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FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ 

TAŞIMA HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 

 

TARAFLAR 

Madde 1.  

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Meşrutiyet Mahallesi Üniversite Sok. No:2 Şile – 
İstanbul adresinde mukim (ki bundan böyle İDARE olarak anılacaktır.) ile 
……………………………………………………............................................ adresinde mukim 
………………………………………………………………….......... (bundan böyle YÜKLENİCİ 
olarak anılacaktır) sözleşme konusu için aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır.  

SÖZLEŞMENİN KONUSU 

Madde 2.  

İDARE’nin personeli ve öğrencileri ile kullanmasına İDARE tarafından müsaade edilen 
kişilerin, işbu sözleşmenin mütemmim cüzü olan TEKNIK ŞARTNAME’de belirtilen şartlarda 
ve ek detay listede belirtilen güzergâhlardan; 

2.1. Şile Kampüse ve Şile Kampüsten belirtilen ulaşım noktalarına, 

2.2. Şile Kampüsü ile Maslak Kampüsü arasında,  

2.3. Şile Kampüsü ile Kadıköy arasında, 

2.4. Şile Kampüsü ile Çekmeköy arasında ring servisi  

2.5. Şile Kampüsü ile İDARE tarafından daha sonra öngörülecek merkez arasında toplu 
olarak, TEKNİK ŞARTNAME’nin 2. Maddesinde belirtilen araçlarla taşıma işidir  

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  : 

Madde 3.  

YÜKLENİCİ, sözleşme kapsamındaki hizmeti yerine getirirken " Kanun, Tüzük, Kararname, 
vb. düzenlemelerin" ve işbu sözleşmenin mütemmim cüzü olan TEKNİK ŞARTNAME’nin; 

4. Maddesi ile düzenlenen SERVİS ARAÇLARINDA ARANAN ŞARTLARA, 

5. Maddesi ile düzenlenen YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARINA,  

6. Maddesi ile düzenlenen SERVİS ARAÇLARINI KULLANAN SÜRÜCÜLERDE ARANAN 
ŞARTLARA,  

7. Maddesi ile düzenlenen SERVİS HİZMETİNDE ARANAN ŞARTLARA, ve 

8. Maddesi ile düzenlenen DİĞER HUSUSLARA bütün unsurları ile uyacağını gayri kabili 
rücu şartı ile kabul ve beyan eder. 
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YÜRÜTÜLECEK HİZMETE İLİŞKİN SİGORTA 

Madde 4. 

YÜKLENİCİ; Taşıma yapacak araçlara; sözleşmenin kapsadığı süreyi içine alacak 
şekilde “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile Karayolu Yolcu 
Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi” yaptırılıp, makbuzun bir sureti 
idarede kalan sözleşmeye eklenecektir. 

ÜCRET VE ÖDEME ŞARTLARI 

Madde 5. 

5.1.  Personel servisleri, Öğrenci Servisleri, Shuttle Servisler, Şile Kampüs İçi Ring 
Servisleri, Çekmeköy Ring servisleri ile Ekstra İş Fiyatları Sözleşme ekindeki tablolarda 
belirtilen fiyatlar esas alınarak gerçekleştirilecek ve aylık ödeme miktarı buna uygun olarak 
hesaplanacaktır. 

5.2. İDARE görevli, personel ve burslu öğrencilerin ulaşımı için FİŞ kullanacaktır. Bu fişler 
YÜKLENİCİ tarafından bastırılarak İDARE’ye teslim edilecektir. FİŞ bedeli öğrenci taşıma 
hizmeti ücreti baz alınarak %20 daha düşük olacak şekilde belirlenecektir.  

5.3. İDARE’nin düzenlediği fişlerin kullanılmasıyla servis hizmetinden faydalanan öğrenci, 
personel ve misafirlerin ücretlerini, YÜKLENİCİ ilgili ayın tahakkukunda tahsil edilmesini 
talep edecektir. 

5.4. Aylık bedeller hizmet gün sayısına göre hesaplanarak her ay sonunda KDV dahil 
edilerek İDARE’ye fatura edilecektir. İdare, fatura ibrazını takiben 45 gün içerisinde 
YÜKLENİCİ’nin belirttiği banka hesabına ödemeyi yapacaktır. İDARE ihtiyacın değişimine 
göre servis sayılarını ve güzergâhlarını belirleyecektir. Hizmetten çıkartılan servis ücreti 
servisin iptal edildiği tarihten itibaren YÜKLENİCİ’ye ödenmeyecektir.  

5.5.  Kuzey Marmara Otoyolu ve YSS Köprüsü hariç olmak üzere köprü ve otoyol geçişleri 
YÜKLENİCİ’ye aittir. Kuzey Marmara Otoyolu ve YSS Köprüsü kullanılmasının İDARE 
tarafından talep edildiğinde ödenecek tutardan FSM Köprüsü geçiş tutarı düşülerek İDARE 
tarafından ödenecektir. 

5.6. YÜKLENİCİ, her türlü hakediş ve alacaklarını İDARE’nin yazılı onayı olmadan 
başkalarına temlik edemez. İDARE’nin yazılı onayı olduğu takdirde temliknamelerin Noterlik 
kanalı ile düzenlenmesi şarttır. 

FİYAT FARKI 

Madde 6.  

6.1. YÜKLENİCİ, gerek sözleşme süresi,  gerekse  uzatılan  süre  içinde,  sözleşmenin  
tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç, akaryakıt fiyat artışı ve benzeri mali 
yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin  ihdası  gibi nedenlerle  aynı 
yıl içinde fiyat farkı verilmesi  talebinde bulunamaz. 

6.2. İDARE’nin iş bu edinimli sözleşmenini yürürlükte olduğu süre içerisinde veya sona 
ermesinden sonra başkaca herhangi bir bedel, ücret, masraf, müsbet-menfi zarar tazminatı 
adı altında dahi olsa YÜKLENİCİ’ye hiçbir ödemede bulunmaz. 

6.3. Çekmeköy Ring servis kullanıcılararından ücret alınmayacaktır. Ancak Çekmeköy Ring 
Servisi kullanıcılarından İDARE’ce tespit edilecek taşıma bedeli alınmasına İDARE’nin karar 
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vermesi halinde YÜKLENİCİ alınacak bu bedele ait kayıt ve bilgilerin sağlıklı tutulması ile 
buna ilişkin teknik alt yapının oluşturulmasını sağlayacak ve İDARE’nin talebi halinde derhal 
sunulması için gerekli kaydı tutacak ve bu konuda İDARE’nin talebi doğrultusundan gereken 
tedbirleri alacaktır.  

KESİN TEMİNAT 

Madde 7.  

7.1. Kesin teminat, sözleşme bedelinin %6 (yüzde altı)'sı olarak hesaplanacak, 
sözleşmenin imzalanmasını takip eden 10 (On) gün içerisinde istekli tarafından, sözleşme 
süresi ile sınırlı banka teminat mektubu olarak İDARE’ye verilecektir. Teminat Mektubunun 
alınacağı banka konusunda İDARE ile mutabakat esastır.  

7.2. Belirlenen sürede kesin teminat teslim edilmediği takdirde İDARE dilediği   takdirde 
herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir 

7.3. Sözleşme akdedildikten sonra, YÜKLENİCİ’nin sözleşme ve mütemmim cüzü ile 
üstlendiği sorumlulukları ihlal etmesi durumunda, İDARE’nin protesto çekmesine ve hüküm 
almasına gerek kalmadan kesin teminatı İDARE tarafından gelir kaydedebilir ve durum aynı 
gün yazılı olarak YÜKLENİCİ’ye bildirilir. 

7.4. Kesin teminat, sözleşmede belirlenen şekilde sona erene kadar alıkonulur. Keşif 
eksilmesi halinde kesin ve ilave teminatın iadesi yapılmaz. 

7.5. Kesin teminat mektupları üzerinde yapılacak herhangi bir temlik kabul edilmez veya 
kısmen serbest bırakılmaz. 

7.6. Gelir kaydedilen teminat hiçbir suretle YÜKLENİCİ’nin borcuna mahsup edilmez. 

GİZLİLİK 

Madde 8.  

YÜKLENİCİ veya YÜKLENİCİ’nin çalışanları, İDARE ile ilgili olarak edindiği her türlü bilgi ve 
belgeleri gizli tutma ve işyeri dışına çıkarmama, üçüncü kişilere vermeme, İDARE’deki 
görevi dışındaki başka bir işte kullanmama ve başkalarına kullandırmamakla yükümlüdür. 
YÜKLENİCİ’nin bu yükümlülüğü hizmet ilişkisinin sonlanmasından sonra dahi devam eder.  

ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Madde 9.  

9.1. YÜKLENİCİ, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunundaki  
sürücü ve araç sahibinin sorumluluğuna ilişkin hükümler ile taşımacı ve taşınan arasında 
veya İDARE’ye taşıma hizmetinin sunulması sırasında, İDARE ile yahut 3. Kişiler ile 
arasında vuku bulabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla, yöneltilebilecek her türlü 
maddi ve manevi talepte, açılacak davalarda muhatap sıfatının ve münhasıran 
sorumluluğun kendisine ait olduğunu gayri kabili rücu şartı ile kabul ve beyan eder. 

9.2. YÜKLENİCİ, işbu Sözleşme ile kendi kadrosunda çalıştırdığı personel/personellere 
karşı İş K. 2/6 Md. uyarınca Asıl İşveren sıfatıyla ve münhasıran sorumlu olduğunu ve bu 
sıfatla işbu Sözleşmeyi imzaladığını kabul ve taahhüt etmiştir. Taraflar, YÜKLENİCİ 
personeli ile İDARE’nin kesinlikle hiçbir şekilde işçi-işveren veya benzer bir ilişkisi içerisinde 
olmadığını, çalışanın YÜKLENİCİ’nın personeli olacağını ve tüm yönleriyle tüm işveren 
sorumluluğunun sadece YÜKLENİCİ’ye ait olacağını ayrıca ve açıkça kabul ederler. 
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SÖZLEŞMENİN FESHİ 

Madde 10.  

10.1 YÜKLENİCİ, sözleşme ile yüklendiği ediniminin herhangi bir etabında gecikmesi ya 
da sözleşme şartlarına aykırı davranması halinde, İDARE tarafından iş bu hususların 
düzeltilmesi için yazılı olarak 3 (Üç) günlük süre verilir. İş bu sürede, sözleşmeye aykırılık 
hallerinin devam etmesi durumunda, İDARE sözleşmenin ihlali ya da gecikmesi sebebiyle 
uğrayabileceği zarar ve masrafı YÜKLENİCİ’den talep hakkı saklı kalmak üzere, herhangi 
bir ihtar, ihbar veya hüküm kurulmasına gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı ve haklı 
nedenle feshetme hakkına sahiptir. Bu taktirde YÜKLENİCİ İDARE’den herhangi bir ücret, 
masraf, müsbet/menfi zarar tazminatı adı altında dahi olsa hiçbir talepte bulunamaz. İDARE, 
bu durumda YÜKLENİCİ’ye akdin fesih tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş alacağı dışında, hiçbir 
ödemede bulunmakla yükümlü değildir. 

10.2 Sözleşmenin haklı nedenlerle süresinden önce ve YÜKLENİCİ’nın kusuru sonucunda 
İDARE tarafından feshi yahut YÜKLENİCİ tarafından haklı bir neden olmaksızın tek taraflı 
halinde, İDARE’nin sözleşme konusu is/işleri başka kişi/kurum yada YÜKLENİCİ’ye 
yaptırmak zorunda kalmasından kaynaklanan her türlü her türlü zarar ve ek masrafların 
tamamını YÜKLENİCİ den nakten ve def’aten tahsil hakkı saklıdır.  

TEBLİGAT  

MADDE 11.  

Tarafların yukarıda yazılan adresleri tebligat adresleridir. Adres değişikliği olması halinde, 
değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak tebligat yasal 
tebligatın tüm sonuçlarını doğuracak ve bizzat taraflara yapılmış sayılacaktır. Ayrıca görevli 
ve izinli bulunduğu zamanlardaki adres ve kendisine ulaşılacak telefon numaralarını da 
İşverene bildirmekle yükümlüdür. 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Madde 12. Taraflar, İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan 
uyuşmazlıklarını iyi niyetle görüşerek çözerler. Görüşme Yöntemi ile çözümlenemeyen 
uyuşmazlık halinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu ve 
İDARE’nin her türlü evrak, kayıt ve belgelerinin kesin delil olarak kullanılacağını beyan ve 
kabul ederler. 

MÜCBİR SEBEPLER 

Madde 13.  Yasal düzenlemelerde “mücbir sebep” olarak tanımlanan sebepler nedeni ile 
sözleşmenin ifasının gecikmesi ya da gerçekleşmemesinden doğacak zararlardan 
TARAFLAR sorumlu tutulmayacaklardır.  

TARAFLAR mücbir sebep ortaya çıktığı takdirde mücbir sebep devam ettiği sürece iş bu 
sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden sorumlu olmazlar. Ancak mücbir sebebin 30 (Otuz) 
günden fazla sürmesi halinde taraflar karşı tarafa yazılı olarak bildirmek suretiyle tek taraflı 
olarak iş bu sözleşmeyi derhal feshedebilirler. 

YÜKLENİCİ’den kaynaklanan ticari sebepler ve hukuki zorunluluklar nedeniyle 
YÜKLENİCİ’nin işi ifa edemeyeceğinin anlaşılması halinde İDARE’nin ödeme yükümlülüğü 
askıya alma hakkı saklı olmak üzere, bu durumun yetkili mahkemece tescil edilmesi 
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durumunda İDARE herhangi bir ihbar ya da hükme ihtiyaç duymaksızın ihale konusu işi 
…/…/2019 tarihli Taşıma İşi Hizmet Alımı İhalesi’nde ikinci en iyi teklifi veren firmaya 
devretmek veya yeniden ihaleye çıkmak hususundaki takdir hakkı İDARE’ye aittir.  
YÜKLENİCİ, bu sebeple sözleşmeye aykırılık iddiası ile, her hangi bir zarar, ziyan ya da hak 
talebinde bulunamaz. 

SÖZLEŞME EKLERİ 

Madde 14. Taraflar, işbu sözleşmenin eki olarak ihdas edilen İdari Şartname, Teknik 
Şartname ve eklerini bu sözleşmenin cüzü olarak kabul ettiklerini ve bu sözleşmeden ayrı 
yorumlamayacaklarını kabul ve beyan ederler.  

YÜRÜRLÜK VE SÜRE 

MADDE 15.   

15.1. 14 (on dört) maddeden oluşan bu Sözleşme, ../../2019 tarihinde taraflarca 
düzenlenmiş ve imzalanmıştır 

15.2.  İşbu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve SÜRESİ İKİ YILDIR.  

15.3. İDARE, sözleşme süresinin bitiminden 1 (Bir) ay öncesine kadar YÜKLENİCİ’ye yazılı 
olarak bildirmek şartıyla sözleşme süresini,hizmet bedeline ilişkin hükümler ayrık olmak 
üzere, aynı şartlarda 1 (Bir) yıl uzatma hakkına sahiptir.  

 

 

 

                      

          YÜKLENİCİ                                                                     İDARE                                                                     

                                                                                   FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ  

                                                      REKTÖRLÜĞÜ 

                                           

 

 


