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01.04.2006 tarihli ve 26l26 sayılı Resnri Gazetede yavımlanan "Taşıtları Siirebilecek
Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine [lişkin Esas re Usuller" uvarınca hazırlaııaır "Ktıcaeli
Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesi'' Birinci L[ukuk Miişavirliği görüşii alınarak ekte
srınulmuştur.
Bilgilerinize rica ederim.
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KOCAELi BÜYÜKŞEHiR BELEDİYESİ TAŞIT YÖNERGESİ
BİRİNCi BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve kapsam
Madde 1- (l) Bu Yönergenin amacı. şoftirler ile taşıtları kullanabilecek görevli kamu
personelinin, taşıtları kullanma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak
Madde 2- (l) İş bu Yönerge, 237 sayılı Taşıt Kanunu, 4857 sal,ılı İş Kanunu,
l 8.07. 1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Tralik
Yönetmeliği, 01.04.2006 tarihli ve 26l26 sayıh Resmi Gazete'de yayımlanan "Ttışıtluı,ı
Sürebilecek Kamıı Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ye LIsuller" hükümleri uyarınca
hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3- (l) Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Görevli Kamu Personeli: Resmi görevin ifası amacıyla taşıt kullanan şoförler

haricinde, görevin ifası için taşıtları kullanabilecek kamu görevlilerini,
b) Kurum: Kocaeli Büyükşehir Belediyesini,
c) Sorumlu Birim: Teftiş Kurulu Başkanlığını, I. Hukuk Müşavirliğini ve Daiı,e
Başkanlıklarını,
ç) Sorumlu Birim Yöneticisi: Teftiş Kurulu Başkanını, I. Hukuk Müşavirini, Daiıe
Başkanlarını,
d) Şoftir: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununa isıinaden
şoftir olarak istihdam edilenleri.
e) Taşıt: Kurumun mülkiyetindeki, hizmet alımı veya diğer ihaleli işlerden teınin
edilmek suretiyle kullanılmakta olan elektrikli, motorlu veya motorsuz araçları,
t) Yetkili Makam: Büyükşehir Belediye Başkanı veya Genel Sekreteri.
g) Yönerge: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesini,
ifade eder.

ixiNci BöLüM
Genel Esaslar ve Görevli Kamu Personelinin BeIirlenmesi
Genel Esaslar
Madde 4 - (1) Taşıtlar, hizmet aracı olarak tahsis edilmiş olup; sadece bu aınaçla
kullanrlacaktır.
(2) Taşıtlar şoftirler veya görevli kamu personeli tarafindan, Yönergeye uygun şekilde
kullanılacaktır.

(3) Yönergede yer alan yazı ye formlara ilişkin kayıtların düzenJi

tutulmasından, sorumlu birim yöneticileri mesuldür.

ll6

şekilde

Taşrtların Görevli Kamu Personelince Kullanımına İlişkin Olur Alınması
Madde 5- (1) Taşıtların şofürler dışında, görevli kamu personelince de kul|anınıına
imk6n tanıyan, genel bir Başkanlık Makamı Oluru (EK-l), Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı tarafindan alınacaktrr.

Görevli kamu personelinin Belirlenmesi
Madde 6 - (1) Taşıtlann görevli kamu personeli tarafından kullanılabilmesi için

aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:
a) Görevli kamu personeli; toplantı, keşif, sağlık hizmetleri, tahsilat, tebligat, arazide

yürütülecek hizmet

ve benzeri bir görev için,

sorumlu birim yöneticisi taralindan

görevlendirilmiş olmalıdır.
b) Görevlendirmede taşıt kullanımı zorunlu olmalıdır.
c) Görevli kamu personeli, taşıtı kullanmayı kabul etmiş olmalıdır.
ç) Görevli kamu personeli, gerekli ve geçerli sürücü belgesi ve diğer belgelere sahip
olmalrdrr.
(2) Taşıtları kullanabilecek görevli kamu personelini, sorumlu birimler belirleyecek ve
taahhütnameleri içeren görevli kamu personeli listesini hazırlayacaktıI (EK-2/b).

(3) Sorumlu birimler, Ek-2b ile hazırladıkları taahhütname içeren listeleri, Genel
Sekreter Yardımcılarının oluruna sunacaklardır (EK-2la).

üçüırcü nörüırr
Taşıtların Mesai Saatleri İçinde Kullanımı
Il içi Görevlendirmeler
Madde 7- (l) Sorumlu birimler Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından olan il içi
taşıt taleplerinde, Yönerge (EK-s)'te yer alan "Taşıt Görev Emri" formunu kullanılacaktır.
(2) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanhğı uhdesinde bulunan taşıtların il içi taşıt
taleplerine ilişkin taşıt görev emirlerinde, talep eden ilgili birim müdürlerinin iınzasına ver
verilecektir.
(3) Sorumlu birimler, kendi uhdelerinde bulunan taşıtların il içi görev hareketlerini,
Yönerge (EK-6)'da yer alan "Günlük Hareket İcmali" formu ile takip edeceklerdir. Giinliik
Hareket İcmalleri, sorumlu birim yöneticileri veya görevlendireceği kişiler tarafından günllik
olarak kontrol edilecektir.
(4) Sorumlu birimler, Yetkili Makam Oluru ile mesai saatleri dışında krıllanımına izin

verilen taşıtlar için, ayrıca

il

içine ilişkin taşıt görev emri veya günlük hareket icmali

düzenlemeyeceklerdir.

(5) Sorumlu birimlerin kullanımına bırakılan taşıtların il içi görevlendirmeleı,inde,
öncelikle ilgili Sorumlu birimlerin şoförleri ve görevli kamtı personelince; bu kapsamda
personel bulunmuyor ise Destek Hizmetteri Dairesi Başkanhğı İdari İşler Mtidürliiğti
emrindeki şoförlerce kullanılması esastır.
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İl dışı görevlendirmeler

Madde 8-

(l

uhdelerindeki taşıtlafın iI dışı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından olan il dışı taşıt

) Sorumlu birimler kendi

görevlendirmelerinde ve
taleplerinde, Bu Yönergenin (EK-5)'te yer alan "Taşıt Görev Emri" formrınu kullanılacaktıt.
(2) Destek Hizmetleri Daiıesi Başkanlığı uhdesinde bulunan taşıtların, il dışı taşıt
taleplerine ilişkin taşıt görev emirlerinde, talep eden ilgili sorumlıı birim yöneticisinin
imzasına yer verilecektir, İl dışı taşıt taleplerinde ayrıca sorumlu birimlerin iist yazısı
aranacaktır.
(3) Sorumlu birimler, Yetkili Makam Oluru ile mesai saatleri dışında kullanımııra iziıı

verilen taşıtlar için de,

il

dışına ilişkin taşıt görev emri veya giinlük hareket icma|i

düzenleyeceklerdir.

(4) Sorumlu birimlerin kullanımına bırakılan taşltların il dışı görevlendirmelerinde,
öncelikle ilgili Sorumlu birimlerin şoItirleri ve görevli kamu personelince; bu kapsaır-ıda
personel bulunmuyor ise Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Müdiiıtiiğti
emrindeki şoftirlerce kullanılması esastır.

Taşıtların Park Edilmesi
Madde 9 - (1) Mesai saatleri dışında kullanımına ilişkin Yetkili Makam Olrıı:ı.ı
bulunan taşıtlar hariç olmak üzere, taşıtların, mesai saati bitiminden sonra park edileceği
alanlar, sorumlu birimlerce belirlenecek ve taşıtlar buraya park edilecektir.
(2) Sorumlu birimlerce belirlenen park alanları, iş bu Yönergenin yürürtüğe girdiği
tarihten itibaren 10 gün içinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilecektit.

Mesai saati içinde verilen görevin ifasının mesai sonrasına sarkması
Madde 10 - (1) Mesai saatleri içindeki il içi veya i[ dışı görevlendirmeye istinaden if'a
edilen vazifenin bitiş saatinin, mesai saatinin bitiminden sonraya kalması dı-ırumunda; taşıt
vazife tamamlandıktan sonra, ilgili sorumlu birimlerin park alanlarına park edilecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TaşıtIarın Mesai Saatleri Dışında Kullanımı
Mesai Saatleri Dışında Kullanım EsasIarı
Madde 11 - (1) Taşıtların, sahadaki işlerin kontrolü amacıyla. şo{iirler ve göı,evli
kamu personeli tarafından mesai saatleri dışında kullanımı, Yetkili Makamın Olurıına tabidiı,
(EK-3/a, EK-3/b).
(2) Yetkili Makam Oluruna istinaden mesai saatleri dışında krıllanılan taşıtlar için.
aynca taşıt görev emri ve günlük hareket icmali düzenlenmeyecek; ayrıca Yönergeııin 9 uncu
ve 10 uncu maddeleri uygulanmayacaktır.
(3) Mesai saatleri dlşlndaki kullanrma ilişkin Yetkili Makam Oluru, 6 ayda biı,
güncellenecek ve sorumlu birimler tarafindan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na
bildirilecektir.
(4) Taşıtların bu hususlar dışında mesai saatleri dışında kullanımı yasaktır. Bu lıradde
hükmüne aykırı kullanımın tespiti halinde ilgili personelin tabi olduğu disiplin mevzı-ıatına
göre işlem tesis edilecektir.
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Uydu Taşıt Tıkip Sistemi
Madde l2 - ( l ) 'faşıtlarda "Uydrı Taşıt Takip Sisteıni" kullaııılıııası ztırtıı-ıltıdtıı,.
(2) U;"du taşıt takip cihazları, Kııruıırı-ın kiralama ,volrı1,1a tenrin ettiği taşıılaı,ııı
tamamına Destek IIiznıetleri Dairesi Başkanlığı ıııraliırdan taktırılacaktır. Stırtıırrltı biıiırıleı,iıı
talep etnıeleri duruıııundiı. ihaleli 1,ollardan teıı-ıin elıikleri araçlara da. Destek IIizııretleri
Dairesi Başkanlığıııciı uydu taşıt takip cihazı taktırılıı,.
(3) Diğer ihaleli yrıllardan temin edilen araçlardan, u.vdu taşıt takil-ı cilrazları Destek
Ilizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından taktırılanlırr; ihale süresi bitinıincle tıydu taşıt takip
cihaz|arını Destek Hizııretleri Dairesi Başkanlığına teslim etmekle ytikiinıliidiiı,. Konın-ıtııı
takibinden ilgili sorı.ın-ılıı birinı amirleri mesrıIdtir.
(4) Diğer ihaleli 1,ollarclan temin edilen araçlardan. rı.vdu taşıt takip cilıazlaı,ı ilgili ihalc
şaılıran-ıesi u)/artnca 1.iiklenici finıral,a taktırılanlar: ilıale süresi bo"vtıııca laşıt takip sisteıııiııe
ilişkin kalntları. anlık olarak Destek Hizmeıleri Dairesi l}aşkanlığı ile paylaşacakıır.
'I'aşıt Takip Sisteıııi
(5) Soruınlu birinıler. kullanımlarına bırakılaıı laşıtların. Uydıı
üzerinden izlennıesini ve kullanınıının raporlaırınasını sağlamak için yeterli sayıda persoı'ıeli
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirecekler ve "Taşıt Takip Sislcnıi" ktıllanııııı içiıı
gerekli kuIlanıcı/şilie tanıııılanıasını talep edeceklcrdir.
(6) Sorumlrı birin-ıler, belirledikleri Taşıt Takip Sistemi kullanıcı laı,ı nda değişiklik
oldrığrında. yeni görevlendirilcn personel bilgilerini Destek Hizmetleı,i [)airçsi l3aşkanlığını
ldirmekten mesuldtir.
(7) Sorumlu biriıırler, Uydu Taşıt Takip Cihazı cılma_van ve sisteı-ı-ıde lakip edileıı-ıel'eı-ı
taşıılarını raporlayarak: bu laşıtlara gerekli cihazın takılmasını veya arızırlı cılanlarıır çalışıı'
bi

hale getirilniesini talep edeceklerdir.

(8) Herhangi biı setıeple, Uydrı Taşıt Takip Cihazının takılı oldrığrı taşıtın rleğişı-ıresi
halinde; yeni temin ec,lileıı taşıia da cihazın moırta.jı yapılacakıır.

Taşıtlarda Bulunan Eklentiler
Madde !-3 _ (l ) 'faşıtlara beledil,e biiıçesinden hiçbir şekilde denıirbaş. iıksesı.ıar
ıııalzenre alınınayacaktı

vl-ı.

r.

(2) Herhangi bir sebeple ıaşıllartn tesIiı-ıri sijz konusrı olduğuıida. taşltta L-ıuluııaıı
avadanlıklar (i[k yardın-ı seti. zincir, yangın tiipii vs.). otoyol ve köprii geçiş cil-ıazları r,e 1"edek
analıtar, Destek 1,1izmetleri Dairesi Başkanlığına noksaıısız tesIin-ı edilecekıir.

(3) Sorumlu biıiıı-ıler. ihtiyaç duyduklaı,ı diğer taşıtlar için, ottıyol vc köpıii geçiş

kartlarını satın alma yolu ile kendileri temin edebilirleıı

Muayene ve Periyodik Bakımlar
Madde l { _ ( l ) Taşıtların mua_vene ve peri1,odik bakıma ilişkin zaıı-ıaıri kilonıetıe
bilgileri, şoforler ve g(irevli kanru personelince takip edilecek ve il-ıale kapsan-ııırc,la ;-tikleııici
lirma yeı k ilisine hild irilecek t ir.

.li(,ı

(2) Şoförler ve görevli kamu personelinin ihmali veya dikkatsizliği vb. sebepleı,le.
zamanlnda bİldİrİm yapılmamasından doğan gecikme ve zararlardan, şoförler ve görevli kanıu
personeli mesul tutulacaktt

r.

(3) Taşıtlar ile ilgili mekanik ve muhtelif sorunlar da, Destek Hizmet|eri Daiıcsi
Başkanlığına ve ihale kapsamında yüklenici firma yetkilisine bildirilecektir.
Logo ve Stikır

l5 - ( l ) Bu

maddenin 5 inci fıkrasında yer alan istisna lrariç: soruııılu
birimlerin kullanımına bırakılan taşııların kapılanna veya uygun görülecek ),erine. 20x50
ebadında şeffaf malzeme üzerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi logolu, "KOCAEI-I
BÜYÜKŞEHiR BELEDiYESi RESMI HiZMETE MAHSUSTUR" ibaresi yazaıı stikıı..
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yazdırılacaktır.
(2) Taşıtlarda yer alan logo ve stikırların sökülmemesini sağlamaktan, sorunılu biriııı
amirleri mesuldür.
(3) Hizmet alımı ve diğer ihaleli işlerden temin edilen taşıtlarda yer alaı-ı logo ve
stikırlarün, iha|e süresi bitiminde sökülmesi ve bu şekilde ilgilisine teslim edilmesi zorı-n-ılııdı-ır,
Konunun takibinden ilgili sorumlu birim amirleri mesuldür.
(4) Madde hükmüne aykırı davrananlar hakkında disiplin yönünden işleın tesis

Madde

edilecektir,
(5) Yerine getirdikleri görevin ehemmiyeti itibariyle, logo ve stikır takılınasına geı,ek
duyulmayan taşıtlar, Yetkili Makam Oluru ile belirlenecektir. (EK-4/a, EK-4/b)

Taşıt Görev Kartı
Madde l6- ( l) Taşıt görev kartları, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı taratlndaıı
veriIecektir.
(2) Taşıt görev kartı talepleri, ilgili sorumlu birimlerce üst yazı ile Destek Hiznıetleri
Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Üsı yazının ekinde taşıta ve varsa ihale sürecine ilişkin
bilgilere yer verilecektir.

Kaza Tespit Tutanağı
Madde 17- (l ) Karayolları Trafik Kanunu ve Tratlk Yönetmeliği ıü!,arınca. t[inr
taşıtlarda "Maddi Hasar]ı Tratjk Kazası Tespit Tutanağı" bulundurulacaktır.
(2) Şoftrler ile görevli kamu personeli; maddi hasarlı trafik kazalarında, Maddi
Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağının mutlaka doldurulmaları gerektiği ve ı.ıygı.ılaınası
hakkında bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
(3) Trafik kazalarında, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve ihale kapsarırında
yüklenici tirma yetkilisi bilgilendirilecektir.
İş sağlığı ve güvenliği

Madde l8- (l) Şoförler ve görevli kamu personeline, kıyafet ve koruyucı.ı doııaıııırr]iıı
ilgili sorrımlu birimlerce temin edilecektir. Bahsi geçen donanrmları kullanmayan personel
hakkında ilgili mevzuata göre işlem tesis edilecektir.

5l6

Tütün ve türevi maddelerin kullanımı
Madde 19- (l) 4207 Sayılı Kanun kapsamında, taşıtlarda tütün ve ttitiin ürünleıi ile
benzeri maddelerin kullanımı yasaktır. Uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mesuliyet

sorumluluk ve zarar
Madde 20 - (l) Tralık mevzuatlnın yasak ettiği hususlardan ve trafik kurallarına

riayet edilmemesinden doğacak mesuliyetler, şolörlere ve görevli kamu persone[ine aittir.
(2) Yönergede belirtilen usul ve esaslara uyulması için, sorumlu biriırr yöneticileri
azaıni özeni göstermekle yükümlüdür. Aksi durrımun tespiti halinde sorı-ımlı-ı biriır
yönetici leri mesul olacaktır.
(3) Yürürlükteki mevzuata ve iş bu Yönergeye aykırı hareket edilmesi sebebiyle oı,taya

çıkan zararlar hakkında, 237 sayılı Taşıt Kanununun 16 ncı maddesi ve 50l 8 sayılı Kamı,ı
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 48 inci maddesine göre işlem yapılır.
(4) Taşıtların kullanrmı esnasrnda trafik memurlarınca tanzim olunan tralik cezaları ile
hatalı otoyol ve köprü geçiş cezaları, ilgili şoftir ve görevli kamu personelinden tahsil
edilecektir. Bu cezaların Kurum taratlndan ödenmesi halinde, ilgili şoför ve görevli kaınu
personeline rücu edilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Düzenleme yetkisi

Madde 21 - (1) Bu Yönergenin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek
tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulamaya yönelik esasları belirlemeye Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilidir.

yürürlükten kaldırılan Hükümler
Madde 22 - (l) 24.05.2010 tarihli ve 2010/0l5 sayılı Başkanhk Tebliği,27.04.20l0
tarihli ve 2010/08 sayıh Başkanhk Tebliği ve 29.03.2016 tarihli ve 2016/05 sayılı Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesi yürürlükten kaldırılmışhr.

Yürürlük
Madde 23 - (l) Bu Yönerge, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer

Yürütme
Madde 24 - (1) İş bu Yönerge, Yetkili Makam tarafından yüri.itülür
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EK l:
T.C.

KOCAELi sÜyÜrŞnHİn BELEDİYESi
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı

Konu

:

:

Şo{iir kadrosu dışındaki kamu personelinin taşıtlan kullanabilmesi

BAŞI(ANLIK MAKAMINA
0l/0412006 tarihli ve 26l26 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Taşıtları Stirebilecek
Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usullerin "Diğer Htikıtnıler" başlık|ı 8
inci maddesine dayanılarak çıkarılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesiıriır.
"Tuşııların Göreı,li Ktımu Personelince Kullcınımına İüişkin Olıır Alınıııtı.ti' başlıklı 5 inci
maddesinde, taşıtların görevli kamu personelince kullanılmasının Başkanlık Makamı Oluru ile
mümkün olabileceği hükme bağlanmıştır.

Anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz tarafindan sı-ıntılan lıiznıetletin
aksamadan yürüttilebilmesini sağlamak amacıyla, şolbr kadrosu haricinde bı-ılı-ınan kaırıu
personelinin, Yönergeye uygun olarak taşıtları kullanabilmesi husıısunu Olurlarınıza arz
ederim.

Destek Hiznıetleri Dairesi Başkanı

Uygun Görüşle Arz Ederim

Genel sekreter yardımcısı

oLUR
Ilhan

BAYRAM

Başkan a.
Genel sekreter

EK

2a:

T.C.

KOCAELİ BÜYüKşEHİR BELEDİYESi
Dairesi Başkan|ığı

Sayı

:

Konu : Rızalarına Mukabil Taşıtları

Sürebilecek Kamu Görevlileri

BAŞKANLIK MAKAMlNA
0|10412006 tarihli ve 26|26 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Taşıtları Si.irebilecek

Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usullerin " Diğe r Hı|ikiinılcr" başlıklı 8
inci maddesine dayanılarak çıkarılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıı Yönergesinin.
"Göreı,li Kamıı Personelinin BeIirlennıesi" başlıklı 6 ncı maddesine istinaden:

Yönerge EK 2b'de yer alan, şoiiir kadrosu haricindeki Daire Başkanlığııırız
personelinin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesi 'nin "Ttışıılurın jllesoi ,şııtıılcı,i
İçinde Kullanunı" başlıklı 3 tincü bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak kullanabilnıesi
hususunu OIurIarınıza arz ederim.

Dairesi Başkanı

oLUR

Genel sekreter yardımcısı

EK

2b:

TAAHHÜTNAMELERİ İÇnnrıı GöREVLİ KAMU PERSONELi LisTEsi
Dairesi Başkanlığı

*0l/0412006 tarihli ve 26l26 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Taşıılaı,ı
Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller" hükünıleti
çerçevesinde, Kuruma ait taşıtları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesi

hükümlerine uygun olarak bizzat kullanmayı kabul ediyorum."

ADI SOYADI

GöREVİ

El

AÇIKLAMA

yazısıyla ''Okuduın. Anladım

TARIH

|N|ZA

/...lz0...

Miizakere ettim." ifadesi yazılacak.

Daire Başkaııı

EK Jı:
T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu

Mesai Saatleri Dışında Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlileri

BAŞKANLIK MAKAMINA
tarihli ve 26126 sayıh Resmi Gazete'de yayımlanan Taşıtları Sürebilecek
Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İüişkin Esas ve Usullerin "Diğer Hiikiimler" başlıklı 8
inci maddesine dayanılarak çıkarılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesinin.
"Mesai Saalleri Dışında Kııllanım Esaslar|' başlıklı 11 inci maddesine istinaden;
0110412006

Yönerge EK 3/b'de yer alan Daire Başkanlığımız personelinin, Kocaeli Biiyükşelıir
Belediyesi Taşıt Yönergesi' nin"Taşıtların Mesai Saatleri Dışında Kııllaııımı" başlıklı 4 üncti
böliiııünde yer alan hükümler çerçevesinde, taşıtlarl mesai saatleri dışlnda kullanabilmesi
hususunu olurlarınıza arz ederim.

Daiıesi Başkanı

Uygun Görüşle Arz Ederim

,.,l..../............

Genel sekreter yardımcrsı

oLUR
l..../.......,.,.,
ilhan BAYRAM
Başkan a.
Genel sekreter

EK 3b:

MESAi SAATLERi DIŞINDA
TAŞITLARl KULLANABiLECEK KAMU GÖREVLiLERi ı-isrEsi
Dairesi Başkanlığı

ADI SOYADI

UNVANI

FİİLİ GÖREVi

ARACIN PLAKASI

Dairesi Başkanı

f,K 4ı:

T.C.

KOCAELi BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Dairesi Başkanlığı

Sayı

:

Konu : Logo

ve stikır takılmaması talep edilen taşıtlar

BAŞKANLIK MAKAMINA
0|10412006 tarihli ve 26126 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Taşıtları Siirebilecek

Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine Ilişkin Esas ve Usullerin ''Diğer Hiikliııler" başlıklı 8
inci maddesine dayanılarak çıkarılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesiniır.
" Logo ı,e Slltır" başlıklı l5 inci maddesine istinaden;

Yönerge EK 4,6'de yer alan Daire Başkanlığımız uhdesindeki taşıılara. yeı,iııe
getirdikleri görevin ehemmiyeti sebebiyle, logo ve stikır takılmaması hususunu oluı,larıırıza
arz ederim.

Dairesi Başkanı

Uygun Görüşle Arz Ederim

.../,...l............
Genel sekreter yardımcısı

oLUR
Ilhan

BAYRAM

Başkan a.
Genel sekreter

BK Jb:

LoGo VE STİKIR TAKILMAMASI TALEP EDİLEN TAŞITLAR LiSTEsi
Dairesi Başkanlığı

PLAKA

MARKA

MoDEL

AÇIKLAMA

Dairesi Başkaııı

KocAELi BÜYÜKŞEHiR BELEDiYEsi TAŞ|T GöREV EMRi

.,/.....l20..

EK 5:

A. süROcüLERE iLiŞKiN BiLGiLER
ŞO

Adı

-

FÖR KADROSUNDA BU LU NAN LAR

Adl

Sovadl

ünvanı

şoFöR HARiciNDE GöREVti KAMU PERsoNELi
soyadl

Ehlıyetin Verildiği

İl

Ehliyet Belge No

sicil No

sRc,P5ikoteknik vs )

var

sRc, P5ikoTeknik
Vs. bel8eler?

Var

Görevli kamu personelinin Aracl Rlzasl lle

Yok

B. GöREvE iLiŞKiN BiLGiLER
Görevlendiren/Ta!ep eden Birim Amiri

I

I

Kulland|ğlna Dair imzası

Adı Soyadı

sevk Eden Birim Amiri
Adl -soyadı

LJnvanl

U

lm za sl

imzası

nVan

,]-l vot

Gidilecek yer

Görevin süresi

l

c. ARAcA iLiŞKiN BiLGiLER
Aractn Plaka5ı

Kilometre Bil8ileri
Giriş

Ç ıkış

sa

at

Km

Krn

Aİaçlal, il8ili mevıuat başta olmak üıere Taşlt Yöner8e§ine uy8un şekjlde kullanIlacakt|r,

1.

2. Taş|t Görev Emirlerinin birin.i nürhas| kurumda, ikinci nü5ha5| araçta bulundurula.ak ve yetkili|er taraflndan istenmesi halinde gösterilecektk

iRrısar:

0 262 318 10

ARAÇ lÇERlSlNDE SlGARA KULLANlLMASl YASAKTlR

OO

KocAELi BÜYÜKŞEHiR BELEDiYEsi TAŞıT GöREV EMRi

......l.....l2o

EK

5|

A. sljRücüLERE iLiŞKiN BiLGiLER
ŞOFOR KADROSUNDA BUtUNANLAR

Adl
U

şoFöR HARiciNDE GöREVti KAMu PERsoNELa

Adı

soyadI

Soyadı

Ehliyetin Verildiği ll

nVanı

Ehliyet Bel8e No

sicil No

Var

sRc, PsikoTekn ik
Vs.

belgeler ?

Var

Adl -soyadl
nVan

lm zas

c.

sevk Eden Birim Amiri
ü

l

Gidilecek yer

Görevin süresi

nvanı

imzası

l

ARA.A iLişKiN BiLGiLER
Aracln plakasl

Kilometre Bilgileri
Saat

1.

Yok

Kullandığına Dair İmzası

Adt -Soyadı

l

l_J

Görevli Kamu Personellnin Aracl Rlzas| ile

Yok

B. GoREvE lLlŞKıN BlLGlLER
Görevlendiren/Talep eden Birim Amiri
U

5Rc,Psikoteknik Vs. ?

Çıkış

Giriş
Km

Knl

Araçıar, il8ili mevıuat başta olmak üıe.e Taşlt Yönergesine uYgun şekilde kullanllacaktür.

2. Taş|t

Görev Emirlerinin birinci nüshasl kurumda, ikinci nü5hasl araçta bulunduru|a.ak ve yetkililer taraflndan istenmesi haIinde 8österilec€ktir

lRTlBAT: 0 262 318 10 00

ARAÇ lÇERlslNDE S|GARA KULLANlLMAS| YASAKTlR

I

GüNtüK HAREKET icMALi

....l.....l..,......

TAşlTlN

SURUCUNUN

Adı

2. Araçlar, il8Ill

5oyadl

EK 5:

Gairevi

Plakasl

Çlklş Km'si

Çtklş saati

Gi.iş Km'si

Giİiş 5aati

AçlKLAMA

Gideceği Yer

mevıuat başta olmak üzere Taş|t Yö6er8eslne ırY8un şeİlld. kullanllacaktlr.

KoNTRoL EDiLMişTiR.
Adl

-

soyadl

UnvanI

