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T.C. 

MEVLANA KALKINMA AJANSI 

BİNEK ARAÇ KİRALANMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Madde 1- KONU VE KAPSAM 

1.1. Mevlana Kalkınma Ajansının ihtiyacı olan niteliği, çeşidi ve miktarı bu Teknik Şartnamede 

belirtilen, 01.01.2019-31.12.2021 ( 36 ay ) dönemi için; 

4 (dört) kişi taşıma kapasiteli 4 (dört) adet sürücüsüz ve yakıtsız otomobilin otuzaltı (36) ay 

süreyle hizmet aracı olarak kiralanması işidir. 

1.2. Bu şartnamede : 

Mevlana Kalkınma Ajansı  : İdare 
Teklif verecek olanlar   : İstekli 
İhaleyi kazanan istekli   : Yüklenici 
 
Olarak adlandırılmıştır. 

Madde 2- ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

2.1. Araçlar 2015 model ve/veya üstü olacaktır. 

2.2. Araçların tipi SEDAN olacaktır. 

2.3. Araçlar yapısı itibariyle sürücüsünden başka (4) kişi taşıma kapasitesi olacaktır. 

2.4. Araçlar 4+1 kapılı olacaktır. 

2.5. Yakıt sistemi dizel olacaktır. 

2.6. Araçların motor silindir hacmi, otomatik vitesli 1 araç için 1400 cc ve 90 hp gücünde, 

manuel vitesli  3 araç için 1500 cc ve 110 hp gücünde olacaktır.  

2.7. İşe başlama tarihinde araçların kilometresi en fazla 65.000 km olacaktır. 

2.8. Araçlarda güvenlik olarak anti blokaj sistem (ABS), acil fren destek sistemi (AFU) ve 

elektronik denge programı (ESC) olacaktır.   

2.9. Otomatik vitesli 1 araç için ön-arka park sensörü ve akıllı park destek sistemi olacaktır. 

2.10. Sürücü ve yolcu hava yastığı, yan ve perde hava yastığı olacaktır. 

2.11. Araçların kaportasında çarpık, ezik ve çürük olmayacak, boyası temiz olacaktır. 

2.12. Araçların lastikleri aşınmış, yırtık ve eski olmayacaktır. Fren sistemi, farlar, silecekleri ve 

kornası sağlam olacaktır. 

2.13. Araçların motor ve aktarma organları ile ön düzen ve direksiyon sisteminde arıza 

olmayacaktır. 
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2.14. Araçların kalorifer ve havalandırma sistemi ile klimaları sağlam olacaktır. Mevsim 

şartlarına göre görev esnasında bu teçhizatlar sürekli çalışır durumda olacaktır. 

2.15. Araçların koltukları sağlam, döşeme kılıfları temiz ve yıpranmamış olacaktır.  

2.16. Araçların camları kırık ve çatlak olmayacak, fitiller sağlam olacaktır. Kapı ve kilitlerinde 

arıza olmayacaktır. 

2.17. Araçlarda immobilizer (elektronik şifreli motor kilidi) olacaktır. 

2.18. Araçların 1 adeti otomatik vites diğer 3 adeti manuel vites olacaktır.  

2.19. Jant ve lastik ebatları orijinal olacak, yedek lastik (stepne) bulundurulacaktır. Lastikler 

kullanıma uygun vaziyette olacak, miadını doldurmuş lastikler yüklenici tarafından derhal 

değiştirilecek, mevsim şartlarına uygun lastik kullanılması zorunlu olacaktır. (yaz aylarında 

radyal lastik, kış aylarında vakumlu tabir edilen cinsten olacaktır.) 

 

2.20.  Kiralanacak hizmet araçları Taşıt Kanunu ve bununla ilgili 2006/10193 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı gereği en az %50 yerli menşeli olacaktır. 

Madde 3- HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ 

3.1. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte, sürekli kiralanacak 4 (dört) adet aracın sürücülere 

teslimi için ikisi idareden, biri de yükleniciden olmak üzere üç kişilik bir Teslim Komisyonu 

kurulur. Teslimat anında herhangi bir eksiklik tespit edilirse bu husus düzenlenecek tutanakla 

belirtilecektir. 

3.2. Sürekli kiralanacak 4 (dört) adet aracın akaryakıt ve sürücü giderleri idare tarafından 

karşılanacaktır. 

3.3. Sürekli kiralanacak 4 (dört) adet araç idareye yakıt deposu boş olarak teslim edilecek 

olup aynı şekilde dönem sonunda iade edilecektir. 

3.4. İdareye teslim edilen taşıtların km'leri tutanakla tespit edilir. Sözleşme süresinin 

bitiminde aynı şekilde teslim edilir. 

3.5. Araçlarda, Karayolları Trafik Nizamname ve Mevzuatın öngördüğü tüm malzemeler 

(takoz, çekme halatı, zincir, ilk yardım seti, yangın söndürme cihazı v.b.) ile mevzuatın 

bulundurulmasını zorunlu kıldığı bilgi ve belgeler (trafik ve tescil belgesi, sürücüye ait belgeler, 

trafik sigortası) bulundurulacaktır. 

3.6. Yüklenici ile İdare arasında sözleşme imzalandıktan sonra bu durumu bağlı bulunduğu 

Vergi Dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna; işin konusunu, miktarını, süresini ve diğer 

bilgileri yazılı olarak bildirecektir. Ayrıca, Yüklenici işe başlamadan önce Sosyal Güvenlik 

Kurumundan işyeri sicil numarası alacak ve diğer kanuni bildirimlerini ilgili birimlere 

yapacaktır. 

3.7. Belgelerde eksiklik tespit edildiği takdirde, eksiklik giderilinceye kadar istihkak 

ödenmeyecektir. 
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3.8. Araçlarda resim, slogan veya reklam içerikli sticker yapıştırma, poster v.b. gibi şeyler 

bulundurulmayacak, gereksiz nitelikte aksesuar amaçlı renkli ışık ve ya lamba olmayacaktır. 

İdarenin izin vermediği ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazı kullanılmayacaktır. Araçlar 

idare hizmetinde olduğu sürece, İdare tarafından verilecek "Resmi Görevli Kartı" araçların ön 

camın sağ alt kısmında takılı bulundurulacak, aracın hizmet dışı olduğu zamanlarda bu kart 

kaldırılacaktır. 

3.9. Araçların her türlü bakım-onarım, lastik, yedek parça, yağlama v.b. gibi giderleri 

yükleniciye ait olacaktır. Araçların arızalanması halinde, en yakın servise, yükleniciye bilgi 

vermek kaydıyla, götürülmesi ve ya servis çağrılması (çekici ücreti dâhil) aracın sürücüsü 

tarafından yaptırılacak, söz konusu tüm bedeller yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

3.10. Yüklenici hizmet vermeyi taahhüt ettiği tüm araçların; trafik muayene, mali sorumluluk 

sigortası, tam kasko (% 100 sigorta esasına göre ), koltuk sigortaları, motorlu taşıt vergileri ve 

benzeri tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olup, bu konulara ait belgelerin bir 

örneğini sözleşme imzalanmadan önce idareye teslim edecektir. 

3.11. Araçların bakım-onarım ile ilgili işlemlerinin 1 (bir) tam mesai gününü geçmesi 

durumunda, yüklenici idarenin talebi üzerine en geç 3 (üç) saat içerisinde geçici olarak bir araç 

tahsis edecektir. Aksi takdirde o günler için araç kirası ödenmeyecek ve sözleşmenin ilgili 

hükümleri uygulanacaktır. 

3.12. Araçların yüklenici tarafından haftada 1 kez iç-dış yıkama ve temizliği yaptırılacaktır.  

3.13. Arızanın 10 (on) gün içerisinde giderilmemesi durumunda geçici araç geri alınarak, aynı 

marka ve modelde,  şartnameye uygun bir araç tahsis edecektir. 

3.14. Yıl içerisinde herhangi bir sebeple aracın değiştirilmesi gerektiği takdirde idarenin yazılı 

onayı alınarak araç değiştirilebilecektir.  

3.15. Lüzumu halinde haberleşmenin temin edilebilmesi amacıyla, yüklenicinin Konya veya 

Karaman İllerinden birinde telefonu mevcut bir irtibat bürosu olmalıdır. 

3.16. Araç plakaları TR olacaktır. ( Yabancı plaka olmayacaktır.) 

3.17. Yüklenici idare ile koordineyi sağlayacak bir personelini görevlendirecek ve görevli 

personelin adı adresi ve telefonları idareye bildirilecektir. 

3.18. Araçların paralı yollardan geçişlerine ilişkin yapılan ödemeler ay sonu hak edişleriyle 

birlikte yükleniciye ödenecek olup 4 araca ayrıca HGS(Hızlı Geçiş Sistemi) cihazı takılacaktır. 

3.19. Yüklenici sözleşme imzalanmadan önce İdareye çalıştıracağı 4 (dört) adet aracın, Trafik 

ve Tescil Belgelerinin (araç ruhsatı) asılları ile fotokopilerini verecektir. 

Madde 4 - ÇALIŞTIRMA ESASLARI 

4.1. Yüklenici şartname konusu araç kiralama işinde, otuzaltı (36) ay sürekli kiralanacak 4 

(dört) adet araç için aylık ücret olarak teklif verecektir. Fiyatlar KDV hariç olarak verilecektir. 

4.2. Ödeme aylık hak edişler şeklinde ödenek durumu dikkate alınarak yapılır. 
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4.3. Görev nedeniyle gidilecek güzergâhta varsa, otoban, köprü, arabalı vapur geçiş ücretleri, 

belge karşılığında yükleniciye ayrıca ödenecektir. 

4.4. Fiyat teklifleri sözleşme süresi bitimine kadar sabit olacaktır. Hangi şartlar altında olursa 

olsun, fiyat artışı talep edilmeyecektir. 

Madde 5 - CEZAİ ŞARTLARIN UYGULANMASI 

5.1. İhale konusu iş süresince araçların kullanım halinde olup olmadığına bakılmaksızın her 

ne suretle olursa olsun, işin ifası ve araçların kullanımları sırasında meydana gelebilecek her 

türlü maddi ve manevi zararlar ve ziyanlardan, yüklenicinin araçlarının ve sürücülerin uğradığı 

maddi ve manevi zarar ve ziyanlardan yüklenici sorumludur. İdare; bu kabil dava, şikâyet, talep 

ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap değildir. Bu yönde taleplere muhatap olması 

veya aleyhine herhangi bir hüküm tesis edilmesi hallerinde; İdarenin uğrayacağı her türlü maddi 

ve manevi zararları ile ödemek zorunda kalacağı miktarlar, tazminatlar, hasar bedelleri, müspet 

ve menfi zararlar, faizler, yargılama masrafları, vekâlet ücreti ve benzeri her türlü bedel, İdarece 

ödeme tarihinden başlamak üzere yasal faiziyle birlikte yükleniciden tazmin edilecektir. 

Anlaşmazlıkların çözümü Konya Mahkemeleri tarafından yürütülecektir. 

5.2. Hizmet aracının bu şartnamede belirtilen şartlara uymaması halinde aracın; 1 günlük 

kira ücretinin 1/2 si oranında ceza kesilir. 

5.3. Hangi nedenle olursa olsun, işe gelmeyen aracın günlük ücreti ödenmez ve göreve 

gelmeyen aracın ayrıca 1 günlük ek ceza olmak üzere toplam olarak aracın 2 günlük kira ücreti 

tutarında ceza kesilir. 

5.4. Ay içinde belirlenen cezalar o ayın hak edişinden kesilir. 

5.5. Ceza tutarlarının yüklenicinin hak edişinden kesilebilmesi için, idare tarafından eksiklik 

veya aksaklık ihtiva edilecek şekilde tanzim edilecek olan tutanaklar yeterlidir. 

5.6. Hizmet Alımı ihaleleri idari şartnamesinde belirtilen mücbir sebeplerin dışında aşağıda 

belirtilen sebeplerin vuku bulması durumunda gecikmelerde cezai işlem uygulanmaz. 

 

5.6.1.     Trafik kazası. (Trafik raporu istenecektir.) 

5.6.2. Özel Günler (yolların Emniyet Müdürlüğünce kapatılması veya yeni trafik 

düzenlenmesinin yapılması nedeniyle trafik akışının değiştiği ilk gün) 

 

Madde 6 - Bu teknik şartname 6 maddeden oluşmaktadır. 

 

 


