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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi alanı içerisinde
yollarda bisikletlerin ulaşım ve sağlık amaçlı, öğrenciler ve personel tarafından güvenli bir şekilde
kullanılmasını sağlamak amacıyla kuralları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönerge, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi içi yollardaki öğrenci ve
personelin bisiklet kullanım kurallarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu Yönerge, 13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları
Trafik Yönetmeliği ile 03.11.2015 tarihli ve 29521 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 29.6.2011
tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 2.nci maddesi bu yönergenin yasal dayanağı olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu yönergenin uygulanmasında;
DPÜ: Dumlupınar Üniversitesini
KTK: Karayolları Trafik Kanununu
ÇŞB: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını
Bisiklet: En çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedalı döndürülmek
suretiyle hareket eden motorsuz aracı
Bisiklet Kullanıcısı: Bisikleti idare eden kullanıcıyı
Bisiklet Parkı: Bisikletlerin teslim alınması ve teslim edilmesini sağlayan üniteleri
Bisiklet Yolu: Bisikletlerin izleyeceği güzergâhı
Yerleşke: DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bisiklet Kullanım Esasları
MADDE 5 - Bisiklet kullanıcıları iş bu yönergenin yayımı ile aşağıdaki kurallardan sorumlu olmuş
sayılırlar;
a) Öğrencilerin, akademik, idari ve diğer personelin; üniversitemiz yerleşkelerinde motorlu veya
motorsuz araç ile dolaşmaları, doğal bir hak değil, üniversitemizin tanıdığı bir ayrıcalıktır.
b) Bisikletlerin yerleşke içerisinde; öğrenciler akademik, idari ve diğer personelimiz tarafından
kullanımı ücretsiz olup herhangi bir kiralama ücreti talep edilmeyecektir.
c) Bisiklet kullanıcıları diğer sürücüler gibi tüm trafik işaretleri, sinyal ve trafik kurallarına uymak
zorundadırlar.
d) DPU Rektörlük yazılı olarak onay vermediği sürece, bisikletler hiçbir şekilde yerleşke dışına
çıkarılamaz.
e) 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 (274) 265 20 31 (dahili 3030) no.lu telefona yada
(guvenlik@dpu.edu.tr) kurumsal mail adresine bildirmelidir.
f) Dumlupınar Üniversitesi yerleşkesinde YAYALARIN GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ vardır. Araçların
yaya geçitlerinin gerisinde tam olarak durması ve geçmek isteyen yayalara yol vermesi zorunludur.
g) Delinatör ile ayrılmış bisiklet yolu dışına çıkılmamalıdır.
ğ) Yoğun rüzgar veya fırtınalı havalarda kullanılmamalıdır.
h) Alkol ve/ veya bağımlılık yapan hap etkisi altında olanlar bisiklet kullanmamalıdırlar.
ı) Bisikletlere birden fazla kişi binilmemelidir.
i) Bisikletle yük ve eşya taşınamaz.
j) İki el direksiyonda bulunmadan bisiklet sürülmemeli ve akrobatik hareketler yapılmamalıdır
k) Seyir halinde iken telefonla konuşulmamalıdır.
l) Mümkün olduğunca yüksek görünürlükte giysiler giymeyi tercih edilmelidir.
m)Kask takmak zorunlu değildir ama güvenlik ekipmanlarını (kask, dizlik, eldiven vb.) kullanmanız
tavsiye edilir.
n)Bisiklet kullanırken kulaklık kullanılması yol güvenliği açısından tehlike oluşturduğu için yasaktır.
o)Bisiklet kullanıcılarının trafik akışı ile uyumlu tek yönlü bisiklet yolunu kullanarak seyahat etmeleri
zorunludur. Trafik akışına ters yönde bisiklet kullanılamaz.
ö) Diğer kullanıcılara engel olacak yada tehlikeye sokacak şekilde bisiklet yolunda durulamaz
p) Kavşaklara yaklaşırken yavaşlayıp manevra kontrollü bir şekilde tamamlanmalıdır.
r) Bisiklet kullanıcıları otobüs duraklarında yayalara yol vermek zorundadırlar.
s) Bisikletliyi yada 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.
z) Bisiklet duraklarının işletilmesinden, bisikletlerin duraklara yerleştirilmesinden ve bisikletlerin
bakım ve tamir işlerinden Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uyuşmazlık, Yürürlük ve Yürütme
UYUŞMAZLIK
Madde 6 – Bu yönergedeki hükümlerin aksi şekilde hareket eden personel ve öğrenciler hakkında
“Kütahya Mahkemeleri” yetkilidir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 7 – Bu yönerge Dumlupınar Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 8 – Bu yönerge hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

