ÖĞRENCİ TAŞIT PULU İSTEK FORMU
TAŞIT PULU NO
ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI
ENST / FAK / YO / MYO
BÖLÜM/PROGRAM
SINIFI/YARIYILI/DURUMU
CEP TELEFONU
ÖĞRENCİ NUMARASI
T.C. KİMLİK NO
EHLİYET NUMARASI
EHLİYET VERİLDİĞİ YER

ARACIN
PLAKA NO
MARKASI VE MODELİ
RENGİ

ARAÇ SAHİBİNİN
(TESCİL BELGESİNDEKİ)
ADI-SOYADI
ÖĞRENCİ İLE YAKINLIĞI
AÇIKLAMALAR
1- Öğrenciler ancak kendi adına veya aynı soyadı taşıyan diğer aile fertleri adına kayıtlı arabaları için taşıt pulu
alabilirler.
2- Araç şirket adına kayıtlı ise soyadı aynı olan anne, baba, kardeş veya kendisinin ruhsattaki şirket adı bulunmak
şartıyla, mevcut olan imza sirkülerinin fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.
3- Taşıt pullarının aracın ön cam sol köşesine yapıştırılarak kullanılması zorunludur.
İmza ...................................
4- Seyyar kullanılan taşıt pulları geri alınır ve yenisi verilmez.
5- Formla birlikte ruhsat, ehliyet ve kurum kimliğinin ibraz edilmesi şartttır. Adı ve Soyad

Tarih..../....../......

TAAHHÜTNAME
Başkent Üniversitesi ............................................... Bölümü öğrencisi olan ben ...................................... Başkent Üniversitesi
Kampusuna yönetimimde olan bir araç ile geldiğim takdirde;
1- Genel Trafik Kurallarına ve Üniversitece belirlenen trafik kurallarına uyacağımı,
2- Üzerimde ve aracımda veya yanımda getirdiğim misafirlerin üzerinde her türlü ateşli silah, havalı tabanca, ses
tabancası ve benzeri silahları, bıçakları, yaralayıcı her türlü araç ve gereci, patlayıcı maddeleri, ayrıca alkollü
içecekleri, uyuşturucu maddeleri bulundurmamayı,
3- Gerekli görüldüğü takdirde, üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından üzerimin ve aracımın aranmasına izin
vermeyi,
4- Bu kurallara yanımda getirdiğim misafirlerin de uymasını sağlayacağımı,
5- Üniversite kampusu içinde neden olacağım her türlü trafik kuralı ihlalinden ve kazadan doğacak tüm zararlardan sorumlu
olacağımı ve zararın tarafımdan temin edileceğini kabul ve taahhüt ederim.
Ayrıca yukarıda belirtilen şartlara uygun davranmadığım takdirde, aracım için verilen taşıt pulunun geri
alınacağını, kampusa yönetimimde olan bir araç ile girişimin süreli veya süresiz olarak yasaklanabileceğini ve bu hususlar
sebebi ile hakkımda disiplin soruşturması yapılacağını bildiğimi beyan ederim.
İmza ...................................
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