RESMİ TAŞIT KULLANIMI
Kamu kurum ve kuruluşlarımızda bulunan resmi plakalı araçların 237 Sayılı Taşıt
Kanununa uygun olarak kullanılmadığı, mesai saati içinde ve dışında usulsüz kullanımlara izin
verildiği ve taşıtları sürebilecek kamu görevlilerinin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller
hakkında 2006/10194 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ve Başbakanlığın 2007/3 Sayılı
Genelgesine uyulmadığı şikayet konusu olmuştur.
Bu amaçla;
1- 237 Sayılı Taşıt Kanununun 1 ve 2 sayılı cetvellerinde yer alan araçlar dışındaki taşıtların
ön camının sağ alt köşesine “Görevli” levhası konulacak, bu taşıtlarda “Resmi Hizmete
Mahsustur” ibaresi bulunacak ve yetkili amir tarafından görev belgesi düzenlenecektir.
2- Resmi Kurumlar tarafından kiralanan araçların ön camının sağ alt köşesinde kurumunu
tanıtan ve resmi araç olduğunu belirten ibareler kullanılacaktır
3- Resmi araçlar özel işlerde kullanılmayacaktır.
4- Resmi araçlar hizmet amaçlı ve ihtiyaç halinde usulüne uygun olarak kullanılacak, mesai
saatleri içinde ve dışında usulsüz kullanımlara, izinli veya izinsiz olarak özel işler için İl dışı
çıkışlarına izin verilmeyecektir.
5Resmi araçlar okulların başlama ve dağılma saatlerinde okul önlerinde bulunmayacak,
daire amirlerinin eş ve çocuklarına özel tahsis edilmeyecektir.
6Sürücü belgesi bulunmayan personele kesinlikle araç kullandırılmayacak, Taşıtları
Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 2006/10194
Sayılı Bakanlar Kurulu kararına uygun olarak hareket edilecektir.
7Başbakanlığın 2007/3 Nolu Genelgesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarımız
akaryakıt sarfiyatını asgari düzeyde tutarak, mevcutlarında bulunan taşıtlar için aylık ve yıllık
bazda azami limitleri belirleyerek, tasarruf sağlayıcı düzenlemeleri yapacak ve araç kontrol
kartları (km, yakıt durumu vb.) kurumlarda muhafaza edilecek, istenildiğinde Valiliğimize
sunulacaktır.
8Taşıt tahsis ve kullanımı daire amirleri ve ilgili memurlarca hassasiyetle izlenecek ve
aksine hareket edenler hakkında 237 Sayılı Kanunun 16’ncı maddesine göre işlem yapılacaktır.
9İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler resmi araçlar üzerinde
yapacakları kontroller sırasında görev kağıdı bulunmayan araçları Valiliğimize bildirecekler,
özellikle şehir merkezinde kullanılan araçlar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince titizlikle takip
edilecektir.
Her türlü resmi aracın 237 Sayılı Taşıt Kanununun amacına uygun olarak
kullanılmasında dikkat ve titizlik gösterilecek, resmi hizmet dışında kullananlar, kullanılmasına
müsaade veya müsamaha edenler hakkında idari ve adli yönden soruşturma açılacaktır.
Gereğini rica ederim.

Mustafa MASATLI
Vali

