ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR
Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL adresinde mukim FMV Işık
Üniversitesi
(“İDARE”), ……………………………………. Adresinde mukim
………………… (“Kiralayan”), işbu sözleşmede ayrı ayrı
“Taraf”
ve
birlikte
“Taraflar” olarak anılacaktır.
Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU
İşbu Sözleşmenin konusu, Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Teknik Şartname’de
özellikleri belirlenmiş olan 7(Yedi) adet aracın; Kiralayan tarafından temin edilmesi, Sözleşme
şartlarına uygun olarak kullanımının İdare’ye devri ve araçların İdare tarafından kullanımına
ilişkin usul ve koşullar ile tarafların bu konudaki hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.
3. ARAÇLARIN TESLİMİ
3.1.Kiralayan, Teknik Şartnamede belirlenen tarihte, yine tüm özellikleri Teknik Şartnamede
belirtilmiş olan 7 (yedi) adet aracı, İdare’nin Şile kampüsünde, İdare’nin yetkilendirdiği
personeline, her bir araç için ayrı ayrı düzenlenen araç teslim fişi ile birlikte teslim edecektir.
Kiralama süresi araçların teslimi ile başlayacaktır.
3.2. Taraflar, teslim esnasında araçların trafiğe çıkmamış olduğu, herhangi bir hasarının
bulunmadığı, teknik göstergelerinin ve tüm aksamın tam ve çalışır şekilde teslim edildiği
konusunda tam mutabakata vararak teslim fişlerini imzalayacaktır.
Araçların belirlenen nitelikte olmaması, hasar tespiti ya da tam ve çalışır vaziyette olmaması
halinde, taraflarca tutulacak olan tutanağa istinaden, İdare’nin söz konusu aracı teslim almama
hakkı vardır. Bu durumda Kiralayan, 24 saat içinde aynı segment ve özellikte muadil bir araç
temin ederek İdare’ye teslim edecektir. Muadil araç kullanımının bir ayı geçmesi ve şartnamede
belirlenen aracın teslim edilmemesi, durumunda İdare’nin muadil araç için kira bedeli
ödememe hakkı vardır. Aracın kullanımından sonra gizli ayıbın tespiti halinde ise İdare’nin,
Borçlar Kanunu’ndan doğan hakları saklıdır.
Kiralayanın sözleşmeyi imzalamasına rağmen, teknik şartnamede belirlenen hiçbir aracı teslim
tarihinde teslim etmemesi ve yerine teslim ettiği muadil araçları da bir ay içinde teknik
şartnamedeki araçlarla değiştirmemesi halinde İdare’nin sözleşmeyi herhangi bir kira bedeli
ödemeksizin fesih; yeni bir hizmet alımı yapmak zorunda kalması halinde uğrayacağı zararı
talep etme hakkı saklıdır.

3.3. Kiralayan, araçların teslimi ile birlikte İdare’ye araca ait ruhsatı, tüm kullanım belgelerini,
yedek lastik, kriko, ilgili mevzuat uyarınca bulunması gerekli ekipmanı, mükemmel çalışır
vaziyette radyo, zorunlu trafik sigorta poliçesi ve kasko poliçelerini ve ibraz edecektir. İdare’nin
evrak ya da ekipman eksiği olan aracı teslim almama ve eksik evrak, ekipman sunulana dek
kullanım imkanı doğmayacağından kira bedeli ödememe hakkı bulunmaktadır.
3.4. Araçların kiralama bedeli, işbu sözleşmenin dayanağı olan ihale dosyasına sunulan teklif
olup, Kiralayan teklif tarihi ile araçların teslim tarihi arasında araçların satış ya da kiralama

değerinin değişmesi, piyasa koşulları kur farkı vb. gerekçesi ile her hangi bir ek ödeme talep
edemez.
4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
4.1. Sözleşmenin süresi, sözleşmeye konu tüm araçların tam ve sözleşmeye uygun şekilde
teslim tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır. Araçların farklı tarihlerde teslim edilmesi halinde her bir
aracın kiralama süresi o aracın teslim tarihinde başlayacaktır.
4.2. Sözleşmenin süresi sonunda sözleşme kendiliğinden sona erer; ancak İdare sözleşme bitim
tarihinden bir ay öncesine kadar bildirimde bulunmak üzere sözleşme süresinin uzatılmasını
talep edebilir.

5. TARAFLARIN ARAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. İdare, sözleşme konusu araçları tahsis ettiği personelinin isimlerini ve kiralama süresi
boyunca kullanıcıların değişmesi halinde değişiklikleri Kiralayana bildirecektir.
Araç, kullanıcı, varsa makam şoförü, kullanıcının eşi ve birinci derece akrabaları tarafından
kullanılabilir. Kiralayan, aracın sigorta poliçesini bu kişilerin kullanım risklerini ve muhtemel
zarar ödemelerini kapsayacak şekilde düzenletecektir.
5.2. İdare, araçların ruhsatı ve sözleşmede belirlenen amacı doğrultusunda, sağlam ve hasarsız
bir şekilde kullanılması, garanti koşullarının ihlal edilmemesi için azami özeni gösterecektir.
5.3. İdare araçların zorunlu fenni muayene, periyodik bakım, her türlü tamir ve onarım, parça
değişimi, lastik değişimi ve belirli kilometrede değişmesi öngörülen tüm parçaların (triger
kayışı, zincir vb.) değişim dönemlerinde, Kiralayan tarafından bildirilen yetkili serviste bu
işlemleri yaptıracak olup, tüm bu bakım ve onarım masrafları Kiralayan tarafından
karşılanacaktır. İdare, Kiralayan tarafından bildirilen yetkili servis dışında başka bir yerde ya
da yetkin olmayan kişilerce araca müdahale edilmemesinden ve periyodik bakımların
zamanında yaptırılmasından sorumludur. Ancak bakım ve muayene döneminde Kiralayan’ın
İdare’yi yetkili bir servise yönlendirmemesi ya da İdare’nin kusuru dışında söz konusu yetkili
serviste bakım ve onarımın yapılmasının mümkün olmaması halinde; İdare kendi tasarrufu ile
bakım ve onarımı sağlayarak bedelini, Kiralayan’a rücu etme hakkına sahiptir.
5.4. Sözleşme konusu araçların bakım, onarım, arıza ve kaza sonrası tamir süresinin, aracın
Kiralayan tarafından yetkili servise tesliminden itibaren 24 saati aşması durumunda Kiralayan,
kaza halinde sürücünün kusuru olup olmadığına bakılmaksızın, aynı segmentte yedek bir araç
temin ederek İdare’ye teslim edecektir. Aracın aynı segment ve özellikte olmaması halinde
İdare’nin aracı teslim almama ve bu araç için kira ödemesi yapmama hakkı saklıdır.
5.5. İdare tarafından araçlara eklenen ek donanımların bakım ve onarım masrafları ile yıkama,

cilalama, araç içi temizlik, navigasyon paketinin yüklenmesi veya güncellenmesi ve/veya
kaybolan anahtarın yenilemesi masrafları İdare’nin sorumluluğundadır.
5.6. Sözleşmeye konu araçlarda teslim esnasındaki lastikler hariç olmak üzere, her 50.000
kilometrede 4 adet lastik değişimi ve diş derinliğinin 3 mm’nin altına düşmesi nedeniyle lastik
değişimi bedeli Yüklenici tarafından karşılanarak yapılacak olup; kiralama dönemi boyunca
her araç için 4 adet kış lastiği de Yüklenici tarafından temin ve teslim edilecektir. Lastik

hasarları, kapana veya benzeri işlevdeki geçiş önleyici sistemlere girme veya inik/patlak lastik
üzerinde gitme neticesinde lastiğin kullanılamaz hale gelmesi durumundan İdare sorumludur.
5.7. Sözleşmeye konu araçlarda ve temin edilecek yedek araçlarda HGS cihazı bulunacaktır ve
cihazın bakiye takibi ve dolumundan Kiralayan sorumludur. HGS kullanım bedelleri, kira
bedeline ilave olarak her ay faturalandırılır. Cihazın herhangi bir nedenden dolayı işlev
görmemesi halinde durumun Kiralayan’a bildirilmesinin ardından, Kiralayan derhal cihazın
ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesini sağlayacaktır. Cihaz değişiminin bildirimden itibaren
1 (bir) gün içinde yenilenmemesi halinde, ödenmeyen geçiş ücretlerinden İdare sorumlu
olmayacak ve fatura edilmeyecektir.
5.8.İdare, sözleşme süresince araçlar kendi kontrolünde iken tanzim edilen idari para
cezalarından sorumludur. Ancak Kiralayan, İdare ile idari para cezasına itiraz edilip edilmemesi
hususunda tam mutabakata varacak, itiraz edilmesine karar verilmesi halinde, ancak itirazın
reddi ve cezanın kesinleşmesi halinde söz konusu idari para cezası ve faizini İdare’den fatura
karşılığı talep edebilecektir.

6. SİGORTA, HASAR, KAZA VE HIRSIZLIK HALİNDE SORUMLULUKLARA
İLİŞKİN HÜKÜMLER
6.1. Kiralayan, sözleşmeye konu her bir araç için limit ve koşulları ilgili mevzuata göre
belirlenen Zorunlu Trafik Sigortasını yaptıracaktır. Sigorta bedelini aşan bir zararın meydana
gelmesi halinde ihtiyari mali mesuliyet sigortasına başvurulacaktır. Kiralayan ilki araçların
teslim tarihinde olmak üzere, sigorta poliçelerini yıllık olarak yenileyecek ve İdare’ye
iletecektir.
6.2. İhtiyari mali mesuliyet sigortası beher araç ve kaza için en az 2.500.000-TL teminatlı
olacak, teminat tutarının %25’i oranında manevi tazminata ilişkin teminat sağlanacaktır.
Sigorta poliçesi kullanıcının eşi ve birinci derece yakınının kullanımından kaynaklanan riskleri
de kapsayacak şekilde düzenlenecektir.
6.3. Kiralayan zararın meydan gelmesinde kusuru bulunmadıkça, sorumluluğu sigorta
poliçesine dayanılarak sigortacıdan elde edilen meblağ ile sınırlıdır.
6.4. Araçların kullanımı esnasında maddi hasarlı bir kaza meydana geldiğinde ya da araç
çalındığında, poliçe hükümlerinden faydalanmak üzere, İdare ve/veya kullanıcı durumu
mümkün olan en kısa sürede Kiralayan’a bildirecek ve aşağıdaki prosedürü uygulayacaktır:
- Sadece maddi hasar ile sonuçlanmış trafik kazalarında, kazanın taraflarının kazanın oluş şekli
hususunda anlaşmaları durumunda, “Maddi hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı”
düzenlenecek; tutanaklar kazaya karışan tüm taraflarca ıslak imza ile imzalanarak
hazırlanacaktır. İkiden fazla motorlu aracın karıştığı trafik kazalarında veya gerek
görüldüğünde birden fazla form kullanılabilecek olup, her surette İdare’de bulunan nüsha ıslak
imza taşıyacaktır. Tutanak ile beraber araçlar kaza yerinden kaldırılmadan araçların fotoğrafları
çekilecek; sigorta hükümlerinden faydalanmak üzere tutanak ile birlikte tüm taraflara ait
Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) poliçesinin fotokopisini, ehliyet
fotokopisi ve ruhsat fotokopisi Kiralayan’a teslim edilecektir.

- Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise, kaza neticesinde
(yol, refüj, işaret lambası, otobüs durağı vb.) kamu mallarına zarar gelmiş ise, kazada sadece
3. şahıslara ait eşyalara zarar gelmiş ise, kazaya karışan araçlardan birinde veya birkaçında
trafik sigortası bulunmuyorsa, trafik kazası ölüm ve/veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa, aracın
çekilmesini gerektirecek yoldan çıkma, alttan darbe hasarlarında, aracı tıbbi endişelerle terk
ederek sağlık kurumlarına gidildiği hallerde ya da sürücülerden herhangi biri alkollü olarak araç
kullanıyor ise, kaza tespit tutanağı polis ya da jandarma tarafından tutulacaktır. Kullanıcı
tarafından söz konusu tutanak, alkol veya keyif madde bulunup bulunmadığına dair rapor, ,
kazaya karışanların kimlik ve sigorta bilgilerine dair evrak ve olay yerine ilişkin görüntüler
Kiralayan’a teslim edilecektir.
-Aracın çalınması veya gaspı halinde kullanıcı derhal emniyet güçlerine başvurup tutanak
düzenlenmesini sağlayacak ve durumu Kiralayan’a bildirecektir. Bu durumda sigorta
tazminatının lehtarı Kiralayan olacaktır. Aracın çalınmasında kullanıcının kusuru olup olmadığı
değerlendirilmeksizin, Kiralayan İdare’ye aynı segment ve özellikte ikame bir araç temin
edecek ve bu aracın tesliminden itibaren kira bedeli işletilecektir.
− Tutanak ya da polis raporu şartlarının oluşmadığı durumlarda, yukarıdaki şartları yerine

getirerek, kazanın gerçekleştiği durum bozulmadan, olay yeri ve araç fotoğrafları ile
desteklenmek suretiyle kullanıcının beyan ile sigorta işleme alınır. Beyan 5.000-TL’ye kadar
olan hasarlarda geçerli olacak ve yılda üç kez kullanım hakkı olacaktır.
6.5. İdare/kullanıcı, söz konusu tutanakların yetkili makamlarca usulüne uygun bir şekilde
tutulması için usulüne uygun başvuru yapmakla, usulüne uygun sağlık ve alkol raporları temin
etmekle, aracı sözleşmede belirlenenler dışında başkalarının kullanımına sunmamakla ve
Kiralayan’a yanlış ve yanıltıcı bilgi vermemekle yükümlüdür.
6.6. Aracın emniyeti suistimal suretiyle çalınması ve resmi mercilerce müsadere edilmesi
durumu ayrık olmak üzere, aracın çalınması ve/veya kaza sonucunda ilgili sigorta şirketince
tümüyle pert olduğu yönünde rapor düzenlenmesi halinde, sözleşmenin söz konusu araca
ilişkin kiralama hükümleri sona erecektir. Bu durumda taraflar yeni bir araç için bağımsız bir
kiralama sözleşmesi imzalayıp imzalamaması hususunda serbesttir.
6.7. Taraflar, hasar teminatı dışında kabul edilen kullanıcı hataları ve kanunda saklı haller ile
kullanıcının cezai sorumluluğuna ilişkin hükümler ayrık olmak üzere; araçlarda meydana
gelebilecek her türlü zarar ve hasarın, üçüncü kişiler ve bu kişilerin bedeni maddi ve manevi
zararları ile ölümlü kazalarda doğabilecek tazminat yükümlülüğünün Kiralayan tarafından
yaptırılacak sigorta poliçesi kapsamında olduğu hususunda mutabıktır. Kiralayan hiçbir surette
bu ödemeler için İdare’ye ya da kullanıcıya rücu etmeyecektir. Kiralayan, haksız rücu talepleri
ya da üçüncü kişilerden yöneltilen tazmin talepleri sebebiyle İdare’nin herhangi bir ödeme
yükümlülüğü ile karşı karşıya kalması halinde, bu talepleri bizzat karşılayacağını ya da sigorta
poliçesi kapsamında tazmin edeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
6.8. Kiralayan, işbu kiralama sözleşmesi süresince Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine
göre “araç işleten” sıfatını taşıdığını, her türlü kaza ve hasar halinde “araç işletenin
sorumluluğu” kapsamında borç ve mükellefiyetlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt
etmektedir.

7. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME
7.1. Sözleşme konusu tüm araçlar için aylık kira bedeli …….-TL +KDV’dir.
7.2. Kiralama bedeli, araçların teslim tarihinde ilk faturalandırma olmak üzere, kullanımı takip
eden her ayın ilk haftasında, Kiralayan tarafından düzenlenen faturanın usulüne uygun şekilde
İdareye tebliğ üzerine 7 (yedi) gün içinde, Kiralayan’ın bildireceği hesaba, taraflarca mutabık
kalınan ödeme yöntemi ile ödenir.
7.3. Araçlar için öngörülen yıllık kilometre limitinin 10.000 km’ye kadar aşılması halinde ilave
bedel talep edilmeyecektir. Kullanımın 10.000 km’den fazla olacak şekilde limitin altında
kalması halinde ise; bir sonraki yıl, bu azalma oranından az olmayacak şekilde tarafların
mutabık kalacağı oran kadar kira bedelinde indirim yapılacaktır.
7.4. Sözleşme bedeli her yıl artış dönemindeki son on iki ayın ÜFE/TÜFE ortalaması oranında
artırılacaktır. Sigorta prim bedelleri, artırılan kira bedeline dahil olup; Kiralayan enflasyon
oranında, vergi ya da sigorta prim oranlarında/maliyetlerinde artış sebebiyle, belirlenen bu
artışın üzerinde bir talepte bulunmayacaktır.
7.5. Damga vergisi ödeme yükümlülüğü Kiralayan’a aittir.Kiralayan tarafından damga
vergisinin ödendiğine dair dekont İdare’ye sunulacaktır.

8.SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SONA ERMESİ:

8.1. Sözleşme taraflara herhangi bir tazmin yükümlülüğü doğurmaksızın, tarafların
sözleşmenin süresinin uzatılması yönünde bir mutabakata varmadıkları takdirde, sözleşmenin
olağan süresi sonunda ve sadece söz konusu aracın kiralanması ile sınırlı olmak üzere, aracın
çalınması veya teknik olarak onarılamayacak halde olduğuna dair ekspertiz raporunun temin
edilmesi ve bu raporun İdare’nin itirazına uğramaması halinde sona erer.
8.2. Taraflardan her biri, yazılı bildirimde bulunmak ve feshin haksızlığının ispatlanması
halinde haksız fesih sebebi ile doğan zararı talep etme hakkı saklı kalmak koşulu ile;
- Diğer tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, ihlalin
giderilmesi için yapılan yazılı bildirime rağmen kusuru olmaksızın 15 gün içinde ihlali
gidermemesi,
- Taraflardan birinin iflasının açıklanması, tasfiye sürecine veya kayyum idaresine sevk
edilmesi, konkordato ilan etmesi veya bu maddede açıklanan süreçlere başvurması, borcunu
ödeyemez hale gelmesi, mal varlığının önemli bir kısmını yitirmesi halinde sözleşmenin tek
taraflı feshini talep edebilir.
8.3. İdare işbu sözleşmede yer alan mücbir sebeplerin varlığı halinde bir hafta önceden yazılı
bildirimde bulunmak üzere, araçların tümünü ya da bir kısmını, sürekli ya da geçici olarak iade
etme hakkına sahiptir. Bu durumda araçların iade tarihinden kira bedelleri işlemeyecek,
Kiralayan erken iade sebebiyle herhangi bir tazminat ya da cezai şart talebinde

bulunmayacaktır. Araçların tümünün bu sebeple iadesi, sözleşmenin feshi niteliğindedir. İdare
erken iade halinde o tarihe kadar tahakkuk etmiş kira bedelleri ile yükümlüdür.
9. ARAÇLARIN İADESİ:
9.1.Sözleşmenin olağan süresi ya da uzatılan süresi sonunda; İdare sözleşmenin bitimini takip
eden ilk iş günü araçları, her bir araç için düzenlenecek araç teslim tutanağı ile birlikte iade
edecektir.
İdare, Sözleşmenin bitiminde araçları Kiralayan tarafından bildirilecek yetkili personeline,
sonradan ilave edilmiş tüm aksesuarları izi kalmayacak şekilde çıkararak, teslim alınan tüm
resmi evrak, yedek ve orijinal anahtarlar, ruhsat ve sabit ekipman ile birlikte, olağan yıpranma
etkileri dahilinde, çalışır olarak iade etmekle yükümlüdür.
9.2. Sözleşmenin 8.2. ve 8.3. Maddesinde belirtilen fesih sebepleri ile sona ermesi halinde fesih
bildiriminin yapılmasına müteakip taraflarca mutabık kalınacak yer ve tarihte araçlar iade
edilecektir. Fesih halinde ya da sözleşmenin süresi sonunda, Kiralayan’ın haklı bir sebep
olmaksızın belirlenen tarihte araçları iade almaması halinde, İdare’nin sözleşmeden
kaynaklanan herhangi bir borcu ya da kira ödeme yükümlülüğü kalmayacak olup, alacaklının
temerrüdü hükümleri uygulanacaktır.
9.3. Kiralayan’ın, araçları İdare’nin adresi ya da kendisinin yasal ticari adresinden başka bir
yerde iadesini talep etmesi halinde araçların söz konusu yere sevkine ilişkin tüm sorumluluk ve
masraf yükümlülüğü Kiralayan’a ait olacaktır.
9.4. Araçların iadesi esnasında, teknik şartnamede belirtilen kilometre limitinin altında bir
kullanımın tespiti halinde, İdare’ye limit altındaki kilometre değeri kadar bedel iadesi
yapılacaktır.
9.5. Araçların sözleşme sonunda ya da taraflarca mutabık kalınacak iade tarihinde İdare
tarafından haklı bir sebep olmaksızın iade edilmemesi halinde, Kiralayan’ın sözleşmede
belirlenen tutar üzerinden gecikilen her bir gün için kira bedeli talep etme hakkı saklıdır.
9.6. Taraflar’ın “Araç İade Tutanağını” imzalamasıyla birlikte araçlar iade edilmiş sayılacaktır.
Araç İade Tutanağı ile araçların İdare tarafından iade edildiği, iade tarihi ve iade anındaki
kilometresi teyit edilmiş olur.

10. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Taraflar, Sözleşme süresi ile sınırlı olmamak üzere mevzuattan kaynaklanan açıklama
yükümlülükleri haricinde, bu Sözleşme’nin kurulması aşamasında ve sonrasında birbirlerinden
edindikleri her türlü idari, hukuki, ticari, mali, teknik, finansal bilginin gizli bilgi olduğunu
kabulle; bu bilgileri ve 6698 sayılı Kanunun kapsamında kişisel veri niteliğindeki diğer
bilgileri, gizli tutacaklarını, üçüncü kişiler ve sözleşmenin ifası ile doğrudan ilgili olan birim ve
personeli dışında kimse ile paylaşmayacaklarını, kabul ve taahhüt eder.
Taraflar sahibi oldukları ve birbirlerine aktardıkları Kişisel Veriler açısından ilgili mevzuat
kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olduğunu ve bu doğrultuda gerekli yükümlülükleri
gereği gibi yerine getirdiklerini ve getireceklerini,

Birbirine aktarılan Kişisel Verileri, Kanun’a uygun olarak elde ettiklerini ve işlediklerini;
işleme ve aktarıma ilişkin olarak Kanun kapsamında ilgili kişilere aydınlatma yükümlülüğünü
gereği gibi yerine getirdiğini ve açık rızalarını aldığını, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza
bulunmayan işleme ve/veya aktarım faaliyetlerinin ise Kanun kapsamındaki istisna (yani
aydınlatma yükümlülüğü ile açık rıza gerektirmeyen işleme ve/veya aktarım) şartlarını
taşıdığını,
Birbirlerine aktarılan Kişisel Verilerin sahibi ilgili kişilerin işleme ve aktarıma yönelik açık
rızalarını geri çekmeleri ve/veya Kişisel Verilerin silinmesine yönelik taleplerini iletmeleri
durumunda, diğer tarafa bu verilerin silinmesi için gerekli bilgilendirmeyi yapacağını, aksi
halde bir diğerinin maruz kalabileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceğini,
Birbirine aktarılan Kişisel Verilerin işlenme amacı ile işlenme sürelerini açık ve anlaşılır bir
şekilde belirteceğini; aktarıma konu Kişisel Verilerin doğru ve güncel olduğunu, belirli, açık ve
meşru amaçlarla işlenmiş olduğunu ve Kişisel Verilerin işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı
ve ölçülü olduğunu kabul ve taahhüt eder.
Tarafların birbirlerine bildirdiği her tür yazılı metin, ticari ve diğer bilgiler gizli bilgi sayılır.
Taraflardan herhangi birinin gizli bilgiyi üçüncü bir kişiye açıklaması halinde gizli bilgiyi
açıklayan Taraf diğer tarafın uğradığı doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmekle
yükümlüdür.
11.SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ ve DEĞİŞİKLİĞİ
Bu Sözleşme ile kararlaştırılan esaslardan birinin ya da bir kısmının hükümsüz olması ya da
ileride hükümsüz hale gelmesi durumunda Sözleşme'nin tamamı bundan etkilenmeyecek, diğer
hükümler uygun olduğu ölçüde uygulanmaya devam edilecektir.
Taraflar, hükümsüz olan bu düzenlemenin yerine almak üzere, bu Sözleşme'yle güdülen
ekonomik amaçlara uygun hüküm üzerinden anlaşılacaktır. Bu Sözleşme' de yapılacak
değişikliklerin geçerliliği, ancak her iki tarafın yazılı mutabakatı ile sağlanabilir.
12. SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMEZLİĞİ
Kiralayan bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri bizzat ve ancak yetkili personeli
aracılığı ile sağlamak zorundadır; sözleşmeden doğan yükümlülüklerini İdare’nin yazılı onayı
olmadan üçüncü kişilere devredemez.Aksi halde bu devirden kaynaklanan zararı tazmin hakkı
saklı kalmak üzere İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilcektir.
13. İHTİLAFLARIN HALLİ
Sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilaflarda, İstanbul Anadolu Adliye Mahkemeleri ve
icra daireleri yetkilidir.
14. MÜCBİR SEBEP
Doğal afetler, salgın hastalıklar, fırtına, sel, deprem, yangın, savaş, nükleer ve kimyasal
serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar, grev,
lokavt veya diğer memur ve işçi hareketleri, malzeme, yakıt, daimi teçhizat nakliyelerindeki
kazalar veya işin yavaşlamasına sebep olacak sair durumlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla
mücbir sebep olarak kabul edilir. Bu durumlardan herhangi birisinin ortaya çıkması halinde ve

devamı süresince Taraflardan herhangi biri, diğer tarafın edimini yerine getirememesinden
dolayı herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Taraflar salgın hastalık başta olmak üzere, İdare’nin faaliyetini aksatacak ve dolayısı ile
sözleşme konusu araçların kullanımını önemli derecede azaltacak ya da sözleşme konusu aracın
tahsis edildiği personel sayısında azalmanın araçlara duyulan ihtiyacı da azaltması halinin,
sözleşmenin İdare tarafından devamını engelleyecek zorlayıcı bir sebep olduğu, bu sebeple
İdare’nin bu sözleşme hükümlerine göre erken iade hakkının bulunduğu konusunda mutabıktır.
Taraflar mücbir sebep yüzünden sözleşmenin uygulanma imkanı bulunmayan süresi boyunca
uzatılabileceğine ya da mücbir sebep teşkil eden durumun 2 (iki) aydan uzun sürmesi halinde,
Sözleşmenin sona erdirilebileceğine karar verme hususunda serbesttirler.
15. TEBLİGAT VE BİLDİRİMLER
Tarafların yukarıda belirtilen adresleri yasal tebligat adresleri kabul edilmekte olup; adres
değişikliğine giden taraf bunu en geç bir hafta içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmekle
yükümlüdür. Aksi halde, mevcut adrese usulüne uygun şekilde yapılmış tebligatlar tebliğ
edilmiş sayılır.
İşbu Sözleşme aslı İdare’de , tasdikli sureti Kiralayan’da kalmak üzere, …../……./2020
tarihinde, tek asıl nüsha olarak imzalanmış olup, araçların teslim tarihi itibariyle yürürlüğe
girecektir.
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