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EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Trafik Hizmetleri Başkanlığı







Yayaların, araçların ve hayvanların karayolu üzerindeki hal ve
hareketlerine Trafik denir.
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GEÇİDİ

YAYA 
GEÇİDİ
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2.2.4. Işıklı Yaya Geçitleri

Size yeşil ışık yanmış olsa da araçları kontrol ederek karşıya geçmek güvenli bir 
davranıştır.
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2.2.4. Işıklı Yaya Geçitleri

Trafik Lambası Araçlar İçin Trafik Lambası Yayalar İçin
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2.2.7. Güvenli Geçiş Yerlerinin 
Bulunmadığı Yerlerde 

Güvenli geçiş yerlerinin bulunmadı
yerlerde Sol-Sağ-Sol Kuralına Göre yol
kontrol edilerek geçilmelidir. Karşıya geçiş
sırasında koşmadan, oyalanmadan ama hızlı
adımlarla yol kontrol edilerek geçilmelidir.



• Yeni kamu spotu 

• Karşıdan karşıya geçme
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3.Trafikte Güvenli Yolculuk
3.2. Araç İçerisinde Uyulması Gereken Temel Kurallar

 Sürücünün dikkatini dağıtacak hareket ve davranışlar yapılmamalıdır.
 El, kol, kafa aracın camından dışarıya çıkarılmamalıdır.
 Araç içerisinden dışarıya, yola çöp atılmamalıdır.
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Bisiklet, Kaykay ve Paten Kullanırken Nelere Dikkat Ederiz?

 Mutlaka kask ve diğer koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

 Kullanmadan önce bu araçların gerekli güvenlik kontrollerinin yapılması
için büyüklerimizden yardım almalı, gerekli güvenlik kontrollerinden
sonra kullanmalıyız.

 11 Yaşını doldurmadan trafik ortamında bu araçları kullanmamalıyız.
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Bisiklet, Kaykay ve Paten Kullanırken Nelere Dikkat Ederiz?

 Bu araçları kullanırken ortamdaki diğer kullanıcılara ve insanlara zarar
verecek davranışlardan kaçınmalıyız.

 Bu araçları kullanırken diğer insanlara ve kullanıcılara karşı saygılı
olmalıyız.



38

Bisikletin kontrol ve bakımını nasıl 
yapıyoruz?

 Bisiklet bize uygun olmalı,
 Ayarları doğru yapılmış olmalı,
 Ön ve arka kısmında mutlaka reflektör 

bulunmalı,
 Zincirleri temiz ve yağlanmış olmalı,
 Frenler! her zaman çalışır durumda 

olmalı,
 Lastikleri gerektiği gibi şişirilmiş olmalı.
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Nerelerde Bisiklet, Kaykay ve Paten  
Kullanabiliriz ?

 Evimizin bahçesinde,

 Okulumuzun bahçesinde,

 Çocuklar için ayrılmış parklarda,

 Bisiklet yolu işaretinin olduğu 
alanlarda,

 Taşıt trafiğine kapalı ve güvenli diğer 
alanlarda 

bisiklet kullanabiliriz.
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