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P PLAKALI ARAÇLAR İLE YAPILACAK MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ TAŞIMACILIĞINA 

İLİŞKİN ALINAN 08.12.2022 TARİHLİ 2022/9-26 SAYILI UKOME KURUL KARARI 

 

1-) Mevsimlik tarım işçisi taşımacılığında kullanılacak P plaka çalışma ruhsatı sahipleri bağlı bulunduğu 

ilçe dışına yapacakları güzergah izin belgesi başvurularında tarım arazisi sahibine ait aynı yıl içerisinde 

alınmış taşıma yapılacak tarım arazisinin ada, parsel numarasını gösteren Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesini 

ve Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesinde adı geçen tarım arazisi sahibi ile yaptıkları 2. sayfada yer alan taşıma 

sözleşmesini teslim eder. Taşıma sözleşmesinde araç plakaları, taşınacak tarım arazisinin ilçe, mahalle, 

ada ve parsel numaraları ile tarımsal faaliyette çalışacak tarım işçisi sayısı belirtilecektir. Taşıma 

sözleşmesi 2. sayfada sunulmaktadır. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesinde adı geçen belge sahibi ile araç 

sahibinin aynı olması durumunda sözleşme talep edilmez.  

 

2-) Asli görevi servis taşımacılığı faaliyeti olan P plakalı araçlar bağlı bulundukları ilçe sınırları içerisinde 

mevsimlik tarım işçisi servis taşımacılığı yapabilecekleri gibi, bağlı bulundukları ilçe sınırları içerisinden 

aldıkları tarım işçilerini başka bir ilçeye götürüp geri getirebilir. Bağlı bulundukları ilçe sınırları dışında 

bir ilçeden tarım işçisi alamazlar. 

 

3-) Bu kapsamda P plakalı araçlara bağlı bulunduğu ilçe dışına güzergah belgesi başvurularında sadece 

çiftçi kayıt sistemi belgesi ve taşıma sözleşmesinde belirtilen tarım arazisine mevsimlik tarım işçilerinin 

taşınması için izin verilecektir. 

 

4-) Mevsimlik tarım işçisi taşımacılığı için düzenlenecek güzergah izin belgelerinin süresi 6 ay ile sınırlı 

olacaktır. 6 ay sonunda taşımacı tarafından başvuru yapılması ve aynı ya da farklı tarım arazisine taşıma 

hizmetinin devam ediyor olması durumunda güzergah izin belgesi toplamda 1 yıl ile sınırlı olmak üzere 6 

ay üzerinden en fazla 1 kez daha uzatılır.  

 

5-) P plakalı araçların yaş uygulamaları UKOME Kurulunun 24.10.2018 tarih ve 2018/5-2 sayılı kararı ile 

yürürlüğe giren “P Plaka Tahsisli ve Özel Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Karar” 

gereğince çalışan personel servisleri kapsamında uygulanmaya devam edecektir. 

 

6-) Bu kararda belirlenen usul ve esaslara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. 

maddesi uygulanır. Belediye Trafik Zabıta Ekipleri tarafından düzenlenen zabıt varakaları Belediye 

Encümenince karara bağlanır. 
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MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 

TARAFLAR 

MADDE 1: İş bu sözleşme aşağıda Vergi/T.C. kimlik numarası, adresleri ve iletişim bilgileri yer 

alan Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesinde adı geçen arazi sahibi “İşveren” 

ile işverenin arazisine mevsimlik tarım işçisi taşımacılığı yapacak olan “Taşımacı” arasında 

aşağıdaki koşullarda anlaşılarak imza altına alınmıştır. 

 

İŞVEREN:  

Ad Soyad/Unvan: 

Vergi/T.C. No: 

Çiftçi Kayıt Sistemi Belge Numarası: 

Telefon: 

 

TAŞIMACI:  

Ad Soyad/Unvan: 

Vergi/T.C. No: 

Taşıma yapılacak aracın plakası: 09 …. ………. 

 

KONU 

MADDE 2: Sözleşmenin konusunu, Taşımacı tarafından İşverene ait tarım arazisinde çalışması 

amacıyla taşınacak mevsimlik tarım işçilerinin sayısı ve işçilerin taşınacağı güzergaha ilişkin 

detaylar teşkil eder. 

 

TARIM İŞÇİLERİNİN TAŞINACAĞI GÜZERGAHA İLİŞKİN DETAYLAR: 

MADDE 3: Taşımacı aracıyla ................................ İlçesinden alacağı tarım işçilerini İşverene ait 

Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesinde yer alan ……………………………………………….. İlçesi 

…………………………… ada ………………………………… parsel numaralı tarım arazisine 

getirip götürecektir. Taşınacak işçi sayısı en fazla …………………… kişiden oluşmaktadır. 

 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

MADDE 4: Sözleşmenin süresi düzenlendiği tarihten itibaren ……………. aydır. 

 

TAŞIMACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

MADDE 5: Taşımacı faaliyetlerini UKOME Kurul kararları kapsamında yerine getirir. Taşımacı 

tarafından UKOME Kurul kararlarına riayet edilmemesi durumunda meydana gelebilecek her 

türlü maddi/manevi zarardan Taşımacı sorumludur. 

 

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

MADDE 6: İşveren Taşımacıdan UKOME Kurul kararlarına aykırı bir talepte bulunamaz. 

 

DİĞER HÜKÜMLER 

MADDE 7: İş bu sözleşme yalnızca yukarıdaki hükümlerden ibarettir. Ücretlendirme, 

uyuşmazlıklar, cezai hükümleri, aracı sevk edecek şoför ve taşınan işçilere ait sigorta işlemleri vb. 

diğer bütün hususlar İşveren ve Taşımacı arasında ayrıca belirlenir. 

 

 

 

                   İŞVEREN                   TAŞIMACI 

Unvanı/Adı Soyadı                Unvanı/Adı Soyadı 

       Kaşe/İmza                                                                  Kaşe/İmza 

     …./…./202..                                                                …./…./202.. 

 


