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5. Hafta5. Hafta



1.Hafta 04.02.2009 İçerik, Türkiye’deki Karayolu Ağı ile İlgili Genel Bilgiler

2.Hafta 11.02.2009

18.02.2009

25.02.2009

04.03.2009

11.03.2009

18.03.2009

25.03.2009

01.04.2009

08.04.2009

15.04.2009

22.04.2009

29.04.2009

06.05.2009

Karayolu Elemanları

3.Hafta İnsan ve Taşıt Özellikleri, Taşıt Hareketleri, Önemli Uzunluklar

4.Hafta Kapasite ve Hizmet Düzeyi

5.Hafta Proje TrafiProje Trafiğği, Geometrik Standartlari, Geometrik Standartlarıın Sen Seççimi, Simi, Sııffıır r ÇÇizgisi ve Geizgisi ve Geççkiki

6.Hafta Uygulama

7.Hafta Boykesit, Düşey Dönemeç Hesapları

8.Hafta Düşey Dönemeç Hesapları

9.Hafta Proje Kontrol

10.Hafta Yatay Dönemeçler

11.Hafta Yatay Dönemeçler

12.Hafta Uygulama

13.Hafta Kentiçi Yollar ve Kavşaklar

14.Hafta Genel Tekrar - Dönemiçi Sınavı

HAFTALIK PROGRAMHAFTALIK PROGRAM



İİÇÇERERİİKK

1.1. Kapasite ve proje trafiKapasite ve proje trafiğğii
2.2. KentiKentiççi yollar, yol geometrik elemanlari yollar, yol geometrik elemanlarıı ve seve seççimiimi
3.3. GGüüzergah belirleme ve gezergah belirleme ve geççki geki geççirilmesiirilmesi
4.4. Yatay eYatay eğğri (kurb, dri (kurb, döönemenemeçç) ) öözelliklerizellikleri



GEGEÇÇEN DERSEN DERS

•• Trafik akTrafik akıımmıınnıın asal den asal değğiişşkenleri ve gkenleri ve göösterim ysterim yööntemleri?ntemleri?

•• Trafik akTrafik akıımmıınnıın tn tüüretilmiretilmişş dedeğğiişşkenleri ve tkenleri ve tüüretilmiretilmişş dedeğğiişşkenlerinkenlerin ggöözlem zlem 
yyööntemleri?ntemleri?

•• Kapasite ve hizmet dKapasite ve hizmet düüzeyi?zeyi?

•• Trafik akTrafik akıımmıınnıın temel ban temel bağığıntntııssıı ve tve tüüretilmiretilmişş dedeğğiişşkenlerin ilikenlerin ilişşkileri?kileri?



GEGEÇÇEN DERSEN DERS

1.1. Yol tYol tüürlerirlerine (otoyol, bne (otoyol, bööllüünmnmüüşş yol, 2 yol, 2 şşeritli eritli ççift yift yöönlnlüü yol vb gibi),yol vb gibi),

2.2. Yol tasarYol tasarıım m ööllçüçütleritlerine (standartlarne (standartlarıı) ve) ve

3.3. TasarTasarıım hm hıızzıına (Vna (Vpp) g) gööre dere değğiişşkendir.kendir.

•• Kuramsal kapasite deKuramsal kapasite değğerleri;erleri;



GEGEÇÇEN DERSEN DERS

•• 2 2 şşeritli eritli ççift yift yöönlnlüü yollarda temel kapasite (HCMyollarda temel kapasite (HCM’’ye gye gööre):re):

AAkkıımlarmlarıın yn yöön dan dağığıllıımmıı Toplam (iki yToplam (iki yöön) kapasite (bo/sa)n) kapasite (bo/sa)

50 / 5050 / 50 28002800

60 / 4060 / 40 26502650

70 / 3070 / 30 25002500

80 / 2080 / 20 23002300

90 / 1090 / 10 21002100

100 /  0100 /  0 20002000

•• ÇÇok ok şşeritli yollarda (otoyol, beritli yollarda (otoyol, bööllüünmnmüüşş/b/bööllüünmeminmemişş yol) temel kapasite (HCMyol) temel kapasite (HCM’’ye gye gööre):re):

Karayolu tasarKarayolu tasarıım hm hıızzıı (km/sa, mil/sa)(km/sa, mil/sa) EnbEnbüüyyüük akk akıım oranm oranıı (temel) kapasite (bo/sa(temel) kapasite (bo/sa--şşerit)erit)

115 (70)115 (70) 2300 (2x3 ve daha geni2300 (2x3 ve daha genişş otoyol)otoyol)

100 (60)100 (60) 2200 (2x2 ve 2200 (2x2 ve ççok ok şşeritli...)eritli...)

90 (55)90 (55) 2100 (2x2 ve 2100 (2x2 ve ççok ok şşeritli...)eritli...)

80 (50)80 (50) 2000 (2000 (ççok ok şşeritli...)eritli...)

75 (45)75 (45) 1900 (1900 (ççok ok şşeritli...)eritli...)



GEGEÇÇEN DERSEN DERS
Hizmet dHizmet düüzeyi tanzeyi tanıımlanmlanıırken kullanrken kullanıılan lan ööllçüçütlertler

YoYoğğunluk (taunluk (taşışıt/kmt/km--şşerit)erit)
Gecikme oranGecikme oranıı (%)(%)2 2 şşeritli eritli ççift yift yöönlnlüü yolyol

YoYoğğunluk (taunluk (taşışıt/kmt/km--şşerit)erit)BBööllüünmnmüüşş YolYol

AkAkıım (oranm (oranıı) (ta) (taşşııt/sa)t/sa)Otoyol giriOtoyol girişşii

Ortalama yolculuk hOrtalama yolculuk hıızzıı (km/sa)(km/sa)ÖÖrrüülme kesimi (otoyol)lme kesimi (otoyol)

YoYoğğunluk (taunluk (taşışıt/kmt/km--şşerit)erit)Otoyol kesimiOtoyol kesimi

KullanKullanıılacak lacak ööllçüçüt (det (değğiişşken)ken)HD belirlenecek kesimHD belirlenecek kesim



BEKLENEN (PRATBEKLENEN (PRATİİK) KAPASK) KAPASİİTETE

‘‘Beklenen KapasiteBeklenen Kapasite’’, (pratik kapasite) belirli trafik ak, (pratik kapasite) belirli trafik akıım kom koşşullarullarıında (hizmet nda (hizmet 
ddüüzeyinde) ve yol geometrik zeyinde) ve yol geometrik ööllçüçütlerine gtlerine gööre bir yoldan gere bir yoldan geççmesi olasmesi olasıı en fazla en fazla 
tataşışıt sayt sayııssııddıır.r.

Beklenen kapasite; kuramsal kapasitenin istenen (beklenen) akBeklenen kapasite; kuramsal kapasitenin istenen (beklenen) akıım kom koşşullarullarıı
(h(hıız, yoz, yoğğunluk gibi) ve yol geometrik unluk gibi) ve yol geometrik öözelliklerine gzelliklerine gööre dre düüzeltme (azaltma) zeltme (azaltma) 
katsaykatsayıılarlarıı ile dile düüzeltilmesi ile elde edilir.zeltilmesi ile elde edilir.

Buna gBuna gööre, re, ‘‘ii’’ hizmet dhizmet düüzeyinde beklenen kapasite:zeyinde beklenen kapasite:

CCb,ib,i = C= C⋅⋅(Q/C)(Q/C)ii ⋅⋅ ffyyöönn ⋅⋅ ffaağğ ⋅⋅ ffgg ⋅⋅ ffaa ⋅⋅ …… babağığıntntııssıı ile gile göösterilebilir.sterilebilir.

2 2 şşeritli eritli ççift yift yöönlnlüü yollarda pratik kapasite: yollarda pratik kapasite: CCb,ib,i = 2800= 2800⋅⋅(Q/C)(Q/C)ii ⋅⋅ ffyyöönn ⋅⋅ ffgg ⋅⋅ ffaağğ

ÇÇok ok şşeritli yollarda pratik kapasite: eritli yollarda pratik kapasite: CCb,ib,i = C= C⋅⋅(Q/C)(Q/C)ii ⋅⋅ N N ⋅⋅ ffgg ⋅⋅ffaağğ ⋅⋅ ffacemiacemi ⋅⋅ ffkatkatııllıımm

Otoyollarda pratik kapasite: Otoyollarda pratik kapasite: CCb,ib,i = C= C⋅⋅(Q/C)(Q/C)ii ⋅⋅ N N ⋅⋅ ffgg ⋅⋅ffaağğ ⋅⋅ ffacemiacemi



2 2 ŞŞERERİİTLTLİİ ÇÇİİFT YFT YÖÖNLNLÜÜ YOLLARDA BEKLENEN KAPASYOLLARDA BEKLENEN KAPASİİTETE

2 2 şşeritli eritli ççift yift yöönlnlüü yollarda pratik kapasite (HCMyollarda pratik kapasite (HCM’’ye gye gööre):re):

En iyi yol geometrik ve trafik akEn iyi yol geometrik ve trafik akıım kom koşşullarullarıında verilen kapasite denda verilen kapasite değğeri iki yeri iki yöön n 
toplamtoplamıı 2800 bo/sa2800 bo/sa’’tir. tir. 

•• Yolun boykesit (bulunduYolun boykesit (bulunduğğu arazi) durumuna (dau arazi) durumuna (dağğllıık, dk, düüz, dalgalz, dalgalıı, ...),, ...),

•• Yol boyunca sollama yasaYol boyunca sollama yasağığı olan yol boyunun oranolan yol boyunun oranıına,na,

•• Beklenen akBeklenen akıım kom koşşullarullarıına (hna (hıız, yoz, yoğğunluk,unluk,……), (hizmet d), (hizmet düüzeyine),zeyine),

•• AkAkıımdaki tamdaki taşışıt tt tüürlerinin (arlerinin (ağığır tar taşışıt, kamyon, otobt, kamyon, otobüüs, kamyonet,s, kamyonet,……) oran) oranıına,na,

•• AkAkıımmıın yn yöönlere gnlere gööre dare dağığıllıımmıına gna gööre dre düüzeltilerek beklenen kapasite zeltilerek beklenen kapasite 
bulunur:bulunur:

CCii = 2800= 2800⋅⋅(Q/C)(Q/C)ii ⋅⋅ ffyyöönn ⋅⋅ ffgg ⋅⋅ ffaağğ

AkAkıım hacmi ve yol geometrisi ile trafik m hacmi ve yol geometrisi ile trafik öözellikleri belli ise akzellikleri belli ise akıımmıın n hizmet hizmet 
ddüüzeyizeyi belirlenebilirbelirlenebilir →→ QQpp = Q / (ZSK = Q / (ZSK ⋅⋅ ffyyöönn ⋅⋅ ffgg ⋅⋅ ffaağğ) ) 

AkAkıım hacmi ve beklenen HD belli ise, m hacmi ve beklenen HD belli ise, yol enkesitiyol enkesiti belirlenebilirbelirlenebilir
HCM, BHCM, Bööllüüm 8.m 8.



HHİİZMET DZMET DÜÜZEYZEYİİ –– BEKLENEN KAPASBEKLENEN KAPASİİTETE

Hizmet DHizmet Düüzeyizeyi 2 2 şşerit erit ççift yift yöönn
(bo/sa(bo/sa--yol)yol)

2x22x2
(bo/sa(bo/sa--yyöön)n)

2x32x3
(bo/sa(bo/sa--yyöön)n)

HHıızz
(km/sa)(km/sa)

YoYoğğunlukunluk
(t(tşş/km/km--şşerit)erit)

AA 400400 14001400 21002100 U > 90U > 90 k k ≤≤ 1010

BB 800800 20002000 30003000 U > 75U > 75 k k ≤≤ 1515

CC 14001400 30003000 45004500 U > 60U > 60 k k ≤≤ 2525

DD 17001700 36003600 54005400 U > 45U > 45 k k ≤≤ 4040

EE 20002000 40004000 60006000 U > 30U > 30 k k ≤≤ 7070

FF ...... ...... ...... ...... ......

Beklenen (pratik) kapasiteBeklenen (pratik) kapasite

UUtasartasarıımm = U= Ueniyieniyi –– UUortaayortaayıırrııccıı –– UUgenigenişş –– UUyanayanaççııklklııkk –– UUgirgir--ccııkk

QQprojeproje = Q= Qggöözlemzlem / (ZSK / (ZSK ⋅⋅ N N ⋅⋅ ffaağğttşş))

⇒⇒ k = q / Uk = q / U



DDÜÜZELTME KATSAYILARIZELTME KATSAYILARI

AAğığır tar taşışıt (et (eşşdedeğğerlik) derlik) düüzeltme katsayzeltme katsayııssıı:: Kamyon, otobKamyon, otobüüs ve gezinti aras ve gezinti araççlarlarıı
iiççin; ain; ağığır tar taşışıt orant oranıına, yol boyuna ena, yol boyuna eğğimi ve bunun uzunluimi ve bunun uzunluğğuna guna gööre verilen re verilen 
katsaykatsayıılarla bir alarla bir ağığır tar taşışıt et eşşdedeğğerlik katsayerlik katsayııssıı hesaplanhesaplanıır. Ya da arazi r. Ya da arazi 
durumuna (ddurumuna (düüz, dalgalz, dalgalıı, da, dağğllıık) gk) gööre re ççizelgelerle dizelgelerle düüzeltme katsayzeltme katsayııssıı
verilmiverilmişştir.tir.

Hizmet dHizmet düüzeyine gzeyine gööre hacim/kapasite oran (Q/C) katsayre hacim/kapasite oran (Q/C) katsayııssıı:: ÇÇizelgelerle izelgelerle 
verilmiverilmişştir (HCM). Bu katsaytir (HCM). Bu katsayıılar kullanlar kullanıılarak:larak:

1.1. hizmet dhizmet düüzeyine gzeyine gööre re beklenen kapasitebeklenen kapasite bulunabilir,bulunabilir,

2.2. ya da proje hacmi ve yol geometrisi (enkesiti) biliniyorsa ya da proje hacmi ve yol geometrisi (enkesiti) biliniyorsa hizmet dhizmet düüzeyizeyi
tahmin edilebilir,tahmin edilebilir,

3.3. ya da hacim (istem) biliniyor ve istenen hizmet dya da hacim (istem) biliniyor ve istenen hizmet düüzeyi belirlenmizeyi belirlenmişş ise ise yolun yolun 
geometrisine (enkesitine)geometrisine (enkesitine) karar verilebilirkarar verilebilir



DDÜÜZELTME KATSAYILARIZELTME KATSAYILARI

Enkesit geniEnkesit genişşliliğğine gine gööre dre düüzeltme katsayzeltme katsayııssıı:: Her yol tHer yol tüürrüü iiççin ilgili bin ilgili bööllüümde; mde; 
şşerit genierit genişşliliğğine (b/2) ve yan aine (b/2) ve yan aççııklklığığa (yb) ga (yb) gööre re ççizelgelerle dizelgelerle düüzeltme zeltme 
katsaykatsayıılarlarıı verilmiverilmişştirtir.

b/2 yb

Yan aYan aççııklklıık (m)k (m)
Bir yanda engel olanBir yanda engel olan
ççok ok şşeritli/beritli/bööllüünmnmüüşş
yolyol şşerit genierit genişşliliğği (m)i (m)

İİki yanda engel olanki yanda engel olan
2 2 şşeritli eritli ççift yift yöönlnlüü yoyoll
şşerit genierit genişşliliğği (m)i (m)

> 3.5> 3.5 3.33.3 3.03.0 > 3.5> 3.5 3.33.3 3.03.0

> 1.8> 1.8 1.001.00 0.950.95 0.900.90 1.001.00 0.950.95 0.900.90

> 1.2> 1.2 0.990.99 0.940.94 0.890.89 0.980.98 0.930.93 0.880.88

> 0.6> 0.6 0.970.97 0.920.92 0.880.88 0.950.95 0.900.90 0.860.86

> 0.0> 0.0 0.920.92 0.880.88 0.840.84 0.860.86 0.820.82 0.780.78



EKONOMEKONOMİİK KAPASK KAPASİİTETE

Ekonomik Kapasite:Ekonomik Kapasite: Bir yol yatBir yol yatıırrıımmıı yapyapıılmaslmasıı ile elde edilecek (proje ile elde edilecek (proje 
öömrmrüünde) gelirin (yararnde) gelirin (yararıın) gn) güüncellenmincellenmişş dedeğğeri ile yateri ile yatıırrıım dem değğerinin eerinin eşşitlendiitlendiğği i 
trafik detrafik değğeridir.eridir.

−− Otoyol yapOtoyol yapıım maliyeti (altyapm maliyeti (altyapıı--üüstyapstyapıı, kamula, kamulaşşttıırma, aydrma, aydıınlatma vb..),nlatma vb..),
−− TaTaşışıt it işşletme maliyeti (yakletme maliyeti (yakııt, yat, yağğ, lastik, yedek par, lastik, yedek parçça, baka, bakıım vb..),m vb..),
−− BakBakıımm--onaronarıım maliyeti (sanat yapm maliyeti (sanat yapıılarlarıı, drenaj tesisleri, yol g, drenaj tesisleri, yol güüvenlivenliğği, kari, kar--

buz vb..),buz vb..),

−− Kaza maliyeti (maddi hasar, yaralanma, Kaza maliyeti (maddi hasar, yaralanma, ööllüüm vb..),m vb..),
−− Hava kirliliHava kirliliğği maliyeti (..),i maliyeti (..),

++ ZamanZamanıın Ekonomik Den Ekonomik Değğeri: Beri: Büüyyüük ulak ulaşşttıırma projeleri ancak yolun trafirma projeleri ancak yolun trafiğğe e 
aaççıılmaslmasıı ve yolcuve yolcu--yyüük zaman kazanck zaman kazancıınnıın san sağğlayacalayacağığı faydalar ile faydalar ile 
ekonomik yekonomik yöönden donden doğğrulanabilir (feasible) olabilir,rulanabilir (feasible) olabilir,



PROJE TRAFPROJE TRAFİĞİİĞİ

YYııllllıık Ortalama Gk Ortalama Güünlnlüük Trafik (YOGT) annual average daily traffic (AADT)k Trafik (YOGT) annual average daily traffic (AADT)

Zirve saat (en bZirve saat (en büüyyüük saatlik) trafik (maximum hourly traffic)k saatlik) trafik (maximum hourly traffic)

QQtt (Q(Qpp): Tasar): Tasarıım (proje) trafim (proje) trafiğği (design hourly volume)i (design hourly volume)

QQ3030: 30. saatlik trafik (30: 30. saatlik trafik (30thth hourly traffic)hourly traffic)

QQtt = (0.07 = (0.07 ~~ 0.20) x YOGT0.20) x YOGT

00 66 1212 1818 2424
saatlersaatler

QQ



30. Saatlik 30. Saatlik Trafik:Trafik:

SSııra no:    Q (ra no:    Q (ttşş/sa) /sa) SSııra no:    Q (ra no:    Q (ttşş/sa)/sa) SSııra no:   Q (ra no:   Q (ttşş/sa)/sa)
1.1. 72177217 11.             567111.             5671 2121 ……
2.2. 70087008 12.12. …… 2222 ……
3.3. 68036803 13.13. …… …… ……
4.4. 64056405 14.14. …… …… ……
5.5. 61156115 15.15. …… …… ……
6.6. 59105910 …… …… …… ……
7.7. 58825882 …… …… …… ……
8.8. 58435843 …… …… …… ……
9.9. 57365736 …… …… …… ……
10.10. 57125712 20.20. …… 30.30. 33003300

PROJE TRAFPROJE TRAFİĞİİĞİ



YILLIK ORTALAMA GYILLIK ORTALAMA GÜÜNLNLÜÜK TRAFK TRAFİİKK

•• TCKTCK’’nnıın YOGT belirleme yn YOGT belirleme yööntemi:ntemi:

1.1. Otomatik TaOtomatik Taşışıt St Sıınnııflandflandıırma Sayrma Sayıımlarmlarıı (OTSS1)(OTSS1): 601 noktada y: 601 noktada yıılda enaz 4 lda enaz 4 
kere her mevsim enaz 7 gkere her mevsim enaz 7 güün sn süüreyle tareyle taşışınabilir hava basnabilir hava basıınnççllıı hortumlu hortumlu 
cihazlar ile tacihazlar ile taşışıt st sıınnııflandflandıırmalarrmalarıı (otomobil, orta a(otomobil, orta ağğ. ticari ta. ticari taşışıt, otobt, otobüüs, s, 
kamyon, treyler) yapkamyon, treyler) yapııllıır. Elde edilen veriler YOGTr. Elde edilen veriler YOGT’’ye ye ççevrilirken aylevrilirken aylıık k 
dedeğğiişşim katsayim katsayıılarlarıı kullankullanııllıır.r.

2.2. Otomatik TaOtomatik Taşışıt St Sıınnııflandflandıırma Sayrma Sayıımlarmlarıı (OTSS2)(OTSS2): 17 sabit istasyonda : 17 sabit istasyonda 
hareketli ahareketli ağığırlrlıı ööllçüçüm (WIM) cihazm (WIM) cihazıı ile trafik sile trafik sıınnııflandflandıırmalarrmalarıı yapyapııllıır. Sr. Süürekli rekli 
saysayıım yapm yapıılan bu istasyonlarda ayllan bu istasyonlarda aylıık dek değğiişşim katsayim katsayıılarlarıı belirlenir (dibelirlenir (diğğer ker kıısa sa 
ssüüreli sayreli sayıımlarla YOGTmlarla YOGT’’ye ye ççevrilir).evrilir).

3.3. Otomatik TaOtomatik Taşışıt Sayt Sayıımmıı (OTS)(OTS): 361 noktada y: 361 noktada yıılda enaz 4 kere her mevsim lda enaz 4 kere her mevsim 
enaz 7 genaz 7 güün sn süüreyle otomatik sayreyle otomatik sayıım cihazlarm cihazlarııyla yapyla yapıılan saylan sayıımdmdıır. Bu r. Bu 
saysayıımlardan, toplam trafik bilgisi elde edilir. Dolaymlardan, toplam trafik bilgisi elde edilir. Dolayııssııyla yapyla yapıılan saylan sayıımlarmlarıın n 
tataşışıt st sıınnııflarflarıına dana dağığıllıımmıı, en yak, en yakıın sayn sayıım ve sm ve sıınnııflandflandıırma istasyonu verileri rma istasyonu verileri 
ile yapile yapııllıır.r.



PROJE TRAFPROJE TRAFİĞİİĞİ

Varolan trafik:Varolan trafik: Yeni yapYeni yapıılacak ya da gelilacak ya da gelişştirilen yolda, bugtirilen yolda, bugüün var olan trafiktir (sayn var olan trafiktir (sayıım, m, 
ggöözlemle elde edilir).zlemle elde edilir).

DoDoğğan trafik:an trafik: Yeni yapYeni yapıınnıın ulan ulaşışımmıı kolaylakolaylaşşttıırmasrmasıı (k(kıısaltmassaltmasıı) ile ortaya ) ile ortaya ççııkan kan 
trafiktir (trafiktir (ççekim gibi matematik model ya da sorgulama ile elde edilir).ekim gibi matematik model ya da sorgulama ile elde edilir).

ÇÇekilen trafik:ekilen trafik: Bu yeni yapBu yeni yapıınnıın ban başşka Bka B--S arasS arasıından ulandan ulaşışım kolaylam kolaylaşşttıırmasrmasıı ile baile başşka ka 
gegeççkilerden (yeni yapkilerden (yeni yapıınnıın birlen birleşştirmeditirmediğği yerlerden) i yerlerden) ççekilen trafik (sorgulama, ekilen trafik (sorgulama, 
ggöözlemle elde edilir).zlemle elde edilir).

YaratYaratıılan trafik:lan trafik: Yeni yapYeni yapıınnıın gen geççtitiğği bi böölgedeki ekonomik delgedeki ekonomik değğerleri (maden, tarerleri (maden, tarıım, ...) m, ...) 
canladcanladıırmasrmasııyla yarattyla yarattığıığı trafik (ekonomik detrafik (ekonomik değğerlendirme ya da erlendirme ya da öözel modeller ile zel modeller ile 
belirlenebilir).belirlenebilir).

GeliGelişşme (olame (olağğan artan artışış) trafi) trafiğği:i: Belirtilen tBelirtilen tüüm trafik tm trafik tüürlerinin; sonraki yrlerinin; sonraki yııllarda nllarda nüüfusun fusun 
artmasartmasıı ve ekonominin gelive ekonominin gelişşmesi nedeniyle ulamesi nedeniyle ulaşışım isteminde olan dom isteminde olan doğğal artal artışıışıddıır r 
(art(artışış modelleri ile belirlenebilir).modelleri ile belirlenebilir).

Varolan ve doVarolan ve doğğan trafik (ulaan trafik (ulaşışım istemleri), yol bugm istemleri), yol bugüün olsa ortaya n olsa ortaya ççııkacak, hemen gkacak, hemen göörrüülecek trafiktir.lecek trafiktir.

ÇÇekilen ve yaratekilen ve yaratıılan trafik (ulalan trafik (ulaşışım istemleri), yeni yatm istemleri), yeni yatıırrıım yapm yapıılmazsa ortaya lmazsa ortaya ççııkmaz.kmaz.

GeliGelişşme trafime trafiğği dikkate ali dikkate alıınarak bir proje narak bir proje öömrmrüü iiççin yeni yapin yeni yapıınnıın tasarn tasarıım trafim trafiğği i öönceden kestirilmeye nceden kestirilmeye ççalalışıışıllıır (tahmini r (tahmini 
olarak hesap edilir).olarak hesap edilir).

QQprojeproje = (Q= (Qvarolanvarolan + Q+ Qyaratyaratıılanlan + Q+ Qgeligelişşmeme + Q+ Qççekilenekilen) ) ⋅⋅ %projeksiyon %projeksiyon 



KAPASKAPASİİTE TE ÇÖÇÖZZÜÜMLEMESMLEMESİİ

ÜçÜç farklfarklıı kapasite kapasite çöçözzüümlemesi:mlemesi:

1.1. Var olan bir yol ve Var olan bir yol ve üüzerindeki trafik akzerindeki trafik akıımmıınnıı ele alarak bu yolun bu akele alarak bu yolun bu akıım im iççin in 
istenen koistenen koşşullarullarıına yeterlilina yeterliliğğini, uygunluini, uygunluğğu su sıınamak (belirlemek), gelecekte bu namak (belirlemek), gelecekte bu 
yolun akyolun akıımmıın hangi den hangi değğerine kadar ya da kaerine kadar ya da kaçç yyııl yeterli olacal yeterli olacağığınnıı belirlemek.belirlemek.

2.2. Yeni planlanan yol iYeni planlanan yol iççin tasarin tasarıım hacmine gm hacmine gööre yeterli kapasitede re yeterli kapasitede 
boyutlandboyutlandıırmak. Tahmin ettirmak. Tahmin ettiğğimiz (proje) trafik hacmine istenilen, belirlenen imiz (proje) trafik hacmine istenilen, belirlenen 
akakıım kom koşşullarullarıında (HD) yolun kanda (HD) yolun kaçç şşeritli, yarderitli, yardıımcmcıı şşeritlerin boyutu, yatay kurp eritlerin boyutu, yatay kurp 
yaryarııççapapıı, boyuna e, boyuna eğğimi vb gibi geometrik boyutlara karar vermek.imi vb gibi geometrik boyutlara karar vermek.

3.3. Bir yol aBir yol ağığı ya da bir anayol boyunca, ya da bir anayol boyunca, şşiişşeboynu kesimlerin, teboynu kesimlerin, tııkanma kanma 
noktalarnoktalarıınnıın, in, işşletme koletme koşşullarullarıınnıın yetersiz kaldn yetersiz kaldığıığı yerlerin belirlenmesi ve ayerlerin belirlenmesi ve ağığın n 
ya da anayolun tekdya da anayolun tekdüüze bir akze bir akıım kom koşşullarullarıına kavuna kavuşşturulabilmesi iturulabilmesi iççin yapin yapıılan lan 
çöçözzüümleme. mleme. ÖÖzellikle gelizellikle gelişşen (artan) aken (artan) akıımla yakmla yakıın gelecekteki durumu kestirip n gelecekteki durumu kestirip 
öönceden alnceden alıınacak nacak öönlemleri belirlemek.nlemleri belirlemek.



1.1. BeklenenBeklenen kapasite kapasite bulunur: Cbulunur: Cii = C= C*(Q/C)*(Q/C)ii*N*f*N*fgg*f*faağğ*f*facemiacemi

2.2. AkAkıımm hacmi ve yol geometrisi hacmi ve yol geometrisi bellibelli ise akise akıımmıın n HD belirlenebilir: QHD belirlenebilir: Qpp

= Q / = Q / (N*ZSK*f(N*ZSK*fgg*f*faağğ*f*facemiacemi))

3.3. HacimHacim ve beklenen HD belli ise, yol enkesiti ve beklenen HD belli ise, yol enkesiti belirlenebilir.belirlenebilir.

KAPASKAPASİİTE TE ÇÖÇÖZZÜÜMLEMESMLEMESİİ



DaDağğllııkk bir arazide olan, 2 bir arazide olan, 2 şşeritli, eritli, ççift yift yöönlnlüü trafitrafiğğe ae aççıık bir k bir yolun 15yolun 15 km km 
uzunluktaki kesiminde %80 geuzunluktaki kesiminde %80 geççme yasame yasağığı vardvardıır. Bur. Bu yolun:yolun:

-- zirve saat trafik hacmi 180 zirve saat trafik hacmi 180 ttşş/sa/sa

-- tasartasarıım hm hıızzıı 8080 km/sa km/sa şşerit genierit genişşliliğği i 3.33.3 mm ararııza za şşeridi eridi 0.80.8 m,m,

-- AkAkıımlarmlarıın yn yöön dan dağığıllıımmıı 60/40,60/40,

-- Hacmin ortalama Hacmin ortalama %5%5’’ii kamyon kamyon ve %10ve %10’’uu otobotobüüststüür.r.

Verilenlere gVerilenlere gööre:re:
aa-- BuBu yolun yolun dedeğğiişşikik HD iHD iççin (beklenen) kapasiteleri in (beklenen) kapasiteleri nedir?nedir?
bb-- YolunYolun verilen trafik hacmine gverilen trafik hacmine gööre HD nedir?re HD nedir?

SORUSORU



ÇÖÇÖZZÜÜMM

-- AkAkıımm yyöön dan dağığıllıımmıı 60/40 i60/40 iççin in ffyyöönn = = 0.940.94 (HCM T.8(HCM T.8--4)4)

-- ŞŞeriterit 3.30 m3.30 m ve arve arııza za şşeridi eridi 0.80 m0.80 m genigenişşlik ilik iççin in ffgg ççizelgede,izelgede,

-- AAğığırr tataşışıt t eeşşdedeğğerlikerlik katsaykatsayıılarlarıı HDHD’’nene ggööre kamyon (re kamyon (EEkk) ve otob) ve otobüüs s 
((EEbb) i) iççin in ççizelgede,izelgede,

-- DaDağğllııkk bböölgede %80 gelgede %80 geççme yasame yasağığı olan bir yol iolan bir yol iççin in HDHD’’nene ggööre re Q/CQ/C
oranlaroranlarıı ççizelgedeizelgede verilmiverilmişştir:tir:

HDHD AA BB CC DD EE

Q/CQ/C11 0.020.02 0.120.12 0.200.20 0.370.37 0.800.80

ffgg
22 0.750.75 0.750.75 0.750.75 0.750.75 0.880.88

EEbb
33 5.05.0 5.25.2 5.25.2 5.25.2 5.25.2

EEkk
33 7.07.0 10.010.0 10.010.0 12.012.0 12.012.0

11 HCM 2000, Tablo 8.1HCM 2000, Tablo 8.1
22 HCM 2000, Tablo 8.5HCM 2000, Tablo 8.5
33 HCM 2000, Tablo 8.6HCM 2000, Tablo 8.6
33 HCM 2000, Tablo 8.6HCM 2000, Tablo 8.6



AAğığır tar taşışıt katsayt katsayııssıı ffaağğ hesabhesabıı ::
ffaağğ = 1 / [1 + = 1 / [1 + ppkk⋅⋅((EEkk -- 1) + 1) + ppbb⋅⋅((EEbb --1) + 1) + ... ]... ]

–– A HD iA HD iççin           in           ffaağğ = 1 / [1 + = 1 / [1 + 0.050.05⋅⋅((7 7 -- 1) 1) +0.1+0.1⋅⋅((5 5 -- 1)] = 1)] = 0.5880.588

–– B ve C HD iB ve C HD iççin   in   ffaağğ = 1 / [1 + = 1 / [1 + 0.050.05⋅⋅((10 10 -- 1) 1) +0.1+0.1⋅⋅(5.2(5.2 -- 1)] = 1)] = 0.5350.535

–– D ve E HD iD ve E HD iççinin ffaağğ = 1 / [1 + = 1 / [1 + 0.050.05⋅⋅((12 12 -- 1) 1) +0.1+0.1⋅⋅(5.2(5.2 -- 1)] = 1)] = 0.5080.508

BuBu durumda HD gdurumda HD gööre re hizmethizmet hacimleri:hacimleri: CCi i = 2800 = 2800 ⋅⋅ ((Q/C)Q/C)i i ⋅⋅ ffyyöön n ⋅⋅ ffg g ⋅⋅ ffaağğ

QQhh = = 2800*0.02*0.94*0.75*0.5882800*0.02*0.94*0.75*0.588 = 23 = 23 ttşş/sa     A HD i/sa     A HD iççin olur, in olur, 

QQhh = = 2800*0.12*0.94*0.75*0.5352800*0.12*0.94*0.75*0.535 = 127 = 127 ttşş/sa   B HD i/sa   B HD iççin olur, in olur, 

QQhh = = 2800*0.20*0.94*0.75*0.5352800*0.20*0.94*0.75*0.535 = 211 = 211 ttşş/sa   C HD i/sa   C HD iççin olur,in olur,

QQhh = = 2800*0.37*0.94*0.75*0.5082800*0.37*0.94*0.75*0.508 = 371 = 371 ttşş/sa   D HD i/sa   D HD iççin olurin olur

QQhh = = 2800*0.80*0.94*0.88*0.5082800*0.80*0.94*0.88*0.508 = 941 = 941 ttşş/sa   E HD i/sa   E HD iççin in olurolur

ÇÖÇÖZZÜÜMM



BuBu yolda verilen hacme gyolda verilen hacme gööre HD karar vermek ire HD karar vermek iççin beklenen en bin beklenen en büüyyüük (ZS hacmini) k (ZS hacmini) 
hacmi hacmi bulmalbulmalııyyıız.z.

QQbb = = QQgg / ZSK/ ZSK idi   idi   

HCM T.8HCM T.8--3 de Q = 200 3 de Q = 200 ttşş/sa i/sa iççin ZSK = in ZSK = 0.870.87

QQbb = 180 / = 180 / 0.870.87 = 207 = 207 ttşş/sa/sa

Hizmet dHizmet düüzeyleri izeyleri iççin beklenen kapasiteler:in beklenen kapasiteler:
AA HD iHD iççin   23 in   23 ttşş/sa  /sa  

BB HD iHD iççin 127 in 127 ttşş/sa  /sa  

CC HD iHD iççin 211 in 211 ttşş/sa /sa 

DD HD iHD iççin 371 in 371 ttşş/sa idi..../sa idi....

Bu durumda  Bu durumda  ““CC”” ya da daha iyi koya da daha iyi koşşullarda ullarda ççalalışıışıyoryor

ÇÖÇÖZZÜÜMM



ULAULAŞŞTIRMA STIRMA SİİSTEM STEM ÖÖZELLZELLİİKLERKLERİİ

Yollar, ulaYollar, ulaşşttıırma sisteminin temel bilerma sisteminin temel bileşşenleridir. Dolayenleridir. Dolayııssııyla yollaryla yollarıın tasarn tasarıım m 
öözellikleri, yol azellikleri, yol ağığı üüzerindeki akzerindeki akışışlarlarıı ve bunlarve bunlarıın denetimi ile yn denetimi ile yöönetimi inetimi iççin in 
yapyapıılan ilan işşlemleri lemleri öönemli binemli biççimde etkiler. Yollarimde etkiler. Yollarıın ve yol sistemlerinin verdin ve yol sistemlerinin verdiğği i 
hizmet temelde 2 bahizmet temelde 2 başşllııkta irdelenebilir:kta irdelenebilir:

•• EriErişşilebilirlik (accessibility)ilebilirlik (accessibility): Herhangi bir ba: Herhangi bir başşlanglangııçç (B) noktas(B) noktasıından, bir ndan, bir 
varvarışış (V) noktas(V) noktasıına erina erişşim kolaylim kolaylığıığı

•• Hareketlilik (mobility):Hareketlilik (mobility): Yol aYol ağığı üüzerindeki hareket etme kolaylzerindeki hareket etme kolaylığıığı

HareketliliHareketliliğğin artmasin artmasıı, ula, ulaşışım isteminin (talebinin) artmasm isteminin (talebinin) artmasıı anlamanlamıına gelir. na gelir. 
Artan talebi en ekonomik, gArtan talebi en ekonomik, güüvenli, hvenli, hıızlzlıı ve ve ççevreye saygevreye saygııllıı bibiççimde imde 
karkarşışılamak ilamak iççin ulain ulaşışım planlamasm planlamasıı yapyapııllıır.r.



ULAULAŞŞTIRMA PLANLAMASITIRMA PLANLAMASI

1.1. BBüüyyüümeden dolaymeden dolayıı
-- NNüüfus artfus artışıışı
-- Ekonomik bEkonomik büüyyüümeme
-- DolayDolayııssııyla ulayla ulaşışım talebini arttm talebini arttıırrıırr

2.2. Trafikteki artTrafikteki artışıştan dolaytan dolayıı

-- (hacim)/(kapasite) (hacim)/(kapasite) ~~0.850.85 ⇒⇒ ttııkankanııklklııklar baklar başşlarlar

3.3. Kent ve bKent ve böölge dlge düüzeyindeki fiziksel bzeyindeki fiziksel büüyyüümeden dolaymeden dolayıı
-- Arazi kullanArazi kullanıım planlamasm planlamasıı gereksinimigereksinimi

4.4. GeliGelişşen ekonomiden dolayen ekonomiden dolayıı
-- YatYatıırrıım m –– İşİşletme letme –– BakBakıım maliyetleri m maliyetleri öönemlidirnemlidir
-- Ara hizmet, depolanamaz, geri dAra hizmet, depolanamaz, geri döönnüüşşttüürrüülemez, .. vblemez, .. vb

5.5. DDışışsal etkilerinden dolaysal etkilerinden dolayıı
-- ÇÇevre (ievre (işşitsel, gitsel, göörsel, kimyasal, hidrolojik .. vb)rsel, kimyasal, hidrolojik .. vb)
-- EnerjiEnerji
-- GGüüvenlikvenlik



KARAYOL PROJELENDKARAYOL PROJELENDİİRMERME

1.1. GEGEÇÇKKİİ ARAARAŞŞTIRMASI:TIRMASI: OlasOlasıı gegeççkilerin tkilerin tüümmüü kküçüüçük k ööllççekli haritada ekli haritada 
belirlenir. Anabelirlenir. Ana--talitali--trafiktrafik--topotopoğğrafik zorunlu noktalar..rafik zorunlu noktalar..

2.2. ETETÜÜD:D: Belirlenen seBelirlenen seççeneklerin, boykesitleri de eneklerin, boykesitleri de ççııkarkarıılarak geometrileri larak geometrileri 
denetlenir. Gedenetlenir. Geççki araki araşşttıırmasrmasıı yapyapıılacak koridora (100lacak koridora (100--600m geni600m genişşiliiliğğnde) nde) 
karar verilir (bu akarar verilir (bu aşşama sonuna kadar iama sonuna kadar işşi TCK kendi yapar, sonrasi TCK kendi yapar, sonrasıınnıı ihale ihale 
eder).eder).

3.3. İİSTSTİİKKŞŞAF:AF: Arazi Arazi üüzeri dolazeri dolaşşarak kearak keşşif. Yer yer deneyler, bitki if. Yer yer deneyler, bitki öörtrtüüssüü, zemin , zemin 
eeğğim durumu, tehlikeli noktalar, kayalim durumu, tehlikeli noktalar, kayalııkk--bataklbataklıık kesimler, maden ocaklark kesimler, maden ocaklarıına na 
yakyakıınlnlıık, su gek, su geççiişşi vb.. belirlenir.i vb.. belirlenir.

4.4. EKONOMEKONOMİİK DEK DEĞĞERLENDERLENDİİRME:RME: TCK bunu uygulama TCK bunu uygulama ööllççeeğği olan i olan 
1/20001/2000’’de ister. Tde ister. Tüüm fayda ve maliyetler hesaplanm fayda ve maliyetler hesaplanıır.r.

5.5. UYGILAMA PROJESUYGILAMA PROJESİİ..

6.6. UYGULAMA (aplikasyon):UYGULAMA (aplikasyon): Uygulama projesinin araziye Uygulama projesinin araziye ççakakıılmaslmasıı..



KORKORİİDOR DOR -- GGÜÜZERGAH SEZERGAH SEÇÇİİMMİİ

GGüüzergah belirlenmesinde dikkate edilmesi gereken temel noktalar:zergah belirlenmesinde dikkate edilmesi gereken temel noktalar:

1.1. Bilinen ya da tahmin edilen BBilinen ya da tahmin edilen B--V yapV yapııssıı ile istem (talep) hacimleri kestirimiile istem (talep) hacimleri kestirimi

2.2. GeliGelişşme me öözelliklerizellikleri

3.3. TopografyaTopografya

4.4. DoDoğğal kal kııssııtlartlar

5.5. Taban zemini koTaban zemini koşşullarullarıı

6.6. AkaAkaççlama (drenaj) yaplama (drenaj) yapııssıı

7.7. Ekonomik Ekonomik öözelliklerzellikler

8.8. ÇÇevresel evresel öözelliklerzellikler

9.9. Sosyal Sosyal öözelliklerzellikler

istem istem ööngngöörrüüssüü

mmüühendislik hendislik 

üülke lke –– bböölgelge
ööllççeeğğindeinde
dodoğğrulanabilirrulanabilir
ssüürdrdüürrüülebilirlebilir



GEGEÇÇKKİİ ARAARAŞŞTIRMASINDA GENEL TIRMASINDA GENEL İİLKELERLKELER

GeGeççki araki araşşttıırmasrmasıında genel ilkeler:nda genel ilkeler:

1.1. Ana Ana zorunluzorunlu noktalarnoktalar tam tam olarakolarak birlebirleşştirilmelidirtirilmelidir.  Plan .  Plan veve
boykesitteboykesitte bunlarabunlara tam tam uyulmaluyulmalııddıırr..

2.2. GeGeççkiki, , ööncedennceden belirlenenbelirlenen geometrikgeometrik standartlarstandartlarıınn altaltıınana
ddüüşşmemelidirmemelidir. . BunuBunu sasağğlarkenlarken ekonomikekonomik olmasolmasıınana dikkatdikkat
edilmelidiredilmelidir..

3.3. GeGeççkininkinin geometrikgeometrik standartlarstandartlarıı, , projeproje öömrmrüü boyuncaboyunca
yeterliyeterli olmalolmalııddıırr..

4.4. YapYapıılacaklacak yolyol, , kullankullanıımm amacamacıınana uygunuygun olmalolmalııddıırr ((gereksizgereksiz
genigenişş yolyol,  ,  ttııkanmayakanmaya nedenneden olurolur).).



GEGEÇÇKKİİ ARAARAŞŞTIRMASINDA DTIRMASINDA DİİKKAT EDKKAT EDİİLECEKLERLECEKLER

GeGeççki araki araşşttıırmasrmasıında gnda gööz z öönnüünde tutulmasnde tutulmasıı gereken etkenler:gereken etkenler:

1.1. GeGeççkiki, , ööncedennceden belirlenenbelirlenen geometrikgeometrik standartlarstandartlarıınn altaltıınana ddüüşşmemelidirmemelidir. . BunuBunu sasağğlarkenlarken ekonomikekonomik
olmasolmasıınana dikkatdikkat GeGeççkiki; ; bböölgeninlgenin ekonomikekonomik veve demografikdemografik yapyapııssıınana dahadaha ççokok hizmethizmet edecekedecek
yerdenyerden gegeççirilmelidiririlmelidir..

2.2. ProjeProje kalitesindenkalitesinden ((yolyol geometrikgeometrik standartlarstandartlarıındanndan) ) vazgevazgeççmedenmeden olabildiolabildiğğinceince azaz topraktoprak iişşii olacakolacak
şşekildeekilde yolyol gegeççirilmelidiririlmelidir..

3.3. YolYol, , jeolojikjeolojik olarakolarak uygunuygun arazidenaraziden gegeççirilmelidiririlmelidir..

4.4. YolYol, , dodoğğalal drenajadrenaja elverielverişşlili arazidenaraziden gegeççirilmelidiririlmelidir..

5.5. YolYol boyuncaboyunca eeğğimim kaybkaybıı olmamalolmamalııddıırr ((gGereksizgGereksiz yereyere iniinişş ççııkkışış olmamalolmamalııddıırr. . AAğığırr tataşışıtlartlarıınn hhıızz
kazanmaskazanmasıı iiççinin palyepalye yapyapıılabilirlabilir).).

6.6. YolYol, , akarsuakarsu gegeççiişşlerindelerinde EYSSEYSS’’ndennden dahadaha yyüüksekksek birbir kottankottan gegeççirilmelidiririlmelidir..

7.7. YeniYeni yollaryollar, , eskieski yollarlayollarla tehlikelitehlikeli kavkavşşaklaraklar oluoluşşturmamalturmamalııddıırr. . KesiKesişşmelermeler olabildiolabildiğğinceince dikdik aaççıı ileile
yapyapıılmallmalııddıırr.. DemiryoluDemiryolu ileile eeşşddüüzeyzey kavkavşşakak oluoluşşturmaktanturmaktan kakaççıınnıılmallmalııddıırr..

8.8. KamulaKamulaşşttıırmarma bedelininbedelinin azaz olacaolacağığı yaya dada kamukamu arazilerindenarazilerinden yolyol gegeççirilmelidiririlmelidir..

9.9. KamuyuKamuyu ((hastanehastane, , okulokul..) ..) rahatsrahatsıızz edecekedecek şşekildeekilde yolyol gegeççirilmemelidiririlmemelidir..

10.10. YolYol bakbakıımm masraflarmasraflarıı azaz olacakolacak şşekildeekilde yolyol gegeççirilmelidiririlmelidir ((kkööttüü havahava şşartlarartlarıı dikkatedikkate alalıınaraknarak, , 
arazilerinarazilerin kuzeyekuzeye bakanbakan yamayamaççlarlarıındanndan yolyol gegeççirilmemeyeirilmemeye ççalalışıışılmallmalııddıırr))..

11.11. GeGeççkiki, , ininşşaattaaatta kullankullanıılacaklacak malzememalzeme ocaklarocaklarıınana yakyakıınn yerdenyerden gegeççirilmelidiririlmelidir



KARAYOLU TASARIM ELEMANLARIKARAYOLU TASARIM ELEMANLARI

1.1. Yatay Geometri ElemanlarYatay Geometri Elemanlarıı::

•• TeTeğğetler (doetler (doğğru),ru),

•• yatay eyatay eğğriler (yatay kurb, R:sabit),riler (yatay kurb, R:sabit),

•• gegeççiişş eeğğrileri (R: rileri (R: ∞∞ →→ R)R)

2.2. DDüüşşey Geometri Elemanlarey Geometri Elemanlarıı::

•• KKıırmrmıızzıı ççizgiler ve eizgiler ve eğğimleriimleri

•• ddüüşşey kurbalar (uygun gey kurbalar (uygun göörrüüşş uzunluklaruzunluklarıı, aka, akaççlama..)lama..)

3.3. Enkesit ElemanlarEnkesit Elemanlarıı::

•• ŞŞerit genierit genişşlikleri, banketler, yan alikleri, banketler, yan aççııklklııklar, orta ayklar, orta ayıırrııccıılar,lar,

•• ççatatıı eeğğimi, dever,imi, dever,

•• akaakaççlama elemanlarlama elemanlarıı (menfez, hendek..),(menfez, hendek..),

•• yarma ve dolgularyarma ve dolgular



YOL GEOMETRYOL GEOMETRİİK STANDARDI SEK STANDARDI SEÇÇİİMMİİ

Bir yolda yapBir yolda yapıılan 20 dakikallan 20 dakikalıık sayk sayıım sonunda bir ym sonunda bir yöönde gende geççen taen taşışıt sayt sayııssıı 250 250 
ve karve karşışıllııklklıı akakıım hacimleri denk ise:m hacimleri denk ise:

•• Bu sayBu sayııma gma gööre yolun beklenen hacmi ne kadardre yolun beklenen hacmi ne kadardıır?r?

•• Bu yol trafik akBu yol trafik akıım kom koşşullarullarıınnıın n ““CC”” hizmet dhizmet düüzeyinde  olmaszeyinde  olmasıı istenirse, kaistenirse, kaçç
şşerit gereklidir (ZSKerit gereklidir (ZSK’’yyıı; 2 ; 2 şşeriterit--ççift yift yöönlnlüü yol iyol iççin 0.44, in 0.44, ççok ok şşeritli yol ieritli yol iççin 0.75 in 0.75 
kabul ediniz)?kabul ediniz)?

•• Bu seBu seççtitiğğiniz iniz şşerit sayerit sayııssıına gna gööre ve istenen hizmet dre ve istenen hizmet düüzeyine gzeyine gööre yolun re yolun 
beklenen (pratik) kapasitesi ne kadardbeklenen (pratik) kapasitesi ne kadardıır?r?

•• SaySayıım (gm (göözlem) dezlem) değğeri 1100 taeri 1100 taşışıt /sa olmast /sa olmasıına gna gööre, aynre, aynıı sorularsorularıın yann yanııttıınnıı
ne olur?ne olur?

HizmetHizmet
DDüüzeyi   zeyi   

2 2 ŞŞeritli Yol (eritli Yol (ççift yift yöön) n) 
(ta/sa)(ta/sa)

3 3 ŞŞeritli Yol (eritli Yol (ççift yift yöön)n)
(ta/sa)(ta/sa)

2x2 (tek y2x2 (tek yöön)n)
(ta/sa)(ta/sa)

2x3 (tek y2x3 (tek yöön)n)
(ta/sa)(ta/sa)

AA 400400 900900 14001400 24002400

BB 900900 18501850 20002000 35003500

CC 14001400 29002900 36003600 48004800

DD 18001800 36003600 40004000 54005400



ÇÖÇÖZZÜÜMM

GGöözlenen hacim: Q = 250 zlenen hacim: Q = 250 ⋅⋅ (60/20) = 750 t(60/20) = 750 tşş/sa./sa.

Bu sayBu sayııma gma gööre yolun beklenen hacmi ne kadardre yolun beklenen hacmi ne kadardıır?r?

•• 2 2 şşeriterit--ççift yift yöön yol in yol iççin Qin Qb,Cb,C = 750 / 0.44 = 1705 t= 750 / 0.44 = 1705 tşş/sa,/sa,

•• ÇÇok ok şşeritli yol Qeritli yol Qb,Cb,C = 750 / 0.75 =  1000 t= 750 / 0.75 =  1000 tşş/sa olur./sa olur.

EEğğer;er;

•• 2 2 şşeriterit--ççift yift yöön yapn yapııllıırsa, rsa, ““CC”” HDHD’’de beklenen kapasite 1400 tde beklenen kapasite 1400 tşş/sa, ama yol /sa, ama yol 
““DD”” HDHD’’de de ççalalışıışır ve bu kor ve bu koşşullarda 1800 tullarda 1800 tşş/sa beklenen kapasitesi vard/sa beklenen kapasitesi vardıır.r.

•• 3 3 şşeritli yol yaperitli yol yapııllıırsa rsa ““BB”” HDHD’’de hizmet verebilir,de hizmet verebilir,

•• ÇÇok ok şşeritli yaperitli yapııllıırsa rsa ““AA”” HDHD’’de hizmet verir.de hizmet verir.

HizmetHizmet
DDüüzeyi   zeyi   

2 2 ŞŞeritli Yol (eritli Yol (ççift yift yöön) n) 
(ta/sa)(ta/sa)

3 3 ŞŞeritli Yol (eritli Yol (ççift yift yöön)n)
(ta/sa)(ta/sa)

2x2 (tek y2x2 (tek yöön)n)
(ta/sa)(ta/sa)

2x3 (tek y2x3 (tek yöön)n)
(ta/sa)(ta/sa)

AA 400400 900900 14001400 24002400

BB 900900 18501850 20002000 35003500

CC 14001400 29002900 36003600 48004800

DD 18001800 36003600 40004000 54005400



TCK YOL GEOMETRTCK YOL GEOMETRİİK STANDARTLARIK STANDARTLARI



YATAY GEOMETRYATAY GEOMETRİİ (YATAY KURB (YATAY KURB ÖÖZELLZELLİİKLERKLERİİ))

1.1. Yatay kurb yarYatay kurb yarııççapapıı: R: R

2.2. Sapma aSapma aççııssıı: : ΔΔ

3.3. Yatay eYatay eğğri (y. kurb, developman, ari (y. kurb, developman, aççıınnıım) uzunlum) uzunluğğuu: D: D

o

o

360

ΔRπ2D ⋅⋅⋅=

4.4. TeTeğğet uzunluet uzunluğğuu: t : t TF  SSTOt == ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=

2
ΔtgRt

5.5. Bisektris uzunluBisektris uzunluğğuu: b: b SBb = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= 1

2
Δsecb

tt
11tt 11

OO11

RR 11RR
11

bb11

SS11

T T OO 11

BB11

T T FF11

ΔΔ11

ΔΔ11



YATAY GEOMETRYATAY GEOMETRİİ (YATAY KURB (YATAY KURB ÖÖZELLZELLİİKLERKLERİİ))

tt
11tt 11

OO11

RR 11RR
11

bb11

SS11

T T OO 11

BB11

T T FF11

ΔΔ11

ΔΔ11

o

o

360
ΔRπ2D 1

11 ⋅⋅⋅=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅===

2
ΔtgRTF  SSTOt 1

111111

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −== 1

2
ΔsecSBb 1

111



YATAY GEOMETRYATAY GEOMETRİİ (ENKES(ENKESİİT NOKTALARI)T NOKTALARI)

Enkesit alEnkesit alıınacak kesitlernacak kesitler:

1.1. BaBaşşlanglangııçç (0+000(0+0000000..) ve var..) ve varışış noktasnoktasıındanda

2.2. Yatay eYatay eğğrilerin barilerin başşlanglangııçç (TO(TOnn), orta (B), orta (Bnn) ve son noktas) ve son noktasıında (TFnda (TFnn))

3.3. Hektometrelerde (0+100Hektometrelerde (0+1000000 ..)..)

4.4. KKööprprüü gibi sanat yapgibi sanat yapııssıı gereken gegereken geççiişşlerdelerde

5.5. GeGeççkinin, herbir tesviye ekinin, herbir tesviye eğğrisini kestirisini kestiğği noktadai noktada

6.6. ArdArdışıışık 2 enkesit arask 2 enkesit arasıı uzunluuzunluğğun 25.0 mun 25.0 m’’yi ayi aşşttığıığı kesimlerdekesimlerde

7.7. KKıırmrmıızzıı ççizgi geizgi geççirildikten sonra, akairildikten sonra, akaççlama elemanlama elemanıı uygulamasuygulamasıı gereken gereken 
noktalardanoktalarda

8.8. DDüüşşey eey eğğri uygulamasri uygulamasıı ssıırasrasıında alnda alıınan ve knan ve kıırmrmıızzıı kot hesabkot hesabıı yapyapıılan lan 
noktalardanoktalarda

9.9. Dever uygulamasDever uygulamasıı ssıırasrasıında alnda alıınan ve knan ve kıırmrmıızzıı kot hesabkot hesabıı yapyapıılan lan 
noktalardanoktalarda
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