,4 m3,0  m >1,8 m 1,5 m

1,5 m

3 m

R 3 m

Açı > 45º

R 0,5 m

1 m 1 m
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Dizin
Fotoğraflar "f" harfiyle gösterilmiştir.

Abu Dhabi, BAE, 223f

acil durum müdahale aracı erişimi, 325

ada duraklar, 116, 239

Addis Ababa, Etiyopya, 8, 246f, 276f, 293f, 322f, 

349f, 350f

ağ analizi, 336, 339

ağ bağlantılılığı, 326

ağ türü, 108

ağ yönetimi, 167, 169

ağaçlar. Bkz. yeşil altyapı

Akra, Gana, 272f, 335f;

aktif cephe, 366

aktif ulaşım, 366

alan tahsisi, 324

altyapı, 366; kamu hizmetleri ve, 62, 151, 326. 

Ayrıca bkz. yeşil altyapı

Amsterdam, Hollanda, 53f, 103f, 174f, 257f; oyun 

alanları, 228f

Antwerp, Belçika, 283f

arabasız bölgeler, 170, 306

araç boyutlarındaki farklılıklar, 121

araç paylaşımı bölgeleri, 168, 171

araçlar, 9, 382

arka dar ara sokak. Bkz. dar yollar

aşamalara ayırma, 32–33

atık kutuları, 111

atık kutuları. Bkz. çöp kutuları

atık yönetimi, 9, 146, 152

Auckland, Yeni Zelanda, 224-225, 239f; yeşil 

altyapı, 159f; canlandırma, 312-313

Austin, TX, ABD, 341f

aydınlatma, 16, 77, 124, 131, 146, 153; tasarım 

önerileri, 162–163; önemi, 327; Lizbon, 

Portekiz'de, 162f; Londra, Birleşik Krallık'ta, 

162f; teknoloji ve, 160–161

babalar, 125, 140

bakım, 39

Bandung, Endonzeya, 123f, 220f, 252f, 340f

Bangalore, Hindistan, 248–249

Bangkok, Tayland, 286f, 352f; sokak satıcıları, 

149f

banklar. Bkz. oturma yerleri

Barselona, Ispanya, 273f, 283f

basının katılımı, 29

başarı, ölçülmesi, 6–7

bilet satış makineleri, 111

bilgi teknolojisi, 161. Ayrıca bkz. teknoloji

bina kenarları, 5, 63; aktif, 77

Birleşmiş Milletler, sokaklar için öneriler, 324

bisiklet ağları, 94–95

bisiklet bekleme alanı. Bkz. öne alınmış durma 

çizgileri

bisiklet bekleme alanları, 96, 391

bisiklet bulvarı. Bkz. bisiklet şeritleri

bisiklet işaret levhaları, 97, 103, 161

bisiklet park yapıları, 97, 111

bisiklet paylaşımı istasyonları, 97, 104–105, 255f

bisiklet paylaşımı. Bkz. bisiklet paylaşım 

istasyonları

bisiklet resifi, 33, 97

bisiklet şeritleri, 99, 315f; Bogotá'daki, 

Kolombiya'daki, 351f; Kopenhag, 

Danimarka'daki, 237f; toplu taşıma şeritleri 

ve, 119

bisiklet tesisleri, 5, 8, 16, 48, 93, 96, 257, 366; 

çift yönlü, 359; bileşenleri, 98; geometrisi, 

100–101; kavşaklar ve, 102, 391; eksikliği, 11; 

ölçütleri, 379; toplu taşıma tesisleri ve, 102, 

111; türleri, 99

bisiklet yolları, 64–65, 68, 78, 95, 98–99; çift 

yönlü, 65, 100. Ayrıca bkz. bisiklet şeritleri

bisiklet. Bkz. bisiklet tesisleri

bisikletli rikşalar, 93

bisikletliler, 68, 381, 388–389; konfor düzeyi, 93; 

bisikletliler için tasarım, 92–105; bisikletliler 

için koruma, 351–353; hız ve, 92; geçici 

kapatmalar ve, 305; araç kutusu, 96–97; 

türleri, 93

bitkilendirme, 5, 157

biyolojik çeşitlilik, 380

Bogotá, Kolombiya, 218f, 262f, 358f; orta refüjde 

yer alan bisiklet şeridi, 351f; toplu taşıma 

yolları, 113f

bölge ölçeğindeki gündemler, 22–23; 

politikaların güncellenmesi, 21, 40–41

Budapeşte, Macaristan, 271f

Buenos Aires, Arjantin, 95f, 222f, 285f, 288–289, 

355f; kavşak, 212f

bulvarlar, 250, 387

büfe. Bkz. sokak satıcıları

bütçeler. Bkz. maliyetler

cadde, 250, 387

can kayıpları. Bkz. trafikte can kayıpları

Cape Town, Güney Afrika, 330–331

cep duraklar, 117

cep parkı. Bkz. yaya durakları; yaya meydanları

cep şeritler. Bkz. dönüş şeritleri

cephe bölgesi, 78, 311; aktif cephe, 366; artışı, 

201

Charleston, NC, ABD, 246f

Chengdu, Çin, 279f

Chennai, Hindistan, 83f, 253f

ciclovía, 306

CO2 salımları, 9

coğrafi özellikler, 61

çeşmeler, 77

çevre kalitesi, 48

çevresel sürdürülebilirlik, xxiii, 7; çevresel 

sürdürülebilirlik için sokaklar, 9

çevreyi görüş açısı, hız ve, 179f

çiçeklikler, 33

çift tarafı emniyetli, ayrılmış bisiklet şeritleri. 

Bkz. bisiklet tesisleri

çift yönlü bisiklet yolu, 65, 100

çizgili yaya geçidi. Bkz. yaya geçitleri

çok modlu sokaklar, 14–15, 55

çok şeritli yollar, 127

dar ara sokaklar. Bkz. dar yollar

dar yollar, 190–191, 386; Melbourne, 

Avustralya'daki, 204–205; yaya öncelikli 

mekânlar olarak, 200–205

daralma noktası, 87, 133

davranış değişikliği programları, 240

değerlendirme. Bkz. ölçütler

Delft, Hollanda, 170f, 373f

demografik bilgiler, 60

denetimlerin artırılması, 16, 161

dikey saptırma. Bkz. trafik sakinleştirme 

stratejileri

dinlenme alanları, 119

doğa, doğaya erişim, 12

doğal afetler, 61, 384

doğal çevre, 58f

dönel kavşaklar. Bkz. küçük dönel kavşaklar

dönüş hareketlerinin ayrılması, 169

dönüş şeritleri, 128, 140

dönüşler, zorunlu, 170

dönüşüm tablosu, 377

drenaj. Bkz. yeşil altyapı

durgun sular, 12

durma çizgileri, 124

durma mesafesi, hız ve, 10f

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 11, 12

düşük hız bölgeleri. Bkz. yavaşlatılmış trafik 

bölgeleri

Edinburgh, Iskoçya, aydınlatma, 163f elektrikli 

bisikletler, 93

eğim, 90

ekonomik çevre, 59f

ekonomik sürdürülebilirlik, xxiii, 7

ekosistemler: habitatlar ve, 61; ekosistem olarak 

sokaklar, 55

elektrik, 152

elektrikli araç şarj istasyonları, 125, 161

enerji verimli aydınlatma, 16

enerji verimliliği, 9, 163

enformel yerleşmeler: güvenlik, 325; sokaklar, 

322–333; kamu hizmetleri, 324

engellilik. Bkz. evrensel erişim

engelsiz bisiklet geçiş alanı, 98

engelsiz yaya geçiş alanı, 78, 82, 366

erişilebilir yaya sinyalizasyonu. Bkz. 

sinyalizasyon

erişilebilirlik rampaları Bkz. yaya rampaları

erişilebilirlik. Bkz. evrensel erişim

erişim, 390; yolcu bindirme alanları, 111; acil 

durum müdahale araçları için, 325; yerel, 170; 

yönetim stratejileri, 125, 167, 170; ulaşım ve, 

61; doğaya, 12; park yerleri ve, 125; güvenlik 

ve, 13

esnek babalar, 33

evrensel erişim, 90, 188, 367, 378

filtrelenmiş geçirgenlik, 103, 122

finansman kaynakları, 31

fiziksel aktivite, 12
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fiziksel değişiklikler, 44, 46–48; ölçütler, 

378–380

Fortaleza, Brezilya, 79f, 167f, 234f, 238f; 

yükseltilmiş geçitler, 345f

geçici kapatmalar, 170, 387; bisikletliler 

ve, 305; etkileri, 304; bileşenleri, 305; 

Gurgaon, Hindistan, 308–309; sokakların 

gece kapatılması, 305; sezonluk, 307; özel 

etkinlikler, 307; türleri, 306–307

geçici saha müdahaleleri, 33

geçici stratejiler, 32–33

geçit noktası, 89, 132, 227

gençlerin katılımı, 29

genişletilmiş otobüs durağı. Bkz. toplu taşıma 

durakları

gerçek zamanlı varış bilgileri, 110

gerçek zamanlı veri toplama, 161

geri sayımlı yaya sinyalizasyonu, 76, 161

gidiş-gelişli şeritler, 119; Kopenhag, 

Danimarka'daki, 237f

girişler, 63

Glasgow, Iskoçya, yaya durağı, 209f

görme engelliler için öneriler, 76

görünürlük, 131

görüş mesafesi, 131

Göteborg, Isveç, 99f

Green Light for Midtown, 217

Guangzhou, Çin, 109f, 197f, 287f

Gurgaon, Hindistan, 308–309

güneş panelleri, 152

gürültü, 9, 12; etki değerlendirmesi, 384

güvenlik, 49, 54, 60, 188; erişim ve, 13; 

denetim, 38; yük taşıma ağları ve, 138, 

142–143; etki değerlendirmesi, 384; enformel 

yerleşmelerde, 325; yeni paradigma, 10. 

Ayrıca bkz. hız

hafif raylı sistemler. Bkz. toplu taşıma tesisleri

halk eğitim kampanyaları, 41

halk sağlığı ve güvenliği, xxiii, 6, 23, 49, 54, 60; 

fiziksel aktivite ve, 12; WHO on, 12. Ayrıca bkz. 

hava kalitesi

halkla ilişkiler görevlisi, 266

Hangzhou, Çin, 105f

hava kalitesi, 9, 12; etki değerlendirmesi, 384

hava şartları: iklim ve, 17, 30, 63; aşırı, 38

hava şartlarından korunma, 77

hedef hızlar, 178–179, 367

Helsinki, Finlandiya, 109f

hemzemin iniş/biniş. Bkz. yolcu bindirme

hemzemin yolcu bindirme alanı. Bkz. yolcu 

bindirme

hız kesici platformlar, 134, 140

hız kesici yastıklar. Bkz. hız kesici platformlar

hız tümseği. Bkz. trafik sakinleştirme stratejileri

hız tümsekleri, 134

hız, 70; ortalama, 70f, 377; dönüşüm tablosu, 

377; köşe yarıçapları ve, 130, 132, 180f; 

bisikletliler ve, 92; farklar, 178; yük 

operatörleri ve, 136; sınırlar, 17; yönetimi, 167, 

172–173; motorlu taşıt sürücüleri ve, 120; 

yaya, 10f, 72; çevreyi görüş açısı ve, 179f; 

güvenlik faktörü olarak, 10; durma mesafesi 

ve, 10f; hedef, 178–179, 367; trafikte can kaybı 

ve, 173, 178; toplu taşıma kullanıcıları ve, 106

hissedilebilir şeritler. Bkz. hissedilebilir yüzeyler

hissedilebilir yüzeyler, 90

hizmet altyapısı. Bkz. kamu hizmetleri

hizmet operatörleri. Bkz. yük operatörleri

hizmet tedarikçileri, 69

hizmet türü, 108

Ho Chi Minh City, Vietnam, 192f, 284f, 350f

Hong Kong, Çin, 2f, 8, 254f, 307f

Houston, TX, ABD, 9 

ışık kirliliği, 163; etki değerlendirmesi, 384

ızgara sistemler, 122

iklim, 30, 63; aşırı, 38; koruma, 17

iletişim altyapısı, 152

iletişim, katılım ve, 28–29

imar kanunu, 40

insan deneyimi, 13

insan görüş alanı, 82f

insan ölçeği, 62

insanın duyuları, 13

insanlar, 14f

inşaat. Bkz. uygulama

Istanbul, Türkiye, 167f, 196f, 320–321; kısıtlı 

erişim alanları, 139f

istasyon planlama, 108

istihdam merkezleri, 168

istihdam, 380

işaret levhaları, 76, 131, 140, 160, 174–175

işgücü, 30

işlev değişikliği, 44, 46–48, 381–383

işleyiş hızı. Bkz. hız

jeoloji, 31

kaçış şeridi kaldırma, 89

Kahire, Mısır, 203f, 260f, 290f, 356f

kaldırım bölgesi, 79, 98

kaldırım kenarı yönetimi, 63, 167, 171

kaldırım kesintileri, 125, 140

kaldırım malzemeleri, 134, 140; geçirgen, 

156–157

kaldırım rampaları. Bkz. yaya rampaları

kaldırım tamponu. Bkz. kaldırım bölgesi

kaldırım uzantıları, 76, 89

kaldırım uzantıları, 89

kaldırımlar, 4, 378, 391; ticaret alanlarında, 79, 

81, 198; tasarım önerileri, 82–83; uzantıları, 

76; geometrisi, 80; yeşil altyapı ve, 80; dar, 

80; konut alanlarında, 79; şerit, 80; rolü, 78; 

sokak satıcıları, 147; türleri, 79; genişletme, 

33; alanları, 78

Kalküta, Hindistan, 270f, 307f

kamu hizmetleri, 5, 83, 152–153, 327; enformel 

yerleşimlerde, 324; altyapı ve, 62, 151, 326; 

yeraltı, 154–155

kamu-özel koordinasyonu, 35

kamusal alanın planlanması, 38

kamusal meydan. Bkz. yaya meydanları

kamusal sanat çalışmaları, 17

kamyon rotası. Bkz. yük taşıma ağları

kanıt. Bkz. ölçütler

kapasite, sokakların kapasitesi, 3, 14–15

kapı açılmasına bağlı kazalar, 366

kargo bisikletleri, 93

karma kullanımlı planlama, 326

karma trafik, 367

karşılaşma bölgelerindeki işaretler, 103

katılım, iletişim ve, 28–29

kavşak çıkışında yer alan duraklar, 118

kavşak girişinde yer alan duraklar, 118

kavşaklar: analiz, 338; Buenos Aires, 

Arjantin'deki, 212f; kompakt, 336, 339; 

karmaşık, 356–359; köşe yarıçapları ve, 348; 

bisiklet tesisleri ve, 102, 391; kavşaklarda 

görüş açısına giren engelleri kaldırma 

ve, 366; tasarım, 335; boyutlar, 390–391; 

dönel kavşakların iyileştirilmesi, 356–357; 

geçirgenliğin artırılması, 358–359; büyük, 

348–353; mahalleye giriş, 344–345; düğüm 

olarak, 348; tek ve çift yönlü sokaklar, 346–

347; yaya meydanları ve, 354–355; yeniden 

tasarımı, 33, 339; sinyalizasyon ve, 337, 339; 

yükseltilmiş küçük, 342–343; stratejiler, 

336–337; trafikte can kayıpları ve, 335

kavşaklarda görüş açısına giren engelleri 

kaldırma (daylighting), kavşaklar ve, 366

kent gündemleri, 22–23

kentsel hizmetler, 382

kentsel raylı hizmetler, 107

kesişme yönetimi, 167

kırdan kente göç, 322

kıvrımlamalar, 89, 133

kolay erişimli duraklar, 117

kolektif ulaşım, 325, 382

kontrol aracı, 180

konut alanlarındaki kaldırımlar, 79

koordinasyon ve proje yönetimi, 34–35

Kopenhag, Danimarka, 44f, 166f, 167f, 177f, 

198, 247f; Amager Meydanı, 199; gidiş-gelişli 

paylaşımlı bisiklet şeritleri, 237f; bisiklet 

yolları, 95f; elektrikli bisiklet paylaşımı, 104f; 

aydınlatma, 163f; mahalle içi yavaş bölgeler, 

123f; oyun alanları, 229f

korumalı bisiklet yolları. Bkz. bisiklet yolları

koşullar: değişen, 64–65; kültürel, 59–60; tarih 

olarak, 60; yakın çevredeki, 62–63; yerel, 

60–61; bölgesel, 60–61; sosyal, 59f

köşe adaları, 96

köşe hizalanmaları, 89

köşe yarıçapları, 390; kavşaklar ve, 348; hız ve, 

130, 132, 180f
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KSI (can kaybı veya ciddi yaralanmalar), 367

Kudüs, Israil, toplu taşıma sokakları, 113f

kullanıcı kesitlerinin geometrisi, 388–389

kullanıcılar: karşılaştırma, 70–71; sayısı, 49; 

kullanıcıların farklı talepleri, 335; kütlesi, 70; 

kullanıcıların kapladığı alan, 71; kullanıcıların 

yolculuk mesafesi, 70, 377; türleri, 67–69; 

kırılganlık, 70, 337, 339, 367. Ayrıca bkz. 

bisikletliler; yayalar; hizmet tedarikçileri; 

sokak satıcıları; toplu taşıma kullanıcıları

kullanım değişikliği, 44, 46–48, 381–383

kullanım koordinasyonu, 38

Kurb. Bkz. kurp

kurp yarıçapı. Bkz. köşe yarıçapı

kurp, 77; hemzemin, 156; hareketli, 33; türleri, 98

kurumlararası koordinasyon, 35

küçük dönel kavşaklar, 133, 340–341

kültürel koşullar, 59–60

Lahey, Hollanda, 301f

Lima, Peru, yaya durakları, 209f, 245f

Lizbon, Portekiz, aydınlatma, 162f; yeşil altyapı, 

159f

Londra, Birleşik Krallık, 43f, 91f, 167f, 230-231; 

Exhibition Road, 222f; yük teslimatı, 143f; 

aydınlatma, 162f

Madrid, Ispanya, 99f

maliyetler, 30–31

Malmö, Isveç, 79f, 167f, 229f

malzemeler, 30, 36–37; kaldırım, 134

Manila, Filipinler, 154f 

maruziyet, 366

Medellín, Kolombiya, 284f, 307f, 327f, 328-329

mekân: tanımı, 58–59; sokak tasarımı ve, xxiii, 

57–65

Melbourne, Avustralya, 19f, 274-275; dar ara 

sokaklar, 204-205; harita, 205f

merkezi iş alanı (MIA), 204

mesafe dönüşüm tablosu, 377

mevcut koşullar, 325

Mexico City, 263f, 357f; yaya meydanı, 214f

meydanlar. Bkz. yaya meydanları

MIA. Bkz. merkezi iş alanı

mikroklima, 9

Milan, Italya, 145f 

Minneapolis, MN, ABD, 273f

mod dağılımı, 325, 367, 381

mod kapasitesi, tasarım yılı ve, 181

modüler kaldırımlar, 33

Montreal, Kanada, 245f

Moskova, Rusya, yaya meydanı, 214f

motorlu taşıt ağları, 122–123

motorlu taşıt kullanıcıları için araç kutusu, 

124–125

motorlu taşıt sürücüleri, 69, 388–389; tasarım, 

120–135; hız ve, 120

motorlu taşıt tesisleri, 379

motorlu taşıtlar. Bkz. araçlar

motorsuz ulaşım, 326

motosiklet park yerleri, 129

Mumbai, Hindistan, 268f, 352f

mülkiyet sınırları dışında kalan kamusal mekân, 

4, 62

Nairobi, Kenya, 108f, 276f, 332–333

Nashville, TN, ABD, 256f

nehirler, sokaklar ve, 300–303, 387

Nelson, Yeni Zelanda, 343f

New York City, NY, ABD, xiv f, 8, 9, 79f, 232f, 

258-259, 261f, 293f, 306f, 310f; yaya meydanı, 

216-217; Prospect Parkı, 315f; yaya adası, 

347f; Street Vendor Guide (Sokak Satıcıları 

Rehberi), 149f

nicel analiz. Bkz. ölçütler

Okunaklı Londra, 91f

operasyonel değişiklikler, 44, 46–48; ölçütler, 

378–380

operasyonel stratejiler, 165–175

operasyonel zarf, 70f

ortadan yolcu binişi, 114

otobüs durağı. Bkz. toplu taşıma durakları

otobüs hizmetleri, 107

otobüs şeridi. Bkz. toplu taşıma şeritleri

Otobüsle Hızlı Toplu Taşıma, 107, 113, 287, 358

otomobil odaklı sokak, 15f

otomobile bağımlılık, xviii–xix, 120

otomobiller. Bkz. araçlar

oturma yerleri, 16, 77; sokak satıcıları ve, 146; 

toplu taşıma kullanıcıları ve, 111

ölçüm, 169, 171

ölçütler, 45, 378

öncesini ve sonrasını gösteren fotoğraflar, 45f

öne alınmış durma çizgileri, 96

Paris, Fransa, 67f, 75f, 167f, 255f, 278f, 280-281

park yerleri, 140, 239f, 311; erişim ve, 125; 

yönetim, 167, 171; motosiklet, 129; yol üstü, 

124; dikey, 237

parkmetreler, 124

pasif sulama, 157

Paso Robles, CA, ABD, 302–303

paydaşların katılımı, 20, 24–25, 39, 266

paylaşımlı bisiklet sokakları, 99

paylaşımlı duraklar, 117

paylaşımlı sokaklar, 135, 139f, 218–219; ticaret 

alanlarında, 220–225, 386; tarihi şehirlerde, 

220; konut alanlarında, 226–231, 386

paylaşımlı şerit işaretleri, 343, 345

pedallı faytonlar, 93

pedallı kamyonlar, 93

performans ölçütleri sistemi, 45

performans, 108

peyzaj. Bkz. yeşil altyapı

pilot tasarımlar, 366

pilot. Bkz. geçici stratejiler

politikaların güncellenmesi, 21, 40–41

Portland, Oregon, 8, 9, 174f; yeşil altyapı, 159f

Porto, Portekiz, sınırlı trafik bölgeleri, 123f

Priştine, Kosova, 194f, 242f

proje yönetimi, koordinasyon ve, 34–35

Puebla, Meksika, 99f

rampalar. Bkz. yaya rampaları

refüj duraklar, 116

refüjler, 88, 133, 262, 264; kesintisiz yükseltilmiş, 

170

risk, 366

Roma, Italya, 171f

sağa dönüşler. Bkz. dönüş şeritleri

sağlık, 12, 49, 54

saha analizi. Bkz. mevcut koşullar

saha özellikleri, 57

San Francisco, CA, ABD, 94f, 243f, 297f; yaya 

durakları, 210–211

sanayi sonrası canlandırma, 310–313, 387

São Paulo, Brezilya, 75f, 84f, 109f, 154f, 168f, 

236f, 244f, 250f, 257f, 306f, 354f; yaya durağı, 

209f; paylaşımlı sokaklar, 139f; dönüşüm, 

319f; toplu taşıma sokakları, 113f

saptırma, 366

saydamlık, 63

Seattle, WA, ABD, 265f

servis yolu. Bkz. dar yollar

ses yönetimi, 167, 170

Seul, Güney Kore, 298-299

sınırlı trafik bölgeleri, 122, 170; Porto, 

Portekiz'de, 123f

Sidney, Avustralya, 95f, 103f, 151f, 203f, 235f; 

konut alanlarındaki sokaklar, 240–241

Singapur, Singapur, 169f, 264f, 342f; satıcı 

organizasyonu, 149f

sinyalizasyon, 16, 160; döngü süreleri, 175; 

geri sayımlı yaya sinyalizasyonu, 76; 

aşamalandırma, 175, 380; diziler, 135, 172, 

174–175

sinyalizasyonlu kavşaklar, 337, 339

sokağın ekonomisi, 8

sokak aktivitesi, 5, 16, 62

sokak geometrisi, 16

sokak mobilyaları, 5, 62, 78

sokak satıcıları, 69, 171, 389; Bangkok'taki, 

149f; tasarım, 144–149; yiyecek kamyonları, 

33; geometri, 147; oturma yerleri ve, 146; 

kaldırımlardaki, 147; Singapur'daki, 149f; yer 

seçimi önerileri, 148–149; araç kutusu, 146; 

türler, 145

sokak tasarımı, 53; sokak tasarımında denge, 67; 

dayanak, xvii; mekânın tanımı ve, xxxiii, 57–65; 

sokak tasarımı üzerindeki küresel etkiler, xx–

xxi; etkileri, xxiii; temel ilkeler, 54–55; sokak 

tasarımına yeni yaklaşım, xxii–xxiii

sokak temizliği, 39

sokaklar, 4–5, 113, 187; kapasite, 3, 14–15, 

367; otomobil odaklı, 15f; merkezi tek 

yönlü, 252–259, 387; merkezi çift yönlü, 

260–267, 387; ticaret alanlarındaki paylaşımlı 

sokaklar, 190–191; sokakların durumu, 49, 

380; tasarım stratejileri, 188–189; drenaj, 

327; sokağın ekonomisi, 8; ekosistem 

olarak, 55; çevresel sürdürülebilirlik için, 9; 

değerlendirilmesi, 43–49; temsil aracı olarak, 
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13; işlev değişikliği, 182f, 381–383; hedefler, 

43; büyük, 282–289, 387; tarihi, 318–321, 

387; enformel alanlardaki, 322–333; toplu 

taşımaya sahip büyük sokaklar, 276–281, 

387; pazar, 307; ölçüm, 43–49; ölçütler, 44; 

çok yönlü mekânlar olarak, 54; çok modlu, 

14–15, 55; ihtiyaçların önceliklendirilmesi, 

23; mahalle, 232–249, 386; tek yönlü, 169, 

190–191; parkların yakınındaki, 314–317, 

387; yayalaştırılmış, 190–191, 194–199; 

oyun, 306; önceliklendirilmesi, 324; kamusal 

mekânlar olarak, xvii–xix, xxii, 22, 55, 68; 

konut alanlarındaki paylaşımlı sokaklar, 

190–191; konut alanlarındaki sokaklar, 

234–241; ortaya çıkan etkiler, 44, 46–47, 49; 

rolü, 322; güvenlik, 10–11; özel durumlar, 290, 

387; manevi, 13; nehirler ve, 300–303, 387; çift 

yönlü, 135, 169, 190–191; tipolojileri, 190–191, 

386–387; Birleşmiş Milletler'in önerileri, 324; 

kentsel dönüşümün hızlandırıcısı olarak, 

xxii; türler, 120–121; su kenarındaki, 314–317, 

387; dünya çapında, xviii–xix. Ayrıca bkz. 

kavşaklar; şeritler; paylaşımlı sokaklar; geçici 

kapatmalar; toplu taşıma sokakları

sokakların şekillendirilmesi, 19; tasarım, 21; 

proje vizyonunun geliştirilmesi, 21, 26–27; 

değerlendirme, 21; planlama, 21; süreci, 

20–21

sola dönüşler. Bkz. dönüş hareketlerinin 

ayrılması

sosyal etkileşim, 13

sosyal koşullar, 59f

Stokholm, Isveç, 103f, 267; yükleme alanları, 

139f; Kentsel Hareketlilik Stratejisi, 266-267

su temini, 152; etki değerlendirme, 384

Sustainable Safety programı, 11

sürdürülebilir modlar, 367

sürdürülebilir ulaşım, 3

sürdürülebilirlik planları, 40

sürdürülebilirlik. Bkz. ekonomik sürdürülebilirlik; 

çevresel sürdürülebilirlik

süre, inşaat, 30

şerit bölünmesi, 126

şerit içi duraklar, 116

şeritler: yardımcı, 5; yolcu bindirme, 117; 

kesintisiz, 169; gidiş-geliş, 119, 237f; bisiklet, 

119, 237f, 315f, 351f; daraltma, 132, 172; 

dönüş, 128, 140. Ayrıca bkz. toplu taşıma 

şeritleri, trafik şeritleri

taksi durakları, 129, 171

talep yönetimi, 167–168

tampon bölge, 78, 98; işaretlenmiş, 96; toplu 

taşıma tesisleri ve, 112

tarih, koşul olarak, 60

tasarım aracı, 180

tasarım hızı, 178–179. Ayrıca bkz. hız

tasarım kontrolleri, 177–183

tasarım saati, 174, 182–183, 265

tasarım yılı, mod kapasitesi ve, 181

taşıt yolu. Bkz. yol yatağı

teknoloji, 30; aydınlatma ve, 160–161

temsil olanağı, sokaklar, 13

teslimat. Bkz. yük taşıma ağları

ticaret alanlarındaki kaldırımlar, 79, 81, 198

ticaret faaliyetleri, 48, 69

ticaret, 144, 380, 383

ticari araç. Bkz. yük operatörleri

Tokyo, Japonya, 202f

toplu taşıma ağları, 108–109

toplu taşıma durakları, 110, 171, 391; yerleşimi, 

118; türleri, 116–117

toplu taşıma için araç kutusu, 110–111

toplu taşıma istasyonları, 111

toplu taşıma işaret levhaları, 110

toplu taşıma kullanıcıları, 68, 388–389; tasarım, 

106–119; oturma yerleri ve, 111; hız ve, 106; 

yolculuk süresi ve, 106; türler, 107; yön bulma 

ve, 110

toplu taşıma organizasyonu, 16

toplu taşıma sokakları, 190–191, 268–275; 

Kudüs, Israil'de, 113f; öncelikler, 113; São 

Paulo, Brezilya'da, 113f

toplu taşıma şeritleri, 110, 113; bisiklet şeritleri 

ve, 119; São Paulo, Brezilya'daki, 113f; yandan 

akan, 114

toplu taşıma tesisleri, 4, 49, 366, 387; tampon 

bölge ve, 112; bisiklet tesisleri ve, 102, 111; 

geometrisi, 114–115; ölçütler, 379; türler, 113; 

bölgeler, 112

toplu taşıma yolları, 110, 113; Bogotá, 

Kolombiya'da, 113f; ortadan geçen, 114; 

yandan geçen, 114

toplu taşıma. Bkz. toplu taşıma tesisleri

toplu taşıma. Bkz. toplu taşıma tesisleri

toplumsal eşitlik, xxiii, 7

toplumsal kapsayıcılık, 13

topoğrafya, 31

Toronto, Kanada, 263f, 316-317

trafik buharlaşması, 181

trafik denetim kameraları, 125

trafik ışıkları. Bkz. sinyalizasyon

trafik sakinleştirme stratejileri, 33, 125, 131–

135, 237, 367; geometrik, 172; yatay saptırma, 

366; dikey saptırma, 366

trafik sinyalizasyonu, 124

trafik şeritleri, 5, 124, 127; geometrisi, 128–129, 

141; genişliği, 126, 128, 141

trafik yönlendiriciler, 96

trafikte can kayıpları, 12; sık görülen nedenleri, 

11; maliyeti, 8; kavşaklar ve, 335; hız ve, 173, 

178

trenler. Bkz. kentsel raylı hizmetler

ulaşım modu dağılımı, 62

ulaşım planları, 40, 43

ulaşım yatırımı, 40

ulaşım, 67; erişim ve, 61; aktif, 366

ulaşım. Bkz. sürdürülebilir ulaşım

umumi tuvaletler, 153

Utrecht, Hollanda, 143f

uyarılmış talep, 181

uygulama, 36–37

üç tekerlekliler, 93

ürünlerin hareketi, 327

üst pist, 90

üzeri kapalı toplu taşıma durakları, 110, 391

vaka incelemeleri, xx–xxi

Varşova, Polonya, 277f

veri toplama. Bkz. ölçütler

Vision Zero, 11

Wellington, Yeni Zelanda, 165f

yağmur bahçesi, 156

yağmur hendeği, 156

yan rampalar, 90

yandan yolcu binişi, 115

yangınla mücadele, 152

yapı adası boyutları, 61

yapı adası ortası duraklar, 118

yapılaşmış çevre, 58f, 322; kalitesi, 325

yardımcı şeritler, 5

yaşam kalitesi, xxiii, 6, 49, 69, 324

yatay saptırma. Bkz. trafik sakinleştirme 

stratejileri

yatay sinyalizasyon. Bkz. sinyalizasyon

yavaşlatılmış trafik bölgeleri, 122, 172; 

Kopenhag, Danimarka'da, 123f

yaya ağları, 74–75

yaya daları, 76, 88, 133, 283, 391; köşe, 96; New 

York City, NY, ABD'de, 347f

yaya durakları, 33, 75f, 190–191, 206–208, 386; 

Glasgow, Iskoçya'da, 209; Lima, Peru'da, 209, 

245f; San Francisco, CA, ABD'de, 210–211; 

São Paulo, Brezilya'da, 209

yaya geçitleri, 16, 48, 76, 391; tasarım önerileri, 

84–85; türleri, 86–87

yaya meydanları, 190–191, 386; kurgusu, 

215; kavşaklar ve, 354–355; Mexico City, 

Kemsika'da, 214f; Moskova,Rusya'da, 214f; 

New York City, NY, ABD'de, 216–217; yaya 

öncelikli mekânlar olarak, 212–217

Yaya Öncelik Süreleri (YÖS), 175, 261

yaya öncelikli mekânlar, 192–217, 386; dar ara 

sokaklar, 200–205; yaya meydanları, 212–217; 

yayalaştırılmış sokaklar, 190–191, 194–199. 

Ayrıca bkz. yaya durakları

yaya rampaları, 76, 90

yaya tesisleri, ölçütler, 378

yaya yolu. Bkz. kaldırım

yayalar için araç kutusu, 76–77

yayalar, 68, 337, 381, 388–389; yetişkinler, 73; 

çocuklar, 73; engelsiz yaya geçiş alanı, 366; 

tasarım, 72–91; engelli kişiler, 73; dükkan 

kiraları ve, 8; yaşlılar, 72; hız, 10f, 72; türler, 73

Yeni Delhi, Hindistan, 57f, 75f, 244f, 256f; yük 

taşıma, 143f; sosyal mekânlar, 228f

yeraltı su düzeyi. Bkz. yeşil altyapı

yerel bileşen grupları, 23

yerel idare, 39
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yerel iklim. Bkz. iklim

yeşil altyapı, 17, 63, 77, 83, 153, 156, 366, 

390; faydaları, 159; tasarım önerileri, 158; 

bitkilendirme, 5, 157; kaldırımlar ve, 80; su 

yönetimi, 9, 146, 152

Yinchuan, Çin, 359f

yiyecek kamyonları, 33

yoğun saatlerde trafikte bekleme süresi, 258

yoğunluk, 60

Yokohama, Japonya, teslimat sistemi, 143f

yol üstü park yerleri, 124

yol verme sokağı. Bkz. trafik şeritleri

yol yatağı, 4, 367

yolcu bindirme adası, 64, 82, 240, 263, 285, 353

yolcu bindirme şeritleri, 114–115, 117

yolculuk süresi, 70; toplu taşıma kullanıcıları 

ve, 106

yön bulma, 17, 76, 91, 97, 160; kolaylaştırma, 327; 

toplu taşıma kullanıcıları ve, 110

yönetim stratejileri, 165–166, 168–175; türleri, 

167

yönetim, 38

yönlendiriciler, 135

YÖS. Bkz. Yaya Öncelik Süreleri

yük operatörleri, 69, 388; tasarım, 136–143; hız 

ve, 136; zaman kısıtlamaları, 140; türleri, 137

yük taşıma ağları, 139, 382; ölçütleri, 380; 

güvenlik ve, 138, 142–143

yük taşıma hizmetleri, 49

yük taşıma için araç kutusu, 140

yükleme alanları, 141, 171, 283; Stokholm, 

Isveç'te, 139f

yükseltilmiş bisiklet yolları. Bkz. bisiklet yolları

yükseltilmiş geçitler. Bkz. yaya geçitleri

yükseltilmiş yapı: iyileştirme, 292–295, 387; 

kaldırma, 296–299, 387

yürüyüş ağları, 17

yüzey işaretleri, 124

Zaanstad, Hollanda, 294-295

zaman kısıtlamaları, yük operatörleri için, 140

zik zak. Bkz. kıvrımlamalar

Zürih, Isviçre, 269f
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Küresel Sokak Tasarımı Rehberi Hakkında
“Iyi tasarlanmış sokaklar, zararlı hava kirliliğine yol açan ve iklim değişikliğini hızlandıran emisyonların 

azaltılmasından sokakların daha güvenli hale getirilerek yerel işletmelerin desteklenmesine uzanan 

çok farklı şekillerde insanların hayatını daha iyi hale getirir. Küresel Sokak Tasarımı Rehberi dünya 

genelinde şehirlerin daha güvenli ve güçlü hale gelmesine katkı sunacak mükemmel bir kaynak.”

— MICHAEL R. BLOOMBERG, eski New York City Belediye Başkanı

“Sokaklardaki yaşam, yüzyıldan uzun süredir asfalta ve trafiğe rağmen canlılık kazanarak 

kaldırımlardaki çatlakların arasından filizlenmiştir. Küresel Sokak Tasarımı Rehberi'nde bunun 

tam tersi bir yaklaşımla yola çıkılmaktadır: Sokakların her şeye rağmen hayatta kalmayı başaran 

kullanıcılar üretmesini bekleyemeyiz; bunun yerine, sokakları aktif ve çekici bir sokak yaşamını 

kaçınılmaz kılacak şekilde tasarlamalıyız.”

— JAN GEHL, Şehirci, Mimar ve İnsan için Kentler kitabının yazarı

“Sokaklar bir kentteki dolaşma, çalışma, yaşama, alışveriş yapma, oyun oynamayı içeren sosyal 

kurgunun temelini oluşturur. Bu rehber sayesinde belediyeler bir kentteki tüm kullanıcılara yönelik 

işleyen şehirler yaratmaya yönelik evrensel bir kaynağa sahip olacaktır.” 

— ENRIQUE PEÑALOSA, Bogotá Belediye Başkanı

“Kentlerde sokak tasarımı konusunda bir devrim yaşanırken Küresel Sokak Tasarımı Rehberi tüm 

kıtalardaki kentleri dönüştüren stratejilerden oluşan yeni dünyayı gözler önüne seren ilk belgedir. 

Yaşamı referans alan ve gerçek örneklerden yola çıkan bu rehberde toplu taşıma, bisikletliler ve 

yayalar için fırsat eşitliği sunan daha güvenli sokaklar için yeni bir kesin buyruk ortaya konmuştur. 

Şehirlerdeki yaşanabilirlik, ulaşım ve ekonomi konusunda uluslararası ölçekte yeni bir dil 

oluşturulmuştur.”

— JANETTE SADIK-KHAN, Bloomberg Associates, eski New York City Ulaşım Departmanı Müdürü
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continent. Drawn from life and sourced with real-world examples, this guide establishes a new 
categorical imperative for safer streets that level the playing field for transit, bike riders, and 
pedestrians. It creates a new international language for urban livability, mobility and economy.”

— JANETTE SADIK-KHAN, Bloomberg Associates, former Transportation Commissioner  
for New York City
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