ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yerleşkeleri içinde
ulaşım güvenliğinin sağlanması ve ulaşım güvenliğini ilgilendiren konularda alınacak
tedbirler ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - (1) Bu yönergenin uygulanmasında;
a) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
b) Yerleşke: Ondokuz Mayıs Üniversitesinin yönetimi altında bulunan ve taşıtla
girebilen alanları,
c) Elektronik Taşıt Tanıtım Kartı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi personeli ve
öğrencilerine ait taşıtları tanımlayan ve taşıtların ön camlarına yerleştirilen kartı,
ç) Misafir Taşıt Giriş Kartı: Misafir taşıtlarına verilen geçici giriş kartını,
d) Diğer Elektronik Giriş Kartları: Üniversite yerleşkelerine toplu taşıma servisi yapan
taşıtlara ve üniversite personeli olmayan kişilere verilen kartı,
e) Taşıt: Yerleşke alanı içerisine giren her türlü motorlu taşıtları,
f) Trafik Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yerleşkelerinde trafik düzenlemeleri
yapmakla görevli Kurulu,
g) Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Koruma ve
Güvenlik Müdürlüğünü,
h) Yönerge: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü Ulaşım
Güvenliği Yönergesini,
ifade eder.
Genel İlkeler
Madde 4 - (1) Üniversite Yerleşkelerinde ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla
kurallara aykırı davranan taşıt ve sürücülerine; Trafik Kurulu tarafından elektronik izleme
sistemi ve diğer imkânlar aracılığıyla ceza puan sistemi ve diğer ilgili yaptırımlar, İl Emniyet
Müdürlüğü tarafından da Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerine göre cezai işlem
uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Trafik Kurulunun Oluşumu ve Görevleri
Trafik Kurulunun Oluşumu
Madde 5 – (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yerleşkeleri içerisinde can ve mal
güvenliğini temin etmek üzere, trafik akışının güvenli bir biçimde sağlanmasını ve ulaşım
güvenliği düzenlemelerini yapmak amacıyla bir Trafik Kurulu oluşturulur. Trafik Kurulu;
sorumlu Rektör Yardımcısı Başkanlığında, Genel Sekreter, Koruma ve Güvenlik Müdürü,
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı, Orman ve Çevre Müdürü, Hukuk Müşaviri, ulaştırma
konularıyla ilgili olan ve Rektör tarafından görevlendirilen iki öğretim üyesi ile Öğrenci
Konseyi Başkanı tarafından görevlendirilen Konsey üyesi bir öğrenci temsilcisi olmak üzere
toplam dokuz (9) üyeden oluşur. Kurul en az beş (5) üyenin katılımıyla ayda bir toplanır.
Başkan gerekli gördüğü hallerde Trafik Kurulunu toplantıya çağırabilir. Kurul üyelerinin
görev süresi 3 (üç) yıldır.
Trafik Kurulunun Görevleri
Madde 6 – (1) Trafik Kurulu’nun görevleri; Yerleşkeler içerisinde ulaşım güvenliği
ile ilgili karar almak, ulaşım güvenliğine ilişkin kuralların uygulanmasını sağlamak,
Üniversite Yerleşkeleri için belirlenen ulaşım güvenliği kurallarına aykırı hareket eden taşıtlar
için ceza puan sistemi ve diğer yaptırımlar önermek ve uygulamak, otoparklara ilişkin
tedbirler almak, gereken durumlarda sürücüyü ilgili Disiplin Kurulu’na sevk etmek,
Üniversite öğrenci ve personelinin ulaşım güvenliği bilincini geliştirici çalışmalar yapmak ve
yürütmektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşıt Tanıtım Kartları, Uyulması Gereken Kurallar ve Ceza Puan Sistemi
Taşıt Tanıtım Kartları
Madde 7 – (1) Üniversite Yerleşkelerine girecek taşıtlar için güvenlik, kontrol,
yaptırım, geçiş önceliği ve otopark kullanımı gibi düzenlemeler için taşıt tanıtım kartı
alınması zorunludur. Yerleşke içerisinde kalınan süre boyunca rahatlıkla görülecek şekilde
taşıtın ön camına yerleştirilen taşıt tanıtım kartları üç tiptir:
a) Elektronik Taşıt Tanıtım Kartı: Üniversite akademik ve idari personeli ile
öğrencilerin almaları gereken karttır. Elektronik Taşıt Tanıtım Kartı, ilgili talep formu
doldurularak, taşıt ruhsatının aslı ve diğer belgeler eklenerek İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü’nden bedeli karşılığı temin edilir.
Elektronik Taşıt Tanıtım Kartı sadece istekte bulunulan taşıtta kullanılmak üzere
verilir, aynı kişiye birden fazla tanıtım kartı verilmez.
Kartını kaybedenler ve satılan taşıtın kartını Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü’ne
teslim etmeyenler, normal kart ücretinin üç katını ödeyerek yeni kart alabilirler.
Tüm personelin ve öğrencilerin, Üniversite ile ilişikleri kesilirken Elektronik Taşıt
Tanıtım Kartlarını Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur.
b) Misafir Taşıt Giriş Kartı: Üniversitenin 2 ve 3 no’lu Nizamiye girişlerinde kimlik
karşılığı misafirlere verilen karttır. Misafir Taşıt Giriş Kartı Yerleşke çıkışında iade edilir ve
sürücü kimliği sahibine teslim edilir.

c) Diğer Elektronik Giriş Kartları: Üniversiteye öğrencileri ve personel için servis
yapacak toplu taşıma firmalarının ve üniversite personeli olmayan kişilerin almaları gereken
karttır. Giriş Kartı temin etmek isteyen firmalar, ilgili belgeleri ekleyerek Rektörlük
Makamına dilekçe ile başvurur. Girişi uygun görülen taşıtlara Koruma ve Güvenlik
Müdürlüğü tarafından, bedeli karşılığı, müracaat edildiği eğitim-öğretim yılı için geçerli
olmak üzere Elektronik Servis Giriş Kartı düzenlenir.
Uyulması Gereken Kurallar
Madde 8 – (1) Üniversite yerleşkelerinde uyulması gereken trafik kuralları:
a) Yerleşke içerisinde görevlilerinin uyarılarını sürücüler dikkate almak zorundadır.
b) Trafik levhalarında gösterilen hız limitlerine uygun olarak taşıt kullanılır.
c) Tehlikeli şekilde taşıt kullanmak yasaktır.
ç) Gereksiz yere klakson çalmak, çevreyi rahatsız edici biçimde yüksek sesle müzik
dinlemek, taşıttan çöp ve diğer nesneler atmak yasaktır.
d) Taşıtların yaya geçitlerinin gerisinde tam olarak durması ve geçmek isteyen
yayalara öncelikle yol vermesi zorunludur.
e) Sürücü belgesi olmayan sürücüler ve plakasız taşıtlar yerleşkeye alınmaz.
f) Egzoz sistemi arızalı olan, aşırı duman ve gürültü çıkaran taşıtlar yerleşkeye
alınmaz.
g) Alkollü taşıt kullanan sürücüler ve taşıtları yerleşkeye alınmaz. Alkollü olarak taşıt
kullandığı belirlenenlerin taşıtı yerleşke dışına çıkarılır.
h) Taşıtlarda sürücü ile birlikte gelen kişilerin talep edildiğinde kimlik göstermesi
zorunludur.
ı) Kuralları ihlal etmekte ısrar eden sürücülerin yerleşkelere taşıt ile girmelerine izin
verilmez.
i) Yerleşke içerisinde yıkama servisi dışında taşıt yıkanması yasaktır.
j) Park için ayrılan alanlar dışında park edilemez. Taşıma, yükleme ve indirme
amacıyla, kısa süreli dahi olsa, hiçbir taşıt kaldırım, yaya yolu ve yol kenarlarına park
edemez. Yasak yerlere bırakılan taşıtlar çektirilir. Bu taşıtlar gerekli cezai işlem yapıldıktan
sonra sahibine iade edilir.
k) Taşıt sahipleri, kendilerine ayrılan otoparklarda kurallara uygun olarak park etmek
zorundadır.
l) Ücretsiz otoparklarda 7 günden uzun süreli park eden taşıtlar çektirilir.
m) Motosikletlerin taşıt otoparklarına, bisikletlerin ise kendilerine ayrılan özel yerlere
park etmeleri zorunludur.
n) Karayolları Trafik Kanununa aykırı hareket eden ve ulaşım güvenliğini tehdit eden
sürücüler hakkında tutanak tutularak İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne suç duyurusunda
bulunulur.
Ceza Puan Sistemi
Madde 9 – (1) Yerleşke sınırları içerisinde belirlenen kurallara aykırı hareket eden
taşıt sürücüleri ve taşıtlar için, Üniversite tarafından belirlenen ve Ek 1’de verilen Trafik
Cezası Puan Sistemi ve diğer yaptırımlar uygulanır. Taşıtların ve sürücülerin ceza puan
kayıtları Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü tarafından tutulur.
(2) Her taşıt için 100 puanlık ceza üst sınırı bulunmaktadır. Yerleşke içi trafik
kurallarının ihlalinde, ihlalin niteliğine uygun olan ve EK 1'de verilen ceza puanı taşıtın
kayıtlarına işlenir. Araç sahibinin ceza puanına itirazı olduğu takdirde Koruma ve Güvenlik
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunur. Bu başvurunun sonucuna göre, Trafik Kurulu
Başkanlığı'na yazılı olarak temyiz talebinde bulunulabilir.

(3) 100 ceza puanını dolduran özel taşıtların taşıt tanıtım kartlarının yetkileri 1 ay süre
ile, ikinci defa 100 ceza puanı sınırını aşan taşıtların taşıt tanıtım kartlarının yetkileri 2 ay süre
ile, üçüncü kez veya daha fazla ceza puan sınırını aşan taşıtların taşıt tanıtım kartlarının
yetkileri 3 ay süre ile kaldırılır ve bu süreler içinde ilgili taşıtlar Yerleşkeye alınmazlar.
(4) Yerleşkeye giriş yapan toplu taşıma taşıtlarının 100 ceza puanını dolduran
sürücüleri 1 ay, taşıtları 7 gün süre ile, ikinci defa ceza puanı üst sınırını dolduran sürücüler 3
ay, taşıtlar 15 gün süre ile, üçüncü kez veya daha fazla ceza puanı üst sınırını dolduran
sürücüler 1 yıl, taşıtlar 30 gün süre ile yerleşkeye alınmazlar.
Trafik Kurulunun gerekli göreceği hallerde toplu taşıma yapan taşıtlar süresiz olarak
yerleşkeye alınmayabilir.
Disiplin Soruşturması Gerektirecek Durumlar
Madde 10 – (1) Aşağıdaki hallerde personel ve öğrenciler hakkında disiplin
soruşturması açılır:
a) Alkollü taşıt kullanmak,
b) Tehlike yaratacak şekilde taşıt kullanmak, aşırı hız yapmak, diğer bir taşıt ile
yarışmak,
c) Görevlilerinin uyarılarına uymamak, kendisine uyarıda bulunmak isteyen akademik
/ idari personele veya öğrencilere hakaret etmek, fiziksel şiddet uygulamak veya uygulamaya
teşebbüs etmek,
ç) Yaya veya sürücüleri taşıt ile taciz etmek,
d) Taşıt tanıtım tartı sahtekârlığı yapmak, tanıtım kartını başkasına kullandırmak veya
başkasının tanıtım kartını kullanmak,
e) Yasaklı olduğu halde kaçak olarak aracı ile yerleşkelere girmek,
f) Her türlü silah, patlayıcı madde, uyuşturucu ve alkollü içkileri taşıtta bulundurmak,
g) Trafik Kurulu’nun gerek göreceği diğer haller.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
Madde 11 - Bu yönergenin hükümleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun
kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 - Bu yönerge hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

EK 1
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TRAFİK CEZASI PUAN TABLOSU
Ceza
Puanı

No Trafik Suçu
1

Taşıt tanıtım kartını taşıtta bulundurmamak veya belirlenen yere
yapıştırmamak

10

2

Otoparkta çizgiler ile belirlenen alanlar dışında park etmek

10

3

Yerleşkede taşıt yıkamak

10

4

Gereksiz yere klakson çalmak, yüksek sesle müzik dinlemek, taşıttan çöp
atmak

20

5

Güvenlik personelinin uyarılarını dikkate almamak

20

6

Bir taşıta kayıtlı taşıt tanıtım kartını başka bir araçta kullanmak

30

7

Yasak yerlere park etmek

30

8

Tehlikeli şekilde taşıt kullanmak

30

9

Hız sınırını aşmak

40

10

Yayaların geçiş üstünlüğüne saygı göstermemek

30

11

Toplu taşıma servisi yapan taşıtların güzergâh dışı yol kullanması

30

12

Toplu taşıma servisi yapan taşıtların tarife dışı ücret uygulaması, haddinden
fazla yolcu alması, ek oturak bulundurması

30

13

Toplu taşıma servisi yapan taşıt sürücülerinin yolcuya hakaret etmesi ve
benzeri kötü davranışlar sergilemesi

30

14

Bu yönergede belirtilmeyen, ancak Karayolları Trafik Kanunu’nda suç sayılan
tutum ve davranışlarda bulunulması.

30
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