İşaretlenmiş bisiklet yolu yoksa,
bisikletliler araba yolunu kullanabilir.
Yolun sağında bisiklet kullanma
zorundadırlar (Sağdan gidiş
mecburiyeti).

Yayalar karşıdan karşıya
geçerken öncelikli geçme
hakkına sahiptir. Bütün
vasıtalar, bisikletler dahil
beklemek zorundadır.
Hızınızı yayaların yürüyüş
hızına ayarlamalısınız.

Burada bisiklet yolu
gösterilmektedir. Bisikletliler bu
yolu kullanmak zorundadırlar.
Arabalarla araba yolunu kullanmak
yasaktır (araba yolunu kullanma
yasağı)

Zamanında ve açıkça el işareti veririm (kolumu
gererek sağa veya sola doğru uzatırım).
Dönüşten önce (geriye doğru bakmakla) diğer taşıt
ve yayalara dikkat etmem gerekir..
Sola dönüşte karşıdan gelen taşıtlara dikkat
etmem gerekir.

Bisiklet yolu ve yaya yolu yanyanadır.
Bu işaret genelde bisiklet yolunun ve
yaya yolunun arasındadır. Bisikletliler
kendilerine ayrılan yolu kullanmak
zorundadırlar. Yaya yolunu kullanma
hakları yoktur. Sollasalar (geçseler) bile.

Bisiklet sürücüleri tüm yollarda sağ tarafta
bisiklet sürmek zorundadırlar. Bisiklet yolunda
karşı yönde bisiklet sürmek
müsaadesi yoktur.
İSTİSNA: Bu işaretin olduğu
yerlerde iki yönlü bisiklet

Diğer bisiklet sürücülerini geçerken yeteri kadar
mesafe bırakmaya dikkat ederim.
Devamlı olarak geçmeden önce zil çalıp
öndeki sürücülere geçeceğimi bildiririm.

sürebilirsiniz.
Bisiklet sürücüleri bisiklet yolunu
kullanmak zorundadırlar. Yolu yayalarla
birlikte kullanırlar.

Burada sadece
levhadaki ok yönünde
bisiklet sürebilirsiniz.

Bu yüzden: yayalara karşı saygılı ve
dikkatli olmalı ve geçebilmek için zil
çalmalıdırlar.

İSTİSNA: Ek bir işaretle ile
iki yönde sürme müsaadesi

Bisiklet sürücülerinin yaya yolunda

verilebilir.

bisiklet sürmeleri yasaktır!
Bisikletlerini itebilirler. Bu levha
olmasa bile bisiklet sürücüleri yaya
yolunda bisiklet süremez.
Bisiklet yolu yoksa, bisiklet sürücüleri
(arabalarla birlikte) araba yolunu kullanmak
zorundadırlar.

Bu işaretin bulunduğu
yollarda bisiklet sürmek
yasaktır. Bisikletinizi
itebilirsiniz.

Burada bisiklet sürmek yasaktır!

Burada hiçbir araç sürülemez.
Bisikletinizi itebilirsiniz.

Otomobiller ve sağa dönen yük
arabaları (kamyonlar) çoğunlukla
doğru yolda giden bisikletlileri
göremez.

Bu sebepten, öncelik hakkım olsa bile dönmek
isteyen sürücülerin beni görüp görmediklerine
dikkat etmem gerekir. Her ihtimale karşı
beklemek faydalı olur!

Burada diğer vasıtalara yol ,
verilmesi gerekir. Kavşaklarda
trafiği düzenliyen işaretler
yoksa, sağdan gelenin soldan
gelene karşı öncelikli geçiş hakkı
vardır. Sağdan gelen otomobiller ve
bisikletliler önce geçer.

Burada durup yol vermek gerekir.
.

Çoğu kavşaklarda
trafik lambalarla
düzenlenir.

Renklerin Anlamları:
Kırmızı ışıkta durup beklemem gerekir!!
Yeşil ışıkta geçebilirim..

Bu levha daha çok araba kullananlar
içindir. Bunu gördüklerinde o yoldan
karşıdan karşıya geçen bir bisikletli
çıkabileceğini anlarlar ve buna göre
yavaşlar ve daha dikkatli olurlar.

Sarı, lambanın ya kırmızıdan sonra yeşile
yada yeşilden sonra kırmızıya geçeceğini
gösterir.
Yayalara ayrılan yollarda çoğunlukla
yayalar için lambalar vardır:
Bisiklet yollarında çoğunlukla hem
bisikletliler için, hem de yayalar için
olan kombine lambalar vardır.
Bisikletliler için olan yollarda
bisikletliler için özel lamba yoksa
yayalar için olan lamba geçerlidir.

Trafik kurallarına uymayan bisiklet sürücüleri,
herhangi bir kaza olmasa bile, para cezası ile
cezalandırılacaklarını bilmelidirler.

