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Giriş
Bu bilgi paketi, Crossrail çalışma alanlarını
düzenli olarak ziyaret etmeyen kamyon sürücüleri
için tasarlanmıştır. Londra’nın yollarını konusunda
savunmasız yol kullanıcıları ile paylaşma ile ilgili
bilmeniz gerekenleri ve sizin ve taşınızın güvenliği
hakkında bazı temel bilgileri ele almaktadır.
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Crossrail Sürücü
Bilgi Paketi
Crossing the Capital
Connecting the UK

Bir bisikletli, bir kamyonla çarpıştığında bir arabayla çarpışmaya
kıyasla 25 kat daha yüksek bir ölüm riski taşımaktadır!
Gerçekler
Londra’daki kamyon/bisikletli çarpışmalarının büyük bir oranı, özellikle döner kavşaklar ve
sola dönüşlerde olmak üzere, kavşaklarda gerçekleşmektedir. Bu çarpışmaların analizi,
bu kazaların bisikletlinin ölümü ile sonuçlanan neredeyse yarısının kavşaklardaki sola
dönüş manevraları sırasında olduğunu göstermektedir. Bu olayların neredeyse tümünde,
kamyon sürücüyü bisikletliyi görmemiş veya yeterli yer vermemiştir.

Nedenler
Kamyon Sürücüleri
Şunları yapmama:
• Aynaları kontrol etmek
• Yeterli alan bırakmak

“Güvenlik, yaptığımız
her şeyde bir numaralı
önceliğimizdir”

• Hızı kontrol etmek
• Konsantre olmak
• Sürüşe hazır olmak
Ciclista
Şunları yapmama:
• Akla uygun bir şekilde sürüş yapmak
• Uyarılardan yararlanmak
• Görmek ve önceden plan yapmak
• Riskleri değerlendirmek
• Duymak ya da konsantre olmak
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Londra’nın Yollarının
Savunmasız Yol
Kullanıcıları ile
Paylaşılması
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Connecting the UK

Londra’daki Bisikletli Türleri
Ara sıra binen ve çocuk bisikletliler, çoğunlukla saatte 5-10 millik oldukça yavaş bir hızda
yolculuk etmektedir. Yetişkinler, dağ bisikleti kullanabilir ve ışıklarının olmaması mümkündür.
Diğer bisikletlilerin kontrol becerileri ve gözlem yeteneklerinden yoksun olabilirler.
Kaldırımda bisiklet kullanıyor ve yolda bulunan trafiğe bakmaksızın taşıt yoluna tekrar
karışıyor olabilirler. Sürüşleri kararsız olabilir; geçerken onlara yeterince alan verin.

Düzenli binen bisikletçiler, saatte 10-15 mil hızla yolculuk
etmektedir. Sürücünün biraz daha dik konumlandığı “şehir”
bisikletlerine biniyor olabilirler. Ya yüksek görünürlüğe sahip
kıyafetler ya da olağan kıyafetler.
giyebilirler.
Öne geçebilmek için trafik kuyruğunun içinden geçmeleri
çok daha muhtemeldir.
Yarım metre kadar yol kenarından gitmeleri muhtemeldir. Bu,
onlara yol yüzeyindeki çukur veya diğer problemleri aşma
alanı sağlar.
Sabit taşıtları geçerken daha da uzakta olabilirler; çünkü
aniden açılan kapılar bisikletliler için önemli bir tehlikedir.

Deneyimli bisikletliler, standart şehir trafiğine ayak
uydurmayı hedefleyecek ve saatte 20 mile kadar veya
bu hızın üstünde bir hızı koruyacaktır. Genellikle 6 mil ve
üzeri, yani daha uzun mesafelerde yolculuk etmektedirler.
Başta yolun güvenli geçiş için çok dar olduğu durumlar
olmak üzere, çoğu durumda deneyimli bisikletlilerin şeridin
ortasında kalmasını bekleyin. Bir trafik kuyruğunu dıştan
geçmeleri daha muhtemeldir – bu, onları kavşakta yolculuk
ederken diğer trafik açısından daha görünür kılmaktadır.
Spesifik bisikletçi kıyafetleri giymeleri ve “yarış” tarzı
bisikletler sürmeleri daha muhtemeldir. Daha kararlı olabilir
ve trafikteki boşluklardan yararlanarak öncelik iddiasında
bulunabilirler – sadece daha küçük oldukları için yol
vermelerini beklemeyin!

Açıklamalar, London Cycling Campaign
(LCC) ile birlikte ulusal bisikletçiler
örgütü Cyclists’ Touring Club (CTC)
tarafından sağlanmıştır
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Londra’nın Yollarını
Güvenle Paylaşma
İlkeleri
Bisikletli Bilinci
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• Kamyonunuzun etrafında gördüğünüzden daha fazla bisikletli bekleyin.
• Hareket etmeden, manevra yapmadan ve durmadan önce tüm
aynalarınızı iki kere kontrol edin
• Çukurlardan, drenaj kapaklarından kaçan ve daha büyük taşıtların yan
rüzgârlarıyla baş etmeye çalışan bisikletlilerin kararsız görünebileceğini bilin

Sorumluluk Alma
• Bisikletlilere mümkün olduğunca çok alan verin.
• Kavşaklarda ileri dur çizgilerine girmeyin.
• Sizi görmeleri için bisikletlilerle göz teması kurun.
• Bir bisikletlinin geldiğinizi duyduğunu varsaymayın. Sürücü,
sağır, işitme güçlüğüne sahip ya da kulaklıktan müzik dinliyor
olabilir.
• Her zaman yoldan karşıya geçmeye başlayan yayalara/çocuklara
yol verin. Sağır, işitme güçlüğüne sahip ya da kulaklıktan müzik
dinliyor olabilirler.

Çevreniz
• Kamyonunuzun boyutunun, küçük bir çarpışmada bile bir bisikletli,
motosikletli ya da yayayı daha kötü hale getireceğini unutmayın
• Görüşünüzü en üst düzeye çıkarmak ve bisikletlileri tespit etmek için,
taşıtınızda güvenlik aynaları, yer altı çubukları ve yan sensörler olduğundan
emin olun.

7. 5 T

• Her zaman kontrolde olun ve sürüş sırasında cep telefonu ya da CB telsiz
kullanmayın.
• Manevralarınızı planlayın ve özellikle sola dönüş ve döner kavşaklarda
bisikletlilere yeterli alan ve zaman verin
• Geri gidiş ve güç manevralar için bir manevracıdan yararlanın
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Savunmasız Yol
Kullanıcıları ile
Çarpışmalar
Bisikletliler ve Çarpışmalar
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Connecting the UK

Pedallı bisikletliler ve kamyonlar arasında 6 ana çarpışma
türü bulunmaktadır. Bunlar, çarpışmalarda ölen
bisikletlilerin çoğunluğunu açıklamaktadır.
• Sola dönen kamyonun bisikletliyi görmemesi
• Kamyon sürücüsünün bisikletli gelirken kapısını açması
• Kamyonun bisikletliyi geçmesi
• Sola dönen kamyonun bisikletliyi görmemesi
• Kamyonun yakın olması ve çarpması
• Kamyonun yola giren bisikletliyi görmemesi
Bir kamyon ve bir bisikletli arasındaki bir çarpışmada,
yaralanan veya ölen her zaman bisikletlidir. Profesyonel
sürücüler, her zaman bisikletliler ile çarpışmayı veya
kıl payı durumları önlemek için ekstra özen gösterme
sorumluluğuna sahiptir (bu bilgi paketindeki “çarpışmanın
nedenleri” bölümüne bakın).

Diğer Savunmasız Yol Kullanıcıları
Crossrail kamyon sürücüleri, yolu motosikletliler, elektrikli
tekerlekli sandalyeler, scooterlar ile yaya, çocuk ve engelliler
ile paylaşırken ekstra özenli olmalıdır.

Şunlara özel önem verilmelidir:
1. Bırakma ve alma saatleri sırasında okullar ve kreşlerin
yakınında dikkatli olma
2. Elektrikli tekerlekli sandalye ve scooter kullanıcıları,
arkadan yaklaşırsanız sizi görmemiş veya
duymamış olabilir.
3. Her zaman okuldan ayrılan ya da otobüs, şeh.
otobüs ve arabadan çıkan çocukların yola fırlamasına
karşı tetikte olun
4. Özellikle çocukları varsa, dönmekte olduğunuz yolda
karşıdan karşıya geçen yayalara öncelik tanıyın.
5. Geçerken birden ortaya çıkabilecekleri için, kavşaklarda
motosiklet türü taşıtlara karşı tetikte olun.
6. Okullar, bakım evleri, hastaneler ve kliniklerin
yakınındaki uyarı ve levhaları gözetin – savunmasız
yol kullanıcılarının olduğunu ve özenli ve daha dikkatli
olunması gerektiğini gösterirler
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Savunmasız Yol
Kullanıcıları ile
Çarpışma Nedenleri
KAPI AÇMA

BİSİKLETLİ YOLA GİRER

Kapıyı açmadan önce daima
aynaları kontrol edin!

Yola giren bisikletlilere
dikkat edin!

Kamyon sürücüsü, bisikletli
geçerken kapısını açar.

Bisikletli, kaldırımdan kamyonun
yoluna çıkar.

ÇOK YAKIN

Crossing the Capital
Connecting the UK

Bu 6 çarpışma
türü, bisikletli
ve kamyonların
olduğu ölümcül
çarpışmaların
neredeyse yarısını
oluşturur.

SOLA DÖNÜŞ

Mesafenizi koruyun!

Kör noktaları kontrol edin;
dönmeden bir daha bakın!

Kamyon sürücüsü düz ya da geri
giderek bisikletliyi ezer.

Sola dönen kamyon, yandaki
bisikletliyi görmez.
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Savunmasız Yol
Kullanıcıları ile
Çarpışma Nedenleri
GEÇİŞ

SAĞA DÖNÜŞ

Kamyon sürücüsü, bisikletli
için yeterli alan bırakmaz!

Kamyon sürücüsü,
bisikletliyi görmez ve
onun yoluna döner.

Kamyon sürücüsü, bisikletli için
yeterli alan bırakmaz.

Kamyon sürücüsü, bisikletliyi görmez
ve onun yoluna döner.

Crossing the Capital
Connecting the UK

Çarpışmalara
devam

Otoyol Kurallarının, yolu
Savunmasız Yol Kullanıcıları
ile paylaşırken ekstra özen
göstermenizi zorunlu kıldığını
unutmayın - 162 ila 183 ve 204
ila 218.
kurallar geçerlidir!
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Sürücünün
İyiliği
Zinde Kalma
• Sürücü koltuğunuzu doğru ayarladığınızdan emin olun
ve sürüş sırasında iyi duruşu koruyun

Bitkinliği ÖnlemeCrossing the Capital
• Bitkinlik, yol trafik kazalarının
çok büyük bir the UK
Connecting
nedenidir

• Her zaman doğru manuel idare prosedürlerini izleyin

• Uyku eksikliğinin neden olduğu yorgunluk

• Havalandırmayı yavaş veya sabit trafikte ayarlayın

• Düzensiz uyku örüntülerinin neden olduğu
yorgunluk

• Dengeli beslenin, bol su için
• Hafif ve sız egzersiz yapın

• Obstrüktif uyku apnesi gibi uyku
bozuklukları tedavi edilmelidir
• T ehlike saatleri – 02:00 – 06:00 ve
14:00 – 16:00 (özellikle yemek sonrasında)

Dengeli Beslenme Düzeni

Genel Sağlığınız

• Dengeli ama çeşitli bir beslenme düzeni

Güvenli sürüş becerinizi etkileyebilecek bir vermeli ve
bir doktora görünmelisiniz hastalığın semptomlarını
geliştirmeniz halinde, işvereninizi ve DVLA’ya bilgi
vermeli ve bir doktora görünmelisiniz.

• “Yüksek riskli” gıdaları” ölçülü yemek
• Hızlı salınan şekerler yerine yavaş
salınan karbonhidratlar
• Sizi düzenli tutması için lifli gıda yemek
• Her gün 5 porsiyon sebze-meyve yemek
• Sıvı alımını sürdürmek
• Büyük porsiyon boyutlarına hayır demek!

• Epilepsi
• Diyabet
• Göz bozulması
• Obstrüktif Uyku Apnesi
• Diğer tıbbi durumlar
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Cep Telefonu ve CB
Telsizi Kullanımı
Başta Büyük Mal Taşıtları (LGV) olmak
üzere, herhangi bir taşıtı sürerken cep
telefonu kullanılmaması, Crossrail politikasıdır.

Herhangi bir Büyük Mal Taşıtı (LGV)
sürerken CB Telsiz setleri ve el vericilerinin
kullanılmaması Crossrail politikasıdır

Crossing the Capital
Connecting the UK

Hep sürüşe
odaklanın; zira
Londra yollarının
savunmasız yol
kullanıcıları ile
paylaşılması, tam
bir konsantrasyon
gerektirir!
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Alkol ve
Crossrail’in Politikası
Crossing the Capital
Crossrail, alkol konusunda ‘Sıfır Tolerans Politikası’ sergiler.
Connecting the UK
Bu Politika, Crossrail çalışma sahalarında çalışan ya da buralara teslimat yapan veya teslimat alan
tüm çalışanlar, danışmanlar, kurumlar, geçici işçiler, yükleniciler, üçüncü taraflar ve tüm kamyon
ve ticari taşıt sürücüleri için geçerlidir!
Crossrail Ltd. Politikası, Sıfır şeklindedir;
ancak bazı kişilerin 100 ml nefeste 5 mikrograma
kadar alkol üretmesi mümkündür. Bir kişide 100
nefeste 5 mikrogram üzeri alkol ya da 100 ml
nefes başına 13 mikrogram altı alkol tespit
edilmesi halinde, bu durum alkolün var olduğunu
gösterebilir. Pozitif bir nefes analiz testi sonucu
(100 ml nefeste 13 mikrogram ve üzeri) ve ikinci
bir testin onayı sonrasında, kişinin çekilmesi
bir disiplin soruşturması başlatılması gerekir.

Ne kadar içerek sınırın
altında kalabilirim?
İçki içip sınırın altında kalmanın kesin
bir yolu yoktur. Ne kadar alkolün sizde
sınırı aşacağı, kişiden kişiye değişir.
Aşağıdakilere bağlıdır:
• Kilonuz
• Cinsiyetiniz (erkekler alkolü kadınlara göre
daha hızlı işleme eğilimindedir)

Ağır tüketimin etkileri sistem saatlerce kalabilir
ve “önceki geceden sonraki sabah”, iş
gününde de devam edebilir.

• Metabolizmanız
• Mevcut stres düzeyleriniz
• Yakın zamanda yemek yiyip yememeniz
• Yaş (genç insanlar alkolü daha yavaş
işleme eğilimindedir)
Ne içtiğinizin farkında olun!

2.3

birim

11pint %4 ale

3

birim

1pint %5,2 lager

3.4

birim

1pint %6
elma şarabı

2

2

2

9

birim

birim

birim

birim

1 büyük bardak (250ml)
%12 şarap

1 duble
cin tonik

1 duble
(50ml) votka

1 şişe
%12 şarap
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Uyuşturucular ve
Crossrail’in Politikası
Crossing the Capital
Connecting the UK

Crossrail, uyuşturucu ve yasa dışı maddeler konusunda
‘Sıfır Tolerans Politikası’ sergiler.

Bu Politika, Crossrail çalışma sahalarında çalışan ya da buralara teslimat yapan veya
teslimat alan tüm çalışanlar, danışmanlar, kurumlar, geçici işçiler, yükleniciler, üçüncü
taraflar ve tüm kamyon ve ticari taşıt sürücüleri için geçerlidir!

Crossrail Ltd. politikası Sıfır şeklindedir ve
uygulamada bu, iş yerinin hem içinde hem de
dışında uyuşturucu ve yasa dışı maddeleri
kötüye kullanmamanız, bulundurmamanız
tüketmemeniz, saklamamanız (reçetesiz
kullanılanlar ve reçete edilenler hariç),
satmamanız ve almamanız gerektiği anlamına
gelmektedir. İş yerinde bu tür olayların görülmesi
halinde, soruşturulacak ve Polise bildirilecektir.
Uyuşturucu ve yasa dışı madde alımının etkileri,
sistemde haftalarca kalabilir ve “öncedeki
geceden sonraki sabah”, düşündüğünüzden
çok daha uzun süreyle etkili olabilir

Bir yol trafik kazasına
karışmanız halinde,
vücuttaki alkol düzeyinin kontrol
edilmesi için Polis tarafından
nefes testine girmeniz ve kan örneği
vermeniz istenecektir.
Polis, ayrıca sürüş becerinizin
uyuşturucudan etkilenip
etkilenmediğinizi görmek için Saha
Bozukluk Testleri de kullanacaktır.
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Kasıtlı Gerçekleştirilen
Çarpışmalar
Kasıtlı Gerçekleştirilen Çarpışmalar

Crossing the Capital
Connecting the UK

Crossrail sürücüleri, M25 alanında organize suç gruplarının sigorta şirketlerini dolandırma
amacıyla kasıtlı çarpışmaya neden olarak taşıt filosu işleten şirketleri hedeflediğinin bilincinde
olmalıdır. Büyükşehir Polisi, cürümü gerçekleştiğinde tespit etme, suçluları yargılama ve sonuç olarak
bu suç görünün görülme oranını azaltma amacı taşıyan Operasyon Yakalayıcı
bölümünü kurmuştur. Bunlar, taşıtınızı kaçırma denemelerinin parçası olarak da kullanılabilir.

Kasıtlı çarpışmalar nelerdir?
• Suçlular, bir kurbanı hedeflemek için 2 araba
kullanacaktır. Bu arabalar, sabit ilerleyen trafikte
taşıtınızın önüne geçecektir. Ardından 1. araba sert
fren yapacak veya beklenmedik bir manevra yapacak
ve bu, 2. arabanın da (çoğunlukla el freni kullanarak)
sert fren yapmasına ve sonuç olarak taşıtınızın bu
arabaya çarpmasına neden olacaktır.
• Ardından 1. araba giderken, hasar gören 2. araba duracaktır.
• 2. arabadan inenler, giden arabayı suçlayacak ve kurbanlarına,
yani size yakınlık gösterecektir
• 2. arabada çoğu zaman en az 3 kişi olacaktır.
• 2. arabanın sürücü bilgileri çoğu zaman çoktan yazılmıştır ve
sigorta ve tescil bilgileri de arabada taşınmaktadır.
• 2. arabanın sürücüsü İngilizce konuşacaktır; ancak
yolcular konuşamayabilir.

Kasıtlı kazaya
karıştığınızı
düşünüyorsanız
ilk yapmanız gereken
0300 123 1212
numaralı telefondan
Polisi arayarak
OPERASYON
YAKALAMA
YANIT’ı
istemek veya
999’u aramaktır.
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Güvenlik
Bilinci
Kamyon Sürücüleri için
Güvenlik Zaafları şunlardır:
• Taşıt kullanımda değilken anahtarları
kontağın üzerinde bırakmama
• Yeterince güvenceye alınmamış olan
tehlikeli ya da yüksek değerdeki
malların geçici olarak saklandığı
depolama alanları
• Park ettiğiniz hassas alanlara erişim
kontrolünün olmadığı yerler
• Dağıtım, yönlendirme ve planlama
bilgilerinin gizli ya da kilitli olmaması
• Taşıtınızla bir yabancı ya da otostopçuyu
bırakmanız
• Dikkatsiz konuşmak, taşıtınıza erişmek
isteyen kişilerin yollar, saha erişimi ve
yükleriniz hakkında gizli bilgiler içeren
konuşmaları duymasını mümkün kılar.
Kahvaltı konuşmaları masum
görünebilir ama konuşmanızı kimlerin
dinlediğini biliyor musunuz?

Crossing the Capital
Connecting the UK
Yükünüz ve taşıtınız hedef
haline gelebilir
• Taşıtınız, yüküyle birlikte teröristlerin cazip
hedef teşkil eden alanlara erişimi için
mobil silah olarak kullanılabilir.
• Çalıntı bir yük veya taşıt, toksik madde
veya kimyasal taşıyorsa, gelecekteki
bir saldırı için kullanılabilir
• Taşıma için hazır olan ya da
hazırlanmakta olan bazı yüklerin çalınma
sonrasında taşınması nispeten kolaydır.
• Bir firma kamyon veya minibüsü kullanıyor
olmanız ve belirli bir yolu ya da erişim
türünü kullanmanızın beklenmesi halinde,
teröristin kullanımı dikkat çekmeyecektir!

Her zaman tetikte olun ve
şüphe duyarsanız rapor edin.
Gizli Terörle Mücadele Yardım Hattı
Arayın:

0800 789 321

Sağırsanız ya da işitme güçlüğünüz varsa,
0800 032 4539 numaralı hat ile metinli telefon
kullanabilirsiniz.
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Eve her gün zarar
görmeden gitmek
hepimizin hakkı.
Zararın önlenebilir
olduğunu düşünüyoruz.
Bunu başarmak için hep
birlikte çalışmalıyız.

Önemli İrtibat Numaraları
•P
 rojeyle ilgili genel sorular ve güvenlik için.
Crossrail Yardım Masası
0345 602 3813

• Mal taşıtlarından hırsızlık veya çalınan taşıtlar.
TruckPol
02476 516 246

• Ş üphe duyuyorsanız, rapor edin:
Büyükşehir Polisi Terörle Mücadele Şubesi
0800 789321

• Baskılı veya zorlama kazalar.
Büyükşehir Polisi Operasyon Yakalama
0300 123 1212 veya 999

•R
 efah ve genel sağlık danışmanlığı
NHS Direct
0845 4647
• Ş üphe duyuyorsanız, rapor edin.
Güvenlik Servisi
0800 111 4645

• Karayoluyla tehlikeli mal taşıma danışmanlığı
Tehlikeli Mal Taşıma Departmanı
020 7944 2755
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