T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
MADDE 1-(1)Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesine ait 237 sayılı
Taşıt Kanunun 3. Maddesinde belirtilen, emir ve zatına veya makam hizmetine tahsis edilen
taşıtların dışında üniversitenin sahip olduğu veya hizmet alım sözleşmesine istinaden temin
edilmiş ulaşım araçlarının, kadrolu şoför ve bunlar haricinde belirlenen taşıtları sürebilecek
kamu görevlileri tarafından kullanım esaslarının belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2-(1)Bu ilke ve kurallar, 237 Sayılı Taşıt Kanunu, 18 Temmuz 1997 tarih ve
23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği, 18 Ocak 2007 tarih
ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/3 nolu Tasarruf Tedbirleri ile İlgili
Başbakanlık Genelgesi, 01 Nisan 2006 tarih ve 26126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller”, hükümleri
uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3-(1)Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,
b) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,
c) Yetkili Makam: Rektör veya Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesine göre usulüne
göre yetki devri yapılmış Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreteri,
ç) Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik, Güvenlik ve Destek Hizmetler Birimi, Sağlık
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve resmi hizmetin ifası için araç tahsis edilen birimleri,
d) Şube Müdürü: Güvenlik ve Destek Hizmetler Birimi Şube Müdürünü,
e) Görevli Kamu Personeli: Resmi görevin ifası için taşıt kullanan kadrolu şoför ve
görevli personel haricinde taşıtları kullanabilecek kamu görevlileri,
(f) Baş şoför (Araç sevk ve idare memuru): Araç ve şoförlerden sorumlu il içi ve dışı
araç görevlendirmelerinde imza yetkisine sahip, Güvenlik ve Destek Hizmetler Biriminin
teklifi, Genel Sekreterin uygun görüşü, Rektör uluru ile görevlendirilen kişi,
g) Şoför: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi şoför, Üniversite hizmet alım
sözleşmesine istinaden çalışan ve işçi kadrosunda olup Rektör tarafından görevlendirilen
veya belirli süreli hizmet sözleşmesi ile çalışan üniversite taşıtlarını kullanmakla görevli
sürücüleri,
ğ) Taşıt: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinin mülkiyetinde veya hizmet alımı sureti ile
edinilmiş her türlü motorlu ve motorsuz ulaşım araçlarını ifade eder.
Kullanım Yerleri
MADDE 4-(1)Sadece hizmet ihtiyaçlarında kullanılmak üzere İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesinin bulunduğu il sınırları içerisinde ve dışında yürütülecek görevleri kapsar.
Genel Kullanım Esasları
MADDE 5-(1) 237 sayılı Kanun’un eki 2 sayılı cetvelde yer alan Rektörlük makamına
tahsis edilen dışında hiçbir makama taşıt tahsis edilmeyecektir.
(2) 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Karayolları Trafik
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca izin alınanlar dışında hiçbir taşıta resmi plâka
dışında başka bir plâka, ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazlar kesinlikle takılmayacaktır.
(3) Üniversiteye ait taşıtların tümü taşıt işletme havuzunda toplanacaktır. Ancak ilgili
birimin talebi ve Rektörlük makamının oluru ile ilgili birime hizmet aracı ile taşıt tahsis edilir.
Üniversite taşıt havuzunun oluşturulmasında Rektörlüğün bulunduğu yer esas alınacaktır.
(4) Rektörlük Makamı dışında resmi hizmet gereği tahsis edilen taşıtlar ilgili harcama
birimine devredilecek olup, aracın resmi evrakları (muayene, sigorta vb. ) tüm bakım onarım

işlemleri, araç tahsisi ve aracı kullanacak personel görevlendirmeleri tahsis edilen harcama
biriminin tasarrufunda olacaktır.
(5) Teknik gezi, ders kapsamındaki uygulamalar, üniversite resmi spor müsabakaları,
üniversite bünyesinde süreklilik arz eden işlemler (banka, posta, evrak dağıtım, adliye, SGK
vb.), şehir içi toplantı (üniversite adına katılım sağlanacak resmi onaylı belge Üniversite Bilgi
Sistemi Servis Talep Giriş İşlemleri Ek’ine konulacaktır.), şehir dışı toplantı, jüri üyeliği,
konferans vb. (Üniversite adına katılım sağlanacak görevlerde havaalanı transferi için rektör
olurlu yolluklu görevlendirmelerde mesai saatleri içerisinde araç tahsisi yapılır. Diğer hallerde
ve mesai saatleri dışında tahsis yapılmaz.), resmi görev, tanıtım, üniversite ziyareti vb.
nitelikteki faaliyetler için araç tahsisi Güvenlik ve Destek Hizmetler Birimi tarafından
yapılacaktır.
(6) Kültürel, sportif, sosyal, Öğrenci Toplulukları, Öğrenci Konseyi vb. etkinlikler için
araç tahsisi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı uygulama yönergesi hükümleri gereğince
talepte bildirilen görev başlangıcı saatinden itibaren yapılacaktır.
(7) Talep eden birim tarafından aksi bir bildirim yapılmadığı taktirde görevlendirilen
araç 15 (on beş) dakika bekleyecek daha sonra görev iptal edilecektir.
(8) Heyet, etkinlik, karşılama, uğurlama, eğitim ve benzeri durumlar ile bir program
dahilinde olan taşıt talepleri üst yazıyla yapılır ve ekine görevle ilgili program detayı ve
katılımcıların görevlendirme belgeleri eklenir. Kişisel sınavlar için gelecek kurul üyelerine,
eğitim için gelen personele araç tahsisi yapılmaz. Talepler en az 7 (Yedi) iş günü önceden
yapılacaktır.
(9) Hizmet taşıtlarının yönetiminden, mevzuat ve düzenlemelere aykırı
kullanılmasından Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi sorumlu olup ilgili birim tarafından
hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde verilebilmesi, gereksiz harcamaların önüne
geçilmesi, kaynakların en rasyonel şekilde kullanılması amacıyla taşıtların kullanımı
denetlenecek ve tahsisler titizlikle takip edilecektir.
(10) Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usullere
uygun olarak taşıtları kullanacak kamu görevlileri Rektör onayı ile belirlenir. Onayda; taşıtın
kim tarafından, hangi görevlerde, hangi tarihte ve ne kadar süreyle, nerede, nasıl
kullanılacağı açıkça belirlenir. Bu şekilde belirlenen kamu görevlileri, her taşıt kullanımında
yine Araç Görev Emri Formu düzenleyecektir.
(11) Şoför haricinde, görevlendirmede taşıt kullanımının zorunlu olduğu hallerde
kamu görevlisinin taşıt sürmeyi kabul etmesi ve gerekli ve geçerli sürücü belgesine sahip
olması halinde kamu görevlileri de şehir içi/dışı görevlerde taşıt kullanmak için
görevlendirilebileceklerdir.
(12) Resmi hizmetin yerine getirilmesi amacıyla taşıt kullanımında, birimler arasında
hizmet ayrımı yapılmayacaktır.
(13) Taşıtlar göreve çıktığında, taşıtlarda bulunan Araç Görev Kâğıdı, aracı kullanan
şoför tarafından eksiksiz olarak doldurulup imzalanacak ve görevli personele imzalatılacaktır.
(14) Araç Görev Kâğıtları, Destek Hizmetleri ve Güvenlik Biriminin incelemesinden
geçtikten sonra birer aylık periyodlar halinde Genel Sekreterliğin onayına sunulacaktır.
(15) Üniversitenin mülkiyetinde olan her araç Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimine
zimmetlenecektir.
(16) Araçları kullanacak olan personel geçerli sürücü belgesine sahip olmalıdır.
(17) Araç, görev başlangıcında Üniversite otoparkından alınacak ve görev
tamamlandıktan sonra temizlenerek Üniversite otoparkına bırakılacaktır.
(18) Araçların periyodik iç ve dış temizliğinden Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi
sorumludur.
(19) Araç Görev Kâğıdında belirtilen güzergâhı aşan kullanımlarda, bu taşıtları
kullananlar hakkında gerekli idari işlem yapılacaktır.
(20) Araç sürücüleri, kılık kıyafetleri yönünden 25.10.1982 tarih ve 17849 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine
Dair Yönetmelik hükümlerine riayet edeceklerdir.
(21) Araç sürücüleri diyaloglarında nezaket kurallarına azami özen gösterecek,
kendilerine idare tarafından verilen yazılı veya sözlü bir talimat olmaksızın doğrudan

kendilerini ilgilendirmeyen ve yetkileri dâhilinde olmayan konularda gereksiz açıklamalarda
bulunmayacak ve tartışmaya girmeyecektir.
(22) Taşıtların kullanımında kurallara aykırı hareket edenler hakkında disiplin işlemi
başlatılacaktır.
(23) Üniversite aracının periyodik bakım, onarım, vize ve egzoz muayenesi ile sigorta
işlemleri Destek Hizmetleri ve Güvenlik Birimi tarafından takip edilecektir.
(24) Taşıt kullanma yetkisi verilen görevli veya şoför, görev tanımı dışında, yazılı bir
emir ve talimat bulunmadıkça, taşıta herhangi bir kişi veya yük almayacak, evrak taşıma
işlemi yaptırılmayacaktır.
(25) Yetkili makamın onayı ile günlük çalışma saati dışında ve tatil günlerinde araç
sayısı göz önünde bulundurularak görevde bulunmasına ihtiyaç duyulan Rektör
Yardımcılarına işyerine geliş ve gidişleri için araç tahsis edilir. Bunun dışında hiçbir makama
araç tahsisi yapılmayacaktır.
(26) Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 98. Maddesi gereği araç sürücüleri, 24 saat
içinde toplam 9 (Dokuz) saat, kesintisiz olarak 4,5 (Dörtbuçuk) saatten fazla araç
kullanamaz. Toplam yolculuk süresi 9 (Dokuz) saati aşan görevlerde 2 (İki) şoför
görevlendirilecektir.
(27) Trafik mevzuatının yasakladığı hususlardan doğacak sorumluluklar sürücülere
aittir. Taşıtları kullanan şoförlerden kaynaklanan zararlar hakkında, 10/12/2003 tarihli ve
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 48 inci maddesine göre işlem yapılır.
Üçüncü kişilere verilen tüm zararlardan taşıtı kullanan şoför sorumludur. Üniversite ödemek
zorunda kaldığı zararları sorumlu şoföre rücu eder.
Araçların Görevlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Rektörlük Makamı hariç bütün birimler araç isteklerini Üniversite Bilgi
Sistemi Servis Talep Giriş İşlemleri üzerinden doldurarak yapacaktır.
(a) Şehir İçi Görevlendirmeler: Rektörlük Makamının kullanımında olan araçlar
dışında, hizmetin gereği olarak il içinde görevlendirilmesi talep edilen araçlar (Genel Kullanım
Esasları 5 nci fıkrası araç talepleri) için Araç Talep Formu (Üniversite Bilgi Sistemi Servis
Talep Giriş İşlemleri) talepte bulunan birimin harcama yetkilisi veya onun yetkilendireceği
asgari Şube Müdürü, Fakülte Sekreteri tarafından yapılıp, Güvenlik ve Destek Hizmetler
Birimi tarafından araç tahsisi planlamasının yapılabilmesi için en az 2 (iki) saat önce
gönderilecektir.
(b) Şehir Dışı Görevlendirmeler: Rektörlük Makamının kullanımında olan araçlar
dışında, hizmetin gereği (Genel Kullanım Esasları 5 nci fıkrası araç talepleri) olarak ilçeler ve
il dışına görevlendirilmesi talep edilen araçlar için Güvenlik ve Destek Hizmetler Birimi ile en
az 5 (beş) iş günü önce koordine sağlanarak uygun araç ve şoför bulunması durumunda araç
plaka ve şoför bilgileri talepte bulunan birime bildirilecek ve gerekli olurlar talep yapan birim
tarafından hiyerarşik düzen içerisinde yetkili makamdan alınacaktır. Alınan olur, taşıt talep
formu ile birlikte Güvenlik ve Destek Hizmetler Birimine ulaştırılacaktır. Görevli şoför
yevmiyesi talep eden birim bütçesinden karşılanacaktır. Rektör veya Yetki Devri ve İmza
Yetkileri Yönergesine göre usulüne göre yetki devri yapılmış Rektör Yardımcısı ve/veya
Genel Sekreter oluru alınmadan hiçbir araç şehir dışına çıkmayacaktır.
(c) Başka Kurumlara Geçici Araç Görevlendirmeleri: Üniversite dışında başka
kurumlara araç tahsisleri ilgili sınav koordinatörlükleri tarafından belli aralıklar ile yapılan
sınavlar için istedikleri araçlara her yıl Güvenlik ve Destek Hizmetler Birimi tarafından yetkili
makamlardan olur alınır. Talep edilecek taşıt ve şoför listeleri planlamaya esas olmak üzere
10 (on) gün önce olmak kaydı ile Güvenlik ve Destek Hizmetler Birimine iletilecektir.

Şube Müdürünün görevleri
MADDE 7- (1) Şube Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Araç İşletme Biriminde bulunan araçları 237 Sayılı Taşıt Kanunu, 4925 sayılı
Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine uygun çalıştırmak. Araçlarda iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak.
b) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına araçların periyodik bakım onarımlarını
yaptırmak, giderlerini sağlamak, muayene ve trafik sigorta günlerini takip etmek.
c) Araçların dosyalarını tutmak.
d) Hizmetin bu yönerge hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak.
Baş şoförün görevleri
MADDE 8-(1) Göreve gidecek personelin ve aracının planlamasını yapmak ve sevk
etmek,
a) Araçların günlük bakımlarının ve temizliklerinin yaptırılmasını sağlamak,
b) Akaryakıt ve görev kağıtlarını takip etmek,
c) Araçların periyodik bakımlarını, trafik sigortası ile araç muayenelerini takip etmek,
bunların zamanında yapılmasını sağlamak,
ç) Şoförlerin bildirdiği arıza/hasar taleplerini değerlendirmek,
d) Şube Müdürünün verdiği iş ve işlemleri yerine getirmek,
e) Şube Müdürüne günlük rapor vermek.
Araç sürücüsünün görevleri
MADDE 9- (1) Araçları kullanan sürücülerin görevleri şunlardır.
a) Araç görev emrinde yazılı görevleri yapmak. Araç görev kâğıdını eksiksiz olarak
doldurup imzalamak.
b) Kendisine zimmetli ve kullandığı araçların hasar ve arızalarını baş şoföre bildirmek.
c) Kendisine zimmetli veya kullandığı araçların günlük bakım ve temizliklerini yapmak.
ç) Araç görev emrini imzalamak ve görev bitiminde eksiksiz doldurup baş şoföre
teslim etmek.
d) Kullandığı araca aldığı akaryakıtların fişlerini araç km ile birlikte baş şoföre teslim
etmek.
e) Araçların trafik sigorta zamanlarını, muayene ve bakım dönemlerini baş şoföre
bildirmek ve takibini yapmak.
f) Araç kullanırken trafikle ilgili kanun ve yönetmeliklere uymak.
g) Şube Müdürü ve Baş Şoförün verdiği talimatları yerine getirmek.
ğ) Baş Şoföre günlük rapor vermek.
Yürürlük
MADDE 10-(1) Bu Yönerge İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Senatosu tarafından kabul
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11-(1) Bu Yönerge hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü
yürütür.

