
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BEYTEPE YERLEŞKESİNE GİRİŞLER HAKKINDA DUYURU 

 

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı ile 01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Beytepe 

Yerleşkesinde girişlerde, taşıt tanıtım pulu olmayan araçlardan 10 TL ücret alınması 

uygulamasına son verilmiştir. 

Ayrıca, Hacettepe Trafik Uygulamaları Yönergesinde yapılan değişiklikle Beytepe 

Yerleşkesine girişlerle ilgili aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 

- Üniversite yerleşkelerine hafta içi mesai saatleri içinde ziyaret veya iş amacıyla gelen 
araçların, ziyaret/ iş amacıyla gelinen personele bilgi verilmek ve ilgilinin onayı 
alındıktan sonra sürücü ehliyeti veya geçerli kimlik belgesi alınmak ve kayıtları yapılmak 
suretiyle “ziyaretçi kartı” verilerek yerleşkeye girişlerine izin verilecektir. Ziyaretçi kartı 
yerleşke çıkışında sürücü tarafından iade edilecek, alınmış olan sürücü ehliyeti veya 
geçerli kimlik belgesi taşıt sürücüsüne teslim edilecektir. 

- Hafta içi mesai saatleri dışında, hafta sonunda ve resmi tatil günlerinde taşıt tanıtım 
pulu olmayan araçlar (protokol kartı olanlar hariç) hiçbir şekilde yerleşkeye 
alınmayacaktır. Hafta içi mesai saatleri dışında, hafta sonunda ve resmi tatil günlerinde 
üniversitemiz personeli ile birlikte ve onların refakatinde gelen misafir araçların girişine 
(sadece 1 araç) ekte yer alan taahhütnameyi doldurup imzaladıktan sonra ziyaretçinin 
sürücü belgesi veya geçerli kimlik belgesi alınmak ve kayıtları yapılmak suretiyle 
“ziyaretçi kartı” verilerek izin verilecektir. 

- Üniversitede öğrenci ve personel taşıma işi yapacak servis araçlarının plakaları ve 
sözleşme geçerlilik süresi ilgili birim tarafından Koruma ve Güvenlik Müdürlüğüne 
bildirilecek ve belirtilen süre içerisinde bu araçların girişine izin verilecektir. 

- Yerleşkeye düzenli olarak gelen kargo firmaları ile paket servisi yapan (online alışveriş, 
yemek siparişi vb.) firmalara ait araçlara Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne 
dilekçe ile başvurmaları ve Genel Sekreterlikçe uygun görülmesi halinde taşıt tanıtım 
pulu verilir. Bunun dışında benzer hizmetler için kampüse girmek isteyen araçların 
girişine, sürücü belgesi veya geçerli kimlik belgesi alınmak ve kayıtları yapılmak 
suretiyle “ziyaretçi kartı” verilerek 30 dakika süre ile izin verilecektir. Ancak son 30 gün 
içerisinde bu şekilde giriş sayısı beşi geçen araç, taşıt tanıtım pulu almak zorundadır. 

- Düğün, nişan, nikah vb. fotoğraf çekimi için yerleşkeye gelenlere (azami 2 araç), gerekli 
ücreti Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı hesabına yatırmaları ve yerleşke girişinde 
buna ilişkin belgenin bir örneğini ibraz etmeleri durumunda sürücü belgesi veya geçerli 
kimlik belgesi alınmak ve kayıtları yapılmak suretiyle “ziyaretçi kartı” verilerek izin 
verilecektir. 

- Yerleşke içerisinde bulunan yüzme havuzunu kullanan ve Üniversite personeli 
olmayanların Yerleşkeye girişine havuz üyeliği için verilen taşıt tanıtım pulu kontrol 
edilerek izin verilecektir. 

- Beyaz Eve gelen ve Üniversite personeli olmayanlardan; düğün, nişan, nikah vb. için 
gelenlere davetiyelerini göstermeleri halinde, girişlerine izin verilecektir. Toplu ya da 
bireysel olarak yemek için gelenler ise Beyaz Ev Müdürlüğü tarafından araç plakalarının 
bildirilmesi durumunda sürücü belgesi veya geçerli kimlik belgesi alınmak ve kayıtları 
yapılmak suretiyle “ziyaretçi kartı” verilerek girişlerine izin verilecektir. 

- Üniversite personeli olmayanlardan halı sahaları kullanmak üzere yerleşkeye giriş 
yapmak isteyenlerin, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı hesabına halı saha kullanım 

https://hacettepe.edu.tr/duyuru/yonergeler/TrafikUygulamalariYonergesi080721.pdf


ücretini yatırdıklarına dair belgenin bir örneğini ibraz etmeleri durumunda sürücü 
belgesi veya geçerli kimlik belgesi alınmak ve kayıtları yapılmak suretiyle “ziyaretçi 
kartı” verilerek yerleşkeye girişlerine izin verilecektir. 

- Daha önceden Rektörlük Makamı iznini almak şartıyla, Yerleşkeye ziyaret için gelecek 
okul, kreş çalışanları ve öğrenciler/çocukların girişine izin yazılarını göstermeleri ve 
sürücünün sürücü belgesi veya geçerli kimlik belgesi alınmak ve kayıtları yapılmak 
suretiyle “ziyaretçi kartı” verilerek izin verilecektir. 

- Yerleşkede yer alan taşınır, taşınmaz malların (baz istasyonları dahil) bakım- onarımı 
için gelen yetkili personelin girişine önceden Genel Sekreterliğe yazdıkları yazılı talep 
ve verilecek izin üzerine kimlik ve araç plakası kontrolü de yapılmak suretiyle izin 
verilecektir. 

- Gün Hastanesine gelen hasta ve hasta yakınlarının, randevularını kanıtlamaları şartıyla 
sürücü belgesi veya geçerli kimlik belgesi alınmak ve kayıtları yapılmak suretiyle 
“ziyaretçi kartı” verilerek yerleşkeye girişlerine izin verilecektir. 

- Üniversitemiz akademik personelinin refakatinde veya birlikte çalışma yapan diğer 
üniversite öğrencileri/ personelinin girişine ilgili akademik birim (fakülte, enstitü, 
meslek yüksekokulu, yüksekokul, konservatuvar vb.) tarafından, önceden Genel 
Sekreterliğe yazılacak talep yazısı ve verilecek izin üzerine sürücü belgesi veya geçerli 
kimlik belgesi alınmak ve kayıtları yapılmak suretiyle “ziyaretçi kartı” verilerek izin 
verilecektir. 

- Üniversite içinde yapılacak bir toplantı, jüri görevi, seminer vb. için davetli olanların 
davet yazılarını göstermeleri durumunda sürücü belgesi veya geçerli kimlik belgesi 
alınmak ve kayıtları yapılmak suretiyle “ziyaretçi kartı” verilerek yerleşkeye girişlerine 
izin verilecektir. 
 

 

İLETİŞİM: 

Beytepe Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü                0312 297 66 00 

beytepeguvenlik@hacettepe.edu.tr 

 


