
 

 

 

 

 

 

 

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 24.05.2017 TARİH VE 9 SAYILI 

OTURUMUNDA ALINAN 62 SAYILI KARAR İLE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEN 

ATAÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK YÖNERGESİ 
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T.C. 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

TRAFİK YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Amaç 

MADDE 1 

Bu  yönergenin  amacı;  Atatürk  Üniversitesi’nin  yönetimi  altındaki  alanlar  içerisinde  Trafik 

güvenliğinin sağlanması  için Trafik düzenlemesi yapılması ve  iyileştirilmesine  ilişkin alınacak 

tedbirler ve bunların uygulanmasına ait esas ve usulleri belirlemektir.  

Kapsam 

MADDE 2 

Bu  yönergenin  kapsamı;  Atatürk  Üniversitesi’nin  yönetimi  altındaki  alanlar  içerisindeki 

otopark  alanlarının,  araç  ve  yaya  trafiğinin  yönetimi  ve  denetimi  yapılması  için  yaptırım 

hükümlerini içerir. Bu yaptırımların uygulanmasında görev alacak güvenlik görevlilerinin görev, 

yetki ve sorumlulukları belirtilir.   

Hukuki Dayanak 

MADDE 3 

Bu yönerge, 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı kanun 13. Maddesi b fıkrası ile 14. Maddesi b 2 

bendi  ve  10.06.2004  tarih  ve  5188  sayılı  kanun  ve  bu  kanunun  uygulama  yönetmeliğine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

MADDE 4 

Bu yönergenin uygulanmasında;  

Üniversite: Atatürk Üniversitesini,   

Yerleşke: Atatürk Üniversitesi yönetiminde bulunan alanlar, 

Araç: Yerleşkeye giriş yapan her türlü motorlu taşıtları,  

Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü: Atatürk Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünü,   

Trafik  Ekip  Şefi:  Koruma  ve Güvenlik  Müdürlüğü  bünyesinde  oluşturulan  trafik  ekibinden 

sorumlu amir, 
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Trafik  Görevlisi:  Atatürk  Üniversitesi  yerleşkesinde  görev  yapan  Koruma  ve  Güvenlik 

Müdürlüğü  emrinde  trafik  denetimlerini  yapmak  üzere  kadrolu  özel  güvenlik  veya  taşeron 

firma özel güvenlik görevlisini,  

Yönerge: Atatürk Üniversitesi Trafik Yönergesini ifade eder 

HGS: Hızlı Geçiş Sistemi 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kurul Oluşumu ve Görevleri 

Trafik Kurulu Oluşumu ve Görevleri: 

MADDE 5 

Atatürk  Üniversitesi  yerleşkesi  içinde  trafik  akışının  gerek  yayalar,  gerekse  sürücüler  için 

güvenli bir biçimde sağlanması ve trafik düzenlemelerini yapmak amacıyla bir Trafik Kurulu 

oluşturulur.  Trafik  Kurulu;  sorumlu  Rektör  Yardımcısı  başkanlığında,  Genel  Sekreter,  Genel 

Sekreter Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Müdürü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı, İnşaat 

Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalından bir Öğretim Üyesi, Öğrenci Konseyinden bir 

öğrenci temsilcisi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Kurul üyeleri görev süresi iki yıldır. 

Görev süresi bitenler yeniden atanabilir. Kurul, en az dört üyenin katılımıyla, ayda bir toplanır. 

Başkan gerekli göreceği hallerde kurul üyelerini toplantıya çağırabilir.  

Kurulun görevleri;  

a. Trafik  kurallarının  uygulanmasını  sağlamak,  trafik  güvenliği  ile  ilgili  görüş  ve  öneriler 

ışığında kararlar almak, trafikle ilgili yapısal düzenlemeler önermek ve gerçekleştirilmesini 

izlemektir. 

 

b. Kampüs  içi  trafik güvenliğinin  sağlanması  için  İl  Emniyet Müdürlüğü  ile birlikte  çalışma 

yapar.  

 

c. Üniversite  öğrencileri  ve  personelleri  arasında  trafik  bilincinin  geliştirilmesine  yönelik 

çalışmalar sürdürür.  

 

d. Trafik görevlilerine verilecek hizmet içi eğitim programlarının önerilmesi, hazırlanması ve 

yürütülmesinde Koruma ve Güvenlik Müdürlüğüne yardımcı olur.  

 

e. Üniversite yerleşkesi için belirlenen trafik kurallarına ve Karayolları Trafik Kanunu`na aykırı 

hareket  eden  araç  sürücüleri  için  ceza  puan  sistemi  veya  başka  yaptırımlar  önerir  ve 

uygular. Kurul ceza puanlarının yanı sıra, trafik kurallarına aykırı fiil yapan araç sürücüleri 

üniversite personeli veya Öğrencisi ise ilgili Disiplin kuruluna sevk edebilir. 
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f. Üniversitemiz girişlerinde oluşturulan HGS sistemleri ile ilgili konularda Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı  (E‐Kartlar  Müdürlüğü)  ,  SKS  (Sağlık  Kültür  Spor  Daire  Başkanlığı)  ve 

Üniversitemizin diğer yetkili birimleri ile birlikte karar alır, uygulatır ve kontrol eder. 

 

g. Üniversitemiz yerleşkesinde açılmasına ve kapanmasına ihtiyaç duyulan araç ve yaya giriş 

bölgelerini belirleyip Rektörlük Makamına sunar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yetki ve Sorumluluklar 

Trafik Ekip Şefi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 

MADDE 6 

a. Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü Koruma planında belirtilen görev tanımı bölümünde 

kendisine verilen işleri yürütür.  

 

b. Yerleşke  içerisinde  trafik  kurallarının uygulanmasına  ilişkin  tüm nokta ve bölgelerde 

düzenlemeleri yapar, denetimlerle ilgili rapor hazırlar. 

 

c. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre çıkarılan yönetmelikte belirtilen esas ve 

şartlara uygun olarak trafiği düzenler, trafik suçları ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Trafik 

Şube Müdürlüğü ile işbirliğini yapar. 

 

d. Bağlı olduğu hiyerarşi içinde amirleri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapar.  

 

Trafik Görevlileri Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 

MADDE 7 

a. Personel,  öğrenci  ve  ziyaretçilere  yönelik  olarak  düzenlenmiş  otoparklara,  statüye 

uygun  park  yapılmasını  sağlamak,  denetlemek,  gerekli  uyarı  yapmak  ve  tedbirleri 

almak. 

 

b. Yerleşkeye girme izni olan araçların trafik işaret ve işaretçilerine ve trafik kurallarına 

uygun davranmalarını denetler, uyarır, ceza yazar veya aracı çektirmek gibi tedbirler 

alır.  

 

c. Trafik  kurallarına  aykırı  nitelikte  taşıt  kullananlar  ile  gerekli  belgeleri  olmayan, 

uyuşturucu  ve  keyif  verici  madde  veya  alkol  almış  olduğu  halde  taşıt  kullananları 

tutanakla tespit edip İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bildirerek işlem 

yapılmasını sağlar. 



5 
 

d. Üniversitemiz  HGS  (Hızlı  Geçiş  Sistemi)  lerinden  kaçak  geçiş  yapanlar  ile  geçişleri 

esnasında HGS’ lere zarar veren araçlar kameralarla tespit edilerek sürücüleri hakkında 

gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını sağlar. 

 

e. Kampüs  içerisinde  belirlenen  hız  limitine  uymayan  araç  sürücülerine  tutanak  tutar, 

cezai işlem uygular ve uygulatır. 

 

f. Yerleşkede  oluşturulan  bisiklet  yolunu,  sadece  bisikletlilerin  kullanmasını,  motorlu 

araçların ve güvenlik açısından yayaların kullanmalarını engeller. 

 

g. Yerleşkede çevreyi rahatsız edici şekilde modifiyeli eksoz sistemi kullan araçlar ile aşırı 

duman ve gürültü çıkaran araçlar ikaz edilip kampüs dışına çıkışlarını sağlar. 

 

h. Yerleşkede gereksiz yere klakson çalan araçlar ile çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik 

çalan ve araçtan çöp,  izmarit gibi çevreyi kirletici maddeler atan araç sürücüleri  ikaz 

edilip gerektiğinde kampüs dışına çıkışlarını sağlar. 

 

i. Üniversitemiz  yerleşkesindeki  park  alanlarında  2  (iki)  günden  fazla  park  halinde 

bulunan araçlar takip edilip, şüphe arz eden araçlar Emniyet Trafik Şube Müdürlüğüyle 

birlikte çalışılarak yerleşke alanından uzaklaştırılmasını sağlar. 

 

j. Üniversitemiz  yerleşkesindeki  otoparklarda  park  halindeki  araçların  içerisinde  alkol 

alan ve uygunsuz durumda oturanların bölgeden çıkışlarını sağlar. 

 

k. Üniversitemiz ile ilgisi bulunmayan Düğün konvoylarının kampüse girişlerini engeller. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Uyulması gereken kurallar 

HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) 

MADDE 8 

a. Üniversitenin yönetimi altındaki yerlere özel araçla girecek öğrenci, akademik ve idari 

personel, otopark kullanımı, güvenlik ve giriş kontrolü sağlamak amacı ile, HGS Kartı 

alması zorunludur. Ayrıca yerleşke içerisinde bulunan kantin, berber, lokanta, büfe vs 

yerlerde çalışan elemanların HGS kartı alması zorunludur. Kantin, berber ve büfe gibi 

alanlara  malzeme  getiren  toptancılardan  yerleşke  içerisinde  kaldıkları  süreye  göre 

saatlik ziyaretçi ücret alınır. Ödenecek saatlik ücret her yıl kurul tarafından belirlenir. 

  

b. Hastaneye giden HGS kartı olmayan taşıt sürücülerinin belirlenen bir kapıdan ziyaretçi 

geçişi sağlanmalıdır. HGS kartı olmayan araç sürücüsü kimlik karşılığı ve fiş kestirmesi 

halinde ziyaretçi HGS kartı alır. Çıkışta kaldığı süreye göre ücret öder ve kimliğini alır. 

Ödeyeceği ücret kurulun önceden belirleyeceği saatlik ziyaretçi araç ücretidir.  
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c. Birden fazla araç kullananlar her bir araç için ayrı HGS kartı almak zorundadır. Gerekçesinin 

Trafik Kurulu Başkanlığınca uygun görülmesi halinde ikinci bir araç için HGS Kartı verilebilir. 

Ancak ikinci araç için verilecek HGS Kartından ‐Trafik Kurulunun belirleyeceği‐ daha yüksek 

bir ücret alınır. Araç satıldığında veya devredildiğinde HGS kartı araç sahibi tarafından 15 

gün  içerisinde  iptal ettirilmelidir. Aksi halde  iptal edilmediği  tespit edilmesi durumunda 

cezai işlem uygulanır. 

 

d. HGS  kartı  olmadan  kapılardan  geçerken  kapılara  zarar  veren  üniversite  personeli 

hakkında ceza puanı uygulanır ve disiplin soruşturması açılır.  

 

Seyir ve Park Kuralları 

MADDE 9 

a. Levhalarla gösterilen hız limitlerine uygun olarak araç kullanılır, 

 

b. Tehlikeli şekilde araç kullanmak yasaktır, 

 

c. Gereksiz  yere  klakson  çalmak,  çevreyi  rahatsız  edici  biçimde  yüksek  sesle  müzik 

dinlemek ve araçtan çöp atmak yasaktır, 

 

d. Araçların yaya geçitlerinin gerisinde tam olarak durması ve geçmek isteyen yayalara 

öncelikle yol vermesi zorunludur, 

 

e. Sürücüler Trafik görevlilerinin uyarılarını dikkate almak zorundadır, 

 

f. Egzoz sistemi arızalı olan, aşırı duman ve gürültü çıkaran araçlar yerleşkeye alınmaz. 

 

g. Plakasız araçlar yerleşkeye alınmaz. 

 

h. Alkollü olarak araç kullanan sürücülerin araçları yerleşkeye alınmaz, 

 

i. Ziyaretçiler veya ticari araç sürücülerinin kuralları ihlal etmekte ısrar etmeleri halinde 

ceza puanı uygulanır. 

 

j. Yerleşke içerisinde araç yıkamak yasaktır. 

 

k. Park için ayrılan alanlar dışında, kaldırımlara veya yol kenarlarına park edilemez. Yasak 

yerlere bırakılan araçlar trafik görevlileri tarafından çektirilir 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. 
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l. Araç sahipleri otoparkta park düzeni sağlamak üzere çizilen çizgilere uygun park etmek 

zorundadır. 

 

m. Sürücüler  bu  Yönergede  belirtilmeyen  hususlarda  Trafik  Kanunu  ve  ilgili  mevzuat 

hükümlerine uygun davranmak zorundadırlar. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yaptırımlar 

Kural ihlalinde uygulanacak yaptırımlar 

MADDE 10 

a. Yerleşke sınırları içerisinde bu Yönergede belirlenen kurallara ve/veya Karayolları Trafik 

mevzuatına aykırı hareket eden araç sürücüleri için Üniversite tarafından belirlenmiş 

Ceza Puan Sistemi uygulanır (EK‐1). Ceza puanlarının yanı sıra, trafik kuralına aykırı fiil, 

disiplin  Yönetmeliği  hükümlerine  aykırı  ise,  Trafik  Kurulu  tarafından  ceza  puanına 

bakılmaksızın  öğrenci  veya  personel,  disiplin  soruşturması  için  disiplin  amirine  sevk 

edilebilir. (Bkz. Madde 11. Disiplin soruşturmasını gerektirecek durumlar) 

 

b. Yerleşke  içi  trafik  kurallarını  ihlal  eden  araç  sürücüleri  araçlarının  yakınında 

bulunmamaları  halinde,  “Çağrı  Belgesi”  (EK‐2)  ile  trafik  şefliğine  davet  edilir  ve 

kendisine  "Trafik  Kuralı  İhlal  Pulu"  verilir(EK‐3).  İhlalin  niteliğine  göre  ceza  puanı, 

sürücünün kayıtlarına işlenir. Sürücünün, kendisine yapılan bu bildirime itirazı olduğu 

takdirde Koruma ve Güvenlik Amirliğine başvuruda bulunması gerekir. Bu başvurudan 

sonuç alamaz ise, Trafik Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak itiraz talebinde bulunabilir. 

 

c. Her  taşıt  için  10  puanlık  ceza  limiti  bulunmaktadır.  Kural  ihlalinde EK‐1’de  verilen  ceza 

tablosuna göre puan eklenir. Disiplin soruşturması açılması gerektiren kural ihlali halinde 

ayrıca,  Koruma  ve  Güvenlik  Amirliği  tarafından  bir  tutanak  tanzim  edilerek  Rektörlüğe 

bildirilir ve disiplin kurulu tarafından gerekli işlem yapılır. 

 

d. 10 Ceza puanı  limitini  dolduran  sürücülerin HGS Kart’ları  iptal  edilir  ve  iptal  tarihinden 

itibaren 2 ay süre ile yeni HGS kartı verilmez ve yerleşkeye alınmaz. İkinci defa ceza puan 

limitini  dolduran  sürücülerin  araçları  iptal  tarihinden  itibaren  4  ay  süre  ile  yerleşkeye 

alınmaz, yeni HGS kartı verilmez. Üçüncü kez veya daha fazla ceza puan limitini dolduran 

sürücülerin araçları iptal tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yerleşkeye alınmaz ve yeni HGS 

kartı  verilmez.  Sürücülerin  puan  kayıtları  Koruma  ve  Güvenlik  Müdürlüğü  tarafından 

tutulur. 

 

e. Yerleşkeye giriş yapan toplu taşıma araçlarının 10 ceza puanını 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 limitini dolduran sürücüler 1 yıl 

süre ile yerleşkeye alınmaz. Trafik Kurulunun gerek göreceği hallerde toplu taşıma araçları 
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süreli veya süresiz yerleşkeye alınmaz. Ceza puanları bir yıl  süre  ile geçerli olup, her 30 

Ağustos tarihinde sıfırlanır. 

 

f. Her yılın 31 Ağustos tarihi itibarıyla toplam ceza puanı 10 ve altında olanların ceza 

puanları bir sonraki eğitim‐öğrenim yılı için sıfırdan başlar. 10 puanı aşanlar ise yeni 

öğrenim yılına, aştığı kadar puan ile başlar (örneğin, bir önceki öğrenim yılında toplam 13 

puan almış bir sürücü, yeni öğrenim yılına 3 puanla başlar). 

 

g. Sürücü belgesi olmadan araç kullandığı saptananların aracı yerleşke dışına çıkarılır, ayrıca 

tutanak tutularak İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunulur. 

 

h. Yerleşke otoparklarında 24 saatten fazla park eden ziyaretçi araçları ile Koruma ve Güvenlik 

Müdürlüğünce çektirilmesi gerekli görülen araçlar süreye bakılmaksızın çektirilir.  

 

i. Kural  ihlali  yapan  araçların  tespiti  ve  yaptırım  uygulamaları  için,  Kart  İşlem Merkezinin 

araçlarla  ilgili  tuttuğu kayıtlar, Güvenlik Müdürlüğü Haber Merkezine aktarılacak, Trafik 

ekibi tarafından sorgulanması istenen araçlar buradan araştırılarak gerekli bilgiler anında 

Trafik Ekip Sorumlusuna bildirilecektir.  

 

j. Kampüs içerisinde hız limitlerine uymayan araçlar Hız Ölçüm Cihazları ile tespit edilecektir. 

 

Disiplin soruşturmasını gerektirecek durumlar 

MADDE 11 

a. Alkollü araç kullanmak, 
 

b. Çevreye tehlike yaratacak şekilde araç kullanmak, aşırı hız yapmak, diğer bir araç  ile 
yarışmak, 
 

c. Trafik veya Koruma ve Güvenlik görevlilerinin uyarılarına uymamak, kendisine uyarıda 
bulunmak isteyen akademik/idari personele veya öğrencilere hakaret etmek veya fiziksel 
şiddet uygulamak veya uygulamaya teşebbüs etmek,  
 

d. Yaya veya sürücüleri araç ile taciz etmek,  
 

e. HGS Kartı sahtekârlığı yapmak veya kartını başkasına kullandırmak veya kullanmak,  
 

f. Yasaklı olduğu halde kaçak olarak aracı ile yerleşkeye girmek,  
g. Yasalarla yasaklanan her türlü silah, patlayıcı madde, uyuşturucu ve alkollü içkileri araçta 

bulundurmak,  
 
h. Trafik Kurulu'nun gerek göreceği diğer haller. 
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Yukarıda  belirtilen  hususların  ihlali  halinde  Yükseköğretim  Kurulu  disiplin 
Yönetmeliklerinin ilgili hükümleri uygulanır. 

 

Diğer Hususlar  

MADDE 12 

Yerleşke  içerisinde trafik kazası,  trafik kurallarının  ihlali veya trafik şikâyetleri  için 0442‐231 

3333  nolu  telefon  ile  Atatürk  Üniversitesi  Koruma  ve  Güvenlik Müdürlüğü  Trafik  Şefliğine 

ulaşılabilir. 

Otoparkta  meydana  gelebilecek  hırsızlık  olaylarından  ve  araçlara  gelebilecek  hasarlardan 

Üniversite sorumlu değildir. 

Yürürlük  

MADDE 13 

Bu yönerge hükümleri Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 

Yürütme  

MADDE 14 

Bu yönerge hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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EK 1

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

TRAFİK CEZA PUAN TABLOSU 

NO  TRAFİK SUÇU  PUAN 

1  Bir araca kayıtlı HGS kartını başka bir araçta kullanmak  5

2  HGS kapısını kırmak  5

3  Otoparkta çizgiler ile belirlenen şekil dışında park etmek  2

4  Yasak yerlere park etmek  3

5  Hız sınırlarını aşmak (%100’e kadar)  3

6  Hız sınırlarını aşmak (%100’den fazla)  5

7  Klakson çalmak, yüksek sesle müzik dinlemek, araçtan çöp atmak  2

8  Tehlikeli şekilde araç kullanmak (Makas atmak vb.)  5

9  Güvenlik personelinin uyarılarını dikkate almamak  2

10  Yerleşkede araç yıkamak  2

11  Trafik kanununda belirtilen diğer kurallara uymamak  2

12  Yayaların koşulsuz geçiş üstünlüğüne saygı göstermemek  5

13  Toplu taşıma araçlarının duraklar dışında yolcu indirme ve bindirme 

yapması 

3

14  Toplu taşıma araç sürücülerinin yolcuya hakaret etmek vb. gibi kötü 

davranış sergilemesi 

3
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EK ‐2

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK VE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK ŞEFLİĞİ  

ÇAĞRI BELGESİ 

 

HATA YAPAN ARACIN  TARİH  ….../….../…………

SAAT  ……..:…… 

PLAKA    HATA   

MARKA    HATA BÖLGESİ   

ARAÇ SAHİBİNİN ADI SOYADI   

TAŞIT ETİKETİ TİPİ  TAŞIT ETİKET BİLGİLERİ 

AKADEMİK    İDARİ    KAYITLI PLAKA  KAYITSIZ PLAKA 

ÖĞRENCİ    SERVİS       

MİSAFİR    DİĞER    HGS 

KARTI 

VAR    YOK   

YAPILAN İŞLEM 

ÇAĞRI BIRAKILDI    TAŞIT ETİKETİ 

İPTAL 

  TUTANAK   

E‐POSTA GÖNDERİLDİ    E‐POSTA GÖNDERİLMEDİ   

Sayın sürücü; 

Çağrı belgesi tarihinden itibaren on gün ( gün) içerisinde saat 08.30‐17.00 saatleri arasında 

Güvenlik ve Koruma Müdürlüğü Trafik Şefliğine gelmeniz gerekmektedir. Gelmediğiniz takdirde 

taşıt etiketi iptal bloke edilecektir. 

 

TRAFİK GÖREVLİSİNİN  İMZA 

ADI     

SOYADI   
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EK‐3

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TRAFİK KURULU BAŞKANLIĞI 

TRAFİK KURALI İHLAL PULU 

NO  

Sayın Sürücü; 

…………………………………………………….plakalı aracınızla,……/……./……….. günü saat………………’da 

Üniversitemiz yerleşkesi…………………………………………………………………………….mevkiinde, Atatürk 

Üniversitesi Trafik Yönergesi Ceza Puan Tablosunda belirtilen……………maddedeki trafik kuralını 

ihlal ettiğiniz tespit edilmiştir. ………….madde gereğince …………….ceza puanının dosyanıza 

işleneceğinin bilinmesi hususunu bildirir, güvenli sürüşler dileriz. 

 

 

Trafik Ekip Şefi

Adı Soyadı, imza

Mühür

  

 


