
 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TRAFİK CEZASI PUAN SİSTEMİ 

 

Hacettepe Üniversitesi Trafik Uygulamaları Yönergesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince 
Üniversite Yerleşkelerine giriş yapan tüm sürücülere ceza puanları ve yaptırımların aşağıdaki şekilde 
uygulanmasına karar verilmiştir.  

Madde 1-Trafik Kurallarına Uyulmaması Halinde Uygulanacak Yaptırımlar 

Hacettepe Üniversitesi Trafik Uygulamaları Yönergesinde ve Karayolları Trafik Kanununda belirlenen 
kurallara aykırı hareket eden araç sürücüleri için Üniversite Trafik Kurulunca belirlenmiş ceza puanları ve 
yaptırımlar uygulanır.  

a. Ceza puanları           

1-Yayaların koşulsuz geçiş üstünlüğüne uymamak       (10) puan    

2-Tehlikeli şekilde araç kullanmak (Hız sınırını aşmak, drift atmak, ters yönde gitmek vb.)  (8) puan    

3-Hatalı park etmek          (4) puan   

4-Engellilere ayrılan yerlere park etmek       (8) puan      

5-Motorsiklet / atv’ lerin araç otoparkları dışında park etmesi    (4) puan        

6-Taşıt tanıtım puluna uygun olmayan otoparkı kullanmak     (6) puan     

7-Çevre ve gürültü kirliliği yaratmak, araç yıkamak      (6) puan     

8-Emniyet kemeri kullanmamak, bisiklet / motosiklet / atv kullanırken kask takmamak (4) puan     

9- Hareket halinde iken cep telefonu kullanmak      (6) puan     

10-Araç kullanırken tütün ürünleri kullanmak      (4) puan    

11-Güvenlik görevlilerinin ikazlarına uymamak      (4) puan     

12-Yaralanmalı trafik kazasında asli kusurlu olmak       (20) puan 

13-Maddi hasarlı kazaya sebebiyet vermekten asli kusurlu olmak     (8) puan 

14-Trafik kazasına karıştıktan sonra Koruma ve Güvenlik Müdürlüğüne bilgi vermeden 

       olay yerini terk etmek         (10) puan     

15-Kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymamak      (4) puan       

16-Taşıt tanıtım pulunu yapıştırmamak       (4) puan      

17-Araç trafiğini aksatacak şekilde yolu kapatmak      (10) puan     

b. Yaptırımlar 
1. Kural ihlalleri sonucunda taşıt tanıtım pulu dönemi (1 Ekim – 30 Eylül) içinde ceza puanları toplamı (20) 

olan sürücünün taşıt tanıtım pulu 3 (üç) ay süreyle iptal edilir. Bu süre içerisinde ceza alan kişi, araç 
sürücüsü olarak yerleşkelere alınmaz.  

2. Aynı taşıt tanıtım pulu dönemi içerisinde ikinci kez (20) ceza puanına ulaşan sürücünün taşıt tanıtım pulu 
1 (bir) yıl süre ile iptal edilir ve bu süre içerisinde bu kişi araç sürücüsü olarak yerleşkelere alınmaz. 

3. Farklı taşıt tanıtım pulu dönemi içinde ikinci kez (20) ceza puanına ulaşan sürücünün taşıt tanıtım pulu 6 
(altı) ay süre ile iptal edilir ve bu süre içerisinde bu kişi araç sürücüsü olarak yerleşkelere alınmaz. 

4. Üç kez (20) ceza puanına ulaşan sürücünün taşıt tanıtım pulu 3 (üç) yıl süre ile iptal edilir ve bu süre 
içerisinde bu kişi araç sürücüsü olarak yerleşkelere alınmaz.  
 



5. Belirtilen sürelerin sonunda yeniden taşıt tanıtım pulu almak üzere başvuran sürücü, ücretini ödeyerek 
yeniden taşıt tanıtım pulu alabilir. Ancak Rektörlük, üç kez taşıt tanıtım pulu iptal edilmiş olan sürücünün 
fiillerinin ağırlığına göre yeniden taşıt tanıtım pulu talebinin reddine karar verebilir.  

6. Yerleşke sınırları içerisinde ölümlü trafik kazasına sebebiyet veren asli kusurlu sürücüler ile alkollü ve 
uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlara süresiz olarak yerleşke içerisinde araç kullanma yasağı uygulanır.   

7. Taşıt tanıtım pulu dönemi sonunda toplam ceza puanı 12 ve altında olanların ceza puanları bir sonraki 
öğrenim yılı için sıfırdan başlar. (12) puanı aşanlar ise bir sonraki taşıt tanıtım pulu dönemine, aştığı kadar puanla 
başlar. (Örneğin, bir önceki taşıt tanıtım pulu döneminde toplam (15) hata puan almış bir sürücü, yeni öğrenim 
yılına (3) hata puanla başlar.)  

8. Yukarıda yer alan yaptırımlar taşıt tanıtım pulu olmaksızın Yerleşkelere giriş yapan sürücüler için de 
uygulanır. 

Madde 2-Trafik Kuralı İhlal Tutanağının Uygulanması: 

a. Yerleşke içi trafik kurallarını ihlal eden sürücülere “Trafik Kuralı İhlal Tutanağı” düzenlenir. 

b. Sürücünün yüzüne karşı düzenlenen Trafik Kuralı İhlal Tutanağı kendisine tebliğ edilir. Sürücünün Trafik 
Kuralı İhlal Tutanağını tebliğden imtina etmesi halinde, araç güvenlik görevlileri tarafından fotoğraf çekilerek kayıt 
altına alınır, düzenlenen tutanak SMS ve/veya e-posta ile sürücüye bildirilip, sürücünün kayıtlarına işlenir.  

c. Trafik Kuralı İhlal Tutanağı düzenlendiği sırada sürücünün bulunmaması halinde, araç güvenlik görevlileri 
tarafından fotoğraf çekilerek kayıt altına alınır, düzenlenen tutanak aracın ön camına takılır ve SMS ve/veya e-posta 
ile sürücüye bildirilip, sürücünün kayıtlarına işlenir.  

ç. Güvenlik kameraları ya da fotoğraflı şikayetler yoluyla tespit edilen trafik ihlalleri için düzenlenen tutanak 
ve görüntü kaydı sürücünün SMS veya e-posta adresine gönderilir ve sürücünün kayıtlarına işlenir. 

d. Ceza puanına karşı, sürücü tarafından cezanın fiilen, SMS ve/veya e-posta yoluyla tebliğinden itibaren 7 
(yedi) iş günü içerisinde Koruma ve Güvenlik Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itiraz, Koruma ve Güvenlik 
Müdürlüğünün bağlı bulunduğu birim tarafından 15 (on beş) gün içerisinde sonuçlandırılır. 

e. Sürücülere yapılan tüm bildirimler, sürücünün kayıt (taşıt tanıtım pulu veya Yerleşkeye giriş kaydı) 
sırasında bildirdiği telefon numarası veya e-posta adresi esas alınarak yapılır. Bu bildirimler sürücü tarafından 
alınmış sayılır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
TRAFİK KURALI İHLAL TUTANAĞI 

TARİH/SAAT   

ARAÇ PLAKASI / ARAÇ CİNSİ   

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ / ARAÇ SAHİBİ   

TRAFİK KURALI İHLALİ YERİ   

TAŞIT TANITIM PULU BİLGİSİ PERSONEL ÖĞRENCİ MİSAFİR DİĞER 
    

TAŞIT TANITIM PULU NO   

Sıra İHLAL EDİLEN TRAFİK KURALI CEZA PUANI 

1 Yayaların koşulsuz geçiş üstünlüğüne uymamak 
 

10 PUAN 
2 Tehlikeli şekilde araç kullanmak (Hız sınırını aşmak, drift atmak, ters 

yönde gitmek vb.) 

 

8 PUAN 

3 Hatalı park etmek 
 

4 PUAN 
4 Engellilere ayrılan yerlere park etmek 

 

8 PUAN 
5 Motorsiklet / atv’lerin araç otoparkları dışında park edilmesi 

 

4 PUAN 
6 Taşıt tanıtım puluna uygun olmayan otoparkı kullanmak 

 

6 PUAN 
7 Çevre ve gürültü kirliliği yaratmak, araç yıkamak 

 

6 PUAN 
8 Emniyet kemeri kullanmamak, bisiklet / motosiklet / atv kullanırken kask 

takmamak 

 

4 PUAN 

9 Hareket halinde iken cep telefonu kullanmak 
 

6 PUAN 
10 Araç kullanırken tütün ürünleri kullanmak 

 

4 PUAN 
11 Güvenlik görevlilerinin ikazlarına uymamak 

 

4 PUAN 
12 Yaralanmalı trafik kazasında asli kusurlu olmak 

 

20 PUAN 
13 Maddi hasarlı kazaya sebebiyet vermekten asli kusurlu olmak 

 

8 PUAN 
14 Trafik kazasına karıştıktan sonra Koruma ve Güvenlik Müdürlüğüne bilgi 

vermeden olay yerini terk etmek 
 

10 PUAN 

15 Kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymamak 
 

4 PUAN 
16 Taşıt tanıtım pulunu yapıştırmamak 

 

4 PUAN 
17 Araç trafiğini aksatacak şekilde yolu kapatmak 

 

10 PUAN 
  Araç sürücüsüne ulaşılamamıştır 

 

  Sürücü imzadan imtina etmiştir   

Not: Trafik Kuralı İhlal Tutanağı iki nüsha olarak tanzim edilir. Kural İhlali yapan sürücüye bir nüshası 
tebellüğ edilir, diğer nüsha Koruma ve Güvenlik Müdürlüğüne teslim edilir. 

 
 
 
 

    

TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDEN 
Güv. Görevlisi / Güv. Şefi  


