
WISCONSIN DELLS/LAKE DELTON İÇİN KURALLAR ve YÖNETMELİKLER 
Wisconsin Dells/Lake Delton acil durum departmanı polis - suçları soruşturma ve trafikten sorumludur, itfaiye ve acil tıbbi 
hizmetleri (Emergency Medical Service) kapsar.  
ABD’yi ziyaret eden bir ziyaretçi olarak tüm yerel, eyalet ve federal yasalara tabisiniz. Lütfen programınız süresince bunu 
unutmayın ve kararlarınızı buna göre verin.  
 
Ipucu:   Polise güvenebilirsiniz!  Hırsızlık dahil herhangi bir suçun kurbanıysanız onlar size yardım etmek için buradalar. 
 
Acil bir durumda: 

• 911’i arayın (Herhangi bir telefondan arayabilirsiniz). 
• Nerede olduğunuzu ve sorunun ne olduğunu söyleyin. 
• Anlaşılır bir şekilde ingilizce konuşun. 

 
Polis Tarafından Durdurulduğunuzda: 

• Kimlik kartınızı hazırlayın (Ülkenize ait kimilik kartınız da olabilir ). 
• Güncel iletişim bilgilerinizi söyleyin :   İş adresi, ev adresi, e-posta, cep telefonu, sponsor bilgileri. 
• Eğer tutuklandıysanız sponsorunuzla iletişime geçmeniz gerekmektedir. 

 
 ARAÇ GÜVENLİĞİ ve YASALAR 

• ABD’de araç kullanımıyla ilgili bilgi almak için www.usa.gov ve www.dot.wisconsin.gov sayfalarını ziyaret ediniz 
• Emniyet Kemeri kullanımı ZORUNLUDUR.  TÜM yolcuların emniyet kemeri taktıklarına 
emin olunuz. 
• Araç sigortası ZORUNLUDUR. 
• Tüm yolcuların Wisconsin Eyaleti trafik kurallarını bilmeleri ve bu kurallara  

uymaları gerekmektedir.  
• Wisconsin’de araba kullanabilmek için yasal bir belgeniz olmalıdır. 

o Kendi ülkenize ait ehliyetiniz 
o Uluslararası ehliyet.  

• Araç Wisconsin Ulaştırma Bakanlığı’na (DOT) kayıtlı olmalıdır,  
• Araç plakaları DOT ya da Wisconsin Polis Departmanı’na kayıtlı olmalıdır.   

Geçici plakanız kayıtlı olan plaka gelene kadar kullanılmalıdır. 
• Aracın kullanıma elverişli olduğuna ve Wisconsin DOT WI gereksinimlerini  
karşıladığına emin olun. (Örn:  Lambaları, aynaları, susturucular.)  
• Yaya geçidindeki insanlara her zaman yol verin. 
• KESINLIKLE alkollüyken veya reçeteli ilaçların etkisi altındayke araç kullanmayın. 
• Araba kullanırken cep telefonu kullanmamanız önerilir ve cep telefonundan mesajlaşma kesinlikle yasaktır. 
• Motosiklet/bisiklet el işaretlerini öğrenin (Yukarıdaki resme bakınız). 

YAYA GÜVENLİĞİ ve YASALAR 
• Karşıdan karşıya geçerken araçların öncelikli yol almasına izin verin. 
• Sadece yaya geçidi işareti bulunan yerlerde karşıdan karşıya geçin. Yayaların yoldan yürümek yerine kaldırım 

olan yerlerden kaldırımdan yürümeleri gereklidir. 
• Yoldan yürümek zorundaysanız olabildiğince trafikten uzakta, kenardan yürümeye dikkat edin. 
• Yayalar ve bisikletlerin eyaletlerarası ana yollarda bulunması yasaktır. 
• Trafikte ani hareketlerde bulunmayın 
• Amerika’da otostop çekmek yasak ve tehlikelidir. 
• Özellikle akşamları canlı renklere sahip kıyafetler giymeye özen gösterin. 
• Yürürken, konuşmak dışında telefonu kullanmayın. (Örneğin mesaj yazmak.) 
 
Not: Bu kurallara uymamak durumunda ceza alabilirsiniz, o yüzden lütfen kurallara uyun. 
 
 

 



BİSİKLET GÜVENLİĞİ VE YASALAR 
• Tıpkı araç kullanımında olduğu gibi bisiklet kullanırken de trafik kurallarını uyun. 
• Kask kullanın. 
• Özellikle akşamları canlı renklere sahip kıyafetler giymeye özen gösterin. 
• Karşıdan karşıya geçerken bisikletinizi yürüyerek geçirin. 
• Akşamları bisiklet kullanırken farları mutlaka kullanın. (beyaz=ön, kırmızı reflektör= arka) 
• Mümkün oldugunca bisikleti kilitli tutun. 
• Yerel polis merkezine bisikletinizin kaydını yaptırın böylece çalınırsa bulunduğunda size iade edilecektir. 
• Wisconsin Dells şehir merkezinde bisiklet ve kaykay lar yasaktır.  
• Şehirde bisiklet yolları mevcuttur. Bunun dışında bisiklet yolunun olmadığı anayolda bisiklet kullanmanız yasaktır. 

Bu durumda kaldırımı kullanabilirsiniz. 
• Yayaların ve bisikletlerin eyaletler arası ana yolları kullanmaları yasaktır. 
• Bisikletinizi kaydettirmek için websitesi: www.wdpd.com 
• Bisiklet Güvenliği için websitesi: www.bicyclesafe.com ve  www.nhtsa.gov 

 
GENEL GÜVENLİK  
 
Değerli eşyalarınızı güvende tutun 

• Değerli eşyalarınızı kilitli bir kutuda ya da kasada tutun. (Pasaport, nakit gibi..) 
• Mümkün olduğunca bisikletinizi kilitli tutun. 
• Kişisel kimlik bilgilerinizi iyi saklayın. 
• Başkalarının sizin çeklerinizi bozdurmasına ya da banka hesabınızı kullanmasına izin vermeyin. 
• Değerli eşyalarınızın seri numaralarını not edin. Kaybolması ya da çalınması durumunda polis tarafından 

bulunmasını kolaylaştıracaktır. 
• Eşyalarınızın üzerine belirleyici işaretler koyun. 
 
Sorunlardan kaçınmanın yolları 
• Wisconsin’in alkol kullanma yaşına dikkat edin (Kullanabilmeniz için 21 yaşında olmanız gereklidir.) 
• Barlara, gece klüplerine girmek, alkol satın almak için en az 21 yaşında olmanız gerekir. 21 ve ya 21 yaşından 

büyükseniz dahi bu tip yerlere girerken ve alkol satın alırken pasaortunuzu göstermeniz gereklidir. 
• Akşam saat 9dan sonra müziğin sesini çok açmamanız ve gürültü yapmamanız gerekir. Aşırı gürültü yapmak 

yasaktır. 
• Bölge ve cadde isimleri hakkında bilgi sahibi edinin. 
• Alkollü içecekleri umumi ortamlarda, araçta ya da yolculuk yaparken kesinlikle kullanmayın. 
• Pasaportunuzun kopyasını alın ve aslını ya da kopyasını mutlaka yanınızda taşıyın. 
• Pasaportunuzu güvenli bir yerde saklayabilmek için Winsonsin Dells kimlik kartı almanız tavsiye edilir.  
• Sigorta bilgileri için sponsor ID kartınızı mutlaka yanınızda taşıyın. 
• Yalnız yürümeyin. 
• Geceleri koyu renkli kıyafetler giymeyin. 
• Amerika’da taciz ve saldırıya karşı kanunların çok katı olduğunu unutmayın 
• Kamu düzenini bozacak davranışlarda bulunmak yasaktır. Örneğin Polis memurunun hukuka uygun emirlerine 

uymamak. 
• Ulusal Suç Önleme kurulu:  www.ncpc.org 

 
YÜZME GÜVENLİĞİ  

• Wisconsin Nehrinde kesinlikle yüzmeyin. Çok tehlikeli dip akıntılar bulunmaktadır.  
• Cankurtaranların bulunduğu havuzlarda yüzünüz. 
• Yüzmeye tek başınıza gitmeyin, mutlaka yanınızda arkadaşlarınız bulunsun. Aynı şekilde arkadaşınızın da 

yüzmeye tek başına gitmesine izin vermeyin.  
• Tekne gezintilerine katılırsanız mutlaka can yeleği giyin.  
• Alkol kullanmaktan kaçının. 


