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REKTÖRLÜK DUYURUSU
A) BEYTEPE YERLEŞKESİ TRAFİK DÜZENLEMESİ HAKKINDA
Beytepe Yerleşkesi’nin ulaşım ve trafik güvenliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi amacıyla
trafik düzenleme çalışmaları sürdürülmektedir.
Bu kapsamda, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, trafik akışı - güvenliğini daha iyi bir
duruma getirmek amacıyla 17.02.2016 tarihinden bu yana 16:30 – 18:00 saatleri arasında
Bayraklı Kavşak - Edebiyat Fakültesi - Kimya Mühendisliği yönü Tek yön pilot uygulaması
yapılmıştır. Uygulama neticesinde Yerleşke içi trafik sorununun önemli ölçüde rahatladığı
gözlemlenmiştir. Bu bağlamda;
Yerleşkemizde A Nizamiyesinden giriş yapan araçlar 25 Ağustos 2016 Perşembe
gününden itibaren TAM GÜN olarak Bayraklı Kavşak - Edebiyat Fakültesi - Kimya
Mühendisliği - Rektörlük Önü - Gün Hastanesi - City Center - Bayraklı kavşak yönündeki
yolları “TEK YÖN’’ olarak kullanacaklardır.
Ayrıca Süleyman Sağlam Kasabasına inen yol ise TEK YÖN (çıkış) olarak kullanılacaktır.
Yurtlar bölgesine gidecek araçlar ise stadyum otoparkı - Açık Hava Tiyatrosu - Spor
Bilimleri Fakültesi - öğrenci yurtları ile Gün Hastanesi karşısındaki yol ayrımını
kullanacaklardır.
Söz konusu trafik akışı yönünü gösteren kroki Ek’te sunulmuştur
EGO araçları ve öğrenci ring servisleri de Yukarıda belirtilen TEK YÖN uygulamasına
uyarak hizmet vermeye devam edeceklerdir.
Trafik akışının düzenli ve güvenli olarak sağlanabilmesi amacıyla personel Semt servisleri
duraklarının bulunduğu (Edebiyat Fakültesi - Kimya Mühendisliği - Rektörlük önü ile
Bayraklı kavşak istikameti yurt yolu ayrımına kadar) yol üzerine ve kenarına araç park
edilmemesi ve trafik akışını engelleyecek davranışlarda bulunulmamasını önemle rica
ederiz.
Yeni trafik düzenlemeleri kapsamında sürücülerin ve yayaların Trafik kurallarına işaret
levhalarına ve güvenlik görevlilerinin ikazlarına uyulması önem arz etmektedir.
B) YOL KENARLARINA PARK EDEN ARAÇLARLA İLGİLİ DÜZENLEME
Yerleşkemizde bazı araçlar yol üzerine ve kenarına park etmektedir. Bu durum özellikle
trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde trafik akışını ve düzenini aksatmaktadır.
Trafik akışının düzenli ve güvenli olarak sağlanabilmesi amacıyla Akademik ve İdari
Personelimiz, öğrencilerimiz Beytepe’de çalışan özel sektör mensuplarımızın ve
misafirlerimizin araçlarını, kendilerine tahsis edilen ve ekteki krokide belirtilen en yakın
otoparklara park etmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, araçlarını yol kenarlarına park
edenler, öncelikle güvenlik görevlilerimizce sözlü olarak uyarılacak ve ilgililere park yasağı
ihlalleri yazılı olarak da bildirilecektir. Uyarılara rağmen park yasağına uymamaya devam
edenlerin Taşıt Tanıtım Pulu iptali uygulamasına gidilecektir.
C) OTOSTOP UYGULAMASI
Yerleşkemizde özellikle Yerleşke çıkışına yakın olan yollarda otostop yapanlar ve bunları
iyi niyet çerçevesin- de araçlarına alan sürücülerimiz nedeni ile trafik düzen ve akışında
aksamalar olmakta ve bir takım kazalar yaşanmaktadır.
Bu durumun önlenmesine yardımcı olmak amacı ile Yerleşkemizdeki 2 ayrı bölgede (Gün
Hastanesi öncesi ve Biyoloji Bölümü giriş sonrası) otostop yapan kişilerin gideceği yönlere
ait (Kızılay Yönü - Eskişehir Yolu Metro Durağı - Çayyolu/Ümitköy) “STOP’’ durakları
yapılmıştır. Otostop yapan kişileri araçlarına almak isteyen sürücülerin, trafik akışını
tehlikeye sokmaksızın, gittikleri yöne ait stop duraklarına emniyetli bir şekilde yanaşarak
bekleme yapanları araçlarına almaları önem arz etmektedir.

