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Kitapçığın amacı, İstanbul Teknik Üniversi-
tesinin yönetimi altındaki alanlar içinde can 
ve mal güvenliği yönünden, trafik düzeninin 
sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren 
konularda alınacak tedbirler ile ilgili olarak, 
düzenlenmesi işaret edilen ve gerekli görülen 
diğer hükümleri ve bunların uygulanmasına 
ait esas ve usuller hakkında bilgilendirmektir. 

Kitapçık, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 
20.02.2014 tarihli ve 593 sayılı Trafik Yöner-
gesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
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rücüleri, plakalarını Elektronik Kart İşlem Merke-
zine Talep Formu ile kaydettirecek olup,  giriş ve 
çıkışlar otomatik plaka tanıma sistemi kapsamında 
yapılacaktır.

Seyir ve Park Kuralları; 

a. Yerleşke içerisinde yayaların bisikletlilere ve 
motorlu araçlara, bisikletlilerin motorlu araçlara 
geçiş önceliği vardır. Tüm araçlar yerleşkenin her 
noktasında bu kurala uymak zorundadır.

b. Yerleşke içerisinde, trafik levhalarıyla gösterilen 
hız limitlerine uygun olarak araç kullanılmalıdır. 

c. Yerleşke içerisinde, tehlikeli şekilde araç kullan-
mak yasaktır. 

d. Gereksiz yere klakson çalmak, çevreyi rahat-
sız edici biçimde yüksek sesle müzik dinlemek ve 
araçtan çöp atmak yasaktır. 

e. Araçların yaya geçitlerinin gerisinde tam olarak 
durması ve geçmek isteyen yayalara öncelikle yol 
vermesi zorunludur. 

İTÜ KAMPÜSLERİNDE 
UYULMASI GEREKEN KURALLAR

a. İTÜ, mensup ve mezunları ile kampüs içinde ça-
lışanların yerleşkeye özel araçları ile girişi ve oto-
park kullanımı için Kart İşlem Merkezine başvura-
rak aracını sisteme tanıtması zorunludur.

b. Üniversite personelini ziyarete gelen kişilerin Üni-
versite giriş kapılarında Otopark Fişi almaları ve Mi-
safir Araç Giriş Kaydı yaptırmaları gerekmektedir.

c. Yerleşke içerisinde; akademik ve idari perso-
nel, öğrenci, İTÜ yerleşkesi içinde faaliyet yürüten 
kurum çalışanları, (Teknokent, Türk Telekom, İTÜ 
KOSGEB vb.) vakıf okulu çalışanları, İTÜ birimle-
rinde özel işyeri bulunanlar, İTÜ ye hizmet veren 
vakıf ve dernek çalışanları dışındakiler otoparklar-
dan yararlanamazlar. 

d. Süreklilik olmamak kaydı ile İTÜ mezunları, İTÜ 
emeklisi, öğrenci velisi, ziyaretçi gibi İTÜ ile ilişikli araç 
sahipleri günübirlik araç park edebilirler. Ancak oto-
parka park ederek yerleşkeden ayrılmaları yasaktır. 

e. Üniversiteye, öğrenci veya personelin toplu ta-
şınmasını sağlayacak olan servis araçlarının sü-
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n. Park için ayrılan alanlar dışında, kaldırımlara 
veya yol kenarlarına park edilemez. Yasak yerlere 
bırakılan araçlar trafik görevlileri tarafından çek-
tirilir veya kilitlenir. Bu araçlar ancak gerekli cezai 
işlem yapıldıktan sonra sahibine iade edilir. Taşıma 
veya yükleme / indirme amacıyla kısa süreli dahi 
olsa hiçbir araç kaldırım ve yaya yoluna çıkamaz. 

o. Araç sahipleri otoparkta düzeni sağlamak üzere 
çizilen çizgilere uygun park etmek zorundadır. 

p. Sürücüler bu yönergede belirtilmeyen husus-
larda Trafik kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine 
uygun davranmak zorundadırlar. 

q.  Personel servisi yapan araçlar, servis hizme-
tinin tamamlanması sonrasında yerleşkeyi terk 
etmek zorundadır. Servislerin yerleşke içerisinde 
park etmesi yasaktır. Servis araçları, servis çıkış 
saatinin yarım saat öncesinden itibaren yerleşkeye 
alınacaktır.

r. Yerleşke içerisinde sürücü eğitimi yapmak ya-
saktır.

f. Sürücüler Trafik ve Güvenlik görevlilerinin uyarı-
larını dikkate almak zorundadır. 

g. Egzoz sistemi arızalı olan, aşırı duman ve gürül-
tü çıkaran araçlar yerleşkeye alınmaz. 

h. Plakasız araçlar yerleşkeye alınmaz. 

i. Alkollü olarak araç kullanan sürücülerin araçları 
yerleşkeye alınmaz. 

j.  Ziyaretçiler veya ticari araç sürücülerinin kural-
ları ihlal etmekte ısrar etmeleri halinde bir daha 
yerleşkeye araç ile girmelerine izin verilmez. 

k.  Yerleşke içerisinde araç yıkamak yasaktır. 

l. Otoparklar akademik-idari personel otoparkı, 
öğrenci otoparkı ve ziyaretçi otoparkı şeklinde sı-
nıflandırılmış olup, akademik-idari personel oto-
parkına sadece uygun Araç Tanıtım Etiketi taşıyan 
araçlar girebilir ve park edebilir. 

m. Motosikletlerin araç otoparklarına park edil-
mesi zorunludur. Bisikletler ise kendilerine ayrılan 
özel yerlere park etmelidir. 
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ruma ve Güvenlik Müdürlüğü tarafından bir tuta-
nak tanzim edilerek Rektörlüğe bildirilir ve disiplin 
kurulu tarafından gerekli işlem yapılır. 

d. 100 ceza puanı limitini dolduran sürücülerin 
Araç Tanıtım Etiketi iptal edilir ve iptal tarihinden 
itibaren 2 ay süre ile yeni taşıt kartı verilmez ve 
yerleşkeye alınmaz. İkinci defa ceza puan limitini 
dolduran sürücülerin araçları iptal tarihinden iti-
baren 4 ay süre ile yerleşkeye alınmaz, yeni taşıt 
tanıtım etiketi verilmez. Üçüncü kez veya daha faz-
la ceza puan limitini dolduran sürücülerin araçla-
rı iptal tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yerleşkeye 
alınmazlar ve yeni taşıt tanıtım etiketi verilmez. 
Sürücülerin puan kayıtları Koruma ve Güvenlik 
Müdürlüğü tarafından tutulur. 

e. Yerleşkeye giriş yapan toplu taşıma araçlarının 
100 ceza puanı limitini dolduran sürücüleri 2 ay 
süre ile yerleşkeye alınmaz. İkinci defa ceza puan 
limitini dolduran sürücüler 4 ay süre ile yerleşkeye 
alınmaz. Üçüncü kez veya daha fazla ceza puan li-
mitini dolduran sürücüler 1 yıl süre ile yerleşkeye 
alınmaz. Trafik Kurulunun gerek göreceği hallerde 
toplu taşıma araçları süreli veya süresiz yerleş-
keye alınmaz. Ceza puanları bir yıl süre ile geçerli 
olup, her 30 Ağustos tarihinde sıfırlanır. Araçların 
ve sürücülerin puan kayıtları Koruma ve Güvenlik 
Müdürlüğü tarafından tutulur. 

KURAL İHLALİ HALİNDE 
UYGULANACAK YAPTIRIMLAR 

a. Yerleşke sınırları içerisinde bu yönergede belir-
lenen kurallara ve /veya Karayolları Trafik mev-
zuatına aykırı hareket eden araç sürücüleri için 
Üniversite tarafından belirlenmiş Ceza puan siste-
mi uygulanır. Ceza puanlarının yanı sıra, trafik ku-
ralına aykırı fiil, Disiplin Yönetmeliği hükümlerine 
aykırı ise, Trafik Kurulu tarafından ceza puanına 
bakılmaksızın öğrenci veya personel, disiplin so-
ruşturması için disiplin amirine sevk edilebilir. 

b. Yerleşke içi trafik kurallarını ihlal eden araç sürü-
cüleri araçlarının yakınında bulunmamaları halinde, 
“Çağrı Belgesi EK-1” ile Trafik Şefliğine davet edilir 
ve kendisine “Trafik Kuralı İhlal Pulu EK-2” verilir. 
İhlalin niteliğine göre ceza puanı, sürücünün kayıtla-
rına işlenir. Sürücünün kendisine yapılan bu bildirime 
itirazı olduğu takdirde Koruma ve Güvenlik Müdürlü-
ğüne başvuruda bulunması gerekir. Bu başvurudan 
sonuç alamaz ise, Trafik Kurulu Başkanlığı’na yazılı 
olarak itiraz başvurusunda bulunabilir. 

c. Her taşıt için 100 puanlık ceza limiti bulunmakta-
dır. Kural ihlalinde EK-3’de verilen “Ceza Tablosu-
na” göre ceza puanı yazılır. Disiplin soruşturması 
açılması gerektiren kural ihlali halinde ayrıca, Ko-
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DİSİPLİN SORUŞTURMASI 
GEREKTİRECEK DURUMLAR 

a. Alkollü araç kullanmak, 

b. Tehlike oluşturacak şekilde araç kullanmak, aşı-
rı hız yapmak, diğer bir araç ile yarışmak, 

c. Trafik veya Güvenlik Görevlilerinin uyarılarına 
uymamak, kendisine uyarıda bulunmak isteyen 
akademik / idari personele veya öğrencilere haka-
ret etmek veya fiziksel şiddet uygulamak veya uy-
gulamaya teşebbüs etmek. 

d. Yaya veya sürücüleri araç ile taciz etmek, 

e. Araç tanıtım etiketi sahtekarlığı yapmak veya 
tanıtım etiketini başkasına kullandırmak veya kul-
lanmak, 

f. Yasaklı olduğu halde kaçak olarak aracı ile kam-
püse girmek, 

g. Yasaklanan her türlü silah, patlayıcı madde, 
uyuşturucu ve alkollü içkileri araçta bulundurmak, 

h. Trafik Kurulunun gerek göreceği diğer haller. 

f. Sürücü belgesi olmadan araç kullandığı sapta-
nanların aracı yerleşke dışına çıkarılır, ayrıca tu-
tanak tutularak İl Trafik Denetleme Şube Müdürlü-
ğüne suç duyurusunda bulunulur. 

g. Yerleşke otoparklarında 24 saatten fazla park 
eden ziyaretçi araçları ile Koruma ve Güvenlik Mü-
dürlüğünce çektirilmesi gerekli görülen araçlar 
süreye bakılmaksızın çektirilir.

h. Kural ihlali yapan araçların tespiti ve yaptırım 
uygulamaları için, Kart İşlem Merkezinin araçlar-
la ilgili tuttuğu kayıtlar, Güvenlik Müdürlüğü Ha-
ber Merkezi bilgisayarına aktarılacak, Trafik ekibi 
tarafından sorgulanması istenen araçlar buradan 
araştırılarak gerekli bilgiler anında Trafik Ekip So-
rumlusuna bildirilecektir.

ı. Kampüs içerisinde hız limitlerine uymayan araç-
lar Hız Ölçüm Cihazları ile tespit edilecektir.
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TRAFİK SUÇUNUN ADI CEZA 
PUANI

1 Araç giriş tanıtım etiketini araçta 
bulundurmamak veya belirlenen yere 
yapıştırmamak 

20

2 Araç yıkamak 20

3 Otoparkta çizgiler ile belirlenen şekil 
dışında park etmek 

25

4 Etiketinde belirtilen otopark yeri dışında bir 
park yerine park etmek

25

5 Trafik kanununda belirtilen diğer kurallara 
uymamak 

25

6 Güvenlik personelinin uyarılarını dikkate 
almamak 

25

7 Klakson çalmak, yüksek sesle müzik 
dinlemek, araçtan çöp atmak 

25

8 Toplu taşıma araçlarının güzergâh dışı 
yolları kullanması

30

9 Toplu taşıma araç sürücülerinin yolcuya 
hakaret etmek vb. gibi kötü davranış 
sergilemesi 

30

10 Bir araca kayıtlı araç etiketini başka bir 
araçta kullanmak 

50

11 Yasak yerlere park etmek 50

12 Tehlikeli şekilde araç kullanmak 50

13 Yayaların ve bisikletlilerin koşulsuz geçiş 
üstünlüğüne saygı göstermemek 

50

14 Hız sınırını aşmak  50

T.C
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TRAFİK CEZASI PUAN TABLOSU

DİĞER HUSUSLAR

a. Yerleşke içerisinde trafik kazası, trafik kuralla-
rının ihlali veya trafik şikayetleri için (0212) 285 66 
12 ve (0212) 285 77 77 dahili telefonları ile Koruma 
ve Güvenlik Müdürlüğüne ulaşılabilir. 

b. Otoparkta meydana gelebilecek hırsızlık olay-
larından ve araçlara gelebilecek hasarlardan Üni-
versite sorumlu değildir.



Sağlıklı ve güvenli sürüşler dileriz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

İTÜ TRAFİK

0212 285 77 77


