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FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİNE İLİŞKİN TEKNİK 

ŞARTNAME 

 

Madde 1- İŞİN KONUSU:  

1.1. FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ bünyesinde  personel transferi ve diğer ulaşım   ihtiyaçlarının     

taşınması, gerektiğinde seyahat ve görevlerde kullanılmak üzere, toplam bir adet dizel  

yakıt kullanan otomatik vitesli hizmet aracı kiralama işidir. 

Madde 2- İŞİN SÜRESİ VE İŞE BAŞLAMA TARİHİ:  
2.1. Kiralama işlemleri aşağıda belirtilen araçlar olup  01.04.2021 tarihinde FMV Işık 

Üniversitesi Şile yerleşkesinde teslim edilecektir. Kiralama süresi 2+1 (3 yıl) yıldır. 

 

Madde 3- KİRALAMA HİZMETİ ALIMI YAPILACAK ARAÇ MİKTARI VE 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:  

3.1. (1) Adet D segment: 2020 veya 2021 model (sıfır km sedan tipi, 1850-2001 cc motor 

hacimli, en az 150 PS ve üstü güçte, Dizel, 4+1 oturma kapasiteli, 7  ileri otomatik vitesli, 

dijital klima, Bluetooth ve ekran özelliği, ABS fren sistemi, led ön farlı, yokuş kalkış destek 

sistemi, yağmur sensörü, ön ve arka park sensörü, car play, sürücü ve yolcu hava yastıkları, 

yan hava yastıkları, perde hava yastıkları, deri/kumaş koltuk döşemesi, konfor, iç ve dış 

ekipmanları ile donanım olacaktır. Ayrıca araçların hepsinde stepne lastik olmalıdır.  

( Renk Tercihi : Siyah  veya gri renk tonları olacaktır.)Planlanan teslim 01.04.2021 tarihinde 

teslim edilecektir.  

 

Madde 4- KİRALAMA YAPILACAK ARAÇLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR: 

4.1. Araçlar ,Trafik Kanununda belirtilen özellikte olmalıdır. Mevzuat gereği yetkili mercilerce 

istenecek belgelere sahip olmalıdır. Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü tüm malzemeler 

(takoz, zincir, çekme halatı, sağlık seti, stepne, yangın söndürme cihazı, reflektör vs.) 

bulundurulacaktır. 

 

4.2. Araçların tüm teknik göstergeleri (Km, motor devri, akaryakıt göstergesi, sıcaklık ve hız 

göstergeleri vs.) çalışır vaziyette ve sağlam olmalıdır.  

4.3. Araçlar, klima/iklim klima (Isıtma - Soğutma) sistemine sahip olmalıdır. 

4.4. Kiralanacak araçlarda, kapıların ve camların şoför kontrolünde kullanılabilmesi için 

gerekli donanım (çocuk kilidi) bulunmalıdır.  

4.5. Kiralanacak olan araçlarda HGS takılı olmalıdır.  

4.6. Kiralanan araçlarda,  araçlar teslim noktasından IŞIK ÜNİVERSİTESİ’nin belirlediği 

kişiler tarafından kontrolleri sağlanarak alınacaktır. Hiç bir hasar durumu kabul 

edilmeyecektir. 

4.7.Yüklenici araçlarda GPRSve Navigasyon cihazı  bulunduracaktır.. 

4.8. Yüklenici tarafından hizmete sunulacak araçlar yeni durumda olacak 2020 yada 2021 

model ve sıfır km.halinde olacak. 

4.9. Araçların motorlu taşıtlar vergisi, muayene, trafik sigortası, tam kasko ( rent a car kaskosu 

olmayacak Işık Üniversitesinin onayladığı kasko olacak) ile koltuk sigortaları vb. tüm yasal 

yükümlülükleri yüklenici tarafından yerine getirilmiş olacaktır. Yüklenici her araca ait söz 

konusu yükümlülükleri yerine getirdiğine dair belgelerin birer örneğini işe başlar iken idareye 

vermek zorundadır. 

4.10. Kiralanacak araçların arızalanması, kaza yapması, bakım ve onarımda kalması nedenleri 

ile aracın 1 (bir) günden fazla İdarede olmadığı durumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde aynı 
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özelliklere sahip başka bir vasıta yüklenici tarafından temin edilerek hizmetin devamı 

sağlanacaktır. 

4.11.Kiralanacak araçlar yıllık 60.000 km. kullanım hakkı olacak, 3 yıl için 180.000 km. 

kullanım hakkı olacak, kiralama dönemi sonunda +/- (çok/az) 10.000 km’ye kadar ücretler 

talep edilmez. 

4.12. Kiralanan araçların her 50.000 kilometrede 4 adet lastik, yada diş derinliğinin 3 mm’nin 

altına düşmesi nedeniyle lastikleri değiştirilir. Ayrıca kiralama dönemi boyunca her araç için 

4 adet kış lastiği de olmalıdır. 

4.13. Araçların periyodik bakımları yetkili servislerde yada firma tarafından belirlenen 

yerlerde yapılacak olup, bedeli kiralama firması tarafından ödenecektir. 

4.14. Kaza, hasar vb. durumlarda araç servise bırakıldıktan sonra en geç 24 saat içinde yeni bir 

ikame araç verilmelidir.  

4.15. Araçların fenni muayeneleri idare tarafından yapılacak olup, tüm ücretleri kiralama 

firması tarafından karşılanır. 

4.16. Kiralanacak araçların bakım, onarım, servis, kaza vb. durumlar ile teknik şartnamede 

belirtilen yüklenici firmaya ait diğer sorumlulukları yerine getirmek için idare ile yüklenici 

firma arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere yüklenici firma tarafından bir yetkili 

görevlendirilecek, kimlik bilgileri işe başlama tarihinde idaremize bildirilecektir.  

4.17. Hizmet süresi sonunda yüklenici firma, araçların yıpranmasından dolayı idaremizden 

tamir ve bakım vb. talebinde bulunmayacaktır. 

4.18. Sözleşme süresi içerisinde herhangi bir kaza sonrası yüklenicinin kiralamaya konu araç 

veya araçları pert veya ağır hasar kayıtlı hale gelir ise, yüklenici bu araçları tamir ettirip 

idarenin emrine sunamayacaktır. Yüklenici bu araçları muayene ve kabul komisyonunun kabul 

etmiş olduğu aynı marka ve model araçlarla veya araçların dengi ile değiştirecektir. 

Madde 5- YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ : 

5.1.Yüklenici araçlarla ilgili çıkabilecek hukuki, idari, teknik v.b. herhangi türdeki sorunun 

çözümündeki yetki ve sorumluluklarını devredemez, işini bizzat takip etmek zorundadır. 

5.2.Kiralanacak araçların tamir, bakım-onarım, yedek parça, her türlü kanuni giderleri ve 

gerektiğinde arızalanan parçaların tamiri ve değiştirilmesinde “tüm giderler” yükleniciye 

aittir. Kiralanacak araçların kullanım kitapçığında belirli kilometrede değişmesi öngörülen 

tüm parçaların ( triger kayışı, zincir v.b.) değişimine ait masraflar yükleniciye aittir. 

5.3.Yüklenici araçlarla ilgili yapılması gereken zorunlulukları, İdarenin hatırlatmasına gerek 

kalmaksızın, takip etmek ve yaptırmakla yükümlüdür. Yüklenici söz konusu 

yükümlülükleri yerine getirdiğine dair belgelerin birer örneğini İdareye teslim edecektir. 

5.4.Kiralanacak araçlara Yüklenici tarafından Full Kasko Sigorta Poliçesi ve Trafik Sigorta 

Poliçesi yaptırılacaktır. Kasko sigorta poliçesi ve Trafik Sigorta Poliçesi bedelleri 

yükleniciye aittir. Sürücü kusuru aranmaksızın ölüm ve sakatlanmayla sona eren kazalarda, 

kazada ölenlerin varisleri ile sakat kalanlara (Üçüncü şahıslara gelebilecek her türlü zarar 

ve ziyan dahil) kasko sigortası tarafından ödenebilecek en yüksek tazminat bedeli firma 

tarafından poliçe kapsamına aldırılacaktır. 

5.5.Hizmet süresi sonunda Yüklenici, araçların yıpranmasından dolayı idaremizden tamir, 

bakım ve onarım masrafı, temizlik masrafı ve araç değer kaybı v.b. adı altında herhangi bir 

talepte bulunmayacaktır. 

 

Madde 6- İDARENİN SORUMLULUKLARI: 
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6.1. Kiralama firması tarafından  aylık kira bedellerine ait faturalar her ay başından kesilerek 

ve 30 gün vade ile ödenir. 

6.2. Köprü, otoban ve özel otoyollara ait geçişler ay sonunda hesaplanıp geçiş listesi ile beraber 

idareye faturalanıp  bildirilecek, 30 gün vadeli olarak ödemesi yapılır. 

 

Madde 7- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER : 

7.1. İş bu Şartnamede ve ihale dokümanında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili Kanun, 

Yönetmelik ve Genelge hükümleri uygulanır. 

Madde 8- SON HÜKÜM : 

8.1. İş bu Teknik Şartname 8 (sekiz) madde ihtiva etmektedir.  

 


