T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
TRAFİK YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden; Karabük Üniversitesinin yönetimi
altındaki alanlar içinde trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren hususlarda alınacak
tedbirler ile araç otoparklarının kullanımıyla ilgili olarak Yönergede düzenlenmesi işaret edilen ve gerekli
görülen diğer hükümleri ve bunların uygulanmasına ait esas ve usulleri belirlemektir.
Tanımlar
Madde 2- Bu Yönergenin uygulanmasında;
2.1- Üniversite: Karabük Üniversitesi Rektörlüğünü,
2.2- Kampüs: Karabük Üniversitesinin yönetimi altında bulunan ve araçla girilebilen alanları,
2.3- Araç Tanıtım Kartı: Motorlu araçların Karabük Üniversitesi personel veya öğrencilerine ait
olduğunun anlaşılmasını sağlayan kartı,
2.4- Misafir Araç Kartı: Karabük Üniversite personeli veya öğrencisi olmayanların kullandıkları araçlar
ile Üniversite personeli veya öğrencisinin istisnai olarak kampüse getirdiği araçlara verilen kartı,
2.5- Araç: Kampüse getirilen her türlü motorlu taşıtları,
2.6- Güvenlik Amirliği: Karabük Üniversitesi Güvenlik Amirliğini,
2.7- Yönerge: Karabük Üniversitesi Trafik Yönergesini ifade eder.
Uyulması Gereken Kurallar
Madde 3 - Araç Tanıtım Kartı
a) Üniversitenin yönetimi altındaki yerlere hususi araçla girecek her öğrenci ve personelin güvenlik,
otopark kullanımı ve giriş kontrolünü sağlamak amacı ile “Araç Tanıtım Kartı” alması zorunludur.
b) Araç Tanıtım Kartı, “Araç Tanıtım Kartı Talep Formu” (EK-2) doldurulmak ve araç ruhsatı ibraz
edilmek suretiyle Güvenlik Amirliğinden temin edilir. Araç Tanıtım Kartı, o araçta kullanılmak üzere
verilir. Başka araçlarda kullanmak yasaktır. Araç Tanıtım Kartı, öğrencilere her eğitim-öğretim dönemi
başında verilir ve sadece verildiği dönem için geçerlidir. Öğrenciler araç tanıtım kartlarını, her dönem
yenilemek zorundadır.
c) Araç Tanıtım Kartı aracın ön camına; rahatlıkla görülebilecek şekilde yapıştırılır.
d) Birden fazla araç kullananlar her bir araç için ayrı tanıtım kartı almak zorundadır.
e) Karabük Üniversitesi Araç Tanıtım Kartı taşımayan araçların Üniversite girişinde kimlik karşılığı
Misafir Araç Kartı almaları ve bu kartı kampüs içerisinde kalınan süre boyunca karşıdan görülecek şekilde
taşımaları gerekmektedir. Kampüs çıkışında Misafir Araç Kartı iade edilir ve bırakılan kimlik alınır.
f) Tanıtım kartı taşıyan araçlarda sürücü ile birlikte gelenlerin girişte kimlik göstermesi zorunludur.
Seyir ve Park Kuralları
Madde 4
a) Kampüs içinde levhalarla gösterilen hız limitlerine ve trafik işaretlerine uygun olarak araç kullanılır.
b) Kampüs içinde tehlikeli şekilde araç kullanmak yasaktır.
c) Kampüs içinde klakson çalmak, çevreyi rahatsız edici biçimde yüksek sesle müzik dinlemek, araçtan
çöp ve benzeri herhangi bir atık atmak yasaktır.
d) Sürücüler güvenlik personelinin uyarılarını dikkate almak zorundadır.
e) Egzoz sistemi arızalı olan, aşırı duman ve gürültü çıkaran araçlar kampüse alınmaz.

f) Plakasız araçlar kampüse alınmaz.
g) Alkollü olarak araç kullanan sürücülerin araçları kampüse alınmaz.
h) Ziyaretçiler veya ticari araç sürücülerinin kuralları ihlal etmekte ısrar etmeleri halinde bir daha
kampüse araç ile girmelerine izin verilmeyebilir.
i) Kampüs içerisinde araç yıkamak yasaktır.
j) Park için ayrılan alanlar dışında, kaldırımlara veya yol kenarlarına park edilemez. Yasak yere bırakılan
araçlar Güvenlik tarafından çektirilir veya kilitlenir. Bu araçlar gerekli idari işlem yapıldıktan sonra
sahibine iade edilir.
k) Otoparkta park düzeni sağlamak üzere çizilen çizgilere uygun park etmek zorunludur.
l) Sürücüler bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun
davranmak zorundadırlar.
Kural İhlali Halinde Uygulanacak Yaptırımlar
Madde 5
a) Kampüs sınırları içerisinde bu Yönergede belirlenen kurallara ve/veya Karayolları Trafik mevzuatına
aykırı hareket eden araç sürücüleri için Üniversite tarafından belirlenmiş Ceza Puan Sistemi uygulanır.
b) Her taşıt için 100 puan tahsis edilir. Kural ihlalinde EK-1 de sunulan ceza tablosuna göre puan kesilir.
c) Bütün puanlarını kaybeden sürücülerin taşıt kartları iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren altı ay süre
ile yeni taşıt kartı verilmez, araçları kampüse alınmaz. Sürücülerin puan kayıtları Güvenlik Amirliği
tarafından tutulur.
d) Sürücü belgesi olmadan araç kullandığı saptananların aracı kampüs dışına çıkarılır, ayrıca tutanak
tutularak İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunulur.
e) Kural ihlalinin tekerrürü halinde Ceza Puanı iki misli uygulanır.

Genel Hususlar
Madde 6
a) Kampüs içerisinde trafik kazası meydana gelmesi halinde, durum hemen Genel Sekreterliğe bildirilir.
b) Otoparkta meydana gelebilecek hırsızlık olaylarından ve araçlara gelebilecek herhangi bir hasardan
Üniversite sorumlu değildir.
c) Araç Tanıtım Kartı ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
d) Öğrenci Araç Tanıtım Kartları, öğrencilik hakkının kaybedilmesi, ayrılma ve mezuniyet halinde
kayıtlardan iptal edilmek zorundadır.

Yürürlük
Madde 7- Bu yönerge Karabük Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8- Bu Yönergenin hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.

Ek: 1

KARABÜKÜNİVERSİTESİ TRAFİK CEZASI PUAN TABLOSU

EK-2.

KARABÜKÜNİVERSİTESİ
ARAÇ TANITIM KARTI TALEP FORMU

SÜRÜCÜYE AİT BİLGİLER:

İstek Yapılan Araç Tanıtım Kartı Türü

Personel: □ Akademik □ İdari □ Teknik-Destek
Öğrenci: □ Lisans / Ön Lisans □ Y.Lisans/Doktora

Öğrenci Kimlik No. / Personel Sicil No. Şirket
personelleri için Vatandaşlık No.
Adı - Soyadı
Ünvanı ve Görevi
(Öğrenci) Fakülte- Bölümü-Sınıfı (Personel)
Birimi ve Görevi
E-Posta adresi:
Ev Adresi
Telefonlar (kendisi ve yakınına ait tel)
Verildiği Yer
Ehliyet
Belgesinde Yazılı
Belge No.
ARAÇ VE RUHSATLA İLGİLİ BİLGİLER:

Cep:

Ev:
Verildiği Tarih

İş:

Plaka No.
Araç Sahibi ile Yakınlığı
Markası - Tipi
Modeli - Rengi
Verildiği Yer
Ruhsat
Belgesinde Yazılı

Tescil Sıra No.
Ruhsat Sahibi

YUKARIDAKİ BEYANLARIM DOĞRU OLUP ARKA SAYFADA YAZILI ESASLARA UYACAĞIMI KABUL EDERİM.

Adı-Soyadı
İmza

Tarih

/ / 20

İmza

YETKILILER TARAFINDAN DOLDURULACAK BILGILER
Araç Tanıtım Kartı No.
Sürücü No.
Ödendi Belgesi (fişi) Tarih/No.
Kartı Veren
Bilgisayarda İşlemi
Yapan

Tarih
Tarih

/ / 20

İmza

/ / 20

İmza

ARAÇ TANITIM KARTI İLE İLGİLİ ESASLAR
1. Araç Tanıtım Kartının Alınması
A) Araç tanıtım kartı almak isteyen personel ve öğrenci Güvenlik Amirliğine şahsen
başvuruda bulunacaktır.
B) Aracın kendi veya aynı soyadı taşıyan aile bireylerinden birinin adına tescilli olması
gereklidir.
Araç Tanıtım Kartının Kullanımı, Değiştirilmesi ve İadesi
A) Araç Tanıtım Kartı ön siper camının sol köşesinde kolaylıkla görünecek şekilde
yerleştirilir.
B) Aracın herhangi bir sebeple el değiştirmesi veya tanıtım kartının tahrip olması
halinde, parçası olsa da Güvenlik Amirliğine iadesi şarttır.
C) Araç Tanıtım Kartının beyan edilen araç dışında başka araçlarda taşınması kesinlikle
yasaktır, tespit edilenler hakkında disiplin işlemi uygulanır ve o yıl içinde
kendisine bir daha araç tanıtım kartı verilmez.
2. Diğer Hususlar
A) Kampüs içinde uyulması gereken kurallar "Karabük Üniversitesi Trafik
Yönergesi"nde açıkça belirtilmiştir. Buna göre Trafik kurallarına uymayan araç
sürücülerine, geçici veya sürekli olarak aracının kampüse alınmaması gibi
yaptırımlardan birisi uygulanır.
B) Yasalarla yasaklanan her türlü silah, patlayıcı madde, uyuşturucu ve alkollü
içkilerin araçlarda bulundurulması yasaktır.
C) Araç Tanıtım Kartı taşıyan araçlarda sürücü ile birlikte gelenlerin, girişte kimlik
göstermesi gerekmektedir.
D) Kampüs içinde kontrol hizmetleri ile görevlendirilen trafik/güvenlik görevlilerinin
trafik ile ilgili uyarılarına uyulmalıdır.
E) Araç Tanıtım Kartı’nın iptali: Trafik ilke ve kuralları kapsamında
Uygulanmakta olan ceza puan sistemine göre öngürülen ceza puanı alan
sürücülerin araç tanıtım kartları Genel Sekreterlik Makamı’nın onayı ile geçici
süreler geri alınabilir. Bu sistem içinde birden fazla ihlal yapanların araç tanıtım
kartları hakkında Trafik Yönergesinde yazılı açıklamalara göre işlem yapılır.
Araç Tanıtım Kartı alan sürücü Karabük Üniversitesi, Trafik Yönergesinde
belirtilen yaptırımlar ile ilke ve esasları kabul eder.

