Bilk ent Üniv er s it es i
Araç Tanıtım Pulu İstek Formu
( Lütfen koyu renkli kalemle doldurunuz ve arkadaki bilgileri okuyunuz.)

Sürücüye Ait Bilgiler
İstek Yapılan Araç Pulu Türü

Personel:  Akademik  İdari
 Teknik-Destek
Öğrenci:  Lisans / Ön Lisans  Y.Lisans/Doktora
Diğer:
 Şirket
 Mezun  Misafir

Öğrenci / Mezun ID No:

Personel No:

TC.Kimlik No:

Adı - Soyadı
Ünvanı ve Görevi
Öğrenci ve Mezunlar için Bölümü
(
Personel ve Şirket çalışanı için Birimi
E-Posta adresi
İkamet Adresi
İş Tel:

Ev Tel:

Cep Tel:

Ehliyete Ait Bilgiler
Verildiği Yer :
Belge No

:

Verildiği Tarih

:

Kan Grubu

:

Ruhsata Ait Bilgiler
Plaka No

:

Markası

:

Verildiği Yer

:

Modeli :

Rengi:

Tescil Sıra No :
Ruhsat Sahibi :
Bilkent Üniversitesi Araç tanıtım pulu ile bir adet Trafik Kuralları kitapçığı aldığımı bildirir,
verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ederim.
Sürücü
Adı-Soyadı

Tarih

/

/

20

İmza

/

/

20

İmza

mza

Yetkililer Tarafından Doldurulacak Bilgiler
Araç Tanıtım Pulu No.
Sürücü No.
Kasa Fişi Tarih No.
Pulu Veren

Tarih

TKB-8/00

ARAÇ TANITIM PULU İLE İLGİLİ ESASLAR
1. Araç Tanıtım Pulunun Alınması
A) Sürücü tarafından doldurulan bu form ile Sivil Savunma ve Güvenlik Müdürlüğü (SSGM) Trafik
ofisine başvurulur.
B) Aracın kendi veya aynı soyadı taşıyan aile bireyleri adına tescilli olması gerekli değildir. Bu
başvuru formunu imzalamakla sürücü, kullanacağı araç ile ilgili tüm sorumlulukları üstlenmiş
kabul edilir.

2. Araç Tanıtım Pulunun Taşınması - Değiştirilmesi ve İadesi
A)

Araç tanıtım pulu ön siper camı sol köşesine yapıştırılır. Seyyar kullanılması yasaktır.

B)

Aracın herhangi bir sebeple el değiştirmesi veya pulun tahrip olması halinde, parçası olsa da
SSGM'ye iadesi şarttır. İadesi yapılan pulun yerine yenisi ücretsiz verilir. İadesi yapılamayan
pulun yerine, yenisi sürücünün unvanına göre ücreti karşılığında verilir.

C)

Araç pulu dağıtımı ve yenilenmesiyle ilgili ilke ve esaslar, Trafik Kurulu’nun web sitesinde,
http://www.trafik.bilkent.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuran kişi, bu ilke ve esasları kabul
etmiş sayılır.

D)

Araç tanıtım pulunun bu formda belirtilen araç dışında bir başka arata taşınması kesinlikle
yasaktır. Tesbit edilenler hakkında yasal işlem yapılır.

3. Diğer Hususlar
A)

Kampüs içinde uyulması gereken kurallar "Bilkent Üniversitesi Trafik Kuralları" Kitapçığında
açıkça belirtilmiştir. Buna göre Trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine haklarında trafik
ihlal duyurusu düzenlemek, disiplin işlemi uygulamak veya aracının nizamiyeden kampüse
alınmaması gibi yaptırımlardan birisi uygulanır.

B)

Yasalarla yasaklanan her türlü silah, patlayıcı madde, uyuşturucu ve alkollü içkilerin araçlarda
bulundurulması yasaktır.

C)

Tanıtım pulu taşıyan araçlarda sürücü ile birlikte gelenlerin, girişte kimlik göstermesi
gerekmektedir.

D)

Kampüs içinde kontrol hizmetleri ile görevlendirilen güvenlik görevlilerinin trafik ile ilgili
ikazlarına uyulmalıdır.

E)

Tanıtım Pulu'nun iptali: Trafik ilke ve kuralları kapsamında uygulanmakta olan ceza puan
sistemine göre öngürülen ceza puanı alan sürücülerin araç tanıtım pulları Trafik Kurulu
Başkanının onayı ile geçici süreler geri alınır. Bu sürenin sonunda Trafik urulu tarafından
düzenlenen oryantasyon programı ve sınavına katılarak başarılı olmak koşuluyla ücretli olarak
yeniden tanıtım pulu verilir. Bu sistem içinde birden fazla ihlal yapanların tanıtım pulları
hakkında ''Trafik İlke ve Kuralları’' nda yazılı açıklamalar göre işlem yapılır.
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