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Antalya Bilim Üniversitesi Güvenlik Hizmetleri Birimi süreçlerini kapsar.

5.19.Araç tanıtım pulu taşıyan ya da taşımayan sürücülerin ( İdari ve Akademik personel ile öğrencilerin) girişlerde ve çıkışlarda personel 

ve/veya öğrenci kartını turnikelerden ya da el terminalinden okutması gerekmektedir.

Kalite Sistem Onayı

Şafak GÜR

0

5.26. İİBF kuzey kapı ön kısmında Dekanlar için ayrılan otoparka Dekan araçları dışında park edilmesi yasaktır.

5.27. Yerleşke otopark içerisinde kapısı veya penceresi açık unutulan araçların kişiye ait değerli eşyalarının kaybolması durumunda üniversite 

sorumlu değildir.

Bu talimatın uygulanmasından Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Güvenlik Hizmetleri Birimi sorumludur.

İlgili doküman ve kayıt bulunmamaktadır.

Talimat No

DH-TL-0064

Sayfa No

Bu talimat; Antalya Bilim Üniversitesi Döşemealtı Yerleşkesi otopark alanlarının Öğrencilerin, İdari ve Akademik personel ile ziyaretçilerin 

hizmet ve uygulama esaslarını belirlemek ve takibini gerçekleştirmek amacı ile oluşturulmuştur.

5.14. Antalya Bilim Üniversitenin yönetimi altındaki yerlere özel araçları ile sürekli giriş yapacak öğrenci, personel ve akademik öğretim 

üyelerinin otopark kullanımı, güvenlik ve giriş kontrolü sağlamak amacı ile Araç Tanıtım Pulu (Sticker) alınması zorunludur. 

5.15. Araçlar giriş kapılarından Araç Tanıtım Pulu ile otomatik olarak giriş yapacaklar. Misafir, ziyaretçi ve ticari araçların 17:30 – 07:00 saatleri 

arasında kampüse girmeleri yasaktır. Zorunlu durumlarda Güvenlik Hizmetleri Birim Şefi izni ile giriş-çıkış yapılabilecektir.

5.16.Araç tanıtım pulu bir başkasına satılamaz ve devredilemez.

5.17.Geçerliliği devam eden araç tanıtım pulu; araç satıldığında, devredildiğinde veya araç tanıtım pulu hasar gördüğünde sökülerek Güvenlik 

Müdürlüğüne ibraz edilmelidir. Eski araç tanıtım pulunun iade edilmesi koşuluyla yenisi ücretsiz verilecektir.

Yayın Tarihi

5.6. Sürücüler güvenlik görevlilerinin uyarılarını dikkate almak zorundadır. 

5.7. Egzoz sistemi arızalı olan, aşırı duman ve gürültü çıkaran araçlar yerleşkeye alınmayacaktır.

5.8. Plakasız araçlar yerleşkeye alınmayacaktır.

5.9. Alkollü olarak araç kullanan sürücülerin araçları yerleşkeye alınmaz. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücü güvenlik birimine ihbar 

edilecektir.

5.10. Ziyaretçiler veya ticari araç sürücülerinin kuralları ihlal etmekte ısrar etmeleri halinde bir daha yerleşkeye araç ile girmelerine izin 

verilmeyecektir.

5.11. Yerleşke içerisinde araç yıkamak yasaktır. 

5.12.Park için ayrılan alanlar dışında, kaldırımlara veya yol kenarlarına park edilemez. Taşıma veya yükleme/indirme amacıyla kısa süreli dahi 

olsa hiçbir araç kaldırım ve yaya yoluna park edemez.

5.13.Üniversitemizin Rektörlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda 22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ana yerleşke içerisinde kurallara 

aykırı araç park edilmesi halinde, ilk ihlalde güvenlik birimi tarafından araç ön camına hatalı park uyarısı yazısı bırakılacaktır.Park kuralı 

ihlalinin ikinci kez tekrarlanması durumunda  o günden itibaren ilgili araç 1 hafta süresince yerleşke içine alınmayacak ,güvenlik görevlileri 

tarafından dış otoparka yönlendirilecektir.

5.20. Araç tanıtım pulu taşıyan araçlarda sürücü ile birlikte gelen öğrencilerin girişte öğrenci kimliği göstermesi zorunludur.

5.21. Araç tanıtım pulu olup, kaza veya arıza gibi nedenlerle araçlarını kullanamayıp başka araçlar ile gelen öğrencilerin; bu durumu belirleyen 

bir belge getirmeleri ve Güvenlik Hizmetleri Birimi'nden bu konu ile ilgili yazı almaları durumunda kampüse başka araçla geçici girişine 

müsaade edilecektir.

5.22.Motosiklet ve diğer motorlu taşıtlar motosikletler için ayrılmış otoparkı kullanmak zorundadırlar. 

5.23. Bisiklet kullanıcıları yayalara yol vermek zorundadırlar. Bisiklet kullanırken kulaklık kullanılması yol güvenliği açısından tehlike 

oluşturduğu için yasaktır. Kask takmak zorunlu ancak güvenlik ekipmanlarını (dizlik, eldiven vb.) kullanmanız tavsiye edilir.

5.24.Engelliler için ayrılmış park alanlarına; engelli kişiler dışındaki kişilerin park etmesi kesinlikle yasaktır.  

5.25.Kampüs otopark alanlarına yazılı izin olmaksızın uzun süreli (1 günü aşan) araç bırakmak yasaktır. Aracını park etmek isteyen personelin 

idareden yazılı izin alması gerekmektedir.
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5.1. Levhalarla gösterilen hız limitlerine uygun olarak araç kullanılmalıdır. 

5.2.Hız Kuralları: Kampüste hız sınırı levhalarda gösterildiği gibi olup (20) km/saattir. Kavşaklara yaklaşırken (20) km/saattir. 

5.3.Tehlikeli şekilde araç kullanmak yasaktır. 

5.4.Gereksiz yere klakson çalmak, çevreyi rahatsız edici biçimde yüksek sesle müzik dinlemek ve araçtan çöp atmak yasaktır. 

5.5.Araçların yaya geçitlerinin gerisinde tam olarak durmakla ve öncelikle geçmek isteyen yayalara  yol vermekle zorunludur.

5.18. Araç sahipleri araç tanıtım pulu olsun ya da olmasın gerekli hallerde aracın bagaj ve diğer görünmeyen yerlerini güvenlik personeli 

tarafından kontrolü yapılabilir.

1

OTOPARK KULLANIM TALİMATI

OTOPARK KULLANIM TALİMATI

Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü

-

1

Değ.No

Rektör

Prof.Dr.

İsmail Yüksek

11.11.2019

                       


