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HARRAN ÜN VERS TES
TA IT KULLANIM YÖNERGES

Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amac , kadrolu oför veya görevli personel ile bunlar n
haricinde ta tlar kullanabilecek personelin belirlenmesi ile emir ve zat na veya makam
hizmetlerine tahsis edilen ta tlar n d nda kalan di er ta tlar n kullan m esaslar n
belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu ilke ve kurallar; 237 Say Ta t Kanunu, 18.07.1997 tarih ve
23053 say Resmi Gazete’de yay mlanan Karayollar Trafik Yönetmeli i, 18.01.2007 tarih
ve 26407 say Resmi Gazete’de yay mlanan 2007/3 nolu Tasarruf Tedbirleri le lgili
Ba bakanl k Genelgesi, 01.04.2006 tarih ve 26126 say Resmi Gazete’de yay mlanan
Ta tlar Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine li kin Esas ve Usuller hükümlerine
dayan larak haz rlanm r.
Tan mlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Ba oför: Araç, oför ve ula m i lerinden sorumlu sorumlu oförünü,
b) Hizmet: Üniversitedeki resmi hizmetin ifas için il içi ve il d görevlendirmeyi
gerektiren her türlü görevi,
c) Görevli Personel: Resmi görevin ifas için ta t kullanan kadrolu oför ve görevli
personel haricinde ta tlar sürebilecek kamu görevlilerini,
d) Genel Sekreter: Harran Üniversitesi Genel Sekreterini,
e) lçe: anl urfa ili idari s rlar içinde kalan merkez ilçeleri d ndaki ilçeleri,
f) l d : anl urfa ili mülki idari s rlar d nda kalan il ve ilçeleri,
g) l içi: anl urfa ili idari s rlar içinde kalan merkez ilçeler dahil memuriyet
mahallini,
h) Sorumlu Birim: Genel Sekreterli i,
i)
oför: 4857 say
Kanunu ve 657 Say Devlet Memurlar Kanununa tabi
Üniversite araçlar kullanmakla görevli sürücüleri,
j) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,
k) Üniversite: Harran Üniversitesini,
l) Ta t: Kanun kapsam na giren, Üniversitenin mülkiyet ve kullan na tahsisli her
türlü motorlu veya motorsuz ula m araçlar ,
m) Yetkili Makam: Rektör veya Yetki Devri ve mza Yetkileri Yönergesine göre
usulüne göre yetki devri yap lm Rektör Yard mc ve Genel Sekreteri ifade eder.
Kullan m Yerleri
MADDE 4-(1) Sadece hizmet ihtiyaçlar nda kullan lmak üzere, Harran
Üniversitesinin bulundu u il s rlar içerisinde ve d nda yürütülecek görevleri
kapsar.
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Genel Kullan m Esaslar
MADDE 5- (1) Resmi araç görevlendirmeleri Genel Sekreterlik taraf ndan yap r,
ta t görev emri ise ba oför taraf ndan düzenlenir.
(2)
Rektörlük Makam kullan nda olan ta tlar d nda hizmet gere i il d
görevlendirilmesi talep edilen ta tlar için talepte bulunan birim taraf ndan, araç planlamas
yap labilmesi için en az 24 saat önceden, teknik ve ders uygulama gezilerinde ise en az 7 gün
önceden araç talebi, sorumlu birime ula
r. Ancak i in mahiyeti gere i önceden
öngörülemeyen ve ivedi i ler ile il içi görevlerde bu süreler aranmaz.
(3)
l içi-d
görevlendirmelerde Ek-1’de yer alan Ta t Görev Emri Formu
düzenlenmeden araç ç
yap lmaz. l içinde yetkili personel taraf ndan ta t görev emri
düzenlendikten sonra, ilçe ve il d görevlendirmelerde ise yetkili makam oluru al nd ktan
sonra araç ç
yap r. l d görevlendirmeler hariç olmak üzere, i in mahiyeti gere ince
önceden öngörülemeyen, saatli, ivedi ve gecikmesinde sak nca bulunan hallerde belirtilen i
ve i lemleri yürütecek personelin veya personelin ba oldu u birim amirinin talebi üzerine
Genel Sekreterlik veya sorumlu oförün talimat ile araç ç
yap labilir, bu durumda da
Ta t Görev Emri veya Yetkili Makam Oluru düzenlenir.
(4)
Resmi hizmetin yerine getirilmesi amac yla ta t kullan nda, birimler
aras nda hizmet ayr
yap lmaz.
(5)
Sorumlu birim, hizmetlerin daha h zl ve etkin bir ekilde verilebilmesi,
gereksiz harcamalar n önüne geçilmesi, kaynaklar n en rasyonel ekilde kullan lmas amac yla
ta tlar n kullan
denetler ve tahsisleri titizlikle takip eder.
(6)
Yetkili Makam n onay ile tasarruf genelgesi do rultusunda günlük çal ma
saati d nda ve tatil günlerinde görevde bulunmas na ihtiyaç duyulan personelin
ikametgâh ndan i yerine geli ve gidi leri için, birbirine yak n güzergâhta bulunanlar n da
ayn araçtan yararlanmalar sa lanmak suretiyle ta t tahsis edilebilir.
(7)
oför haricinde, görevlendirmede ta t kullan
n zorunlu oldu u hallerde
görevlendirilen kamu görevlisinin ta
kullanmas kabul etmesi ve geçerli-yeterli sürücü
belgesine sahip olmas halinde kamu görevlileri de ta t kullanmak için görevlendirilebilir.
(8)
Ta tlar görev kâ
nda belirtilen güzergâh do rultusunda, Üniversite
otopark ndan al r ve görev tamamland ktan sonra temizlenerek üniversite otopark na
rak r.
(9)
Üniversite ta tlar n periyodik bak m ve muayenesi ile sigorta i lemleri
arac n zimmetli oldu u oför taraf ndan rapor tanzim edilerek arac n sorumlu oldu u birim
taraf ndan takip edilir.
(10)
Her ta t avadanl ile birlikte oföre zimmetlenir. Bu ta tlar n periyodik iç ve
temizli inden ilgili oför sorumludur. Hizmet gere i farkl birimde bulunmas gereken
ta tlar n zimmeti ilgili birimin sorumlu personeline verilebilir.
(11)
Ta t kullanma yetkisi verilen görevli veya oför, görev tan
d nda, yaz
bir emir ve talimat bulunmad kça, ta ta herhangi bir ki i veya yük alamaz.
(12)
Karayollar Trafik Yönetmeli i’nin ilgili maddeleri uyar nca izin al nanlar
nda hiçbir ta ta resmi plaka d nda ba ka bir plaka, kl veya sesli uyar i areti veren
cihazlar kesinlikle tak lamaz.
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(13)
Ta t sürücüleri, k k k yafetleri yönünden Kamu Kurum ve Kurulu lar nda
Çal an Personelin K k ve K yafetine Dair Yönetmelik hükümlerine tabidirler.
(14)
Ta t sürücüleri ta tta bulunanlarla diyaloglar nda nezaket kurallar na azami
özen gösterir, kendilerine Üniversite taraf ndan verilen yaz
veya sözlü bir talimat
olmaks n do rudan kendilerini ilgilendirmeyen ve yetkileri dâhilinde olmayan konularda
gereksiz aç klamalarda bulunmaz ve tart maya girmez.
(15)
Trafik mevzuat n yasak etti i hususlardan do acak mesuliyet oförlere ait
olup, ta tlar n kullan
ve tahsisleri hakk nda mevzuat hükümlerine ayk hareket eden ve
kamu görevlilerinden kaynaklanan zararlar hakk nda 237 Say Ta t Kanunun 16 nc
maddesi ve 5018 say Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 48 inci maddesine göre
lem yap r.
(16)
Araç Görev Kâ
nda belirtilen güzergâh a an kullan mlarda, bu ta tlar
kullananlar hakk nda gerekli idari i lem yap r.
(17)
Ta tlar n kullan nda kurallara ayk
hareket edenler hakk nda disiplin
lemi ba lat r.
(18)
Üçüncü ki ilere verilen tüm zararlardan ta
kullanan oför sorumludur.
Üniversite ödemek zorunda kald zararlarda ilgili oföre rücu eder.
(19)
Ta t görevlendirmelerinde çal ma durumlar esas al narak adil ve e it ekilde
oförlere görev verilir.
(20)
Ta tlar n herhangi bir kazaya kar mas durumunda mutlaka polise,
jandarmaya veya ilgili kolluk kuvvetlerine haber verilir ve tutanak tutulmas sa lan r, ayr ca
Ba oföre ve Genel Sekreterli e bilgi verilir.
(21)
Ta tlar resmi hizmetin ifas d nda hiçbir ekilde kullan lmaz.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 6- (1) Bu yönergede yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri ile
Genel Sekreterlik kararlar uygulan r.
Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu taraf ndan kabul edildi i tarihte
yürürlü e girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Yönerge hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

Ek-1
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Harran Üniversitesi Ta t Görev Emri Formu
S.No: ………………

Tarih: ...../……/20…..

Arac Görevlendiren Birim Amirinin
veya Yetkilisinin

Arac n

Ad Soyad

Sürücünün Ad Soyad

Unvan

mzas

Plakas
Görevli Personelin
Ad Soyad

Ait Oldu u Birim: Genel Sekreterlik

Unvan

Arac n *

Birimi

Dönü

Görevin Türü

Saati :……………..

Saati :……………

Gidilecek Yer

Km'si :……………..

Km'si :……………

Nedeni

oförün mzas

(*) Arac n ç
saati ve Km. ile dönü saati ve Km. si arac kullanan oför taraf ndan eksiksiz
doldurularak imzalanacakt r.

