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12 Aralık 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30976

YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:
BİSİKLET YOLLARI YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, b�s�klet�n ulaşım, gez�nt� ve spor g�b� amaçlarla kullanılab�lmes�n�

sağlamak üzere b�s�klet yollarının ve b�s�klet park �stasyonlarının planlanması, projelend�r�lmes� ve yapımına �l�şk�n
usul ve esasları bel�rlemekt�r.

(2) Bu Yönetmel�k, yapılacak farklı türlerdek� b�s�klet yollarının; b�rb�rler�yle, taşıt yollarıyla, yaya
kaldırımlarıyla ve ulaşım s�stemler� �le bütünleşme �lkeler�n� kapsar. Özel kanunları kapsamında korunan alanlarda
�lg�l� mevzuatı uyarınca planlama ve uygulama yapılır, özel kanunlara dayalı yönetmel�klerde aks�ne b�r hüküm
bulunmuyorsa bu Yönetmel�k hükümler� uygulanır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 97 nc� maddes� ve 3/5/1985 tar�hl� ve 3194
sayılı İmar Kanununun ek 6 ncı maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Ayrılmış b�s�klet yolu: Taşıt yollarından f�z�ksel b�r engel �le ayrılmış b�s�klet yolunu,
b) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
c) B�s�klet: Üzer�nde bulunan �nsanın adale gücü �le pedal veya el �le tekerleğ� döndürülmek suret�yle hareket

eden motorsuz taşıtı, (Azam� sürekl� anma gücü 0,25 k�lovatı geçmeyen, hızı en fazla 25 km/saat’e ulaştıktan sonra
veya pedal çevr�lmeye ara ver�ld�kten hemen sonra gücü tamamen kes�len elektr�kl� b�s�kletler de bu sınıfa dah�ld�r.)

ç) B�s�klet köprüsü: B�s�kletl� sürüşüne uygun b�r şek�lde b�s�klet yolu güzergahında doğal veya yapay b�r
engel� aşmayı veya kavşaklar dâh�l b�s�klet yolları arası bağlantıyı ve sürekl�l�ğ� sağlayan köprüyü,

d) B�s�klet otobanı: B�s�klet�n yaya geç�d�, taşıt yolu, kavşak ve hemzem�n geç�tlerle kes�nt�ye uğramaksızın
kullanılab�ld�ğ�, bel�rl� yerler dışında g�r�ş ve çıkışın yasaklandığı, �st�sna� hallerde kullanacak ambulans, �tfa�ye,
emn�yet ve jandarma vasıtaları har�ç olmak üzere yaya ve motorlu araç traf�ğ�ne kapalı, �k� yönde en az �k�şer şer�tl�
özel b�s�klet yolunu,

e) B�s�klet park �stasyonu: B�s�kletler�n ulaşım ağı üzer�nde veya c�varında toplu ve güvenl� olarak park amaçlı
bırakılab�lecekler� yer� veya �lg�l� �dareler�n sorumluluğunda k�ralık b�s�kletler�n �şlet�leb�leceğ� park yer�n�,

f) B�s�klet parkuru: Motorlu taşıt traf�ğ�ne kapalı m�llet bahçes�, park ve rekreasyon alanları g�b� yeş�l
alanlarda taşıt traf�ğ�nden ayrı olarak bu Yönetmel�ktek� emn�yet mesafeler� bırakılmadan yapılab�lecek b�s�klet
şer�d�n�,

g) B�s�klet pat�kası: Yerleş�m yer� dışında kalan �mar planı bulunmayan kırsal alanlarda zem�n �şaretlemes�
yapılmadan tes�s ed�len gez�nt� veya spor amaçlı b�s�klet yolunu,

ğ) B�s�klet şer�d�: Yol sev�yes�nde b�s�klet kullanımı �ç�n özel olarak bel�rlenm�ş ve yer �şaretlemes� �le
ayrılmış b�s�klet yolunu,

h) B�s�klet yolu: B�s�klet sürüşüne ayrılan ve türler� bu Yönetmel�ğ�n üçüncü bölümünde açıklanan, taşıt yolu
ve yaya alanları �le kes�ş�m noktaları har�ç motorlu araç ve yaya traf�ğ�ne kapalı yolu,

ı) B�s�klet yolu projes�: M�mar, peyzaj m�marı, har�ta mühend�s�, şeh�r plancısı veya �nşaat mühend�s�
tarafından hazırlanan ve uygulanmak üzere �lg�l� �darece onaylanan; b�s�klet yollarının ve b�s�klet park �stasyonlarının
bu Yönetmel�kte yer ver�len kurallar ve standartlara uygun olarak tasarlandığı, b�s�klet yolu türler�ne göre 1/100,
1/200 veya 1/500 ölçeğ�nde b�s�klet yolu planına ve 1/50 ölçeğ�nde yeterl� sayıda yol enkes�t�ne ve yol kazı dolgu
m�ktarını bel�rlemeye esas olarak gerekl� durumlarda 1/100 ölçeğ�nde boyuna kes�tlere ve ayrıca �ht�yaç duyulması
hal�nde 1/20 ölçeğ�nde detaylara yer ver�len projey�,

�) Boyuna eğ�m: Yol güzergâhında yol eksen� boyunca, yola ver�len eğ�m�,
j) Durma ç�zg�s�: Işıklı veya ışıksız traf�k �şaret� �le durdurulan araçların, durup bekleyeceğ� yol kaplaması

üzer�ne en�ne ç�z�lm�ş ç�zg�y�,
k) En�ne eğ�m: Yol boyu eksen�ne yatayda d�k �k� tarafa veya tek tarafa doğru ver�len eğ�m�,
l) Geç�ş hakkı: Yayaların ve araç kullananların d�ğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındak�

öncel�k hakkını,
m) İlg�l� �dare: 10/7/2004 tar�hl� ve 5216 sayılı Büyükşeh�r Beled�yes� Kanununun uygulandığı �llerde yapım,

bakım ve onarımı büyükşeh�r beled�yes�n�n sorumluluğunda olan yerlerde büyükşeh�r beled�yes�n�, büyükşeh�r �lçe
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beled�yes�n�n sorumluluğunda olan yerlerde büyükşeh�r �lçe beled�yes�n�; d�ğer �llerde beled�ye ve mücav�r alan
sınırları �çer�s�nde �lg�l� beled�yes�n�, dışında �se �l özel �dares�n�,

n) İşaretleme: Taşıt yolu �le bordür, ada, ayırıcı, otokorkuluk g�b� karayolu elemanları üzer�ndek� bel�rlenm�ş
renklerde ç�zg�, şek�l, sembol, yazı, yansıtıcı ve benzer� yardımıyla özel b�r tal�mat, b�lg� veya uyarının aktarılmasını
sağlayan tert�batı,

o) İşaretler: Yol kaplaması, bordür, ada, refüj, otokorkuluk g�b� karayolu elemanları üzer�ne ç�z�len ç�zg�ler,
oklar, yazılar, sayılar ve şek�ller�,

ö) Kavşak: Çeş�tl� yönlerden gelen �k� veya daha fazla traf�k yolunun b�rb�r� �le b�rleşt�ğ�, ayrıldığı veya
kes�şt�ğ� alanı,

p) Kırsal b�s�klet bandı: Yerleş�mler arası uygulama �mar planı bulunmayan yerlerde yapılab�lecek b�s�klet
yolunu,

r) Paylaşımlı b�s�klet yolu: Taşıt yolu sev�yes�nde taşıtlar �le b�s�kletl�ler�n ortaklaşa kullanab�leceğ� yol
zem�n�nde yapılan �şaretleme �le bel�rlenm�ş olan b�s�klet yolunu,

s) Raylı ulaşım s�stem� araçları: Tramvay, haf�f raylı s�stem, metro ve dem�ryolu araçlarını,
ş) Refüj: Taşıt yollarını veya yol bölümler�n� b�rb�r�nden ayıran, b�r taraftak� taşıtların d�ğer tarafa geçmes�n�

engelleyen ve düzenleyen karayolu yapısı veya traf�k tert�batını,
t) Taşıt yolu: Yolun taşıt traf�ğ�ne ayrılmış kısmını,
u) Traf�k �şaret levhası: Sab�t veya taşınab�l�r b�r mesnet üzer�ne yerleşt�r�lm�ş ve üzer�ndek� sembol, renk ve

yazı �le özel b�r tal�matın b�ld�r�lmes�n� sağlayan traf�k tert�batını,
ü) TS 7249: Türk Standardları Enst�tüsü tarafından yayımlanan Şeh�r�ç� Yollar Boyutlandırma ve Tasarım

Esasları standardını,
v) TS 9826: Türk Standardları Enst�tüsü tarafından yayımlanan Şeh�r�ç� Yollar-B�s�klet Yolları standardını,
y) TS 10839: Türk Standardları Enst�tüsü tarafından yayımlanan Şeh�r�ç� Yollar-Kavşaklarda B�s�klet Yolu

Geç�şler� Tasarım Kuralları standardını,
z) TS 11782: Türk Standardları Enst�tüsü tarafından yayımlanan Şeh�r�ç� Yollar-B�s�klet Park Tes�sler� Tasarım

Kuralları standardını,
aa) Yaya kaldırımı: Yayaların kullanımı �ç�n gerek özel gerekse kamu mülk�yet�ndek� parseller �le taşıt yolu

arasında kalan ve bordür taşıyla taşıt yolundan ayrılmış olan ve taşıtlar tarafından kullanılamayan yol platformunu,
bb) Yeş�l bant: B�s�kletl�n�n sürüşünü etk�lemeyecek şek�lde tasarlanan hem b�tk�sel peyzaj düzenlemes� �ç�n

hem de ayırıcı olarak kullanılab�len alanları,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
B�s�klet Yollarının Genel Esasları

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) B�s�klet yolları, ulaşım �ht�yacını güvenl� b�r şek�lde karşılamak amacıyla, yerleş�m yerler�n�,

ulaşım noktalarını, spor tes�sler�n� ve yoğun olarak kullanılan kamu ve özel h�zmet alanlarını b�rb�rler�yle
�rt�batlandıran d�ğer ulaşım türler�yle entegre ed�len bütünsel b�r ağ şekl�nde planlanır.

(2) B�s�klet yolları planlanırken topoğrafyada b�s�klet sürüşüne en uygun güzergâh terc�h ed�l�r. B�s�klet yolu
ağı; kavşaklar, �mar parseller� ve peyzaj öğeler�nce asgar� ölçüde bölünüp yolun devamlılığı esas alınarak, b�s�kletl�n�n
b�r başlangıç noktasından varış noktasına kes�nt�ye uğramadan g�deb�lmes�n� sağlayacak şek�lde planlanır. B�s�klet
yolları taşıt yolları �ç�n tes�s ed�len tünellerden geçecek şek�lde planlanamaz.

(3) B�s�klet yolu ağı, b�s�klet sürücüler�n�n motorlu araç yollarından geç�şler�nde araçlar ve yayalar tarafından
net b�r şek�lde görünmeler�n� sağlayacak b�ç�mde ve 13/10/1983 tar�hl� ve 2918 sayılı Karayolları Traf�k Kanununda
bel�rlenen geç�ş hakkı öncel�kler� göz önünde bulundurularak planlanır.

(4) B�s�klet yolları ve b�s�klet park �stasyonları 14/6/2014 tar�hl� ve 29030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmel�ğ�ne uygun olarak yapılan uygulama �mar planında ve varsa ulaşım ana planı ve
kentsel tasarım projes�nde göster�l�r. B�s�klet park �stasyonları, b�s�klet yolu ağları �le �l�şk�l� olacak şek�lde ve �ht�yacı
karşılayacak sayıda planlanır.

(5) Plansız alanlar �ç�n yen� yapılacak �mar planlarında ayrılmış b�s�klet yollarına ve b�s�klet park
�stasyonlarına yer ver�lmes� zorunludur. İmar planı bulunmayan yerlerde bu Yönetmel�kte bel�rt�len kırsal b�s�klet
bantları ve b�s�klet pat�kaları yapılab�l�r. İmar planı bulunan yerlerde; paylaşımlı b�s�klet yolları, b�s�klet şer�tler� ve
b�s�klet parkurları har�ç olmak üzere uygulama �mar planı değ�ş�kl�ğ� yapılmadan b�s�klet yolu tes�s ed�lemez. Ayrılmış
b�s�klet yolları, b�s�klet otobanları, b�s�klet köprü ve tüneller� �ç�n �mar planında yer ayrılması zorunludur. İmar planı
rev�zyonlarında bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak plan bütününde ayrılmış b�s�klet yolları ve b�s�klet park
�stasyonlarına yer ver�l�r.

(6) Şeh�r �ç�nde öncel�kl� olarak ayrılmış b�s�klet yolu tes�s ed�lmes� esas olmakla b�rl�kte; b�s�klet yolunun
yapılacağı bölgen�n traf�k yoğunluğu, f�z�ksel şartları ve benzer� özell�kler d�kkate alınarak uygulanacak b�s�klet yolu
türüne, İdares�nce karar ver�l�r. Uygulama �mar planında bu Yönetmel�ktek� hang� tür b�s�klet yolunun uygulanacağı
bel�rt�lm�şse buna uygun projelend�rme ve uygulama yapılması zorunludur.
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(7) İmar planlarında b�s�klet yoluna taşıt yolu �le yaya kaldırımı arasında yer ver�lmes� esastır. B�s�klet yolları,
taşıt yolunun sağ tarafında taşıt yolu �le aynı yönde veya ç�ft yönlü olarak planlanır. Ç�ft yönlü b�s�klet yolları �ç�n
yaya kaldırımı tarafındak� b�s�klet şer�t yönü taşıt yolu yönü �le aynı olacak şek�lde planlama ve projelend�rme yapılır.

(8) Ayrılmış b�s�klet yolları, b�s�klet otobanları, b�s�klet köprü ve tüneller� �ç�n bu Yönetmel�kte yer ver�len
asgar� b�s�klet yolu gen�şl�ğ� ve emn�yet mesafeler�n�n toplamından az olmamak koşuluyla uygulama �mar planlarında
b�s�klet yolu gen�şl�ğ� göster�l�r. Uygulama �mar planında b�s�klet yolu türü veya şer�t sayısı bel�rt�lm�şse buna göre
projelend�rme ve uygulama yapılır.

(9) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde yol emn�yet�n� tehl�keye atmamak kaydıyla �l emn�yet
müdürlüğünün uygun görüşü ve büyükşeh�rlerde ulaşım ve koord�nasyon merkez� kararı d�ğer yerlerde �l traf�k
kom�syonu kararı alınarak farklı çözümler gel�şt�r�lmes� �lg�l� �daren�n sorumluluğundadır.

(10) B�s�klet yolu projes� �lg�l� �darece hazırlanır, büyükşeh�r beled�yeler�nde ulaşım ve koord�nasyon merkez�
kararı, d�ğer yerlerde �l traf�k kom�syonu kararı alınmasını müteak�p uygulanır.

(11) B�s�klet şer�tler�, ayrılmış b�s�klet yolları, b�s�klet parkurları, kırsal b�s�klet bantları, b�s�klet otobanları,
b�s�klet köprü ve tüneller� �ç�n proje hazırlanması zorunludur.

(12) Projelerde b�s�klet yolunun yakın çevres�, yaya kaldırımı, taşıt yolları, kavşaklar, zem�n �şaretlemeler� ve
ç�zg�ler� �le ayırıcılar göster�l�r. B�s�klet yolu projes� plan paftalarında ayrıca araz� eğ�m ç�zg�ler� ve mevcut kotlar,
röper noktaları �le b�s�klet yolu kotları ve her 100 metrede b�r boyuna eğ�m göster�l�r.

(13) B�s�klet şer�d� har�c�ndek� b�s�klet yollarının projeler�nde en çok 250 metrede b�r olmak üzere doğal eğ�m�
ve zem�nde yapılacak yarma ve dolguyu da gösteren b�s�klet yolu enkes�tler�ne yer ver�l�r. Enkes�tler 1/50 ölçeğ�nde
ç�z�l�r. Ayrıca her 500 metrede b�r, 1/20 ölçeğ�nde, taşıt yolu, b�s�klet yolu ve kaldırım mesafeler�n� ve ayırıcı
ebatlarını da gösteren detaylı enkes�tlere yer ver�l�r. Proje müell�f�n�n veya �daren�n gerekl� görmes� hal�nde enkes�t
sayısı arttırılır. Projede yol kazı dolgu m�ktarını bel�rlemeye esas olarak gerekl� durumlarda 1/100 ölçeğ�nde boyuna
kes�tlere yer ver�l�r.

(14) B�s�klet yolunun, taşıt yolu veya yaya kaldırımı yüzey� �le aynı sev�yede ya da �k�s�n�n arasında
bulunması esastır. B�s�klet köprüler� ve b�s�klet köprülü kavşakları har�ç b�s�klet yolları yaya kaldırımından üst
sev�yede yapılamaz. B�s�klet alt geç�tler� ve g�r�ş çıkış �ç�n gerekl� eğ�m mesafeler� har�ç olmak üzere b�s�klet yolları
taşıt yolu sev�yes�n�n altında yapılamaz. Bu fıkrada yer alan hükümlere aykırı olmamak kaydıyla uygulama �mar
planında b�s�klet yolunun hang� sev�yede yapılacağı bel�rt�leb�l�r.

(15) Paylaşımlı b�s�klet yolu, b�s�klet şer�d� ve ayrılmış b�s�klet yollarının yönler� �le taşıt yolunun hızına ve
b�s�klet yol kotuna bağlı olarak taşıt yolundan asgar� emn�yet mesafeler� Ek-3 Tablo-1’de ver�ld�ğ� g�b� uygulanır.

(16) B�s�klet yollarının, taşıt yolu kavşak geç�şler� �le örtüşen kes�mler� uzun ömürlü ve kaydırmaz özell�kte
mav� renkl� boya �le boyanır ve bu kes�mlerde b�s�klet yolunun sağında ve solunda 50x50 cm ebatlarında kes�kl� beyaz
ç�zg� kullanılır. Bunun har�c�ndek� kısımlarda b�s�klet yollarının boyanması zorunlu değ�ld�r. Ancak �lg�l� �daren�n
b�s�klet yolunun boyanmasını öngördüğü yerlerde mav� renkl� boya kullanılır.

(17) B�s�klet yolu ağları üzer�nde kent bütünündek� ulaşım s�stemler� �le uyumlu, güvenl�ğ� sağlayacak traf�k
�şaret ve �şaretlemeler� �le s�nyal�zasyon s�stemler� oluşturulur.

(18) B�s�klet yolu ağları �le b�s�klet park �stasyonlarının yapımı, bakımı ve onarımı �lg�l� �daren�n
sorumluluğundadır.

(19) B�s�klet yollarına kullanımı engelley�c� b�r öğe konulamaz ve b�s�klet yolu zem�n sev�yes�nden en az 3
metre �rt�faya kadar herhang� b�r engel bulunamaz. Aynı şek�lde b�s�klet yollarına taşan ağaç dalları �ç�n �lg�l� �darece
gerekl� önlemler alınır. B�s�klet yollarının bakım ve onarım g�b� nedenlerle kapatılması hal�nde bu çalışmanın
yapılacağı yer�n en az 20 metre önüne uyarıcı levha yerleşt�r�l�r ve alternat�f yön göster�l�r. B�s�klet kullanımını
zorlaştıran rüzgarlı, karlı, yağmurlu ve benzer� �kl�m koşullarından korunmak üzere b�s�klet yollarında tüp geç�t veya
panel yapılması �lg�l� �daren�n sorumluluğundadır.

(20) Otopark, garaj ve s�te g�r�ş� g�b� taşıt yolundan bağlantı sağlanan ve kısa sürel� kullanılan durumlar har�ç
olmak üzere b�s�klet yolları motorlu taşıtlarca kullanılamaz, �lg�l� �darece yol güzergahı boyunca kaldırım bordürü
üzer�nde buna da�r levhalara yer ver�l�r.

(21) B�s�klet yollarının b�s�kletl�lerce kullanılmasını ve motorlu taşıt sürücüler� �ç�n farkındalık
oluşturulmasını tem�nen �lg�l� �darece uygun görülen yerlerde af�ş ve tanıtım panoları �le gerekl� uyarılarda bulunulur.

(22) B�s�klet pat�kaları har�ç, d�ğer b�s�klet yollarının zem�n üst tabakası olarak asfalt veya beton malzeme
kullanılması esas olup güvenl� b�r sürüş zem�n� teşk�l etmek kaydıyla benzer özell�kte malzeme kullanılması �daren�n
takd�r�nded�r.

(23) Ün�vers�te kampüsler�nde yurt ve eğ�t�m b�nalarını b�rb�r�ne ve varsa kampüs dışındak� b�s�klet yoluna
bağlayacak şek�lde b�s�klet yolları planlanab�l�r ve �ht�yacı karşılayacak sayıda b�s�klet park �stasyonları yapılır.

(24) B�s�klet yollarında ayak üzer�nde adale gücüyle kullanılanlar da dah�l azam� sürekl� anma gücü 0,25
k�lovatı geçmeyen elektr�k motoruyla çalışan en az �k� tekerlekl� kızakların (tutamaklı veya elektr�kl� kaykay, elektr�kl�
scooter ve benzer�) ve akülü engell� araçlarının kullanılmasına büyükşeh�rlerde ulaşım ve koord�nasyon merkez� kararı
d�ğer yerlerde �l traf�k kom�syonu kararı alınarak �lg�l� �darece �z�n ver�leb�l�r. B�s�klet otobanlarının b�s�klet har�c�
kullanımına yönel�k karar alınamaz.
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(25) Mülk�yet� kamu kurumlarına a�t olanlar �ç�n �lg�l� kurumun olumlu görüşünün alınması şartıyla �mar
planlarında açık ve kapalı spor tes�sler�, park veya rekreasyon alanı olarak ayrılmış yerlerde kapalı mekan arz
etmemek kaydıyla �lg�l� �darece b�s�klet sürüş eğ�t�m� alanları tes�s ed�leb�l�r.

(26) Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk sahasına g�ren taşıt yollarına b�t�ş�k olarak b�s�klet yolu
projelend�r�lmeden önce uygun görüş alınması kaydıyla �lg�l� �dare tarafından uygulama yapılab�l�r.

(27) Yaya kaldırımı �ç�n ayrılan yerde b�s�klet kullanılamaz. Yayalaştırılmış sokaklarda bel�rl� saatlerde
b�s�klet kullanımına �mkan vermek üzere b�s�klet şer�tler� yapılab�l�r.

(28) B�s�klet yollarının yapım sürec�nde uygulanacak kamulaştırma �şlemler� 4/11/1983 tar�hl� ve 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanunu hükümler�ne göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
B�s�klet Yolu Türler�, Projelend�rme ve Yapım Kuralları

Paylaşımlı b�s�klet yolları
MADDE 5 – (1) Beled�ye ve mücav�r alan sınırları �ç�nde, otomob�l �ç�n azam� hız sınırı en çok 50 km/saat

olan, aynı yönde b�rden fazla şer�de sah�p taşıt yollarında; taşıt yolunun g�d�ş yönünde en sağ şer�d� �lg�l� �dare
tarafından paylaşımlı b�s�klet yolu olarak bel�rleneb�l�r.

(2) Paylaşımlı b�s�klet yolları �ç�n proje hazırlanmaz. Ancak uygulamaya geç�leb�lmes� �ç�n büyükşeh�r
beled�yeler�nde ulaşım ve koord�nasyon merkez� kararı, d�ğer yerlerde �l traf�k kom�syonunca paylaşımlı b�s�klet yolu
yapılmasına da�r karar alınması ve ayrıca �l emn�yet müdürlüğünün de uygun görüşünün alınması zorunludur.

(3) Paylaşımlı b�s�klet yolu zem�n�nde her 50 metrede b�r buna �l�şk�n renklend�rme ve �şaretleme yapılır,
sokak başlangıçlarında ve güzergâh boyunca yaya kaldırımında 100 metre aralıklar �le buna da�r uyarıcı levha konulur.

(4) Beled�ye ve mücav�r alan sınırları �ç�nde olsa dah� Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanındak�
�l ve devlet yollarında hız sınırına bakılmaksızın paylaşımlı b�s�klet yolu yapılamaz.

B�s�klet şer�tler�
MADDE 6 – (1) B�s�klet şer�tler�; beled�ye ve mücav�r alan sınırları �ç�nde, otomob�l �ç�n azam� hız sınırı en

çok 50 km/saat olan taşıt yollarına b�t�ş�k olarak, taşıt yolu sev�yes�nde ve f�z�ksel ayrım yapılmaksızın, taşıt yolunun
sağında ve g�d�ş �st�kamet�nde tek yönlü olarak uygulanır. İlg�l� �darece uygun görülen yayalaştırılmış sokaklarda da
b�s�klet şer�d� ayrılab�l�r.

(2) B�s�klet şer�tler� Ek-1 Şek�l-1’e uygun olarak projelend�r�l�r ve yapılır. B�s�klet şer�d� projes�nde 1/200
ölçekl� plana yer ver�l�r.

(3) Beled�ye ve mücav�r alan sınırları �ç�nde olsa dah� Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanındak�
�l ve devlet yollarında hız sınırına bakılmaksızın b�s�klet şer�d� yapılamaz.

Ayrılmış b�s�klet yolları
MADDE 7 – (1) Ayrılmış b�s�klet yolları; beled�ye ve mücav�r alan sınırları �ç�nde, taşıt yolundan yeş�l bant,

refüj, del�natör, kademe farkı ve benzer� f�z�ksel ayrım yapılarak tek veya �k� yönlü uygulanır. Ayrılmış b�s�klet yolları
projes�nde 1/200 ölçekl� plana yer ver�l�r. Ayrılmış b�s�klet yolu zem�n�; taşıt yolu veya kaldırım sev�yes�nde veyahut
taşıt yolundan en az 10 cm yüksekte ve yaya kaldırımından en az 5 cm aşağıda olmak kaydıyla yaya kaldırımı
sev�yes�n�n altında yapılab�l�r.

(2) Otomob�l �ç�n azam� hız sınırı 50 km/saat olan taşıt yollarına b�t�ş�k olarak ayrılmış b�s�klet yolu
projelend�r�lmes� durumunda;

a) B�s�klet yolu taşıt yoluyla aynı sev�yede �se taşıt yolunun en sağındak� şer�t ç�zg�s�nden �t�baren en az 75 cm
emn�yet mesafes� bırakılarak ve bu mesafede 1 metre aralıklar �le 20 cm gen�şl�ğ�nde 45° açılı ç�zg�ler �le boyama
yapılır, emn�yet mesafes�n�n ortasına yol boyunca 1 metre ara �le 110 cm yüksekl�ğ�nde del�natörler yerleşt�r�l�r. Bu
uygulamaya alternat�f olarak taşıt yoluyla b�s�klet yolu b�rb�r�nden yol boyunca en az 60 cm en�nde ve 10 cm
yüksekl�ğ�nde refüj �le ayrılır. (Ek-1 Şek�l-2a ve Şek�l-2b)

b) B�s�klet yolu; taşıt yoluyla yaya kaldırımı sev�yes� arasında veya yaya kaldırımı sev�yes�nde �se, taşıt yolu
�le b�s�klet yolu arasında b�s�klet yolu kotunda olmak üzere en az 60 cm mesafe bırakılır. (Ek-1 Şek�l-3a ve Şek�l-3b)

c) Yol boyu parklanma yapılab�len yol kes�mler�nde, bu fıkra �le ver�len mesafeler en az 100 cm olarak
uygulanır.

(3) Otomob�l �ç�n azam� hız sınırı 70 km/saat olan taşıt yollarına b�t�ş�k olarak ayrılmış b�s�klet yolu
projelend�r�lmes� durumunda;

a) B�s�klet yolu taşıt yoluyla aynı sev�yede �se, taşıt yolunun en sağındak� şer�t ç�zg�s�nden �t�baren en az 120
cm emn�yet mesafes� bırakılarak ve bu mesafede 1 metre aralıklar �le 20 cm gen�şl�ğ�nde 45° açılı ç�zg�ler �le boyama
yapılır, emn�yet mesafes�n�n ortasına yol boyunca 1 metre ara �le 110 cm yüksekl�ğ�nde del�natörler yerleşt�r�l�r. Bu
uygulamaya alternat�f olarak taşıt yoluyla b�s�klet yolu b�rb�r�nden yol boyunca en az 100 cm en�nde ve 10 cm
yüksekl�ğ�nde refüj veya aynı gen�şl�ktek� yeş�l bant �le ayrılır. (Ek-1 Şek�l-4a ve Şek�l-4b)

b) B�s�klet yolu; taşıt yoluyla yaya kaldırımı sev�yes� arasında veya yaya kaldırımı sev�yes�nde �se taşıt yolu
�le b�s�klet yolu arasında b�s�klet yolu kotunda olmak üzere en az 100 cm mesafe bırakılır. (Ek-1 Şek�l-5)

(4) Otomob�l �ç�n azam� hız sınırı 70 km/saat üzer�nde olan taşıt yollarına b�t�ş�k olarak ayrılmış b�s�klet yolu
projelend�r�lmes� durumunda;
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a) B�s�klet yolu taşıt yoluyla aynı sev�yede �se taşıt yolunun en sağındak� şer�t ç�zg�s�nden �t�baren en az 175
cm emn�yet mesafes� bırakılarak ve bu mesafede 1 metre aralıklar �le 20 cm gen�şl�ğ�nde 45° açılı ç�zg�ler �le boyama
yapılır, emn�yet mesafes�n�n ortasına yol boyunca 1 metre ara �le 110 cm yüksekl�ğ�nde del�natörler yerleşt�r�l�r. Bu
uygulamaya alternat�f olarak taşıt yoluyla b�s�klet yolu b�rb�r�nden yol boyunca en az 150 cm en�nde ve 10 cm
yüksekl�ğ�nde refüj veya aynı gen�şl�ktek� yeş�l bant �le ayrılır. (Ek-1 Şek�l-6a ve Şek�l-6b)

b) B�s�klet yolu; taşıt yoluyla yaya kaldırımı sev�yes� arasında veya yaya kaldırımı sev�yes�nde �se, taşıt yolu
�le b�s�klet yolu arasında b�s�klet yolu kotunda olmak üzere en az 150 cm mesafe bırakılır. (Ek-1 Şek�l-7)

(5) Ayrılmış b�s�klet yollarının Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanındak� �l ve devlet yollarına
b�t�ş�k olarak uygulanmasının öngörüldüğü hallerde uygun görüş alınması zorunludur.

(6) Otomob�l �ç�n azam� hız sınırı 50 km/saat’�n üzer�nde olan taşıt yolu köprüler�nde sadece ayrılmış b�s�klet
yolu projelend�r�leb�l�r. Bu durumda taşıt yolu şer�t ç�zg�s�nden �t�baren üzer�nde reflekt�f zem�n butonları bulunan en
az 1 metre mesafe bırakılır. Bu mesafeden sonra en az 50 cm yüksekl�ğ�nde sürekl� ve dayanıklı beton bloklar tes�s
ed�l�r ve bu maddede yer alan emn�yet mesafeler� bırakılmaksızın b�s�klet yolu projelend�r�l�r. (Ek-1 Şek�l-8)

B�s�klet parkurları
MADDE 8 – (1) B�s�klet parkurları; taşıt traf�ğ�nden arındırılmış, m�llet bahçes�, park, rekreasyon alanı g�b�

yeş�l alanlar �le �lg�l� mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla özel kanunları kapsamında korunacak alanlarda uygulanır.
(2) B�s�klet parkurlarında �lg�l� �darece gerekl� emn�yet tedb�rler� alınmak kaydıyla parkur şer�t gen�şl�kler� tek

yönde asgar� 90 cm olarak uygulanır. B�s�klet parkuru projes�nde 1/200 ölçekl� plana yer ver�l�r.
(3) B�s�klet parkurunun yaya yoluna b�t�ş�k olmaması hal�nde b�s�klet şer�t kenar ç�zg�s� boyanma mecbur�yet�

yoktur. Ancak parkur zem�n�nde b�s�klet ve yön �şaret� göster�lmes� zorunludur. (Ek-1 Şek�l-9)
(4) B�s�klet parkurlarındak� ana hatlar dışında kalan ve uzunluğu 50 metrey� geçmeyen tek yönlü tal� b�s�klet

parkurlarında şer�t gen�şl�ğ� 70 cm’e kadar düşürüleb�l�r.
(5) B�s�klet parkurları varsa b�s�klet yollarına bağlanacak şek�lde planlanır. B�s�klet parkurundan b�s�klet

yoluna geç�ş �ç�n s�nyal�zasyon, �şaretleme veya levhalardan en az b�r� �le b�lg�lend�rme yapılır.
(6) M�llet bahçes�, park ve rekreasyon alanı g�b� yeş�l alanlarda b�s�klet parkuru �le �l�şk�l� şek�lde yeterl�

büyüklük ve sayıda b�s�klet park �stasyonlarına yer ayrılır. Bu �stasyonlarda b�s�kletler �ç�n gerekl� tam�r ek�pmanlarına
yer ver�l�r.

(7) B�s�klet parkurlarında su geç�r�ml� zem�n malzemes� kullanılması esastır.
(8) B�s�klet parkurlarında b�s�klet sürüş tekn�kler� eğ�t�m� ver�leb�l�r.
B�s�klet pat�kaları
MADDE 9 – (1) B�s�klet pat�kaları yerleş�m yer� dışında kalan �mar planı bulunmayan kırsal alanlarda

uygulanır.
(2) Özel kanunlar �le korunan alanlarda mevzuat hükümler�ne uygun olması ve yükümlülükler�n yer�ne

get�r�lmes� hal�nde b�s�klet pat�kası yapılab�l�r.
(3) B�s�klet pat�kaları �ç�n proje hazırlanmaz. Ancak pat�ka hattı, varsa 1/1000 ölçekl� kadastro har�tası

üzer�ne, yoksa aynı ölçekl� hal�hazır har�ta üzer�ne �lg�l� �dares�nce �şlen�r. B�s�klet pat�kası gen�şl�ğ� 70 cm’den az
olamaz.

(4) B�s�klet pat�kaları sürüş güvenl�ğ�ne engel olmayacak şek�lde, sıkıştırılmış toprak zem�n veya stab�l�ze yol
olarak tes�s ed�leb�l�r.

(5) B�s�klet pat�kalarının başlangıç ve b�t�ş noktalarına �lg�l� �dares�nce pat�ka uzunluk b�lg�s�n� ve uygun
ölçekl� krok�s�n� de gösteren levha konulur. Ayrıca b�s�klet pat�kasında en çok 1 k�lometrede b�r pat�ka hattındak�
konumu gösteren levhaya ve en çok beşyüz metrede b�r b�s�klet yolu levhasına yer ver�l�r.

Kırsal b�s�klet bantları
MADDE 10 – (1) Kırsal b�s�klet bantları; yerleş�mler arasında �mar planı bulunmayan yerlerde uygulanır.
(2) Özel kanunlar �le korunan alanlarda mevzuat hükümler�ne uygun olması ve yükümlülükler�n yer�ne

get�r�lmes� hal�nde kırsal b�s�klet bandı yapılab�l�r.
(3) Kırsal b�s�klet bantları her �k� yöne asgar� b�rer şer�tl� olmak üzere Ek-1 Şek�l-10’a uygun olarak

projelend�r�l�r ve yapılır.
(4) Kırsal b�s�klet bandı projes�nde 1/1000 ölçekl� plana yer ver�l�r. Dış kenarlarına b�s�klet şer�d� kenar ç�zg�s�

yapılması mecbur� olmayıp, şer�tler arasında 3 metre ara �le 1 metre uzunluğunda ve 10 cm gen�şl�ğ�nde beyaz renk
kes�kl� boyama yapılır. Zem�nde asfalt malzeme kullanılması esas olup, güvenl� ve benzer b�r sürüş zem�n� teşk�l
etmek kaydıyla beton, parke taş ve benzer� farklı malzemeler de kullanılab�l�r.

(5) Kırsal b�s�klet bantları taşıt yoluna 150 cm’den fazla yaklaşamaz. Kırsal b�s�klet bandının Karayolları
Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanındak� �l ve devlet yollarına 150 cm mesafe bırakılarak b�t�ş�k olarak
uygulanmasının öngörüldüğü hallerde uygun görüş alınması zorunludur. (Ek-1 Şek�l-10)

(6) Kırsal b�s�klet bantlarında da bu Yönetmel�kte bel�rt�len levha ve �şaretlemeler kullanılır.
(7) Kırsal b�s�klet bantlarının d�ğer yollar �le kes�şt�ğ� zorunlu hallerde s�nyal�zasyon yapılması zorunludur. Bu

yolların zem�n�nde s�nyal�zasyona 30 metre mesafede uyarıcı �şaretlemelere yer ver�l�r.
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(8) Kırsal b�s�klet bantlarının başlangıç ve b�t�ş� zem�nde göster�l�r. Kırsal b�s�klet bandının başlangıcına yakın
b�r yerde bant uzunluğunu ve uygun ölçekl� krok�s�n� de gösteren levha konulur. Kırsal b�s�klet bandının 5
k�lometreden uzun olması hal�nde 1 k�lometrede b�r bant hattında kalan mesafey� ve konumu gösteren b�lg�lend�rme
levhalarına yer ver�l�r.

B�s�klet otobanları
MADDE 11 – (1) B�s�klet otobanları; ulaşım, spor ve kültür tur�zm� g�b� b�s�klet�n yoğun olarak kullanılma

potans�yel� olan yerlerde Bakanlıkça bel�rlenen güzergâha uygun olarak planlanır. B�s�klet otobanları; yaya geç�d�,
taşıt yolu, kavşak ve hemzem�n geç�tlerle kes�nt�ye uğramaksızın sürekl�l�k arz etmel�d�r.

(2) B�s�klet otobanı projes�nde 1/200 ölçekl� plana yer ver�l�r. B�s�klet otobanları her �k� yöne asgar� �k�şer
şer�tl� olmak üzere projelend�r�l�r. B�s�klet otobanının kenarlarına 20 cm gen�şl�kte sürekl� b�s�klet şer�d� yan kenar
ç�zg�s� �şaretlen�r. Her �k� tarafta b�s�klet şer�d� kenar ç�zg�s�nden sonra 50 cm gen�şl�ğ�nde mesafe bırakılarak yola
er�ş�m� engellemek üzere en az 120 cm yüksekl�ğ�nde yol boyunca bar�yer tes�s ed�l�r. Aynı yönlü şer�tler�n arasında 3
metre ara �le 1 metre boyunda ve 10 cm en�nde beyaz renk kes�kl� ç�zg�ler �le boyama yapılır. Farklı yönler arasında
�se 5 cm aralık bırakılarak 10’ar cm gen�şl�ğ�nde sürekl� ç�ft beyaz ç�zg� �le boyama yapılır. (Ek-1 Şek�l-11)

(3) B�s�klet otobanlarında yolun başlangıç ve b�t�ş noktaları zem�nde bel�rt�l�r ve buna da�r b�lg�lend�rme
levhaları konulur. B�s�klet otobanlarının b�s�kletl� har�c�nde kullanılmaması esas olup; zorunlu hallerde ambulans,
�tfa�ye, emn�yet ve jandarma taşıtları �le yol bakım araçları b�s�klet otobanını kullanab�l�r. Bunlar har�c�ndek� taşıt ve
yaya traf�ğ�ne müsaade ed�lmez.

(4) B�s�klet otobanlarında yol sev�yes�nden en az 3 metre net yüksekl�kte olmak ve aralıkları 5 k�lometreden
fazla olmamak kaydıyla yol ve hava durumunu, çevre yerleş�m yerler�ne olan mesafe g�b� b�lg�ler� gösteren d�j�tal
b�lg�lend�rme ve uyarı s�stemler� yapılab�l�r.

(5) B�s�klet otobanları d�ğer yollar �le doğrudan b�rleşemez, kavşak geç�şler� �mar planı kararı �le köprüler
veya alt geç�tler vasıtasıyla sağlanır. Aks� takd�rde b�s�klet otobanı güzergâhı sonlandırılır.

(6) B�s�klet otobanlarında asfalt zem�n malzemes� kullanılır.
B�s�klet köprü ve tüneller�
MADDE 12 – (1) B�s�klet köprüler� veya köprülü kavşakları �le b�s�klet tüneller�; doğal veya yapay b�r engel�

aşmak veya kavşaklar dâh�l b�s�klet yolları arası bağlantıyı ve sürekl�l�ğ� sağlamak üzere, �mar planı kararıyla
b�s�kletl�ler �le yayaların b�rl�kte veya yalnızca b�s�kletl�ler�n kullanımına yönel�k projelend�r�leb�l�r. B�s�klet köprü ve
tüneller� projeler�nde 1/100 ölçekl� plana yer ver�l�r.

(2) B�s�klet köprüler�nde ve b�s�klet tüneller�nde, b�s�klet yolu gen�şl�ğ� har�c�nde yolun her �k� tarafında en az
50’şer cm mesafe bırakılır. B�s�klet köprüler�nde ve b�s�klet tüneller�nde mevcut yaya yoluna b�t�ş�k b�s�klet yolları
�ç�n bu mesafe aranmaz.

(3) B�s�klet köprüler�nde ve rampalarında asgar� korkuluk yüksekl�ğ�n�n 120 cm ve korkuluklardak�
boşlukların azam� 15 cm gen�şl�ğ�nde olması zorunludur. (Ek-1 Şek�l-12 ve Şek�l-13)

(4) Tek yönlü ve yalnızca b�s�kletl�lerce kullanılacak b�s�klet köprü ve tüneller� en az 250 cm gen�şl�ğ�nde, �k�
yönlü b�s�klet köprü ve tüneller� asgar� 4 metre gen�şl�ğ�nde uygulanır, şer�t sayısı arttıkça 150 cm gen�şl�k �lave ed�l�r.
(Ek-1 Şek�l-12 ve Şek�l-13)

(5) Köprü yaklaşma rampalarının en çok % 5 eğ�ml� uygulanması esastır. Daha d�k eğ�mler�n kullanılmasının
zorunlu olduğu hallerde Ek-3 Tablo-2’dek� boyuna eğ�m/mesafe tablosuna göre uygulama yapılır.

(6) B�s�klet köprü ve tüneller�n�n fen ve sanat kurallarına ve mer’� mevzuata uygun olarak �nşası zorunludur.
Traf�k güvenl�ğ� ve hız
MADDE 13 – (1) B�s�klet yollarında uygulanacak boyuna eğ�mler Ek-3 Tablo-2’dek� değerler göz önüne

alınarak projelend�rme yapılır. Boyuna eğ�m�n %5’� geçmemes� esastır. Araz� eğ�m� ve topografya g�b� nedenlerle bu
eğ�m Ek-3 Tablo-2’de bel�rt�len şek�lde olab�l�r. Boyuna eğ�m�n %5’� aştığı yerlerde buna da�r levha �le b�lg�lend�rme
yapılır.

(2) Kırsal b�s�klet bantları ve b�s�klet otobanları �ç�n duruş görüş mesafes�ne göre projelend�rme ve uygulama
yapılır. Asgar� duruş görüş mesafes� (S);

S=V2/[254x(f±g)] + (V/1,4)
V=Öngörülen azam� b�s�klet hızı (km/saat)
f=Sürtünme katsayısı (0,25)
g=Boyuna eğ�m (metre/metre c�ns�nden yazılır ve yokuş �n�şler�nde sürtünme katsayısı �le toplama, yokuş

çıkışlarda çıkarma �şlem� uygulanır)
formülünden hesaplanır.
(3) Taşıt yolu sev�yes�nde yapılacak b�s�klet yollarında en�ne eğ�m TS 7249’da göster�len yağmur suyu drenaj

yönüne ve taşıt yolunun eğ�m�ne uygun olmalıdır. Taşıt yolundan üst kotta yapılacak b�s�klet yolunda en�ne eğ�m TS
9826’da bel�rt�ld�ğ� g�b� taşıt yolu tarafına doğru %2 olacak şek�lde uygulanır. (Ek-1 Şek�l-14)

(4) Kırsal b�s�klet bantları ve b�s�klet otobanlarında güzergâhın gerekt�rd�ğ� yöne doğru azam� %5 en�ne eğ�me
(dever) müsaade ed�l�r. Kırsal b�s�klet bantları ve b�s�klet otobanları �ç�n asgar� yatay kurb yarıçapı (R) �se;

R=V2/[127x(d/100+f)]
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V=Öngörülen azam� b�s�klet hızı (km/saat)
d=Dever m�ktarı (En�ne eğ�m�n yüzdel�k kes�r değer�)
f=Sürtünme katsayısı (0,25)
formülünden hesaplanır.
(5) B�s�klet otobanları har�ç olmak üzere b�s�klet yolunun özell�ğ�ne ve bulunduğu yere göre �lg�l� �darece

farklı hız sınırlamaları bel�rleneb�l�r.
(6) Bu Yönetmel�k hükümler� uyarınca taşıt yolu sev�yes� �le d�ğer sev�yelerde yapılacak aynı veya farklı

türdek� b�s�klet yolları uygun rampa �le b�rb�r�ne bağlanır.
(7) İlg�l� �darece b�s�klet yollarında yaya güvenl�ğ�n� tehl�keye sokacağına karar ver�len yerlere hız kes�c�

engeller konulur. Su tahl�yes� ve benzer� amacıyla boşluk bölümler�ne b�s�klet tekerleğ� g�rmeyecek mazgallar
kullanılır.

(8) B�s�klet kullanımı ve cezalara �l�şk�n hususlarda 2918 sayılı Karayolları Traf�k Kanunu ve �lg�l� mevzuat
hükümler� uygulanır.

B�s�klet yolu �şaretlemeler�
MADDE 14 – (1) Taşıt yolu sev�yes�ndek� b�s�klet yolu, taşıtların geçt�ğ� bölümden, TS 10839’a uygun

şek�lde beyaz renkte sürekl� ç�zg�; kavşaklarda, garaj ve bahçe g�r�ş-çıkışında �se kes�kl� ç�zg� �le ayrılır. Geç�ştek�
kes�kl� ç�zg�ler arasında kalan b�s�klet yolu kısmı aşınmayacak özell�kte mav� renk boya �le boyanarak araçlar
tarafından fark ed�lmes� sağlanır. (Ek-1 Şek�l-15)

(2) B�s�klet yollarının kavşak g�r�şler�ne uyarıcı levhalar yerleşt�r�l�r.
(3) B�s�klet yoluna d�ğer taşıtların g�rmemes� veya park etmemes� �ç�n yaya kaldırımında “mecbur� b�s�klet

yolu” levhası ve gerekl� yerlerde “motorlu taşıt g�remez” ve “duraklamak ve park etmek yasaktır” levhaları konulur.
(Ek-3 Tablo-3)

(4) Traf�k ışıkları �le �lg�l� gerçekleşt�r�len düzenlemelerde, b�s�kletl�lere sağlanan kolaylıklar ve terc�h
olanakları, çıkmaz sokaklar, tek yönlü sokaklar, yaya bölgeler� ve benzer� özel durumlar özel traf�k �şaretler� �le
bel�rt�l�r.

(5) B�s�kletl�lere a�t traf�k ışık s�stemler�, uyarı ve yön levhaları, b�s�klet yolları zem�n�nde ve/veya kenarında
b�s�klet yolu zem�n� �le levha alt kenarı arasındak� net yüksekl�k 220 cm’den az olmamak üzere b�s�kletl�n�n kolay
göreb�leceğ� b�r h�zada konumlandırılır. B�s�klet yollarında bulunması gereken levhalar b�s�kletl�y� tehl�keye
sokmayacak sayıda gerekl� yerlere yerleşt�r�l�r.

(6) B�s�kletl�ler �ç�n bell� b�r hızda kes�nt�s�z b�s�klet sürüşünü sağlamak üzere gerekl� altyapı sağlandığı
takd�rde s�nyal�zasyon düzenlemeler� yapılarak yeş�l dalga s�stem� oluşturulur.

(7) B�s�klet yolunun başlangıç ve b�t�ş�, sağa ve sola dönüşler, tehl�ke ve yasak yönler Ek-3 Tablo-3’te
göster�len levhalarla ve Ek-3 Tablo-4’te göster�len zem�n �şaretlemeler� �le bel�rt�l�r. D�ğer yol ve caddelerle olan
kes�ş�mlerden sonra da b�s�klet yolunda bu �şaret ve levhalar tekrarlanır.

(8) B�s�klet yolu �le ulaşılab�lecek en yakın yerleş�m b�r�mler�, hastaneler, tur�st�k yerler, kent bütününde
görülmeye değer ve b�s�klet �le ulaşılab�lecek tar�h� noktalar, toplu taşım aktarma noktaları, en yakın b�s�klet park yer�
g�b� odak noktalarının mesafe b�lg�s�n� veren �şaretlemeler �le kavşak g�r�ş ve çıkışlarını gösteren �şaret levhaları
uygun yerlere yerleşt�r�l�r.

(9) Yaya kaldırımında b�s�klet yollarına da�r yayaları uyarıcı levhalar gerekl� yerlere yerleşt�r�l�r.
(10) Yayalaştırılmış sokaklarda �lg�l� �darece b�s�klet şer�tler� tes�s ed�lmes� durumunda b�s�kletl� hızının azam�

10 km/saat’� aşamayacağına da�r sokak g�r�şler�nde �şaret ve levha konulur. (Ek-3 Tablo-3)
(11) Aynı yönde �k� veya daha fazla şer�tl� b�s�klet yollarının kurblu kes�mler�nde şer�t değ�şt�r�lmeyeceğ�n�

�şaret etmek üzere şer�tler arasında düz beyaz ç�zg� yapılmalıdır.
(12) Yayanın sadece yaya geç�d�ne ulaşmak amacıyla b�s�klet yolundan geçmes� gereken durumlarda b�s�klet

yolu zem�n�nde öncel�ğ�n yayada olduğunu bel�rtecek şek�lde yaya geç�d� �şaret� yapılır.
(13) Paylaşımlı b�s�klet yollarında Ek-1 Şek�l-16’dak� renklend�rme, �şaretleme ve levha kullanılır.
(14) Bu madde uyarınca yapılacak �şaretlemeler�n Türk Standartları Enst�tüsünce yayımlanan yürürlüktek�

standartlarda bel�rt�len ebatlarda olması zorunludur.
B�s�klet yollarında geç�şler
MADDE 15 – (1) B�s�klet yollarının otobüs durakları �le örtüşen geç�şler� Ek-1 Şek�l-17, Şek�l-18, Şek�l-

19’da göster�ld�ğ� g�b� yapılır. Durakta otobüs �ç�n ayrılan alandan 15 metre mesafede b�s�klet yolu zem�n�nde uyarıcı
�şaretleme yapılır.

(2) B�s�klet yollarının kavşak geç�şler� TS 10839’a uygun olarak aşağıda bel�rt�len şek�llerde göster�ld�ğ� g�b�
planlanır;

a) B�s�klet yollarının ışık kontrolsüz kavşak geç�şler� Ek-1 Şek�l-20’ye,
b) B�s�klet yollarının ışık kontrollü kavşak geç�şler� Ek-1 Şek�l-21’e,
c) Kavşaklardak� damla adasından b�s�klet yolu geç�şler� Ek-1 Şek�l-22’ye,
ç) Işık kontrollü ve kontrolsüz yollarda b�s�klet yolu geç�şler� Ek-1 Şek�l-23 ve Ek-1 Şek�l-24’e,
d) B�s�klet yollarının tal� yoldan geç�şler� Ek-1 Şek�l-25’e,
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e) Kavşak dışında düz yollarda, karşıdan karşıya b�s�klet yolu geç�şler� ışık kontrollü veya kontrolsüz geç�ş
olmasına göre Ek-1 Şek�l-26 ve Ek-1 Şek�l-27’ye,

f) Taşıt yolu sev�yes�ndek� b�s�klet yollarının kavşak geç�şler� Ek-1 Şek�l-28’e,
uygun yapılır.
(3) B�s�klet yolu güzergahının akaryakıt �stasyonlarına er�ş�m� sağlayan geç�ş yolları �le örtüşmes� durumunda

geç�ş yolu başlangıcına 15 metre mesafede b�s�klet yolu zem�n�nde uyarıcı �şaretleme yapılır.
(4) B�s�klet yollarının kavşak geç�şler� köprü veya alt geç�tlerle de sağlanab�l�r.
(5) Geç�şlerde motorlu taşıtlar ve b�s�kletl�ler �ç�n ayrı traf�k ışıklarının b�rb�r�yle uyumlu çalışması suret�yle,

s�nyal�zasyon s�stem� yaya, b�s�klet ve motorlu araçlar �ç�n ayrı ayrı tes�s ed�l�r. S�nyal�ze ed�lm�ş kavşaklarda,
b�s�kletl�ler�n kırmızı ışık süres�nce güvenl�ğ�n�n sağlanması ve d�ğer yol kullanıcıları tarafından görüleb�lecek b�r
şek�lde motorlu araç kuyruğunun önüne geçeb�lmes� �ç�n taşıt yolundak� b�r veya daha fazla şer�tte, motorlu araçların
durma ç�zg�s� �le yaya geç�t ç�zg�ler� arasındak� 3 metrel�k mesafede Ek-1 Şek�l-29’dak� g�b� b�s�kletl� bekleme
alanları yapılab�l�r. S�nyal�ze ed�lm�ş kavşaklarda b�s�kletl�ler �ç�n ayak dayama aparatı yapılması �lg�l� �daren�n
takd�r�nded�r.

(6) Devam eden ve sağa veya sola dönüşü bel�rten zem�ndek� ok göster�mler� yol kes�ş�m�ne 5 metre mesafede
olmak zorundadır.

(7) S�te araç kapısı, otopark veya garaj g�r�ş� g�b� b�s�klet yolunun motorlu araçlar tarafından kullanılmasının
zarur� olduğu durumlarda da yol zem�n�ne uyarıcı �şaret konulur. (Ek-1 Şek�l-15)

(8) Raylı ulaşım s�stem� hattı �le b�s�klet yolu güzergahının d�k açılarda kes�şmes� sağlanır ve s�nyal�ze
olmayan geç�şler�n 50 metre önces�nde buna da�r uyarı levhası yerleşt�r�l�r ve b�s�klet yolu zem�n�ne uyarıcı �şaret
konulur. (Ek-1 Şek�l-30 ve Şek�l-31)

Aydınlatma
MADDE 16 – (1) B�s�klet yolu aydınlatmasında yen�leneb�l�r enerj� s�stemler�n�n kullanılması esastır.
(2) Bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� ve 6 ncı maddeler�nde bel�rt�len türdek� b�s�klet yolları har�ç olmak üzere

uygulama �mar planı kararı �le b�s�klet yolu üzer�nde güneş enerj�s� paneller� yapılması durumunda paneller�n alt
yüzey�n�n yol zem�n�nden en az 3 metre yüksekl�kte olması, taşıyıcıların �se rüzgar, kar ve benzer� yükler d�kkate
alınarak stat�k hesap sonucu bel�rlenmes� gerek�r.

(3) B�s�klet yolları, gece güvenl�ğ� ve sürüş konforu �ç�n en az Ek-3 Tablo-5’tek� değerlere uygun olarak ve
b�s�kletl�n�n yüzüne ışık yansımayacak şek�lde projelend�r�lerek aydınlatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
B�s�klet Park İstasyonları

B�s�klet park �stasyonları yapım kuralları
MADDE 17 – (1) B�s�klet sürücüler�n�n, b�s�kletler�n� güvenl� olarak bırakab�lecekler�, aydınlatması olan,

hava koşullarına dayanıklı, motorlu taşıt traf�ğ�nden arındırılmış ve b�s�kletler�n park ed�leb�leceğ� �stasyonlar �ht�yacı
karşılayacak oranda yapılır ve yapılan b�s�klet park �stasyonlarında TS 11782’de bel�rt�len şartlar sağlanır.

(2) İlg�l� �dare tarafından yeterl� büyüklük ve sayıda b�s�klet park �stasyonları tes�s ed�lmes� kaydıyla bu
�stasyonlarda b�s�klet k�ralama veya paylaşım h�zmet� ver�leb�l�r.

(3) B�s�klet park �stasyonları araç ve yaya traf�ğ�ne engel olmayacak şek�lde, b�s�klet yollarına yakın b�r
mesafede, er�ş�leb�l�r, göz önünde ve hırsızlığa karşı emn�yetl� olacak şek�lde tanz�m ed�l�r.

(4) B�s�klet park �stasyonları uzaktan görüneb�l�r şek�lde b�lg�lend�r�c� �şaret ve levhalarla tanımlanır.
(5) B�s�klet park �stasyonları; elektr�kl� otomob�l şarj �stasyonlarına ve toplu taşıma araçları durakları, raylı

s�stem, den�z taşımacılığı ve şeh�rlerarası taşımacılık term�naller� �le kolayca bütünlüğün sağlanab�lmes� �ç�n söz
konusu toplu taşıma ağlarına en kolay er�ş�leb�lecek noktalarda konumlandırılır.

(6) B�s�klet park �stasyonları �mar planındak� yapılaşma koşullarına göre üzer� kapalı olarak düzenleneb�l�r.
(7) B�s�klet park �stasyonları, b�s�kletler�n bel�rl� b�r düzende, güvenl� b�r şek�lde k�l�tlen�p sab�tleşt�r�lmes�n�

sağlayıcı b�s�klet k�l�t mekan�zmasını �çer�r ve b�s�kletler�n park yerler�ne kolayca yerleşt�r�leb�lecek ve
çıkarılab�lecekler� şek�lde yapılır.

(8) B�s�klet park �stasyonlarındak� ek�pmanlar darbelere ve hava koşullarına dayanıklı özell�kte olmalıdır.
(9) B�s�klet park �stasyonları, yer durumuna göre yola d�k veya açılı, tek sıra, �k� sıra, da�resel veya yarım da�re

b�ç�m�nde olmak üzere aşağıda bel�rt�len kurallara uygun olarak tes�s ed�l�r:
a) Tek sıra hal�nde yola d�k olarak oluşturulan b�s�klet park �stasyonunda �k� b�s�klet arası en az 70 cm,

b�s�klet�n boyuna park yer� gen�şl�ğ� �se en az 200 cm olmalıdır. (Ek-2 Şek�l-1)
b) Tek sıra hal�nde yola açılı olarak oluşturulan b�s�klet park �stasyonunda, b�s�kletler yola 45˚ açılı olarak

yerleşt�r�l�r, park bandı gen�şl�ğ� 135 cm ve �k� b�s�klet arası yatayda 85 cm olmalıdır. (Ek-2 Şek�l-2)
c) Tam veya yarım da�resel olarak oluşturulan b�s�klet park �stasyonunda, b�s�kletler b�r ağaç veya d�rek

etrafında d�z�l�r. (Ek-2 Şek�l-3)
ç) İk� sıra hal�nde oluşturulan b�s�klet park yer�nde, yaya geç�şler� ve manevra alanı �ç�n �k� sıra arasında 175

cm açıklık bırakılır. (Ek-2 Şek�l-4)
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d) İk� sıralı yola açılı şek�lde oluşturulan b�s�klet park �stasyonunda, manevra ve yürüme alanının gen�şl�ğ� en
az 140 cm olmalıdır. (Ek-2 Şek�l-5)

e) Askılı şek�lde oluşturulan b�s�klet park �stasyonunda, b�s�kletler duvara yarı d�k şek�lde dayalı olmalıdır.
(Ek-2 Şek�l-6)

(10) B�s�klet park �stasyonlarında elektr�kl� b�s�kletler �ç�n şarj noktası tes�s ed�lmes� �lg�l� �daren�n
takd�r�nded�r.

(11) İmar planında ayrılan b�s�klet park �stasyonları har�c�nde �lg�l� �darece uygun görülen kamu kurumlarına
veya özel mülk�yete a�t yerlerde �lg�l� kurumdan veya yapı sah�pler�nden �z�n alınarak yapı veya parsel bünyes�nde
kolaylıkla er�ş�leb�l�r b�s�klet park �stasyonu tes�s ed�leb�l�r.

(12) B�s�klet k�ralama h�zmet� ver�len veya yüz b�s�kletten daha fazla kapas�tel� b�s�klet park �stasyonlarında
b�s�klet tam�r, bakım ve onarım ek�pmanlarına yer ver�lmes� şarttır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ulaşım S�stemler� �le Entegrasyon

B�s�kletl�ler�n ulaşım s�stem�ne entegrasyonu
MADDE 18 – (1) B�s�klet kullanımının ulaşım amaçlı hale get�r�leb�lmes� amacıyla yetk�l� kurumlarca planlı

b�s�klet yollarının toplu taşıma ağlarına (raylı ulaşım s�stem� araçları, otobüs, vapur ve benzer�) bağlanacak şek�lde
bütünleşmes� sağlanır.

(2) Toplu taşımada �lg�l� �dareler�n bel�rleyeceğ� güzergâhlarda ve sayılarda b�s�klet taşıma aparatlarına sah�p
otobüsler kullanılır, otobüs sürücüler�ne gerekl� eğ�t�m ver�l�r ve b�lg�lend�rme yapılır. B�s�klet taşıma aparatına sah�p
otobüsler öncel�kle yokuşun fazla, traf�ğ�n yoğun olduğu yollarda kullanılır.

(3) Raylı ulaşım s�stem� araçlarına b�s�kletle er�ş�m �ç�n �lg�l� �darece rampa veya mekan�k platform yapılır.
(4) İlg�l� �darece yolcu yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde günlük sayı sınırlaması dâh�l�nde, d�ğer saatlerde

�se herhang� b�r sayı sınırlamasına tab� olmadan şeh�r �ç� raylı ulaşım s�stemler�ne ve vapur, fer�bot g�b� den�z yolu
araçlarına b�s�kletle g�r�şe müsaade ed�l�r. Raylı ulaşım s�stem� araçlarında b�s�klet sab�tley�c� aparat bulunan
kompartıman ayrılab�l�r. Yen� tem�n ed�lecek raylı s�stem araçlarında b�s�klet kompartımanı ayrılması zorunludur.
B�s�klet kompartımanlarının bulunduğu raylı ulaşım s�stem� araçlarında ve bu araçlara b�n�ş yerler�nde, b�s�klet �le
b�n�leb�ld�ğ�ne da�r görsel veya yazılı yönlend�rme �şaretler� yerleşt�r�l�r. Durakların yakın çevres�nde açık, kapalı veya
katlı b�s�klet park �stasyonları tes�s ed�l�r.

(5) Toplu taşıma araçlarında b�s�klet sayısı ve ağırlığı d�kkate alınarak ulusal veya uluslararası sert�f�kaya
sah�p b�s�klet taşıma aparatları �lg�l� �daren�n sorumluluğunda kullanılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 19 – (1) 3/11/2015 tar�hl� ve 29521 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeh�r İç� Yollarda B�s�klet

Yolları, B�s�klet İstasyonları ve B�s�klet Park Yerler� Tasarımına ve Yapımına Da�r Yönetmel�k yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.

 
Ekler� �ç�n tıklayınız.
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