
 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

                                                                KAYSERİ 
 

 

 

 

38 S..………….…….Plakalı aracımın ilk başvuru işlemlerinin yapılmasını talep ediyorum.  

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

        

                                       

……..…/….….../…..……. 

       Plaka Sahibinin Adı Soyadı İmzası 

 

      ...………………………………………….       

 

 

 

 

 

Not: Müracaatlar gerçek kişiliklerde şahsen veya noterden onaylı vekâletname ile, tüzel kişiliklerde ise tüzel 

kişiliği temsil ve imza yetkili kişiler tarafından yetki belgesi ile birlikte yapılacaktır.   

 

EKLER   : 

 Tahsis Sözleşmesi 

 Taahütname 

 Ruhsat Aslı (En Fazla 12 Yaş 01.07.2023 Tarihine Kadar 15 yaş) 

 Tüv-Türk Araç Muayene Belgesi Aslı 

 Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Trafik Sigortası Aslı 

 İlgili Meslek Oda Kaydı Aslı ( Takvim Yılına Ait) 

 Plaka Tahsis Ücret Makbuzu fotokopisi 

 Şirket ise: İmza Sirküsü ( Şahıs: Kimlik Fotokopisi ) 

 Sabıka Kaydı Aslı  (Son 1 Aylık Devletin güvenliğine karşı suçlar(302), anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 

karşı suçlar (309), zimmet(247), irtikap(250), rüşvet(252), hırsızlık 141-142-143-144-145-146-147, dolandırıcılık(157), 

sahtecilik(204), güveni kötüye kullanma(155), hileli iflas(161), ihaleye fesat karıştırma(235), edimin ifasına fesat 

karıştırma(236), suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (282) veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış 

olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak. 5237 Türk Ceza 

Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan mahkum olmamış 

olmak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenmiş bir kovuşturma bulunmamak,) 
 

İlçesi     :……………………………………………………….. 

 

Plaka Sahibinin Telefonu      : ………………………………………………………… 

 

 

Adres                : ………………………………………………………........... 

 

 

………………………………………………………………………….……………………................... 

 

 İLÇE S 

VİZE 



Tahsis Yapılan İşletici 

 

 

 

…………………………………….. 

 

 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

ÖĞRENCİ SERVİS ARACI PLAKASI 

TAHSİS SÖZLEŞMESİ 

 

                                                

           38 S …… Plakalı Öğrenci Servis Aracı plakası aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde 

…………………………..’ e tahsis edilecektir. Plaka tahsis edilen işletici,  plakayı aşağıda belirtilen 

şartlarda tahsis edildiğini ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Servis 

Araçları Yönetmeliği kapsamında çalışacağını, bu şartlara uyacağını, uymaması durumunda bu 

sözleşme ve dayanak yönetmelik ve kanunlardan kaynaklanan müeyyideleri kabul ettiğini beyan 

eder. 

 

1. Öğrenci servis taşımacılığı için  “S” plaka tahsis süresi 3 yıl olacaktır. Tahsis süresi 

İdareye tahsis bedelini yatırdığı tarihten 15 gün sonra başlayacaktır.  

2. Tahsis edilen plaka sadece öğrenci taşıma işinde kullanılacak olup taahhüt ettikleri 

öğrenci ve çocukları taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, personel servis taşıma 

faaliyetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı 

işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır. Amacı dışında kullanılan ve kolluk 

kuvvetleri tarafından tutanakla tespit edilerek idaremize bildirilen işleticinin çalışma izni 

90 gün askıya alınacaktır.  

3. 3 yılın sonunda servis taşımacılığı işinin yenilenmemesi halinde herhangi bir uyarıya 

gerek kalmaksızın tahsis edilen plakalar, özel izin belgesi ve güzergâh izin belgesi idare 

tarafından iptal edilecektir. 

4. 3 Yıllığına “S” plaka alan istekliler plakalarının kalan sürelerini üçüncü kişilere 

devretmek istemesi halinde, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kalan süre 

hesaplanarak tarifede belirlenen ücret yeniden değerlendirme oranında artırılarak tahsil 

edilecektir.  

5. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından devir tahsis 

belgesi düzenlenerek devir işlemi gerçekleşecektir.  

6. İstekli tarafından tahsis süresi içerisinde iş bırakılması halinde plaka Kayseri Büyükşehir 

Belediyesine ücretsiz olarak iade edilecektir. 

7. Tahsis edilen “S” plakalar araca takılıp tescilden sonra bir ay içerisinde Belediyemizden 

ilk ve takip eden her yıl için özel izin belgesi almak zorundadır. 

8. Tahsis yapılan Plaka sahibi plakayı kendi aracına takabilecektir. Plaka üçüncü kişilere 

kiraya verilemeyecektir. 

9. Tahsisli ticari plakalar kendi ilçe sınırları içerisinde çalışabilecek, İl merkezine veya farklı 

bir ilçeye çalışmak istedikleri zaman UKOME Kurulu’na müracaat ederek güzergâh izin 

belgesi almak için talepte bulunacaktır.  

10. İstekli bu sözleşme ile plaka tahsis konulu 10.11.2022 tarih ve 2022/11-90 sayılı UKOME 

Kurul kararında belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sedat ERDOĞAN 

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı 

Sayın Bayar ÖZSOY 

Genel Sekreter Yardımcısı 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADINA 



TAAHHÜTNAME 

 

 

3 yılın sonunda hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın tahsis edilen plakamın, özel 

izin belgemin ve güzergâhımın iptal olacağını biliyor, tarafıma tahsis edilen plakayı 

kendi aracıma takacağımı üçüncü gerçek/tüzel kişilere kiraya vermeyeceğimi, tahsis 

süresi içerisinde işi bırakmam halinde hiçbir bedel talep etmeden plakamı Kayseri 

Büyükşehir Belediyesine teslim edeceğimi kabul ve taahhüt ederim. 

 

 

 

           ……/……/…… 

       Tarih/Ad-Soyad/İmza 

      

……....………………………… 
 
 


