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ETÜ kampüsü yayalar için artık daha güvenli ETÜ kampüsü yayalar için artık daha güvenli admin 

14 Mayıs 2019 Salı 23:09 Erzurum Teknik Üniversitesi kampüs sınırları içerisinde "görevli bir kişi 

veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş 

ve çıkışları ile yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlama ile varsa buralardan geçen veya geçmek 

üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını verme" yükümlülüğünü yerine getirerek 

Türkiye'de nadir bulunan üniversite kampüs yerleşke alanları içerisinde yerini aldı.  

Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi 

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin insan odaklı projelerini, kampüs yaşamını ve vizyonunu gözler 

önüne seriyor.  

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, her geçen yıl artan öğrenci sayısıyla birlikte artış gösteren 

kampüs içi yaya ve araç trafiğinde oluşabilecek muhtemel kazaları en aza indirmeyi ve trafikte 

yayaya saygı artırmayı hedefleyen projelerin kampüs alanımızda devam edeceğini söyledi. 
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ETÜ kampüsü yayalar için artık daha güvenli 

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüs sınırları içerisinde "görevli bir kişi veya ışıklı 

trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak 

giriş ve çıkışları ile yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlama ile varsa buralardan 

geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını verme" 

yükümlülüğünü yerine getirerek Türkiye’de nadir bulunan üniversite kampüs 

yerleşke alanları içerisinde yerini aldı. 

 

 

 

Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" 

ilan edilmesi Erzurum Teknik Üniversitesi’nin insan odaklı projelerini, kampüs 

yaşamını ve vizyonunu gözler önüne seriyor. 

 

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, her geçen yıl artan öğrenci sayısıyla birlikte artış 

gösteren kampüs içi yaya ve araç trafiğinde oluşabilecek muhtemel kazaları en aza 

indirmeyi ve trafikte yayaya saygı artırmayı hedefleyen projelerin kampüs alanımızda 

devam edeceğini söyledi. 
 



 

Etü Kampüsü Yayalar İçin Artık Daha 

Güvenli 

 

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüs sınırları içerisinde "görevli bir kişi veya 

ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla 

belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya geçitlerine yaklaşırken 

yavaşlama ile varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan 

yayalara durarak ilk geçiş hakkını verme" yükümlülüğünü yerine 

getirerek Türkiye'de nadir bulunan üniversite kampüs yerleşke alanları 

içerisinde yerini aldı. 

Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Yaya Öncelikli 

Trafik Yılı" ilan edilmesi Erzurum Teknik Üniversitesi'nin insan odaklı 

projelerini, kampüs yaşamını ve vizyonunu gözler önüne seriyor. 

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, her geçen yıl artan öğrenci sayısıyla 

birlikte artış gösteren kampüs içi yaya ve araç trafiğinde oluşabilecek 

muhtemel kazaları en aza indirmeyi ve trafikte yayaya saygı artırmayı 

hedefleyen projelerin kampüs alanımızda devam edeceğini söyledi. - 

ERZURUM 

https://www.haberler.com/erzurum-teknik-universitesi/
https://www.haberler.com/turkiye/
https://www.haberler.com/icisleri-bakanligi/
https://www.haberler.com/rektor/


 

 

ETÜ kampüsü yayalar için artık daha 

güvenli 

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüs sınırları içerisinde 

yeni düzenlemelere gitti. 

 

Erzurum Güncel- Erzurum Teknik Üniversitesi kampüs sınırları içerisinde "görevli bir kişi 

veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak 

giriş ve çıkışları ile yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlama ile varsa buralardan geçen veya 

geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını verme" yükümlülüğünü yerine 

getirerek Türkiye'de nadir bulunan üniversite kampüs yerleşke alanları içerisinde yerini aldı.  

Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan 

edilmesi Erzurum Teknik Üniversitesi'nin insan odaklı projelerini, kampüs yaşamını ve 

vizyonunu gözler önüne seriyor.  

 

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, her geçen yıl artan öğrenci sayısıyla birlikte artış gösteren 

kampüs içi yaya ve araç trafiğinde oluşabilecek muhtemel kazaları en aza indirmeyi ve 

trafikte yayaya saygı artırmayı hedefleyen projelerin kampüs alanımızda devam edeceğini 

söyledi.  



 

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Biber’e tepki 



 

ETÜ Rektörü Çakmak’ın Müftülük ve Orman 

Bölge Müdürlüğünü ziyareti 

 

 
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bir dizi temasta 

bulundu. 

 

 

Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula ile üniversite kampüsünde inşası devam eden 

cami hakkında görüşen Prof. Dr. Çakmak sonrasında kampüsün ağaçlandırma 

çalışmaları için Erzurum Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı ile makamında görüştü. 

 



 
Etü Rektörü Çakmak'ın Müftülük ve 
Orman Bölge Müdürlüğünü Ziyareti 
2 gün önce 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent 
Çakmak, bir dizi temasta bulundu. 

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bir dizi 

temasta bulundu. 

 

Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula ile üniversite kampüsünde inşası 

devam eden cami hakkında görüşen Prof. Dr. Çakmak sonrasında 

kampüsün ağaçlandırma çalışmaları için Erzurum Orman Bölge Müdürü 

Şaban Bıyıklı ile makamında görüştü. - ERZURUM 

 

https://www.sondakika.com/erzurum-teknik-universitesi/
https://www.sondakika.com/hasan-husnu-sula/


 

ETÜ Rektörü Çakmak’ın Müftülük ve 

Orman Bölge Müdürlüğünü ziyareti 
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent 

Çakmak, bir dizi temasta bulundu. 

 

 

 

 

 



 

Etü Rektörü Çakmak'ın Müftülük ve 

Orman Bölge Müdürlüğünü Ziyareti 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent 

Çakmak, bir dizi temasta bulundu. 

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bir dizi 

temasta bulundu. 

Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula ile üniversite kampüsünde inşası 

devam eden cami hakkında görüşen Prof. Dr. Çakmak sonrasında 

kampüsün ağaçlandırma çalışmaları için Erzurum Orman Bölge Müdürü 

Şaban Bıyıklı ile makamında görüştü. - ERZURUM 
 

 

 

https://www.haberler.com/erzurum-teknik-universitesi/
https://www.haberler.com/hasan-husnu-sula/


 


