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ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU 

TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK 

USUL VE ESASLAR 
 

1. AMAÇ VE GENEL ESASLAR 

 

1.1. Trafik kuralları ve uygulamalarının amacı Kampus’ta trafik kazalarını 

önlemek, park etme kolaylıkları ve düzgün bir trafik akışı sağlamaktır. Kampus 

trafik kuralları 43/91–95 sayılı “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Hali ve Ceza 

Puan Yasası” esas alınarak düzenlenmiştir. 

1.2. Günün 24 saatinde geçerli olan trafik kurallarının uygulanmasında Güvenlik 

Personelinin uyarılarına uyulması gerekmektedir.  

1.3. Yayalar Kampus içerisinde sağlık ve itfaiye araçları dışında koşulsuz geçiş 

önceliğine sahiptir. Araç sürücüleri yol üzerinde bir yaya gördüklerinde, 

zamanında yavaşlamalı ve gerekiyor ise tam olarak durmalıdır. 

2. KURALLAR 

2.1. OTOPARK 

2.1.1. Kampus içerisinde bulunan otopark alanlarının konumlarını,  

kapasitelerini, kullanım sürelerini ve bu otoparkları kimlerin kullanabileceğini 

gösteren tablo Ek-A'da yer almaktadır. 

2.1.2. Otoparklarda meydana gelebilecek hırsızlık olaylarından ve araçlara 

gelebilecek hasardan Kampus Yönetimi sorumlu değildir. 

2.1.3. Taşıma ve yükleme maksadıyla olsa bile hiçbir araç kaldırım veya yaya 

yoluna çıkamaz.  

2.1.4. Ek-A’da belirtilen uzun süreli park edilebilecek otoparklarının 

dışındaki  otoparklara üç günden fazla sürekli olarak park edilemez.  

2.1.5. Engelliler için ayrılmış park alanlarına diğer araçlar park edemez. 

2.1.6. Lojmanların hemen önünde yer alan küçük park alanlarına lojman 

sakinine ait araçlar dışında diğer araçlar park edemez.  
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2.2. HIZ SINIRLAMALARI 

2.2.1. Kampus içinde hız sınırı levhalarla gösterilmiş olup azami hız 50 

Km./saattir. Kavşaklara, hız kasislerine, yaya geçitlerine ve yaya trafiğinin yoğun 

olduğu bölgelere yaklaşırken aracın hızı azami 20 Km./saate düşürülür. Bu 

bölgelerdeki azami hız sınırı 20 km./saattir. 

2.3. TRAFİK KURALLARI 

2.3.1. Araç sürücülerinin alkollü olarak araç kullanması, tehlikeli şekilde araç 

kullanması,  klakson çalması, konvoy oluşturması,  taşıt yolunda duraklamanın 

yasak olduğu yerlerde duraklaması, araç geçmenin yasak olduğu yerlerde diğer 

biri aracı araç geçmesi yasaktır. 

2.3.2. Nizamiyeden Misafir Araç Kartı alarak giren araçların kartlarını karşıdan 

görünecek şekilde ön camın sağ alt köşesine koymaları ve çıkışta kartı iade 

etmeleri gerekmektedir. Kaybedilmesi halinde, tazmin zorunluluğu vardır.  

2.3.3. Egzoz sistemi arızalı olan, yağ kaçıran, aşırı duman ve gürültü çıkaran 

araçların Kampus yollarında seyretmesi yasaktır. 

 

2.3.4. Araç sürücülerinin, çevreyi rahatsız edici biçimde yüksek sesle müzik 

dinlemeleri ve araçtan çöp atmaları yasaktır. 

 

2.3.5. Kampus araç yollarında tek yön kuralına uyulması, öndeki aracı güvenli 

bir mesafe bırakılarak takip edilmesi ve hava durumunun gerektirdiği ışıkların 

yakılması gerekmektedir.  

 

3. TRAFİK KURALI İHLALLERİ  

3.1. Trafik kuralı ihlali yapan sürücüler ceza puanı uygulamasına tabi 

tutulacaktır. Ceza puanı uygulamasına yönelik ceza puanı skalası Ek-B'da yer 

almaktadır.  

3.2. Her kural ihlalinde, ceza tablosuna göre puan kesilir ve sürücünün dosyasına 

işlenir. Her yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren bir yıl içinde toplam 100 

ceza puanına ulaşan sürücülerin araçlarının Kampusa girişleri 3 ay süresince 

yasaklanır, personelin Araç Taşıt Pulları 3 ay süresince iptal edilir. Sürücülerin 

ceza puanı kayıtları İdari İşler Birimi tarafından tutulur. Araçların Kampusa 

girişlerinin yasaklanması, Araç Taşıt Pullarının iptali vb. idari işlemler Genel 

Sekreterlik onayı ile yapılır.  

3.3. Yasalara ve disiplin yönetmeliklerine göre suç teşkil eden ihlaller ve 

durumlar ayrıca yetkili kurumlara ve Kampus yetkili kurullarına bildirilecektir. 

3.4. Sürücü belgesi olmayan sürücülerin aracı Kampus dışına çıkarılır.  
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3.5. Plakasız araç kullanan sürücülerin araçları Kampus’a alınmaz. 

3.6. Alkollü olarak araç kullandığı tesbit edilen sürücülerin araçları Kampus’a 

alınmaz.  

3.7. Ziyaretçiler ve ticari araç sürücüleri de aynı kurallara ve uygulamalara 

tabidir.  

4. TRAFİK CEZASI İLE İLGİLİ USULLER VE İTİRAZ ESASLARI 

4.1. Trafik kurallarının ihlali halinde Güvenlik Personeli “Trafik Kuralı İhlali 

Bildirimi Formu”nu doldurur. Aslı ceza alan şahsa verilir veya gönderilir veya 

araç üzerine iliştirir. 

4.2. Sürücünün, almış olduğu trafik ceza puanına itirazı olduğu takdirde, 

öncelikle İdari İşler Birimine (Tel: 661 2124 – 2125) başvuruda bulunması 

gerekir. Sürücü alacağı cevaptan tatmin olmazsa Genel Sekreterliğe yazılı olarak 

başvurabilir. Genel Sekreterliğin kararı nihaidir. 

5. TRAFİK KAZASI HALİNDE HAREKET TARZI 

5.1. Araç trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durdurulup 

emniyet tedbiri alınacaktır.  

5.2. İdari İşler Birimi’ne (Tel: 661 2124 – 2125) ve gerekirse Sağlık Merkezi'ne 

(Tel: 661 1920) kaza haber verilecektir.  

5.3. Araç kaza yaptığı haliyle olduğu gibi, yetkililer gelinceye kadar 

bırakılacaktır.   

5.4. İstendiğinde sigorta poliçesi ve diğer belgeler hazır edilecektir.  

5.5. Sürücü kaza yerinden yetkili memur gelinceye kadar ayrılmayacaktır. 

 



OTOPARK NO OTOPARK (*) KİMLER KULLANABİLİR KAPASİTE NOTLAR

P 1-2-3-4-5-6 Lojmalar Bölgesi Otoparkları Personel 131 Personel kullanımına yönelik uzun süreli (4 gün ve üzeri) park alanıdır.

P - 7 Kültür Kongre Merkezi Otoparkı Genel Kullanım 140 Genel kullanımına yönelik uzun süreli (4 gün ve üzeri) park alanıdır.

P - 8 Yabanı Diller Okulu Otoparkı Personel 34 Yabancı Diller Okulu Öğrencileri Kültür Kongre Merkezi Otoparkına park edeceklerdir.

P - 9 Akademik Bloklar Otoparkı - A Personel 36 Günlük park alanıdır.

P - 10 Akademik Bloklar Otoparkı - B Genel Kullanım 36 Günlük park alanıdır.

P - 11 Bilişim Teknolojileri Binası Otoparkı Personel 11 Günlük park alanıdır.

P - 12 Kafeterya-Çarşı Bölgesi Otoparkı Genel Kullanım 12 Bir saatlik park alanıdır. Bir saatten uzun süreli park edilmesi yasaktır. 

P - 13 1.Yurt Otoparkı Genel Kullanım 48 Genel kullanımına yönelik uzun süreli (4 gün ve üzeri) park alanıdır.

P - 14 2.Yurt Otoparkı Genel Kullanım 12 Günlük park alanıdır.

P - 15 3.Yurt Otoparkı Genel Kullanım 9 Günlük park alanıdır.

P - 16 Spor Salonu Otoparkları Genel Kullanım 70 Genel kullanımına yönelik uzun süreli (4 gün ve üzeri) park alanıdır.

P - 17 Misafirhane Otoparkı Genel Kullanım - Günlük park alanıdır.

P - 18 Bilim ve Teknoloji Merkezi Otoparkı Genel Kullanım 20 Genel kullanımına yönelik uzun süreli (4 gün ve üzeri) park alanıdır.

P - 19 Sağlık Merkezi Otoparkı Personel ve hasta araçları 11 Günlük park alanıdır. Sağlık Merkezi kullanımı dışında park edilmesi yasaktır.

P -20 EBİ Yurdu Otoparkı(4.Yurt) Genel Kullanım 16 Günlük park alanıdır. 

- A1 - A2 Kampus Giriş Otoparkları Genel Kullanım Günlük park alanıdır.

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU OTOPARK BİLGİLERİ

EK-A

(*) Otopark alanlarının yerleri ekte yer alan krokide verilmiştir.





S.N. TRAFİK İHLALİ CEZA PUANI

1 Alkollü olarak araç kullanmak. 100

4 Araçları tehlikeli bir şekilde kullanmak 100

7 Güvenlik görevlilerinin uyarı ve işaretlerine uymamak. 50

2 Uzun süreli park etmenin yasak olduğu yerlerde ve hallerde park etmek. 50

3 Tek yön kuralına uymamak. 50

5 Kampus içerisinde berlilenen hız sınırlarını aşmak 50

10
Yaya geçitlerinde aracı yavaşlatmamak, geçitlerden geçmek isteyenlere ilk geçiş 

hakkı vermemek.
50

8 Geçmenin yasak olduğu yerlerde araç geçmek. 25

11 Öndeki aracı güvenli bir mesafe bırakmadan takip etmek. 25

13
Egzoz sistemi arızalı olan, yağ kaçıran aşırı duman ve gürültü çıkaran araçları 

Kampus yollarında kullanmak, 
25

15 Kampus içinde klakson çalmak, konvoy oluşturmak, 25

6 Araçtan çöp atmak 25

9 Park etmenin yasak olduğu yerlerde ve hallerde park etmek, 25

12 Taşıt yolunda duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak. 15

14 Çevreyi rahatsız edici biçimde yüksek sesle müzik dinlemek 15

16 Hava durumunun gerektirdiği ışıkları yakmamak. 15

EK-B



Personel Öğrenci Misafir Diğer

Kural İhlalinin Tanımı :

Yukarıda tanımı verilen ODTÜ Kuzey Kampusu trafik kuralı ihlali nedeni …...… ceza puanı aldığınız   

işbu belge ile tarafınıza bildirilmektedir. Bu bildirimi takip eden bir yıl içerisinde 100 ceza puanını

aşmanız halinde aracınızın Kampusa girişi 3 ay süresince yasaklanacakır. Yasalara göre suç teşkil eden

ihlaller ayrıca yetkili kurumlara bildirilecekir. İtirazlarınız İdari İşler Birimine (2124 -2125) 

yapılabilecektir. Yalnızca Kampus içerisinde geçerli ceza puanı skalası sayfanın arkasıda yer almaktadır. 

Bildirimi Yapan Şahit Bildirimi Alan

Adı, Soyadı Adı, Soyadı Adı, Soydı

Görevi Görevi İmza

İmza İmza

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU

TRAFİK KURALI İHLALİ BİLDİRİMİ

Bildirim Tarihi :

Aracın Plakası  :

Araç Sürücüsünün Adı, Soyadı :
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