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http://www.gov.uk/countryside-code


Herkese saygılı olun
• kırsal bölgelerde yaşayan, çalışan ve sizinle birlikte buraların tadını  

çıkaranlara karşı düşünceli olun

• kapıları, yapıları ve arazileri nasıl bulduysanız öyle bırakın

• araç park ederken giriş kapılarına veya garaj yollarına erişimi engellemeyin

• kibar olun, selamlaşın, alanı paylaşın

• yerel işaretleri takip edin ve daha geniş bir erişim olmadığı sürece işaretli yollardan ayrılmayın

Çiftçilik, çiftlik hayvanları ve vahşi 
hayvanlar
Eylemleriniz, başka insanların hayatlarını ve geçim 
kaynaklarını etkileyebilir. 

Kırsal bölgede çalışan insanlarla işbirliği yapın. Örneğin, 
hayvanlar taşınırken veya toplanırken çiftçinin vereceği 
talimatlara uyun. Bu, herkesin güvende kalmasını sağlar.

Kapıları, yapıları ve arazileri nasıl bulduysanız öyle 
bırakın veya işaretlerdeki talimatları izleyin. Bir grup 
iseniz, en sondaki kişinin kapıları ne durumda bırakması 
gerektiğini bildiğinden emin olun. Çiftçiler hayvanları 
içeride tutmak için kapıları kapatır veya yiyecek ve 
suya erişebilmeleri için açık bırakır. Tarım makinelerine, 
atlara veya hayvanlara müdahale etmeyin. Bir çiftlik 
hayvanının tehlikede olduğunu düşünüyorsanız, çiftçiyi 
uyarmaya çalışın.

Vahşi hayvanlara, çiftlik hayvanlarına ve atlara geniş bir 
hareket alanı bırakın. Hayvanlar, özellikle yavrularıyla 
birlikteyken beklenmedik davranışlar sergileyip size 
zarar verebilir.

Hayvanları, atları veya vahşi hayvanları beslemeyin;  
bu onlara zarar verebilir.

Kırsal bölgelerde seyahat ve araç park etme
Köy yollarındaki trafik, insanlar ve vahşi hayvanlar  
için tehlikeli olabilir.

Taşra yollarında araç sürerken yavaşlayın ve dikkatli 
sürün. Araç park ederken giriş kapılarına veya garaj 
yollarına erişimi engellemediğinizden emin olun.  
Daima acil durum araçlarına geçecek yer bırakın.

Açık alanları ziyaret edeceğiniz zaman arabanızı evde 
bırakma seçeneğini düşünün. Kendi aracınız yerine 
toplu taşıma araçlarını da kullanabilirsiniz. Toplu taşıma 
bilgilerini Traveline web sitesinde bulabilirsiniz.

Geçiş üstünlüğüne sahip bir demiryolu hattının geçtiği 
yerlerde daha dikkatli ve tetikte olun. Hemzemin 
geçitleri güvenli bir şekilde kullanmak konusunda 
Network Rail web sitesi size yol gösterecektir.

Kaldırımsız bir yolda yürürken geliş yönünü karşınıza alacak 
şekilde ilerleyin ve Karayolları Trafik Kanunu’na uyun.

Kibar olun, selamlaşın, alanı paylaşın
Açık havada vakit geçirirken sizinle aynı alanı kullanan 
başka insanlara ve hayvanlara rastlayabilirsiniz. Araba 
veya bisiklet sürerken atlarla, yürüyüş yapanlarla ve 
çiftlik hayvanlarıyla karşılaşırsanız yavaşlayın veya 
durun. Onlara her zaman geniş bir hareket alanı bırakın.

Bisikletçiler, gezinti yollarındayken yayalara ve at 
binenlere yol vermelidir.

Bisikletçiler ve at biniciler yayaların güvenliğini 
gözetmeli, buna karşılık yayalar da onları engellememeye 
veya tehlikeye atmamaya özen göstermelidir. 

Yerel işaretleri takip edin ve işaretli 
yollardan ayrılmayın
Yolunuzu bulmak için haritalar ve yerel işaretlerden 
yararlanın. Açık erişimli araziler gibi daha geniş erişimli 
alanlar mevcut değilse, çamurlu bile olsalar işaretli 
yollardan ayrılmayın. Bu, ekinlerin ve doğal hayatın 
korunmasına yardımcı olur.

Kırsal bölgede kullanılan işaret ve sembolleri öğrenin. 
Bunlar, kırsal bölge genelinde farklı kullanıcılara hitap 
eden rotaları tanımanıza yardımcı olur.

Alan sınırlarında, varsa kapıları, çit merdivenlerini veya 
açıklıkları kullanın. Sınırları tırmanarak geçmek hem 
hasara neden olabilir hem de çiftlik hayvanlarını riske 
atabilir.

Bir işaretin yasa dışı veya yanıltıcı olduğunu 
düşünüyorsanız yerel yönetimle iletişime geçin. 
(Örneğin, halka açık bir yol üzerinde  
“özel – giriş yok” işaretiyle karşılaşırsanız).

Içindekiler 

https://www.networkrail.co.uk/communities/safety-in-the-community/level-crossing-safety/


Çevreyi koruyun
• çöpünüzü eve götürün; ziyaretinizden hiçbir iz bırakmayın

• ateş yakmayın ve sadece işaretlerle gösterilen yerlerde mangal yapın

• köpeklerinizi her zaman kontrol altında ve göz önünde tutun 

• köpek dışkısı – torbayla alın ve halka açık herhangi bir çöp kutusuna atın

• doğaya özen gösterin – hasara veya rahatsızlığa neden olmayın

Şimdiki ve gelecek nesiller için, kırsal bölgelerimizi ve 
açık alanlarımızı korumak hepimizin sorumluluğudur.

Doğaya özen gösterin – hasara veya rahatsızlığa neden 
olmayın. Kayaları, taşları, bitkileri ve ağaçları nasıl 
bulduysanız öyle bırakın ve yere yuva yapan kuşlar da 
dahil olmak üzere vahşi hayvanları rahatsız etmemeye 
özen gösterin. 

Kalıntılara veya tarihi yerlere zarar vermeyin – doğal  
ve insan yapımı çevredeki mirasımız önemlidir.

Çöpünüzü eve götürün; ziyaretinizden 
hiçbir iz bırakmayın
Çöp ve yemek atıklarınızı eve götürmek veya halka  
açık çöp kutularına atmak ya da mümkünse geri 
dönüştürmek için yanınızda bir torba getirmeyi 
unutmayın. Çöp, kırsal alanın güzelliğini bozar ve  
doğal hayat ile çiftlik hayvanları için tehlikeli olabilir. 
Çöp atmak ve çöp dökmek ceza gerektiren suçlardır.

Ateş yakmayın ve sadece işaretlerle 
gösterilen yerlerde mangal yapın
Çıplak alev ve sigaraya karşı dikkatli olun. Mangalları 
yalnızca işaretlerle izin verildiği belirtilen yerlerde 
kullanın. Her zaman mangalınızı tamamen söndürün, 
küllerinin soğuduğundan emin olun ve bunları 
sorumluluk bilinciyle atın. Yangınlar, insanlar ve  
yapılar için olduğu kadar vahşi canlılar ve onların  
yaşam alanları için de yıkıcı olabilir.

Özellikle 1 Ekim ile 15 Nisan arası tarihlerde bazı  
arazi yöneticileri bitki örtüsünü kontrol altında tutmak 
için fundalıklarda ve kırlarda kontrollü yangınlara 
başvurabilir. Başıboş bir yangın görürseniz 999’u arayın.

Köpekleri her zaman kontrol altında ve 
göz önünde tutun
Kırsal bölgeler, parklar ve sahiller köpeğinizi hareket 
ettirmek için harika yerlerdir, ancak diğer kullanıcıları 
ve vahşi yaşamı da dikkate almanız gerekir. 

Vahşi canlılardan, çiftlik hayvanlarından, atlardan ve 
davet edilmedikçe diğer insanlardan uzak durmaları  
için köpeğinizi etkili bir şekilde kontrol altında tutun. 

Bunun için:
• köpeğinizi her an tasmalı ve göz önünde tutmalısınız
• köpeğinizin komut verdiğinizde geri döneceğinden 

emin olmalısınız
• köpeğinizin erişim hakkınız olan yoldan veya 

alandan ayrılmadığından emin olmalısınız

Her zaman yerel işaretleri kontrol edin, çünkü 
köpeğinizi yıl boyu veya bazı dönemlerde tasmalı 
tutmanızı gerektiren durumlar vardır. Yerel yönetimler 
de yardım köpekleri hariç köpekleri tamamen 
yasaklayabilir. İşaretler size bu gibi yerel kısıtlamalar 
konusunda bilgi verecektir.

Nerede olursanız olun, yakında çiftlik hayvanları varken 
köpeğinizi tasmalı tutmanızda fayda vardır.

Açık Erişimli arazilerde ve sahillerdeyken, yakında çiftlik 
hayvanları varsa köpeğinizi tasmalı tutmalısınız. 1 Mart – 
31 Temmuz arasında, arazide çiftlik hayvanı olmasa bile, 
Açık Erişimli arazideyken köpeğinizi tasmalı tutmalısınız. 
Bunlar yasal zorunluluklardır.

Bir çiftçi, çiftlik hayvanlarına saldıran veya onları 
kovalayan bir köpeği vurabilir. Üstelik, bunu yaptığı 
için köpeğin sahibine tazminat ödemekle yükümlü 
tutulmayabilir.

Çiftlik hayvanları veya atlar tarafından tehdit 
edildiğinizi düşünürseniz, köpeğinizin tasmasını 
bırakın. Köpeğinizi korurken yaralanma riskini almayın. 
Köpeğinizi serbest bırakmak, ikinizin de güvenli bir  
yere daha kolay ulaşmasını sağlayacaktır.

Daha fazla bilgi edinmek için Köpek Gezdirme 
Yönetmeliğine bakabilirsiniz.

Köpek dışkısı – torbayla alın ve çöpe atın 
(halka açık herhangi bir çöp kutusu olabilir)
İnsanlarda, çiftlik hayvanlarında ve vahşi canlılarda 
hastalığa neden olabileceğinden, köpeğinizin dışkısını 
mutlaka temizleyin.

Daha sonra alma düşüncesiyle bile olsa, köpek dışkısı 
torbalarını asla ortalıkta bırakmayın. Koku önleyici 
torba ve kaplar, köpek dışkısı torbalarını daha kolay 
taşımanıza yardımcı olabilir. Halka açık bir çöp kutusu 
bulamıyorsanız, dışkı torbasını eve götürmeli ve kendi 
çöp kutunuza atmalısınız.

Içindekiler 



Açık havanın tadını çıkarın
• rotanızı ve yerel koşulları kontrol edin

• maceranızı planlayın – nelerle karşılaşabileceğinizi ve neler  
yapabileceğinizi bilin

• ziyaretinizin tadını çıkarın, eğlenin, yeni anılar edinin

Açık hava, sağlığınız için harikadır. Dinlenebilir, huzur 
bulabilir ve bol bol hareket edebilirsiniz. Açık havada 
yapmayı sevdiğiniz şey ne olursa olsun, önceden 
hazırlanırsanız daha çok keyif alırsınız.  

Rotanızı ve yerel koşulları kontrol edin

Rotanızı bildiğinizden ve ihtiyacınız olan haritaların 
yanınızda olduğundan emin olun. Yola çıkmadan  
önce güncel haritalara, kılavuzlara veya web  
sitelerine bakın. 

Açık hava rekreasyon gruplarından, özel aktiviteler 
hakkında tavsiyeler alabilirsiniz. Getoutside ve Visit 
Britain gibi web sitelerinde bu grupların bir listesini 
bulabilirsiniz. Bilgi merkezleri de size yerel fikirler  
ve tavsiyeler verebilir. 

Hava, gelgit ve su koşullarını kontrol edin

Yola çıkmadan önce hava tahminlerine bakın. Dağlarda 
ve sahil şeritlerinde koşullar hızla değişebilir. Açık 
havada dolaşırken koşullar değişirse geri dönmekten 
korkmayın. 

Yükselen gelgitler nedeniyle kıyıyla bağlantınızın 
kesilme riskini azaltmak için, yola çıkmadan önce  
gelgit zamanlarına bakın. Sadece denizler değil,  
bazı nehirler de gelgitlerden etkilenir. Kaygan kayalara 
ve deniz yosunlarına dikkat edin.

Kürek çekmek, yüzmek veya suyun tadını  
çıkarmak istiyorsanız, su kalitesi ve koşulları için  
Çevre Ajansı web sitesine göz atın. 

Maceranızı planlayın – nelerle 
karşılaşabileceğinizi ve neler 
yapabileceğinizi bilin.

Yola çıkmadan önce, nereye gittiğinizi ve ne zaman 
dönmeyi düşündüğünüzü birilerine söyleyin. Kırsal 
alanlarda saatlerce kimseyi göremeyebilirsiniz ve  
birçok yerde de telefonunuz çekmeyebilir. 

Kendi güvenliğinizden de baktığınız diğer kişilerin 
güvenliğinden de siz sorumlusunuz. Yapacağınız aktivite 
için gereken bilgi ve becerilere sahip olduğunuzdan 
emin olun.

Güvende kalmak için hava değişiklikleri de dahil olmak 
üzere doğal tehlikelere karşı hazırlıklı olun. Planladığınız 
aktiviteler için doğru kıyafet ve ekipmanları yanınıza 
aldığınızdan emin olun.

Mekanların doluluğu sebebiyle planlarınızı değiştirmek 
zorunda kalma olasılığına karşı esnek kalın.

Haklar ve izinler

Bu yönetmelik, farklı kullanıcıların haklarıyla ilgili 
bilgiler verir. Aşağıdaki gibi bazı aktiviteler için arazi 
sahibinden izin almanız gerekebilir: 

• kamp kurmak

• tatlı suda yüzmek

• tatlı suda balık avlamak

Ziyaretinizin tadını çıkarın, eğlenin ve yeni anılar edinin.

Içindekiler 



Kırsal bölgelerdeki 
işaret ve sembolleri 
bilin
Kırsal bölgelerde kullanılan semboller şunları içerir:

Sarı ok

Mavi ok

Mor ok

Kırmızı ok – her tür trafiğe açık yan yol 
(BOAT)

Bir meşe palamudu sembolü
Yürüyüş için oluşturulmuş, bazı 
patikalarında ata ve bisiklete 
binmenin de mümkün olduğu 
Ulusal Parkur (National Trails). 
Sınırlı hareket kabiliyetine 
sahip kullanıcılar, parkurun 
uygunluğunu kontrol etmek 
için National Trail web sitesini 
ziyaret edebilir. Bu web sitesi 
ayrıca haritalar, gezi planlama araçları ve rota 
sapmaları hakkında bilgiler de içerir. Bu sembol, 
İngiltere Sahil Yolu da dahil olmak üzere İngiltere 
ve Galler’deki 16 uzun mesafeli rotayı işaret eder.

Tepelerin üzerinde yürüyen birini 
gösteren yuvarlak kahverengi 
sembol
Açık Erişimli Alan işareti, 
patikalardan ayrılarak 
keşfedebilirsiniz. Aşağıdaki 
gibi birçok alan bu tanıma 
dahildir: 

• dağ

• bozkır

• fundalık

• kumullar

• kıyı şeridi 

• tescilli umumi arazi 

Haritalar, bilgiler ve erişim kısıtlamaları için Open 
Access (Açık Erişim) web sitesini kontrol edin.

Bir direk veya kapı üzerindeki  
yerel bir işaret
izin verilen yollar; arazi 
sahipleri gönüllü olarak 
bu yollara erişim izni 
verdiğinden ve bunları 
kimlerin kullanabileceğini 
seçtiğinden, yerel 
işaretlerdeki tavsiyelere 
uyun. Bazı açık erişimli 
alanlar da aynı şekilde kullanıma sunulmuştur.

Içindekiler 

www.nationaltrail.co.uk/
www.openaccess.naturalengland.org.uk/
www.openaccess.naturalengland.org.uk/



