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I. BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç:
Madde 1- Bu Yönerge’nin amacı; Sağlık Bakanlığının yürüttüğü “Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Projesi”
kapsamında Üniversitemize kazandırılan bisikletlerden öğrenci ve personelimizin yararlanma usul ve
esasları ile bunları uygulamaya ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam:
Madde  2- Bu  Yönerge,  Gebze  Teknik  Üniversitesine  ait  bisikletlerin  öğrenci,  personel  ve  personel
yakınları tarafından kullanımına yönelik verilecek olan hizmet ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak:
Madde 3- Bu yönerge, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ile 2547
sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun 47.  maddesi  uyarınca Sağlık,  Kültür  ve Spor  Daire  Başkanlığının
yürüteceği  hizmetleri  düzenleyen  3  Şubat  1984  tarih  ve  18301  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayınlanan
Yükseköğretim  Kurumları  Mediko-Sosyal,  Sağlık,  Kültür  ve  Spor  Daire  Başkanlığı  Uygulama
Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:
Madde 4- 
Bu yönergede geçen; 

a) Başkanlık: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
b) Bisiklet: En çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedalı döndürülmek
suretiyle hareket eden motorsuz aracı,
c) Bisiklet Kullanıcısı: Bisikleti kullanan kişiyi,
d) Bisiklet Parkı: Bisikletlerin teslim alınması ve teslim edilmesini sağlayan üniteleri,
e) Bisiklet Yolu: Bisikletlerin izleyeceği güzergâhı,
f) ÇŞB: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
g) KTK: Karayolları Trafik Kanunu’nu,
h) Öğrenci: Gebze Teknik Üniversitesinde ilgili dönemde aktif öğrencileri,
i) Personel: Gebze Teknik Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli,
j) Personel Yakını: Üniversitede görev yapan personelin 1. derece yakınlarını,
k) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü,
l) Şube Müdürlüğü: Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğünü,
m) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini,
n) Yönerge: Gebze Teknik Üniversitesi Bisiklet Kullanım Yönergesini
ifade eder.
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II. BÖLÜM
Yönetim Esasları

Madde 5- Bisikletlerin kullanımına ilişkin işlemler bu Yönerge’de öngörülen usul ve esaslar dâhilinde
Başkanlığın yetkisi altında Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürütülür.

Madde 6- Bisikletlerin hizmete sunulmasında görevlendirilecek olan personelin sayısı, görev, yetki ve
sorumlulukları verilecek hizmetin kapasitesi dikkate alınarak Başkanlık tarafından belirlenir.

Madde 7- Bisikletlerin faal olarak kullanılabilmesi için gerekli olan her türlü bakım ve onarım iş ve
işlemleri ilgili mevzuat kapsamında Başkanlık tarafından yaptırılır.

Tutulacak Kayıtlar ve Kullanılacak Formlar:
Madde 8- Bisikletlerin öğrenci, personel ve personel yakınlarının hizmetine sunulması için 
öğrenci/personel kimliklerinin görevliye ibrazı ile işbu Yönerge kural ve esaslarına uyulacağına dair 
“Bisiklet Teslim Tutanağı ve Taahhütname” formunun, kullanıcı ve görevli personel tarafından 
imzalanarak kayıt altına alınması zorunludur.

III. BÖLÜM
Yararlanma Usul ve Esasları

Yararlanma Şekil ve Süreleri:
Madde 9- 
a) Bisiklet  kullanımı  için  geçici  tahsis  süresi  48  saattir.  Talep  ve  mevcut  bisiklet  sayısına  göre
Başkanlık  tarafından  gerek  görüldüğü  durumlarda  bu  süre  uzatılabilir.  Kullanım  süresi  sonunda
bisikletlerin,  Başkanlık  tarafından  belirlenen  istasyonlara  bisiklet  kullanıcısı  tarafından  sağlam  ve
eksiksiz olarak teslim edilmesi zorunludur. 48 saatlik bisiklet kullanım süresinin yenilenmesinin talep
edilmesi  halinde bisikletin  görevliye  kontrol  ettirilmesi,  mevcut  bisiklet  sayısı  ve  bisiklet  ön  talebi
doğrultusunda  değerlendirme  yapılarak  oluşturulan  talep  sırasına  göre  kayıt  yenileme  işlemi
gerçekleştirilecektir.
b) Kullanıcılar  “Bisiklet  Teslim  Tutanağı  ve  Taahhütname  Formu”nu  imzalandıktan  sonra
bisikletleri ücretsiz olarak teslim alabilirler.
c) Öğrenci ya da personel, bisikleti ancak kendi adına alabilir.  Başka bir kişi adına bisiklet alınması
ve işlem yapılması yasaktır. Öğrenci ya da personel, kendi kullanımı için sadece 1 adet bisiklet alabilir.
d) Bisikleti  teslim alan  öğrenci  ya da personel,  bisikletin  güvenliğinden sorumlu olup bisikletin
kaybolması  ya  da  zarar  görmesi  halinde;  meydana  gelen  tüm  zararı  tazmin  etmekle  yükümlüdür.
Kaybolan  bisikletten,  bisikleti  teslim  alan  kullanıcı  sorumludur  ve  kaybolan  bisikletin  değerini  15.
maddeye  göre  tazmin  etmek  ya  da  yerine  eş  değerde  yenisini  alıp  teslim  etmekle  yükümlüdür.
Öğrenci/personel  teslim aldığı  bisikleti  üçüncü bir  şahsa ödünç veremez,  kiralayamaz veya satamaz.
Belirlenen  tarihte  ve  saatte  tüm  aksesuarları  ile  eksiksiz,  sağlam  ve  çalışır  durumda  teslim  etmek
zorundadır. Bu tür durumlardan doğabilecek her türlü sorumluluk bisikleti teslim alan kullanıcıya aittir.
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İbraz Edilecek Belgeler:
Madde 10- Bisikletlerden yararlanmak isteyen kişilerin, görevliye kimliklerini ibraz etmeleri zorunludur.

Ücret:
Madde 11- “Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Projesi” kapsamında kullanıma sunulan bisikletlerden kullanım
ücreti talep edilmeyecek olup 9. madde d fıkra hükümleri saklıdır.

IV. BÖLÜM
Bisiklet Kullanıcılarının Uyması Gereken Kurallar

Sürüş Kuralları ve Güvenlik:
Madde 12 – 
Bisiklet kullanıcısı aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdür; 
a) Tüm trafik işaretleri, sinyal ve trafik kurallarına uymak,
b) Sürüşe  başlamadan  önce  bisikletin  frenlerini,  lastiklerini  ve  diğer  önemli  parçalarını  kontrol
etmek,  kullanıma  uygun  olmayan  herhangi  bir  sorun  ortaya  çıkması  durumunda   Başkanlığa  ya  da
saglik@gtu.edu.tr kurumsal mail adresine bildirmek,
c) Yayaların geçiş üstünlüğü kuralını her zaman dikkate almak,
d) Olumsuz hava koşularında (Yoğun rüzgâr veya fırtınalı hava vb.) bisiklet kullanmamak,
e) Alkol  ve/veya  uyuşturucu  nitelikte  ve bağımlılık  yapan  madde etkisi  altında  bisiklet
kullanmamak,
f) Bisiklete birden fazla kişi binmemek, yük ve eşya taşımamak,
g) Seyir  halinde  iken  telefonla  konuşmamak,  telefon/müzik  çalar  gibi  cihazların  kulaklıklarını
kulağa takılı durumda bulundurmamak, akrobatik hareketler yapmamak,
h) Mümkün olduğunca yüksek görünürlükte giysiler giymek,
i) Trafik akışı ile uyumlu bisiklet yolunu kullanmak,
j) Diğer  kullanıcılara  engel  olacak ya da tehlikeye sokacak şekilde bisiklet  yolunda durmamak,
bekleme yapmamak, 
k) Mecbur kalınmadıkça ani frenden kaçınmak,
l) Kavşaklara yaklaşırken yavaşlamak, kontrollü bir şekilde manevra yapmak,
m) Yol  kenarında  park  etmiş  ve  yakın  mesafede  duraklama  yapmış  araçların  dikkatsiz  kapı
açılışlarına karşı hazırlıklı ve dikkatli olmak,
n) Bisiklet parkları haricinde park etmemek,
o) Bisikletlere müdahalede bulunmamak ve başkaca tadilatlar yapmamak,

Madde 13- 
a) Yönerge  ekinde  sunulan  Bisikletliler  Derneğinin  “Şehirlerde  Güvenli  Bisiklet  Kullanma
Kılavuzu” kurallarına uyulması gerekmektedir. Bisiklet kullanım kaskı, hijyen nedenleri ve şahsi eşya
olmasından dolayı kullanılıp kullanılmamasındaki sorumluluk da kullanıcıya aittir. 
b) Bisikletin kullanımından doğan aşınma, eskime, yıpranma ve benzeri hâller dışında,  kasten veya
ağır ihmal sonucu bisikletin bütünlüğüne zarar verenler, diğer insan veya                    maddelere vermiş
olduğu hasarları da kapsayacak şekilde Başkanlıkça belirlenecek masrafları peşinen kabullenmiş sayılır.
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c) Bisikletlerin bakım ve tamir işlerinden Gebze Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi
Başkanlığı sorumludur.
Kıymetli Eşya:
Madde 14- Yanlarında para, ziynet, kıymetli evrak, mücevher ve bunun gibi kıymetli eşya bulunanlar bu
eşyalarını  görevliye emanet edemezler. Bu eşyaların muhafazasından ve    oluşabilecek kayıplarından
kendileri sorumludur.

Usullere Uymayanlar Hakkında Yapılacak İşlem:
Madde  15- Bu  Yönerge’de  tespit  olunan  hususlara  uymayanlar  hakkında,  Şube  Müdürlüğünce
görevlendirilen personel tarafından düzenlenen tutanak Başkanlığa intikal ettirilir. Başkanlık tarafından,
ilgili  şahsın  kullanımında  bulunan  bisiklete  el  konulur,  işlenen  fiilin  durumuna  göre  kişi  bisiklet
kullanımından men edilir ve varsa zarar tazmin ettirilir, hakkında ilgili mevzuat ve Yönerge uyarınca
işlem yapılır.
         Kullanıcı kaynaklı olduğu tespit edilen hatalardan, bu Yönerge’nin 12’inci maddesinde açıklanan
sürüş  kuralları  ve  güvenlik  açıklamalarına,  “Şehirlerde  Güvenli  Bisiklet  Kullanma  Kılavuzu”ndaki
kurallara uygun olmayan kullanımlardan dolayı oluşacak kazalar ve her türlü maddi, manevi zararlar,
bisikletlerde meydana gelebilecek her türlü arıza ve onarım giderleri ile ilgili tüm masraflar kullanıcıdan
tahsil edilir.

Madde 16- Bu Yönerge’deki hükümlere uygun hareket etmeyen personel ve öğrenciler hakkında “Gebze
Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri” yetkilidir.

Yararlananların Şikâyet ve Önerileri:
Madde  17-  Bisiklet  kullanımı  ile  ilgili  şikâyetler  ve  öneriler,   Başkanlığımıza  yazılı  dilekçe  ve
Üniversitemiz “Şikâyet Yönetim Sistemi” aracılığıyla bildirilir. 

Diğer Hususlar:
MADDE 18- Bu Yönerge’de yer almayan hususlarda yapılacak uygulamaya ilişkin esaslar, yürürlükteki
mevzuata ve bu Yönerge’ye aykırı olmamak kaydıyla Başkanlık tarafından belirlenir.

Sorumluluk:
Madde 19- İşbu Yönerge kapsamında hizmete sunulan bisiklet kullanım kurallarının bu Yönerge esasları
dâhilinde idaresinden, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı sorumludur.

Yürürlük:
Madde 20- Bu Yönerge Gebze Teknik Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 21-  Bu Yönerge hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

EK: Şehirlerde Güvenli Bisiklet Kullanma Kılavuzu
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BİSİKLET TESLİM TUTANAĞI VE TAAHHÜTNAME
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Bisiklet Birimi tarafından verilen aşağıda markası, modeli ve seri
numarası yazılı bisikleti      /      / 20…  tarihinde eksiksiz ve sağlam olarak teslim aldım. Bakım, kontrol
veya sayım gibi nedenlerle istenilen tarihte aldığım şekilde teslim edeceğim. 
Aşağıda belirtilen bisiklet teslim şartlarını okudum ve kabul ediyorum.

ADI SOYADI BİSİKLETİN SERİ NO

T.C. KİMLİK
NO

BİSİKLETİN 
MARKASI MODELİ

ÖĞRENCİ 
NO

TELEFON NO

PERSONEL 
SİCİL NO

İADE TARİHİ  

BÖLÜMÜ KULLANIM SÜRESİ

E-MAİL İMZA  

BİSİKLET TESLİM ŞARTLARI
1- Bisiklet kullanımı için geçici tahsis süresi 48 saattir. Kullanım süresinin uzatılması durumunda kayıt
yenileme  işlemi  tekrar  yapılacaktır.   Bu  işlemi  yapmayan  kişiye  bir  daha  bisiklet  verilmeyecektir.
Bisikletler Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Bisiklet Birimine eksiksiz teslim edilecektir. 
2- Öğrenci/personel bisiklet almak için kimlik kartı ile müracaat edecektir. “Bisiklet Teslim Tutanağı ve
Taahhütname”yi imzalandıktan sonra bisikletler teslim edilecektir. 
3- Öğrenci/Personel bisikleti ancak kendi adına alabilir. Bir başka kişi adına bisiklet alınması ve işlem
yapılması yasaktır. Kendi kullanımı için sadece bir bisiklet alabilir. 
4- Öğrenci/Personel teslim aldığı bisikleti teslim edeceği tarihte tüm aksesuarları ile eksiksiz, sağlam ve
çalışır durumda teslim edecektir. 
5- Öğrenci/Personel teslim aldığı bisikleti üçüncü bir şahsa ödünç veremez, kiralayamaz veya satamaz.
6- Öğrenci/Personel teslim aldığı bisikletin güvenliğinden sorumludur. Kaybolan bisikletin değerini tazmin
etmek ya da yerine eş değerde yenisini alıp teslim etmekle yükümlüdür
7- Öğrenci/Personel, bisikletini “Bisiklet Kullanım Kuralları Yönergesi” ve “Şehirlerde Güvenli Bisiklet
Kullanma Kılavuzu”ndaki kurallara uygun olarak kullanacaktır.
8-  Kullanıcı  kaynaklı  olduğu  tespit  edilen  hatalardan,  sürüş  kuralları  ile  güvenlik  açıklamalarına  ve
“Şehirlerde Güvenli  Bisiklet  Kullanma Kılavuzu”ndaki kurallara uygun olmayan kullanımlardan dolayı
oluşacak kazalar, her türlü maddi, manevi zararlar, bisikletlerde meydana gelebilecek her türlü arıza ve
onarım giderleri  ile  ilgili  tüm masraflar  kullanıcıdan tahsil  edilir. Hakkında ilgili  mevzuat  ve yönerge
uyarınca işlem yapılır.
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Bisiklet Teslim Edilirken            

Teslim Eden ( Personel )
İmza:                
                                                                            

Teslim Alan ( Öğrenci/Personel)
İmza:                                                                  

Bisiklet Teslim Alınırken

Teslim Alan ( Personel )
İmza:                                                                   

Teslim Eden  ( Öğrenci/Personel)
İmza:                                                                   

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararı
Tarihi Sayısı

05.12.2018 2018/14
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