İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜS ARAÇ KULLANIMI VE PARK YERLERİ TRAFİK USUL VE KAİDELERİ
TALİMATNAMESİ
Amaç ve Kapsam
Madde 1-Bu talimatnamenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden İstanbul Şehir
Üniversitesinin kampüs alanı içerisinde trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini
ilgilendiren konularda alınacak tedbirler ile ilgili olarak Karayolları Trafik Kanunu ve
Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kampüs içerisinde trafik düzenini
temin etmek maksadıyla uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.
Hukuki Dayanak
2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu bu
talimatnamenin yasal dayanağı olmaktadır.
Tanımlar
Madde 2-Bu talimatnamenin uygulanmasında;
Üniversite: İstanbul Şehir Üniversitesini,
Yerleşke: İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsünü,
Araç Tanıtım Pulu: Motorlu araçların İstanbul Şehir Üniversitesi personel, öğrenciler,
mezunlar ve kampüs içerisinde hizmet veren firmalara ait olduğunun anlaşılmasını
sağlayan pulu,
Ziyaretçi Giriş Kartı: Araç Tanıtım Pulu olmayan ancak Üniversiteye ziyarete gelen
kişilerin kullandığı araçlar için giriş kapısında ehliyet/kimlik karşılığı alınan kartı,
Araç: Yerleşkeye getirilen her türlü motorlu taşıtları,
Güvenlik Müdürlüğü: İstanbul Şehir Üniversitesi Güvenlik Müdürlüğünü,
Güvenlik Görevlisi: İstanbul Şehir Üniversitesi yerleşkesinde görev yapmak üzere
görevlendirilen güvenlik görevlisini ve hizmet satın alınan özel güvenlik şirketi personelini,
Bisiklet: En çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedalı
döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz aracı, (Azami sürekli anma gücü 0,25
kilovatı geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25 km/saate ulaştıktan sonra
veya pedal çevrilmeye ara verildikten hemen sonra gücü tamamen kesilen elektrikli
bisikletler de bu sınıfa girer.)
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Bisiklet Kullanıcısı: Bisikleti idare eden kullanıcıyı,
Bisiklet Parkı: Bisikletlerin teslim alınması ve teslim edilmesini sağlayan üniteleri,
Bisiklet Yolu: Bisikletlerin izleyeceği güzergâhı,
Talimatname: İstanbul Şehir Üniversitesi Trafik Usul ve KaidelerTalimatnamesini ifade
eder.
Madde 3-Güvenlik Görevlilerinin Trafik ile ilgili Görev ve Yetkileri:
a.
Yerleşkeye girmeye izinli araçların trafik işaret ve işaretçilere ve trafik
kurallarına uygun olarak hareketlerini denetlemek, uyarmak ve tutanak düzenlemek.
b. Personel, öğrenci ve ziyaretçilere göre düzenlenmiş olan otoparklara tahsis
edilen statüye uygun park yapılmasını sağlamak, denetlemek, gerekli uyarı ve tedbirleri
almak.
c.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre çıkarılan yönetmelikte belirtilen
esas ve şartlara uygun olarak trafiği düzenlemek, trafik suçları ile ilgili olarak İl Emniyet
Müdürlüğü trafik ekipleri ile her türlü işbirliğinde bulunmak.
d. Kampüs içerisinde trafik akışını olumsuz etkileyen hususları tespit etmek ve
düzeltici tedbirleri almak.
e.
Bu talimatnamede bahsedilen görevler haricinde İstanbul Şehir Üniversitesi
rektörü ve genel sekreterinin konu ile ilgili vereceği talimatları yerine getirmek.

Madde 4-Uyulması Gereken Kurallar:
a.
Hız Kuralları: Kampüste hız sınırı levhalarda gösterildiği gibi olup (30)
km/saattir. Kavşaklara yaklaşırken (20) km/saattir. Kampüs sınırları içinde kameralarla
kontrol ve denetim yapılabilir. Ancak gerek görüldüğü takdirde güvenlik müdürlüğünce hız
limitleri önceden duyurulmak kaydıyla yeniden düzenlenebilir.
b.

Yayaların Tartışmasız Geçiş Üstünlüğü: İstanbul Şehir Üniversitesi

yerleşkesinde YAYALARIN TARTIŞMASIZ GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ vardır. Kampüs
içerisinde; yayaların, bisikletlilere ve motorlu araçlara ayrıca bisikletlilerin de motorlu
araçlara göre geçiş önceliği vardır. Tüm araçlar kampüsün her noktasında bu kurala uymak
zorundadır. Tüm Araçların yaya geçitlerinin gerisinde tam olarak durması ve geçmek
isteyen yayalara yol vermesi zorunludur.
Yayaların öncelik hakları olmakla birlikte, yayalar da trafik kurallarına uymakla
yükümlüdürler. Yayaların, trafikte oldukları sürede kendilerine ayrılan alanları tercih
etmeleri gerekmektedir. Karşıdan karşıya geçişlerde, belirlenen yaya geçitlerinin
kullanılması gereklidir. Yayaların, karşıdan karşıya geçişler haricinde, yürüyüş için ayrılan
yolları tercih etmeleri gerekmektedir.
c.
Tehlikeli şekilde araç kullanmak yasaktır.
d.
Sürücüler istenildiğinde araç trafik sigorta belgesini ibraz etmek zorundadır.
e.
Sürücüler güvenlik görevlilerinin uyarılarını ve yönlendirmelerini dikkate
almak zorundadır.
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f.
Çevreyi rahatsız edecek şekilde modifiyeli, egzoz sistemi arızalı olan, aşırı
duman ve gürültü çıkartan araçlar yerleşkeye alınmaz.
g.

Plakasız araçlar yerleşkeye alınmaz.

h. Alkollü olarak araç kullanan sürücülerin araçları yerleşkeye alınmaz, bu
konuda güvenlik görevlisinin tespiti ve uygun göreceği yöntem dikkate alınır.
i.

Ziyaretçiler veya ticari araç sürücülerinin kuralları ihlal etmekte ısrar etmeleri

halinde bir daha yerleşkeye araç ile girmelerine izin verilmeyebilir.
j.

Polis ve Jandarma tarafından herhangi bir nedenle ehliyetine el konulan

kişilerin yerleşke içinde araç kullanması yasaktır.
k.

Yerleşke içerisinde araç yıkamak yasaktır.

l.
Gereksiz yere klakson çalmak, çevreyi rahatsız edici biçimde yüksek sesle
müzik dinlemek ve araçtan çöp veya sigara izmariti atmak yasaktır.
m. Araçlar giriş kapılarından Araç Tanıtım Pulu ile otomatik olarak giriş
yapacaklar. Misafir, ziyaretçi ve ticari araçların 22:00 – 06:00 saatleri arasında kampüse
girmeleri yasaktır. Zorunlu durumlarda güvenlik müdürlüğü izni ile giriş-çıkış yapılabilir.
n. Kampüs girişleri ve otopark girişlerinde bulunan güvenlik noktalarından araç
içinde bulunan kişilerin ayrı ayrı kimlik karşılığı ziyaretçi giriş kartı alması zorunludur.
o.
Araç tanıtım pulu olup, kaza veya arıza gibi nedenlerle araçlarını
kullanamayıp başka araçlar ile gelen öğrencilerin; bu durumu belirleyen bir belge
getirmeleri ve Güvenlik Müdürlüğünden bu konu ile ilgili yazı almaları durumunda kampüse
başka araçla geçici girişine müsaade edilecektir.
Madde 5-Bisiklet Kullanım Esasları
Bisiklet kullanıcıları iş bu talimatnamenin yayımı ile aşağıdaki kurallardan sorumlu olmuş
sayılırlar;
a) Bisikletlerin yerleşke içerisinde; öğrenciler, akademik ve idari personelimiz
tarafından kullanımı ücretsiz olup herhangi bir kiralama ücreti talep edilmeyecektir.
b) Bisiklet kullanıcıları diğer sürücüler gibi tüm trafik işaretleri, sinyal ve trafik
kurallarına uymak zorundadırlar.
c) İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlük yazılı olarak onay vermediği sürece,
bisikletler hiçbir şekilde yerleşke dışına çıkarılamaz.
d) Bisiklet kullanıcısı, sürüşe başlamadan önce bisikletin frenlerini, lastiklerini ve
diğer önemli parçalarını kontrol etmelidir. Kullanıma uygun olmayan herhangi bir sorunu
varsa bisikleti teslim almamalı, yola çıkmamalı ve 0 (216) 559 91 55 dahili 9155 no.lu
telefona yada (guvenlik@sehir.edu.tr) mail adresine bildirmelidir.
e) Ayrılmış bisiklet yolu dışına çıkılmamalıdır.
f) Yoğun rüzgar veya fırtınalı havalarda kullanılmamalıdır.
g) Bisikletlere birden fazla kişi binilmemelidir.
h) Bisikletle yük ve eşya taşınamaz.
i) İki el direksiyonda bulunmadan bisiklet sürülmemeli ve akrobatik hareketler
yapılmamalıdır
j) Seyir halinde iken telefonla konuşulmamalıdır.
k) Mümkün olduğunca yüksek görünürlükte giysiler tercih edilmelidir.
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l) Kask takmak zorunlu değildir ama güvenlik ekipmanlarını (kask, dizlik,
eldiven vb.) kullanmanız tavsiye edilir.
m) Bisiklet kullanırken kulaklık kullanılması yol güvenliği açısından tehlike
oluşturduğu için yasaktır.
n) Bisiklet kullanıcılarının trafik akışı ile uyumlu tek yönlü bisiklet yolunu
kullanarak seyahat etmeleri zorunludur. Trafik akışına ters yönde bisiklet kullanılamaz.
o) Diğer kullanıcılara engel olacak ya da tehlikeye sokacak şekilde bisiklet
yolunda durulamaz.
p) Kavşaklara yaklaşırken yavaşlayıp manevra kontrollü bir şekilde
tamamlanmalıdır.
r) Bisiklet kullanıcıları yayalara yol vermek zorundadırlar.
s) Bisikletliyi ya da yayayı geçerken, onlara seslenilmeli veya zil ile haber
verilmelidir.
ş) Bisikletiniz sürekli kontrolünüzde olmalıdır. Yokuş aşağı hızlanmalar, ani dönüş
ve sapmalar yapılmamalıdır.
t) Yol kenarında park etmiş ve yakın mesafede duraklama yapmış araçların
dikkatsiz kapı açılışlarına karşı hazırlıklı ve dikkatli olunmalıdır.
u) Zorunda kalınmadıkça ani frenlerden kaçınılmalıdır.
ü) Bisikletler duraklar haricinde park edilmemeli veya bırakılmamalıdır.
v) Bisikletlere müdahalelerde bulunulmamalı ve başkaca tadilatlar
yapılmamalıdır.
y) Bisikletin kullanımından doğan aşınma, eskime, yıpranma ve benzeri haller
dışında; kasten veya ağır ihmal sonucu bisikletin bütünlüğüne zarar verenler, bu
sorumluluk sınırı diğer insan veya maddelere vermiş olduğu hasarları da kapsayacak
şekilde idarece belirlenecek masrafları peşinen kabullenmiş sayılır.
Madde 6-Araç Tanıtım Pulu Verilmesi ve Kullanım Esasları:
a. Üniversitenin yönetimi altındaki yerlere özel araçları ile sürekli giriş yapacak
öğrenci, personel, mezun ve firmaların otopark kullanımı, güvenlik ve giriş kontrolü
sağlamak amacı ile Araç Tanıtım Pulu alınması zorunludur.
b. Araç tanıtım pulu ücretleri her akademik yıl başlangıcında Genel Sekreterlik
tarafından belirlenir ve ilan edilir.
c. Misafir ve ticari araçlar hariç araç pulu olmayan araçlar kampüse giremez.
d. Araç tanıtım pulları her yıl yenilenir. Önceki yıla ait araç tanıtım pulu taşıyan
veya araç tanıtım pulu taşımayan araçların kampüse girişine izin verilmez.
e. Araç tanıtım pulu her eğitim-öğretim yılı başında verilir ve sadece verildiği yıl
için geçerlidir. Araç Tanıtım Pulunun; aracın ön camına rahatlıkla görülebilecek şekilde
yapıştırılması zorunludur. Araç tanıtım pulu sadece istekte bulunulan araçta kullanılmak
üzere verilir. Başka araçta kullanmak yasaktır.
f. Üniversite yönetimi araç tanıtım pullarının öğrencilere, akademik personele,
idari personele, ziyaretçilere ve diğer ticari araçlara ne şekilde verileceğini belirler.
g. Araç tanıtım pulu; başka araçta kullanılamaz. Kuralın ihlali halinde araç
tanıtım puluna tutanakla el konulur ve iptal edilir.
h. Araç tanıtım pulu bir başkasına satılamaz ve devredilemez.
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i. Geçerliliği devam eden araç tanıtım pulu; araç satıldığında, devredildiğinde
veya araç tanıtım pulu hasar gördüğünde sökülerek Güvenlik Müdürlüğüne ibraz
edilmelidir. Eski araç tanıtım pulunun iade edilmesi koşuluyla yenisi bir defaya mahsus
olmak üzere ücretsiz verilir. Eski araç tanıtım pulunu iade ya da ibraz edemeyenlere yenisi
ücreti karşılığında verilir.
j. Birden fazla araç kullananlar her bir araç için ayrı ayrı araç tanıtım pulu almak
zorundadır.
k. Araç tanıtım pulu taşıyan araçlarda sürücü ile birlikte gelen öğrencilerin girişte
kimlik göstermesi zorunludur.
l. Araç tanıtım pulu otomatik geçiş hakkını bazı durumlarda vermeyebilir.
Güvenlik görevlileri ihtiyaç halinde giriş izinlerini geçici olarak güvenlik müdürlüğünün
duyurusuyla kaldırabilir.
m. Motosiklet ve diğer motorlu taşıtların sürücüleri de araç tanıtım pulu almak
zorundadır.
n. Uzun süreli (1 aydan fazla) misafir ve yarı zamanlı öğretim görevlileri ile diğer
uzun süreli misafirler de personel gibi araç tanıtım pulu almak zorundadır.
o. Genel Sekreterlik, araç tanıtım pullarının geçerlilik sürelerini belirler. Pullar
belli aralıklarla yenilenmek zorundadır.
p. Araç tanıtım pulu çalındığında Güvenlik Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.
q. Güvenlik müdürlüğü, Otopark kapasitesi nispetinde başvuru sırasına göre her
başvurana evrakları tamamlandığında araç tanıtım pulu verir veya gerekli gördüğü
durumlarda başvuruyu reddedebilir.
r. Araç Tanıtım puluna çeşitli nedenlerle ihtiyaç duymayanlara kalan süre göz
önüne alınarak gün hesabı yapılmaksızın içinde bulunulan aydan geriye kalan aylık ücreti
iade edilir. Dönem içerisinde taşıt pulu almak isteyenlere kalan süre göz önünde
bulundurularak gün hesabı yapılmaksızın içinde bulunulan aydan itibaren ücret tahsilatı
yapılır.
s. Belirlenen trafik kurallarına uymayan sürücülerin sahip olduğu Araç Pulu
Güvenlik Müdürlüğünce iptal edilebilir. Araç Pulu ücreti (r ) maddesindeki esaslara göre
iade edilir.
Madde 7-Otopark Ücret Tarifesi
İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü öğrenci ve personel araç girişleri için
belirlenen araç tanıtım pulu ücret tutarları her eğitim öğretim yılı başında Genel
Sekreterlikçe belirlenir.

7-1.Bu uygulamadan istisna olanlar;
a. Ambulans, itfaiye, polis ve askeri araçlar
b. Belediye hizmet araçları (Çöp,Temizlik, İgdaş, İski, Bakım Onarım), Ayedaş, Türk
Telekom v.b.
c. Protokol araçları
d. Engellilere ve refakatçilerine ait araçlar
e. Öğrenci ve personel servis araçları
f. Ticari taksiler
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g.
h.
i.
j.

İstanbul Şehir Üniversitesi’ne ait araçlar
Dragos kampüsüne bakım onarım hizmeti veren firmalara ait araçlar
Kargo, kurye, otomat, paket servis ve su firmalarına ait araçlar
Özel İzinli Araçlar (İlgili bölüm yöneticisi tarafından izin verilen araçlar)
Bu araçlara, girişlerde sürücü kimlikleri karşılığında “Ziyaretçi Kartı” verilecek ve
çıkışlarda geri alınacaktır. Tüm araçların plaka kayıtları yapılacaktır.

7-2. Tahsilat ve Araç Tanıtım Pulu Başvurusu
Araç tanıtım pulu ücreti Rektörlük binasında bulunan Mali İşler Direktörlüğü’ne veya
Türkiye Halk Bankası İstanbul Şehir Üniversitesi Uydu Şubesi, İstanbul Şehir Üniversitesi adına
IBAN: TR93 0001 2001 6880 0010 1000 04 numaralı hesabına yapılır. Araç tanıtım pulu için
ödeme dekontu ve duyuruda belirtilen gerekli evraklarla birlikte başvurular Güvenlik
Müdürlüğü irtibat bürosuna yapılır.
Madde 8-Ziyaretçi Kartları:
a. Araç tanıtım pulu taşımayan, ancak aracıyla ziyaretçi olarak gelen kişilerin
Üniversite girişinde “Ziyaretçi Kartı” almaları ve bu kartı yerleşke içerisinde kalınan süre
boyunca taşımaları gerekir.
b. Araç tanıtım pulu taşıyan araçlardaki ziyaretçiler, ayrıca Ziyaretçi Kartı almak
zorundadır. Personel ve öğrenciler araçlarında taşıdıkları kişilerin ziyaretçi kartı
almasından sorumludur.
c. Ziyaretçi kartı için bırakılan kimliklerde kişiyi tanıtacak güncel fotoğrafın
bulunması gerekir. Güvenlik yetkililerinin kimlik kartlarını yeterli bulmamaları halinde
girişlere izin verilmeyebilir.
d. Kampüs çıkışında ziyaretçi kartı iade edilir ve bırakılan kimlik alınır.
e. Ziyaretçi kartını kaybeden sürücüler başka bir geçerli kimlik kartı ile vermiş
oldukları kimlik kartını geri alabilirler.
f. Ziyaretçiler mutlaka kime ve/veya hangi okula/birime geldiklerini belirtmek
zorundadır. Geçerli bir ziyaret gerekçesi beyan edemeyenlerin kampüse girişine izin
verilmeyebilir.
g. Her bir kart bir araç için geçerlidir, başka araçlara devredilemez.
h. Her bir ziyaretçi kartı sadece bir gün içinde kullanılabilir. Bir sonraki gün için
yeni kart alınması gerekir.
Madde 9-Park ve Seyir Kuralları:
a. Otoparklar; akademik-idari personel otoparkı, öğrenci otoparkı ve misafir
otoparkı şeklinde sınıflandırılmış olup, akademik ve idari personel otoparkına sadece
uygun araç tanıtım pulu taşıyan araçlar girebilir ve park edebilir.
b. Akademik veya idari personel araç tanıtım pulu olan öğrenciler akademikidari personel otoparkını kullanabilir.
c. Otoparklarda düzeni sağlamak için çizgiler çizilmiş ve ayrıca giriş-çıkış yönleri
işaretlerle belirtilmiştir. Kazaların önlenmesi ve bir aracın diğerinin hareketini
engellememesi için çizgilere ve işaretlere uyulması zorunludur.
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d. Motosikletlerin araç otoparklarına park edilmesi zorunludur. Bisikletler ise
kendilerine ayrılan özel yerlere park etmelidir.
e. Güvenlik müdürlüğü tarafından izin verilmiş araçlar dışında hiçbir araç
kaldırım ve yaya yoluna çıkamaz.
f. Park için ayrılan alanlar dışında, kaldırımlara ve yol kenarlarına park
edilemez. Yasak yerlere bırakılan araçlara güvenlik görevlileri tarafından ihlal tutanağı
uygulaması yapılır.
g. Engelliler için ayrılmış park alanlarına; engelli kişiler dışındaki kişilerin park
etmesi kesinlikle yasaktır.
h. Otoparklarda meydana gelebilecek hırsızlık olaylarından Üniversite sorumlu
değildir.
i. Üniversitemiz öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerden aracı olanların Yurt
Müdürlüğüne araç plakalarını ve araç tanıtım pulu numaralarını kaydettirmeleri
gerekmektedir.
j. Kampüs park yerlerinde yazılı izin olmaksızın uzun süreli (1 günü aşan) araç
bırakmak mümkün değildir. Bu gibi durumlarda güvenlik müdürlüğü tarafından söz konusu
araçlara ceza puanı uygulaması yapılır.
k. Misafir otoparkına sadece misafirler ve servis araçları park edebilir. Bunun
haricindeki park gerektiren hususları Genel Sekereterlik belirler.
Madde 10-Diğer Kurallar:
a. Araç sahipleri araç tanıtım pulu olsun ya da olmasın gerekli hallerde aracın
bagaj ve diğer görünmeyen yerlerini güvenlik personelinin talebi halinde göstermek
durumundadır.
b. Sürücüler yerleşkede neden oldukları her türlü kazayı Güvenlik Birimine de
bildirmek zorundadır. Kaza sonrasında Güvenlik Birimi ve trafik polisine haber vermeksizin
yerleşke terk edilemez.
c. Araçlarda diğer araçların dikkatini dağıtacak tarzda abartılı yazı ve
ışıklandırma yapılamaz. Seyir halinde veya parkta iken yüksek sesle müzik vs. dinlenemez.
Eğitim binalarına yakın yerlerde eğitim-öğretimi engelleyecek tarzda araçlarda radyo vs.
dinlenmesi yasaktır. Bu gibi hallerde gürültü yapan araç sahibi kampüs dışına çıkarılabilir.
Kural ihlalindeki ısrar halinde ise araç tanıtım pulu da iptal edilir.
d. Kampüs içinde araç konvoyu yapılamaz; araçlar ile gösteri, eğlence vs. tertip
edilemez; spor müsabakaları ve diğer sevinçler araç kornaları ve toplu hareketler ile
kutlanamaz.
e. Kampüs içinde araçlar her ne sebeple olursa olsun plakalarını kapatacak
süsleme, ilan vs. ile seyir edemez.
f. Kampüse giren araçlar patlayıcı, yanıcı, kesici maddeler taşıyamazlar. Bu
gibi durumlarda yükün güvenlik müdürlüğüne ivedilikle bildirilmesi gerekir.
g. Bulunan yerlerde sürücüler bariyerlere dikkat etmelidir.
Bariyerler tam olarak açılmadan geçilmemelidir. Bariyer kullanım hatalarından dolayı
oluşabilecek her türlü zararda araç sürücüleri sorumlu olacaktır.
h. Üniversite içerisinde araç sollanamaz, ayrıca uzun ışıklar yakılamaz.
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i.
edilecektir.

Kampüs içerisinde sürücü tarafından verilen zararlar, sürücüden tahsil

j. Tamir, bakım ve tadilat yapılan alanlara araçların ve yayaların girmesi
kesinlikle yasaktır. Bu yasağın ihlali halinde oluşabilecek her türlü zarardan dolayı
Üniversite sorumlu tutulamaz.
Madde 11-Trafik Kurallarına Uyulmaması Halinde Uygulanacak Yaptırımlar:
a. Sürücüler bu talimatnamede belirtilmeyen hususlarda Trafik Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun davranmak zorundadırlar.
b. Uygulanan ceza puan sisteminde cezalandırmaktan çok caydırıcı olmak
amaçlanmaktadır. İstanbul Şehir Üniversiteli kampüs yollarında araçla
dolaşmanın kendisine tanınan bir ayrıcalık olduğunu göz ardı etmemelidir.
Kurallara uymaması halinde bu ayrıcalığını yitirmesi doğaldır.
c. Yerleşke sınırları içerisinde yaralamalı ve ölümlü trafik kazasına sebebiyet veren
asli kusurlu sürücülere süresiz olarak kampüs içerisinde araç kullanma yasağı
uygulanır. Ayrıca bu talimatnamede belirlenen kurallara ve/veya Karayolları
Trafik Mevzuatına aykırı hareket eden araç sürücüleri için Üniversite
Rektörlüğünce belirlenmiş Ceza Puan Sistemi uygulanır. Ceza puanlarının yanı
sıra Rektörlüğün gerekli görmesi halinde sürücü ceza puanına bakılmaksızın
Üniversite Disiplin Kuruluna sevk edilebilir.
d. Ceza Puanları aşağıdaki gibidir.
d.1. Hız sınırını aşmak (8) puan,
d.2. Engellilere ayrılan yerlere park etmek (4) puan,
d.3. Ters yönde seyretmek (8) puan,
d.4. Yayaların koşulsuz geçiş üstünlüğüne saygı göstermemek (8) puan,
d.5. Tehlikeli şekilde araç kullanmak (8) puan,
d.6. Park kuralı ihlalleri (6)puan,
d.7. Çevre ve gürültü kirliliği yaratmak (4) puan,
d.8. Emniyet kemeri veya motosiklette kask takmamak (3) puan,
d.9. Hareket halinde iken cep telefonu kullanmak (3) puan,
d.10. Yasal belgeleri bulundurmamak (3) puan,
d.11. Görevlilerin ikazlarına uymamak (8) puan,
d.12. Yaralanmalı trafik kazasına sebebiyet vermek (8) puan,
d.13. Kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymamak (4) puan,
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d.14. Maddi hasarlı kazaya sebebiyet vermekten asli kusurlu olmak (4)
puan,
d.15. Taşıt pulunu yapıştırmamak (4) puan,
d.16. Akademik-idari personel otoparkını kullanmak (8) puan, (öğrenciler için)
d.17. Araç trafiğini aksatacak şekilde yolu kapatmak (10) puan
d.18. Bisiklet yolunu kullanmak (5) puan
e. Yaptırımlar aşağıdaki gibidir.
e.1. Kural ihlallerine ilişkin değerlendirme İstanbul Şehir Üniversitesine kayıtlı
sürücülerin tümünü kapsamaktadır. Üniversite trafik kayıtlarında olmayan araçlar için
Güvenlik Müdürlüğünce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekibi görevlilerine bildirimde
bulunulur. Ayrıca bu araçlar yapılan ihlalin niteliğine göre Güvenlik Müdürlüğünce kampüse
alınmayabilirler.
e.2. Kural ihlalleri sonucunda bir öğrenim yılı içinde ceza puanları toplamı(50) olan
sürücünün araç tanıtım pulu (3) ay süreyle iptal edilir. Bu süre içerisinde ceza alan kişi,
araç sürücüsü olarak kampüse alınmaz. Durum, araç sürücüsünün bağlı bulunduğu
Fakülte/Yüksekokul ve İdari birim yöneticisine, öğrenci ise ayrıca ailesine yazı ile bildirilir.
e.3. İkinci kez (50)ceza puanına ulaşan sürücünün araç tanıtım pulu (1) yıl süre
ile iptal edilir ve bu süre içerisinde bu kişi araç sürücüsü olarak kampüse alınmaz.
e.4. Üçüncü kez (50) ceza puanına ulaşan sürücünün araç tanıtım pulu Rektörlük
kararı ile (3) yıldan az olmamak üzere iptal edilir ve bu süre içerisinde bu kişi araç
sürücüsü olarak kampüse alınmaz.
e.5. Belirtilen sürelerin sonunda yeniden araç tanıtım pulu almak üzere başvuran
sürücü, ücretini ödeyerek yeniden araç tanıtım pulu alabilir. Ancak üçüncü kez pulu iptal
edilmiş olan sürücünün yeniden araç tanıtım pulu alabilmesi, Rektörlüğün kararına
bağlıdır.
e.6. Gerektiği hallerde; kişinin ceza puanına bakılmaksızın Rektörlük uygun
görülecek bir süreyle, araç sürücüsü olarak kampüse alınmama cezası verebilir veya
disiplin soruşturması açılması istemi ile yetkili mercilere bildirimde bulunulabilir. Bağlı
bulundukları fakülte ve enstitü tarafından uzaklaştırma cezası verilenler otoparklardan
yararlanamazlar.
e.7. Bir öğrenim yılı (1 Eylül – 31 Ağustos dönemi) sonunda toplam ceza puanı 30
ve altında olanların ceza puanları bir sonraki öğrenim yılı için sıfırdan başlar. (30)puanı
aşanlar ise yeni öğrenim yılına, aştığı kadar puanla başlar. (örneğin, bir önceki öğrenim
yılında toplam (35) hata puan almış bir sürücü, yeni öğrenim yılına (5) hata puanla başlar.)
e.8. Sürücü belgesi olmayan sürücüler, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekibine teslim
edilir ve işlemlerin tamamlanmasını müteakip kampüs dışına çıkarılır.
Madde 12- Suç Teşkil Edecek Durumlar:
a. Alkollü araç kullanmak,
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b. Çevreye tehlike yaratacak şekilde araç kullanmak, aşırı hız yapmak, diğer bir
araç ile yarışmak, güvenlik görevlilerinin uyarılarına uymamak, kendisine uyarıda
bulunmak isteyen akademik / idari personele veya öğrencilere hakaret etmek,
c. Başkalarını araç ile taciz etmek ve trafik kazasına karışmak,
d. Araç tanıtım pulu sahtekârlığı yapmak veya başkasına kullandırmak,
e. Yasaklı olduğu halde kaçak olarak aracı ile kampüse girmek,
f.

Güvenlik görevlilerinin uyarılarını dikkate almamak, görevliye hakaret etmek,

kural ihlalinde ısrarcı davranmak.
Madde 13-Trafik Kuralı İhlal Tutanağı Düzenlenmesi:
a. Kampüs içi trafik kurallarını ihlal edenlere “Trafik Kuralları İhlal Tutanağı”
düzenlenir.
b. Trafik Kuralı İhlal Tutanağı sürücüye tebliğ edilir, sürücünün tebellüğ
etmemesi durumunda; duyurunun “Tebellüğ Eden” bölümüne “İmzadan imtina
etmiştir” diye belirtilir ve ikinci kişi tarafından tebliğ imzalanır tebliğ edilmiş varsayılarak
sürücünün kayıtlarına işlenir.
c. Düzenlenen Trafik Kuralı İhlal Tutanağı sürücünün bulunmaması halinde,
düzenlenen tutanak aracın camına takılır. Ayrıca yapılan ihlale ait fotoğraf ve ihlal tutanağı
e-mail ile (Ters yönde seyretmek 8 puan gibi) sürücüye bildirilip, sürücünün kayıtlarına
işlenir.
d. Sürücünün kendisine yapılan bu bildirime itirazı olduğu takdirde Güvenlik
Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. Bu başvurudan alınan sonuca itiraz etmek
isterse dilekçe ile Genel Sekreterliğe yazılı olarak itiraz talebinde bulunabilir.
e. Sürücülere yapılan tüm bildirimler sisteme işlendikten sonra İstanbul Şehir
Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü veri tabanında bulunan e-posta adresi esas
alınarak yapılır. Bu e-posta adresine yapılan bildirimler sürücü tarafından alınmış sayılır.
Madde 14-Genel Hususlar:
a. Yerleşke içerisinde meydana gelen trafik kazası, trafik kurallarının ihlali veya
trafik şikayetleri 0216 559 91 55 ile dahili 9155 nolu telefonlara bildirilebilir.
b. Yazılı olarak ise guvenlik@sehir.edu.tr adreslerine bildirilebilir.
c. İstanbul Şehir Üniversitesi ana sayfa/iletişim sayfasında bulunan “İletişim
Formu” bölümünden de yazılı olarak talepte bulunulabilir.
Madde 15-Yürürlük:
Bu talimatname İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlük Makamınca onaylandığı tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Madde 16-Yürütme:
Bu talimatname İstanbul Şehir Üniversitesi Güvenlik Müdürlüğü tarafından yürütülür.
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