DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
TRAFİK YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1-Bu yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden Dumlupınar Üniversitesinin yerleşke
alanı içerisinde trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren konularda alınacak
tedbirler ile ilgili olarak Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri
doğrultusunda yerleşke içerisinde trafik düzenini temin etmek maksadıyla uygulanacak esas ve
usulleri belirlemektir.
Hukuki Dayanak
13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ile 2547
sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu ve Dumlupınar Üniversitesi
Personel Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddeleri bu yönergenin yasal dayanağı olmaktadır.
Tanımlar
Madde 2-Bu yönergenin uygulanmasında;
Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,
Yerleşke: Dumlupınar Üniversitesinin yönetimi altında bulunan ve araçla girilebilen alanları,
HGS Etiketi: Motorlu araçların Dumlupınar Üniversitesi personel veya öğrencilerine ait olduğunun
anlaşılmasını sağlayan Hızlı Geçiş Sistem Etiketini,
Misafir Araç Giriş Kartı: Üniversite personeli veya öğrencisi olmayanların kullandıkları araçlar ile
Üniversite personeli veya öğrencisinin istisnai olarak yerleşkelere getirdiği araçlara verilen kartı,
Araç: Yerleşkeye getirilen her türlü motorlu taşıtları,
Güvenlik Müdürlüğü: Dumlupınar Üniversitesi Güvenlik Şube Müdürlüğünü,
Yönerge: Dumlupınar Üniversitesi Trafik Yönergesini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, yetki ve sorumluluklar, Cezalar, Yaptırımlar
Madde 3-Özel 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, ihlal belgesi düzenlemek.
b. Personel, öğrenci ve ziyaretçilere 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 Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ile
her türlü işbirliğinde bulunmak.
d. Yerleşkelerdeki trafik akışını olumsuz etkileyen hususları tespit etmek.

Madde 4-Uyulması Gereken Kurallar:
a. Hız Kuralları: Yerleşkede hız sınırı levhalarda gösterildiği gibi olup (30) km/saattir. Yerleşkelerin
sınırları içinde kameralarla kontrol ve denetim yapılmaktadır.
b. Yayaların Geçiş Üstünlüğü: Dumlupınar Üniversitesi yerleşkelerinde YAYALARIN GEÇİŞ
ÜSTÜNLÜĞÜ vardır. Araçların yaya geçitlerinin gerisinde tam olarak durması ve geçmek isteyen
yayalara yol vermesi zorunludur.
c. Tehlikeli şekilde araç kullanmak yasaktır.
d. Sürücüler güvenlik görevlilerinin uyarılarını dikkate almak zorundadır.
e. Çevreyi rahatsız edecek şekilde modifiyeli, egzoz sistemi arızalı olan, aşırı duman ve gürültü
çıkartan araçlar yerleşkelere alınmaz.
f. Plakasız araçlar yerleşkelere alınmaz.
g. Alkollü olarak araç kullanan sürücülerin araçları yerleşkelere alınmaz, kolluğun tespiti dikkate
alınır.
h. Ziyaretçiler veya ticari araç sürücülerinin kuralları ihlal etmekte ısrar etmeleri halinde bir daha
yerleşkelere araç ile girmelerine izin verilmeyebilir.
i. Polis ve Jandarma tarafından herhangi bir nedenle ehliyetine el konulan kişilerin yerleşkeler içinde
araç kullanması yasaktır.
j. Yerleşkeler içerisinde araç yıkamak yasaktır.
k. Gereksiz yere klakson çalmak, çevreyi rahatsız edici biçimde yüksek sesle müzik dinlemek ve
araçtan çöp atmak yasaktır.
l. HGS Etiketi olmayan araçlar giriş kapılarından kontrollü olarak giriş yapabilirler. Bu araçların
saat:24.00’ten sonra yerleşkeye girişine müsaade edilmeyecektir.(Görevli olanlar ve zorunlu nedenler
hariç)
m. Kütüphaneye çalışmak için gelen dış kullanıcılar (Diğer üniversitelere mensup öğrenciler) giriş
kapılarından saat:20.00’ye kadar kontrollü giriş yapabileceklerdir. Saat:20.00’den sonra dış
kullanıcılar kabul edilmeyecektir.
n. HGS Etiketi olup, kaza veya arıza gibi nedenlerle araçlarını kullanamayıp başka araçlar ile gelen
personelin bu durumu belirleyen bir belge getirmeleri durumunda yerleşkeye başka araçla geçici
girişine müsaade edilecektir.
Madde 5-HGS Etiketi Verilmesi ve Kullanım Esasları:
a. Üniversitenin yönetimi altındaki yerlere özel araçları ile sürekli giriş yapacak personel, personel
servisleri ve Özel Halk Otobüslerinin otopark kullanımı, güvenlik ve giriş kontrolü sağlamak amacı
ile HGS Etiketi almaları zorunludur.
b. Geçerliliği devam eden HGS Etiketi araç satıldığında, devredildiğinde veya HGS Etiketi hasar
gördüğünde yenisi ücret karşılığında yenilenir.
c. Birden fazla araç kullananlar her bir araç için hgs etiketi almak zorundadır.
d. Hgs etiketi taşımayan, ancak misafir olarak gelen araçların Üniversite girişinde “Ziyaretçi Kartı”
almaları ve bu kartı yerleşke içerisinde kalınan süre boyunca karşıdan görünecek şekilde taşımaları
gerekir.
Madde 6-Park ve Seyir Kuralları:
a. Otoparklar; akademik-idari personel otoparkı, öğrenci otoparkı şeklinde sınıflandırılmış olup,
akademik ve idari personel otoparkına sadece uygun HGS Etiketi taşıyan araçlar girebilir ve park
edebilir.
b. 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.
c. Motosikletlerin araç otoparklarına park edilmesi zorunludur.

d. Taşıma ve yükleme/indirme amacıyla kısa süreli de olsa hiçbir araç kaldırım ve yaya yoluna
çıkamaz.
e. Park için ayrılan alanlar dışında, kaldırımlara ve yol kenarlarına park edilemez. Yasak
yerlere bırakılan araçlara trafik görevlileri tarafından ihlal duyuru uygulaması yapılır.
f. Engelliler için ayrılmış park alanlarına; engelli kişiler dışındaki kişilerin park etmesi kesinlikle
yasaktır.
g. Otoparklarda meydana gelebilecek hırsızlık olaylarından Üniversite sorumlu değildir.
Madde 7-Trafik Kurallarına Uyulmaması Halinde Uygulanacak Yaptırımlar:
Sürücüler bu yönergede belirtilmeyen hususlarda Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun davranmak zorundadırlar. Dumlupınar Üniversiteliler yerleşke yollarında araçla dolaşmanın
kendisine tanınan bir ayrıcalık olduğunu göz ardı etmemelidir. Kurallara uymaması halinde bu
ayrıcalığını yitirmesi doğaldır.
Kural ihlallerine ilişkin değerlendirme Dumlupınar Üniversitesine kayıtlı sürücülerin tümünü
kapsamaktadır. Üniversite trafik kayıtlarında olmayan araçlar için Güvenlik Müdürlüğünce Emniyet
Trafik Ekibi görevlilerine bildirimde bulunulur. Ayrıca bu araçlar yapılan ihlalin niteliğine göre
Güvenlik Müdürlüğünce yerleşkeye alınmayabilirler. Belirlenen kurallara ve/veya Karayolları Trafik
Mevzuatına aykırı hareket eden araç sürücüleri, Özel Güvenlik birimi tarafından Emniyet Trafik
Ekibine bildirilir. Kasten veya ağır ihmal sonucu kamu malına zarar verenler, bu sorumluluk sınırı
diğer insan veya maddelere vermiş olduğu hasarları da kapsayacak şekilde idarece belirlenecek
masrafları peşinen kabullenmiş sayılır.
Madde 8-Öğrenci ve Personel İçin Disiplin Soruşturmasını Gerektirecek Durumlar:
a. Alkollü araç kullanmak,
b. Çevreye tehlike yaratacak şekilde araç kullanmak, aşırı hız yapmak, diğer bir araç ile yarışmak,
c. Güvenlik görevlilerinin uyarılarına uymamak, kendisine uyarıda bulunmak isteyen akademik / idari
personele veya öğrencilere hakaret etmek,
d. Başkalarını araç ile taciz etmek ve trafik kazasına karışmak,
e. HGS Etiketi sahtekârlığı yapmak veya başkasına kullandırmak,
f. Yasaklı olduğu halde kaçak olarak aracı ile yerleşkeye girmek,
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hususlar, Yürürlük ve Yürütme
Madde 9-Genel Hususlar:
a. Yerleşke içerisinde meydana gelen trafik kazası, trafik kurallarının ihlali veya trafik şikayetleri 265
20 31/3030 Veya 265 20 31/1028 numaralı telefonlara bildirilebilir.
b. Yazılı olarak ise guvenlik@dpu.edu.tr adresine bildirilebilir.
c. Dumlupınar Üniversitesi ana sayfa/idari birimler/güvenlik müdürlüğü sayfasında bulunan “Bize
Ulaşın” bölümünden de yazılı olarak talepte bulunulabilir.

Madde 10-Trafik Kazası Halinde Alınacak Önlemler:
a. Aracınızı tehlike yaratmayacak şekilde hemen durdurup emniyet tedbiri alınız. (Örneğin: İlk olarak
reflektör koyunuz)
b. Güvenlik Amirliğine, Emniyete ve 112 nolu çağrı merkezine kazayı bildiriniz.

c Aracınızı kaza yaptığı hali ile Emniyet trafik ekipleri gelinceye dek olduğu gibi bırakınız. Ancak,
yaralanma halleri dışında, yalnız maddi hasar oluşması durumunda, diğer araç sürücüsü ile
anlaşırsanız fotoğraf çekme ve kroki çizimini müteakip aracınızı çekebilirsiniz.
d. İstendiğinde sürücü belgesi, araç ruhsatı ve sigorta poliçesi gibi belgeleri vermeye hazır olunuz.
e. Kaza yerinden Emniyet Trafik Ekibi gelinceye kadar ayrılmayınız.

Madde 11-Uyuşmazlık
Bu yönergenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Kütahya Mahkemeleri yetkilidir.
Madde 12-Yürürlük:
Bu yönerge Dumlupınar Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Madde 13-Yürütme:
Bu yönerge Dumlupınar Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

