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1. KONU 

 

        Bu Şartname; İdaremizde hizmet alımı yoluyla sürücüsüz çalıştırılacak 237 sayılı Taşıt Kanunu ile 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tarif edilen araçların özellik ve çalışma esaslarını kapsar.  

 

2. ÇALIŞTIRILACAK ARAÇLARDA ARANACAK ŞARTLAR  

 

2.1.1 Araçlar Diesel yakıt sistemine sahip olacak, yakıt sistemi dönüşümü yapılamayacaktır. 

2.1.2 Yüklenici; en fazla bir kez araç değişikliği talep edebilecektir. Araçlar 237 sayılı Taşıt Kanunu 

ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve yürürlükteki mevzuata uygun özellikte olacaktır.   

2.1.3 Araçlar sıhhi teknik şartlara haiz olup, yol/hava şartlarına uygun lastikler kullanılacak bakımı 

düzenli yapılacak, aksi halde, idarece yapılan yazılı uyarı sonrasında 3 iş günü içinde gerekli işlemi 

tamamlamayan araç göreve çıkartılmayıp çalışılmayan günler için ücret ödenmeyecek, 10 gün içinde 

gerekli şartları sağlamayan aracın idarece yapılacak tutanakla işine son verilecektir. Araçlarda hiçbir 

amblem, reklam vb. bulunmayacaktır. 

2.1.4 Kiralanacak olan araç içine İdaremiz mevcut sisteminde bulunan araç takip sistemi cihazının 

montajı yüklenici firma tarafından yaptırılacaktır. (Cihaz ve sistem İdaremizde mevcut olup, yüklenici 

sadece montajını yaptıracaktır.) 

 

3. ÇALIŞTIRMA ESASLARI  

 

3.1.1 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi gereği; yabancı menşeili binek 

cinsi araç olamaz. Yerli muhteva oranı %50’nin altında kalan araçlar yabancı menşeili sayılır. 

3.1.1 Araçlar şoför hariç 4 kişilik, Airbag’li, ABS’li, klimalı, motor hacmi; 1300-1.600cc, Sedan tipi, 

Motor gücü 80-200 HP, yerli üretim olup, yüklenicinin teklifi idarenin kabul edeceği renkte olacaktır. 

3.1.2 Araçların model yılı 2015’den daha az olmayacaktır.   

3.1.3 Araçların Türkiye geneli kullanım hakkı idareye ait olacaktır.                                                                                   

3.1.4 Yüklenici; ihale dökümanında bulunmayan, ancak kanun ve düzenlemelerle zorunlu kılınan 

veya kılınacak belgeleri de alacaktır.”1  

3.1.5 Kiralama süresi sonunda araçlar olduğu hali ile yükleniciye iade edilecektir. Aracların 

yıpranmasından, dış görünümünden, her türlü mekanik veya boya probleminden dolayı yüklenici 

idareden herhangi bir hak talep etmeyecektir. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
1 Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yer alan usül ve esaslar ile Ulaştırma Bakanlığınca yayınlanan Genelge ve Yönetmelikler doğrultusunda işlem 

yapılacaktır. 



  
 

 

    

 

  

4.  ÇALIŞMA ŞARTLARI  

 

4.1.1 Çalıştırılacak araçlar,  237 sayılı Taşıt Kanunu Hükümlerine uygun kullanılacaktır.    

4.1.2 Yürürlükteki kanun ve mevzuatlara uyulmamasından doğabilecek; cezai, maddi-manevi 

sorumlulukların muhatabı Yüklenici olup, İdareden herhangi bir talepte bulunulamayacağı gibi, 

yüklenici bu konularda idareye tevdi edilecek tazminatları ödemekle sorumlu olacaktır. Trafik 

cezalarından sürücü sorumludur. 

4.1.3 Akaryakıt ve sürücü dışındaki tüm işletme giderleri yükleniciye aittir. Araçlara, trafik maliye 

vb. kurumlarca uygulanacak her türden usul cezalarının muhatabı yüklenici olacaktır.  

4.1.4 Yüklenici, yol ve ağır tabiat şartlarını ileri sürerek ilave ücret isteminde bulunamaz.  

4.1.5 Yüklenici aracın kaza yapması veya bakımı durumunda, İdareden izin alıp uygun başka araç 

gönderme hakkına sahiptir.Yüklenici, iş başı yapmaz veya uygun olmayan araç gönderirse; 

çalışılmayan her gün için günlük yevmiyenin 2 katı ceza uygulanacaktır.    

4.1.6 Arıza için, günde en çok 2 saat hizmet dışı kalma hakkı olup, Yüklenici, aracın faal duruma 

gelmesini teminle yükümlüdür. 

 

 

5. YÜKLENİCİDEN İSTENİLEN BELGELER:  

 

 5.1  Yüklenici, varsa taşıt kiralama sözleşmesi, aracın ruhsat fotokopisi, yüksek hadli ihtiyari mali 

mes’uliyeti kapsayan kasko policesi ve ilk taksit ödendi makbuzunu, İlgili kanun hükümlerince tanzim 

edilmesi gerekli  tüm bilgi ve belgeleri ve telefon numaralarını idareye teslim edecektir. 

 

6. FAZLA ÖDEMELER  

 

6.1 Bu iş için herhangi bir fazla ödeme yapılmayacaktır. 

 

 

                                              BİRİM FİYAT DETAYLI TEKLİF ÇİZELGESİ 

 
SIRA 

NO 

İŞ KALEMİNİN ADI   

VE  AÇIKLAMASI 

BİRİMİ MİKTARI ÇALIŞILACAK 

GÜN   (A) 

GÜN BAŞINA 

BİRİM FİAT  (B) 

TEKLİF EDİLEN TOPLAM TUTAR (TL) 

( A * B  )       (KDV HARİÇ) 

      

1 

Binek Araç 

(Sürücüsüz) 
ADET 1 adet 200 GÜN                 TL.                                                                    TL. 

                                                                     

                                                                        TOPLAM                                                                                                          

  

                                        TL. 

 

 

DİĞER HUSUSLAR:  

 

1. İstekliler 1 araç için teklif verebileceği gibi her kalem için ayrı ayrı teklif verebilecektir. İdare 

değerlendirmeyi birim fiyat teklifi üzerinden yapacak, her araç için en ekonomik fiyat teklifi 

üzerinden temin yoluna gidilecektir. 

2. Araçların çalışma süresi sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar, toplam 200 takvim günü 

sonunda biter. İdarenin lüzum görmesi halinde sözleşme bitim süresinden önce işi sonlandırabilir. 

İdare, işin süresini %20 oranında arttırıp eksiltmeye yetkilidir. Yüklenicinin bu konuda hiç bir itiraz 

hakkı bulunmamaktadır. 

3. İdare işin tamamını veya bir kısmını İhale edip etmemeye veyahut tümünü iptal edip etmemeye 

yetkilidir.İsteklilerin bu konuda hiç bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. 

4. Araçların uygunluğu 05.06.2018 tarihine kadar idarece yapılacaktır. 


