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1.0 TANIMLAR; 
 
 

Bu doküman ve eklerinde geçen; 
 

 
ĠDARE : DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ ve OKUL YÖNETĠMĠNĠ, 

 

 
YÜKLENĠCĠ : Üzerine ihale yapılan ve Ģartname/sözleĢme imzalanan istekliyi, 

 
Teklif  Ġsteme   Dokümanı  (TĠD)   :  Ġsteklilere  talimatları  da  içeren  Teklif  Alma 

ġartnamesi,  Ġdari  ġartnameler  ile  yaptırılacak  iĢleri  de  kapsayan  teknik  Ģartnameler, 

sözleĢme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri öncelik sırasına göre içeren ihale 

dokümanını, ifade eder. 
 
2.0 ĠġĠN TANIMI, KAPSAMI VE SÜRESĠ ; 

 
2.1  ĠĢin Tanımı: DarüĢĢafaka Eğitim Kurumları ve Cemiyet bünyesinde çalıĢan tüm 

öğrctmen ve personelin ikametgahları ile Maslak okul kampusu arasındaki,ve Anadolu Yakası 

bağıĢçı siteleri personellerinin gece vardiyası çalıĢmalarında evlerinde alınıp 

kurumlara,kurumlarda alınıp evlerine ulaĢımlarını sağlamak ayrıca DarüĢĢafaka Eğitim 

Kurumları öğrencilerinin hafta içi/sonu dershane, gezi, tiyatro, piknik, sportif faaliyetler vb. 

etkinliklerine  Ģartname maddelerine uygun  nitelikte,  yeterli  sayı  ve  adette  servis  aracının 

temin  edilerek  ĠDARE'   nin belirleyeceği mesai saatleri ve güzergahlar içerisinde ulaĢım 

hizmetinin, bu akit devam ettiği sürece ulaĢımları ile (servisi) ilgilidir. 
 

2.2  ĠĢin Kapsamı: ĠĢin kapsamı, yukarıda iĢin tanımında belirtilen hususlar çerçevesinde 

ve detayları Ģartname eki teknik Ģartname listesinde verilen kalemlerden oluĢmaktadır. 
 

2.3  ĠĢin Süresi: YÜKLENĠCĠ arasındaki yapılacak sözleĢme ............ tarihinde yürürlüğe 

girecek ve .........tarihinde sona erecektir. Verilen fiyat teklifleri 2013-2014 Eğitim 

Dönemini kapsamaktadır. Verilen fiyat tekliflerinin geçerlilik süresi,    ihale tarihinden 

itibaren en az 30 takvim günü geçerli olacaktır. Taraflar sözleĢmenin yenilenmeyeceğini 

sözleĢmenin sona ereceği tarihten bir ay öncesinden yazılı olarak ihbar etmek zorundadır. 



 
 
 
 
 
 

3.0 GENEL ESASLAR ; 
 

3.1  ĠĢ,  ihale dokümanı  ve  Ģartnamelerde belirtilen  iĢlerin,  DarüĢĢafaka Cemiyeti 

personelleri ve DarüĢĢafaka Eğitim Kurumlan öğrencileri ve öğretmenleri ve 

etkinlik servis ulaĢımlarını kapsamaktadır. 
 

3.2  Uygulama  sözleĢme  ve  Ģartnameleri,  teklif verilmeden  önce,  olabilecek  hata, 

uyumsuzluk, sözleĢme kapsamında belirsizlikler açısından incelenecek, böyle bir husus tespit 

edildiği   takdirde   ĠDARE'  ye   bildirilerek,   söz   konusu   hatalar,   sözleĢme 

imzalanmadan önce giderilmiĢ olacaktır. 
 

3.3 ĠDARE  tarafından teklif alınan Ģartnamesi ekinde verilebilecek diğer 

doküman/açıklamalara  tam   olarak   uyulacaktır. Ġsteklilerce  gerekli   görülen   diğer 

dokümanlar MASLAK kampüsünde incelenebilecektir. 
 

3.4  YÜKLENĠCĠ' ye taahhüdün tamamlanmasına kadar, gerek iĢ süresince, gerekse 

herhangi bir Ģekilde uzayan süre içinde, teklif fiyatı dıĢında malzeme, araç, gereç ve iĢçilik 

rayiçlerinin artması gibi nedenlerle hiç bir Ģekilde zamlı bedel ve fiyat farkı verilmez. 

Bakanlar Kurulunca çıkmıĢ veya çıkarılacak fiyat farkı kararnameleri uygulanmaz. Ödeme Ģekli 

SözleĢme'de belirtilmektedir. 
 

3.5 ĠDARE tarafından Ģartname Ģartlarına göre yapılacak olan günlük, haftalık, aylık 

değerlendirme sonucuna göre eksik görülen, uygulanmayan hususlar için ödemelerde 

eksiltme yapılabileceği Ģartını YÜKLENĠCĠ peĢinen kabul etmiĢtir. 
 

3.6 Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar ĠSTEKLĠLERE aittir. 

ĠDARE,   ihalenin  seyrine  ve  sonucuna bakılmaksızın, ĠSTEKLĠ'   nin üstlendiği  bu 

masraflardan dolayı hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. 
 

3.7 YÜKLENĠCĠ, ĠDARE' nin yazılı onayını almadan iĢi baĢka firma veya Ģahıslara devir ve 

temlik edemez, taĢeron tutamaz veya üçüncü Ģahıslara yaptıramaz. 
 

3.8 YÜKLENĠCĠ fiyat teklifini her Ģey dahil (akaryakıt, köprü, otoban, otopark, vb) olarak 

verecektir. 
 

3.9.  SözleĢme  ve  Ģartnamede,  teklif  verilmeden  önce,  olabilecek  hata,  uyumsuzluk, 

sözleĢme kapsamında belirsizlikler açısından incelenecek, böyle bir husus tespit edildiği 

takdirde  ĠDARE'  ye  bildirilerek,  söz  konusu  hatalar  sözleĢme  imzalanmadan  önce 

giderilmiĢ  olacaktır.  ġartname  ve  sözleĢme  maddeleri  arasında  çeliĢki  olması  halinde 

ĠDARE lehine olan hükümler geçerli olacaktır 
 

.. 
 

3.10 TaĢıma hizmeti yapacak Yüklenici’in adlarına tescilli taĢıtların koltuk sayısı,taĢınacak 

toplam öğrenci sayısının ,taĢınan okul bazındaki beĢte/üçte bir oranından az olamaz. 
 

3.11 Belirtilen beĢte/üçte bir kuralının uygulanması esnasında aynı sözleĢme kapsamında özmal 

servis taĢıtı sözleĢme kapsamındaki okulda çalıĢtırılması zorunlu olup,birden fazla okulda 

sözleĢme kapsamında özmal olarak gösterilmez/kullanılmaz. 



 

 

4.0 - SORUMLULUKLAR; 

YÜKLENĠCĠ: 

 
4.1 Araçların teknik olarak servise hazır edilmesinden, 

 
4.2 ġartname maddelerinin gerektirdiği hizmeti eksiksiz olarak yerine getirmekten, 

 
4.3 ġoförlerin M.E.B Okul Servisleri yönergesi hükümlerine uygun olarak hareket 

etmelerini sağlamaktan, 
 

4.4 Okula varıĢ ve okuldan ayrılıĢ saatlerine uymaktan, 
 
 

 
4.5 Personel listelerini hazırlayarak ĠDARE onayına sunmaktan, onaylanmıĢ liste ve 

güzergahları uygulamaktan, 
 

4.6 Ġndirme bindirme noktaları ve servis güzergahlarına uyulmasından, 
 

4.7 Araç içi düzenin sağlanmasından, 
 

4.8 Etkinlik için ĠDARE' ce verilecek güzergahları uygulamaktan, 
 
 

 
4.9 Etkinliklere gidiĢ ve geliĢ saatlerine uymaktan, 

 
4.10 Trafik kurallarına uygun, emniyetli ve güvenlikli yolculuk yapılmasını sağlamaktan, 

 
4.11 YÜKLENĠCĠ,  ĠDARE'   ye karĢı  direkt olarak  sorumludur.  Servis hizmeti; 

Belirlenen güzergah, saat ve öğrenci ve personel listelerine göre yürütülür. 
 

ĠDARE: 
 

4.2.1 Öğrenci ve personel ve öğretmen listelerinin hazırlanmasından, Cemiyete varıĢ ve ayrılıĢ 

,  etkinliklere  gidiĢ-  geliĢ  saatlerine  uymaktan  ve  güzergah  değiĢiklikleri  ile  ilave  servis 

ihtiyaçlarını zamanında YÜKLENĠCĠ' ye bildirmekten sorumludur 
 

5.0 - ARAÇLARDA ARANACAK NĠTELĠKLER ; 
 

5.1. Etkinliklerde kullanılacak servis araçları; 16 KiĢilik minibüsler için  en çok 5 yaĢ, 25 kiĢilik 

midibüs ve 45 kiĢilik otobüsler için en çok 12 yaĢında olacaktır. Görünüm açısından trafik 

kurallarına uygun olan araçlar ĠDARE' nin onayı alınarak servise konacaktır. 
 

5.2. Tüm araçlar Karayolları Trafik yasasının ilgili tüzük ve yönetmeliklerinin Ģehir içi 

taĢımacılığı kurallarına uygun olacaktır. 
 

5.3. Tüm servis araçlarının iç ve dıĢ görünümleri teknik aksam ve tertibatları itibariyle 

tamamıyla yeterli halde olacak, temizliğine günlük olarak dikkat edilecektir. 
 

5.4. Servis araçlarının her birinde cep telefonu bulundurulacak ve araç hareket halinde iken 

Ģoförün görüĢme yapması gerektiği durumlarda, kulaklık kullanılacaktır. 
 

5.5. Her aracın vasıf ve özellikleri, özel izin belgesi, ruhsat ve diğer evrak için zorunlu trafik 

sigortası, egsoz muayenesi, periyodik muayene, kasko ve koltuk sigortasına iliĢkin poliçeleri 

eksiksiz olacaktır. Belgelerin birer fotokopisini iĢe baĢlama tarihinden 5 gün önce ĠDARE' ye 

verilecektir. 



5.6. Araçlarda yangın söndürücü, klima, kalorifer ve kanunun aradığı yolcu emniyetine 

iliĢkin her türlü tertibatı eksiksiz ve çalıĢır durumda olacaktır. 
 

5.7. ĠDARE' nin onay vermediği araçlar servise çıkarılamayacaktır.  Sık arıza yapan ya daçeĢitli 

nedenlerden dolayı öğrenci ve personel memnuniyeti sağlanamayan araçlar en geç 3iĢ günü içinde 

YÜKLENĠCĠ tarafından değiĢtirilecektir. Aracın bir ayda en az 2 defa arızanedenlerinden dolayı 

yolda kalması halinde sık arıza yaptığı kabul edilecektir. Araçların değiĢtirilmesi durumunda 

yeni araçlar için mutlaka ĠDARE 'nin onayı alınacaktır. 
 

5.8. Okul Servis araçlarında koltuk araları standartlara uygun olmalıdır. Okul servis araçlarında 

koltukların konuĢlandırılmaları fabrikada acil çıkıĢa müsaade edecek ve boydan boya koridor 

bırakacak Ģekilde yapılmalıdır. 
 

5.9. Tüm koltuklarda her bir öğrenci için 3 noktalı emniyet kemeri olmalıdır. 
 

5.8  Okul Servis araçları ABS fren sistemine sahip olmalıdır. 
 

5.9. Okul Servis araçlarının her türlü aydınlatma sinyal ve ıĢık sistemleri çalıĢır olmalıdır. 
 

5.10 . Okul Servis araçlarının lastikleri eskimemiĢ ve kaplama yapılmamıĢ olmalı ve dot tarihleri 

(lastik fabrika çıkıĢ tarihleri) 2 yıldan yaĢlı olmamalıdır. 
 

5.11. Okul servis araçlarının ısıtma ve havalandırma ve klima sistemleri çalıĢır durumda olmalıdır 
 

5.12  Herhangi bir nedenle Okul servis aracının değiĢmesi gerektiği takdirde servise konacak 

yeni taĢıt bu Ģartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen özelliklere sahip olmalıdır 
 
 
 

5.13. Firma, ön koltuklara öğrenci oturtulan servis araçlarında fabrika çıkıĢlı air bag 

bulundurmalıdır. 
 

5.14 .Firma, taĢıma ve hizmet amacıyla kullanacağı okul servis araçları için araç takip sistemi 

kullanmakla yükümlüdür. Kurulacak sistem on line olarak araç takibine imkan verecek ve araç 

hızlarını günlük olarak yazılı ve grafikli raporlayacak Ģekilde olmalıdır 
 

6.0 - SÜRÜCÜLER ÎLE ĠLGĠLĠ YÜKÜMLÜLÜKLER ; 
 

6.1. ġoförler ve rehber öğrenci Türk Ceza Kanunun 103, 104,109,188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerinde belirtilen suçlardan   affa uğramıĢ olsa bile 

hüküm giymemiĢ olacaklar ve Ģoförler   E sınıfı sürücü belgesi için 3 yıllık, B sınıfı Sürücü 

Belgesi için 5 yıllık sürücü belgesine sahip olacaklar ayrıca asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak 

ölümlü trafik kazalarına karıĢmamıĢ olacaklar, alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını 

ihlal nedeniyle   sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamıĢ olacaktır. Bu belgeler   

YÜKLENĠCĠ   tarafından  her 3(üç)  ayda bir yenilenerek  DARÜSSAFAKA CEMĠYETĠ 

Destek Birim Yöneticisi' ne elden teslim edilecektir 
 

6.2. YÜKLENĠCĠ,   servis  Ģoförlerine  Psiko   teknik   kart   fotokopilerini  ĠDARE'   ye 

imzalanan sözleĢme tarihinden itibaren 15 içinde kadar fotokopilerini verecektir. Psiko- 

teknik kartı olmayan Ģoförler görevden alınacaklardır. 
 

6.3. Tüm servisler süresince Ģoför ve ilgili personel, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullariçin 

tanımlanan Kıyafet Yönetmeliğine uygun Ģekilde giyimli olacaktır. ġoförler kravat takacak 

ve YÜKLENĠCĠ tarafından belirlenecek tek tip gömlek giyeceklerdir. ġoförler, günlük tıraĢlı 

ve temiz giyimli olacaktır. 
 

6.4. Servis Ģoförleri servis esnasında kesinlikle sigara içmeyecektir. 
 

6.5. Etkinlik Servis Aracı, içkili, uykusuz ve yorgun olarak kullanılmayacaktır. ĠDARE'nin 

YÜKLENĠCĠ 'ye karĢı tüm sözleĢmesel ve yasal haklan saklı kalmak kaydıyla, Ġçkili araç 

kullandığı belirlenen ġoför YÜKLENĠCĠ tarafından derhal değiĢtirilecek ve Ģoförün o ayki hak 

ediĢinden 500 TL. ceza kesilecektir. 



6.6. YÜKLENĠCĠ, adına görev yapan Ģoför ve ilgili personellerin her birinin sosyal 

güvenlik yönünden güvence altında olduğunu gösterir sigorta numaralarını içeren bir listenin 

kopyasını imzalanan sözleĢme tarihinden itibaren 15 içinde ĠDARE' ye verilecektir. 

YÜKLENĠCĠ ödeme belgelerini gösteremediği takdirde 600 TL hak ediĢinden ceza olarak 

kesilecektir. 
 
 
 

6.7.ġoför'lerin ve ilgili personellerin, davranıĢlarında tekrarlanarak gözlemlenen 

memnuniyetsizlikler halinde  YÜKLENĠCĠ   ile  görüĢülerek,  ĠDARE'   nin  söz  konus 

personellerin değiĢtirilmesine iliĢkin talebini( 5 ) beĢ takvim günü içinde YÜKLENĠCĠ 

tarafından derhal yerine getirilecektir. 
 
 

 
6.8.  Servis Aracını kullanacak Ģoför ve ilgili personellerin kimlik ve evrakı (nüfus 

cüzdanı,ikametgah ilmühaberi, ehliyet, araç ruhsatı, sabıka kayıtları) isim ve telefonları ile 

tüm servis Araçlarının plaka numaraları yazılı olarak   imzalanan sözleĢme tarihinden itibaren 

15 içinde ĠDARE' ye verilecektir. ĠDARE,  eğitim dönemi baĢlamadan önce, uygun 

gördüğü bir tarihte servis araçları ve Ģoförlerini kontrol edecek ve ĠDARE' ce uygun 

görülmeyenler servise çıkarılmayacaklardır. ĠĢbu Ģatname/sözleĢmenin devamı süresince 

ĠDARE'nin uygun görmediği ve değiĢtirilmesini istediği Ģoför veya ilgili personel, karĢılıklı 

mutabakat ile değiĢtirilecek, yerine uygun vasıflarda olanı görevlendirilecektir. 
 
 

 
6.9. Okul servis araç sürücüleri kullandıkları araca uygun en az beĢ yıllık sürücü belgelerine sahip 

olmalıdır 
 

6.10 Okul servis araçları sürücüleri öğrenci taĢıma iĢinde deneyime sahip olacaktır. Firma, tüm 

sürücüler için öğrenci taĢımada deneyim, aldıkları eğitimler, fiziksel ve mental durumlarını ortaya 

koyan sağlık belgelerini ve drug abuse testi sonuçlarını Komisyon’ a vermekle yükümlüdür. 
 

7.0 - TAġIMA HĠZMETĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÜKÜMLÜLÜKLER ; 
 

7.1. Araçlar ĠDARE' nin bildireceği saatlerde ve noktalardan hareket edecektir. 
 

7.2. YÜKLENĠCĠ, ĠDARE' nin öğrencilerini ve personellerini taahhüt ettiği yere kadar 

götürüp getirmekle yükümlüdür. 
 

7.3. Her aracın servis yapacağı güzergahları ĠDARE tarafından tespit edilecektir. Önemli bir 

sebep olmadıkça bu güzergaha Ģoförler aynen uyacaktır. Servis esnasında Ģoförler daima 

mevcut kurallara uygun seyredecektir. 
 

7.4. Servis esnasında yada indirme-bindirme esnasında gerek öğrenciler gerekse ikinci 

Ģahıslar gerekse Ģoförün uğrayacağı her türlü zarar-ziyan YÜKLENĠCĠ tarafından 

karĢılanacaktır.  Bu konuda  ĠDARE'  ye  herhangi  bir sorumluluk  devredilemez. 

YÜKLENĠCĠ doğacak olaylardan oluĢan ödemeleri yapmaz ise bu zarar YÜKLENĠCĠ' ye 

yapılacak i l k ödemeden mahsup edilecektir. 
 

7.5. TaĢıma servisi esnasında herhangi bir kaza, istenmeyen bir durum veya TaĢıma servisini 

aksatacak  bir olay meydana  gelmesi  halinde  acil  tedbirler derhal  alınmakla birlikte, 

YÜKLENĠCĠ durumu anında ĠDARE ilgililerine telefonla bildirecek ve aynı gün yazılı bir rapor 

sunacaktır. Bu raporda olay, meydana geliĢ Ģekli, neler yapıldığı ve benzeri bir olayın 

yinelenmemesi için YÜKLENĠCĠ ve tarafından alınması gereken önlemler açık bir Ģekilde 

belirtilecektir. Kaza durumunda tam teĢekküllü bir Ambulas çağrılması ve/veya bir sağlık 

kuruluĢu ile öğrenim yılı boyunca bu servisi vermek üzere anlaĢma yapılması YÜKLENĠCĠ 

sorumluluğundadır. 
 

7.6.  YÜKLENĠCĠ, talep edildiği takdirde, bir öğretim yılı içinde müĢteri memnuniyetini 

ölçmek üzere okulun hazırladığı   ankete katkıda bulunmak ve   sonuçlarını  ile birlikte 

değerlendirmekle yükümlüdür. 



7.7. Servis araçlarının zorunlu bir sebep ile gecikmesi, servise çıkamaması veya arıza 

yapması halinde YÜKLENĠCĠ, öğrencileri ticari taksi ile okula/etkinlik alanına taĢıtacak, her 

taksinin ücreti YÜKLENĠCĠ tarafından ödenecektir. 
 
 
 

7.8. OKUL YÖNETĠMĠ, etkinliklerde kullanılacak araç ihtiyaçlarını YÜKLENĠCĠ 'ye en az 

2(iki) gün önceden yazılı olarak bildirecektir. 
 

7.9.  YÜKLENĠCĠ, etkinlik servis araçlarını hareket saatinden en az 30 dakika önceden 

servislere ayrılan park yerlerinde hazır olmalarını temin edecektir. 
 

7.10. YÜKLENĠCĠ,  sürücülerinin yerleĢim yerleri içinde trafiğin akıĢına göre en fazla 50 

km/saat , otoyolda en fazla 90km/saat hızla seyretmelerini sağlamakla yükümlüdür. 
 

7.11. ĠDARE  ekli   listede  yazılı  güzergahları her zaman  değiĢtirmeye, iptal etmeye, 

artırmaya veya yeni güzergahlar tesis etmeye yetkilidir. 
 

7.12. YÜKLENĠCĠ, DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ' nin tüm Öğrenci, Öğretmen ve/veya 

çalıĢanlarını yılda bir defa olmak üzere hafta içi veya hafta sonu piknik-gezi-seminer vb. 

hizmetleri için toplu olarak veya ayrı ayrı gidiĢ ve dönüĢ ulaĢım hizmeti verecek ve bu 

hizmetler karĢılığında hiçbir ücret talep etmeyecektir. 
 

7.13.   YÜKLENĠCĠ, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'nde yazılı diğer hususları 

yerine getirmekle yükümlüdür. 
 

8.0  FEVKALADE HALLERDE VE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA 

UYGULANACAK  HUSUSLAR; 
 

8.1. ĠDARE,   olağandıĢı sebeplerden dolayı   (grev, yangın,   su  baskını,  deprem,  halk 

hareketleri, savaĢ, vb.) veya gerekli gördüğü durumlarda servisleri günün Ģartlarına göre 

azaltmakta, artırmakta veya tamamen iptal etmekte serbesttir. YÜKLENĠCĠ bu durumda hiç bir 

talepte bulunamaz. 
 

8.2. Yukarıdaki durumların ortadan kalktığına ĠDARE tarafından karar verilmesi ve iĢin 

baĢlatılması halinde YÜKLENĠCĠ servis hizmetini sözleĢme Ģartlarında aksatmadan devam 

ettirmekle yükümlüdür. 
 

9.0 - SĠGORTA ; 
 

9.1.  Servis araçları Karayolları Trafik Kanunun Zorunlu kıldığı kanuni her türlü sigorta 

iĢlemini yaptırılmıĢ olarak servise baĢlayacaktır. Ayrıca YÜKLENĠCĠ,  öğrencilerin ve 

personellerinin gidiĢ-dönüĢ saatleri içindeki taĢıma esnasını kapsayacak Ģekilde 3. ġahıslara karĢı 

mali mesuliyet sigortası yaptıracak, bu sigortayı belgeleyen poliçeleri SözleĢme'nin baĢladığı 

ay içinde ĠDARE' ye ibraz edecek, yenilenen poliçeleri ĠDARE' nin talep etmesini beklemeden 

ĠDARE 'e ulaĢtıracak, ödemediği poliçeler ve/veya mali mesuliyet sigortası ile ilgili her türlü 

sorumluluğu ĠDARE' yi mesul tutmadan üstlenecek ve söz konusu sigortanın yapılmamasından 

doğacak her türlü kanuni yükümlülüğü kayıtsız Ģartsız üzerine alacaktır. YÜKLENĠCĠ aĢağıda 

belirtilen teminatlara göre sigortaları yaptıracaktır. TaĢıma esnasında araç için yaptırılmıĢ bu 

koltuk sigorta  sayısından fazla öğrenci kesinlikle taĢınmayacaktır.Servis araçlarının her biri, 

her bir koltuğu kapsayacak Ģekilde koltuk sigortasına sahip olacaktır. YÜKLENĠCĠ aĢağıda 

belirtilen teminatlara göre sigortaları yaptıracaktır. 
 

a)  3. Şahıs mali mesuliyet sigortası teminatları 
 

ġahıs baĢına bedeni  : 50.000  TL 

Kaza baĢına bedeni : 150.000 TL 

Kaza BaĢına maddi  : 50.000  TL 

b)  İşveren mali mesuliyet sigortası teminatları 



ġahıs baĢına bedeni : 50.000  TL 

Kaza baĢına bedeni    : 150.000 TL 

9.2.  Tüm sigorta poliçelerine ait ve diğer bütün kanuni sigorta giderleri YÜKLENĠCĠ'ye aittir. 
 
 

 
10.0 - DENETĠM ; 

 
10.1.  Bu Ģartnamenin yürürlüğü süresince ĠDARE servis araçları ve Ģoförleri her türlü 

denetleme hakkına sahip olup, denetimler, EK.3'teki form üzerinden yapılacaktır. ĠDARE 

tespit ettiği her eksik bulgu/durum karĢısında ceza kesilmesine yetkilidir YÜKLENĠCĠ buna 

uyacağını kabul ve taahhüt eder. 
 

10.2.  ġartnamede  belirtilen hususların  takibinden  ve  denetiminden  ayrıca  aksak  giden 

hususların ĠDARE'yc periyodik olarak raporlanmasından, YÜKLENĠCĠ direkt sorumludur. 
 
 
 

11.0 - MASRAF VE ÖDEMELER ; 
 

11.1.  ĠDARE ekli listede belirtilen güzergahlara göre araç baĢına belirtilen hizmet bedelini, 

fatura kesim tarihinden 30 gün sonra firmanın belirleyeceği banka hesabına YÜKLENĠCĠ adına 

ödeyecektir. 
 

11.2.  YÜKLENĠCĠ, ĠDARE' nin belirlediği güzergahlara göre vermiĢ olduğu fiyatlar l yıl 

geçerli olup Ģartnamenin bitiĢ tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun fiyatlarda artıĢ 

yapmayacaktır. 
 

11.3.  ġartnamenin  devamı  esnasında  YÜKLENĠCĠ'   nin  Ģoförleri  ve  2.  Ģahıslar  ile 

aralarındaki her türlü alacak; (özlük hakkı) sorumluluğu YÜKLENĠCĠ' ye aittir. 
 

11.4.  Araçların her türlü bakım onarım ve tamir masrafları  ile servis esnasında ortaya 

çıkabilecek  diğer  masraf ve  ödemelerin  sorumlusu  YÜKLENĠCĠ  olup  bundan  dolayı 

ĠDARE' den hiç bir ek ücret talebi yapılmayacaktır. Ayrıca bu Ģartname/sözleĢmeden doğan her 

türlü vergi, resmi harç ve ödemenin sorumluluğu da YÜKLENĠCĠ 'ye aittir. 
 

12.0 - ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN GEREKEN BELGELER VE YETERLĠ K 

ġARTLARI; 
 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekmektedir: 
 

12.1.  ĠSTEKLĠ'  nin, Öğrenci etkinlik servisleri ile ilgili mevcut bilgileri edinmiĢ, iĢin 

niteliğini olabildiğince anlamıĢ, iĢin kapsamı ve niteliği, iĢin tamamlanması için gerekenlerin neler 

olduğu, servis araçlarının temin edilememesinin süre uzatım nedeni olamayacağı hususları 

hakkında bütün bilgilere sahip olduğunu  beyan etmiĢ olması, 
 

12.2. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

clektronik-posta adresi, 
 

12.3.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 
 

a)   Gerçek kiĢi olması halinde,  ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ,  ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğuyılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 



12.4 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküler 
 
 
 
 
 

Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
 

a)  Tüzel kiĢi olması halinde,  ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortaklan, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteriri 

Ticaret sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri. 
 
 
 
 
 
 

b)ĠSTEKLĠLER, Teklif alma Ģartnamesi ve eki ihale dosyasında bulunan bütün evrakları, Ģartname ve 

sözleĢme örneklerini (elektronik ortamdakiler dâhil) okuyup kabul ettiklerini beyan ederek, ihale 

dokümanının her sayfasını firma kaĢesi ile mühürleyip, imzalayacaklar. 

 
12.5.  Yüklenicinin  tercihen en az 3 yıldır Ġstanbul’ daki minimum 30 araçlı en az 3 adet özel okula 

hizmet veriyor olması 
 
12.6. Yüklenicinin   bünyesindeki servis araçlarının en az 10 adetinin(17’ lik araç) minimum 3 yıldır 

kendisine ait(özmal) ve Ģartnamede belirtilen okul Ģartlarına uygun olması 
 
 
 

12.7. Firma, 100.000 (iki yüz kırk bin) TL tutarında kesin teminat mektubu; 50.000 TL tutarında geçici 

teminat mektubu verecektir. Bu teminat mektubunun ulusal bir bankadan alınması gerekmektedir. 
 
13. GEÇĠCĠ TEMĠNAT 

 
13.1) Geçici Teminat DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ emrine tanzim edilecek olup, teminat miktarı 

50.000 TL tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
 

13.2  )  Geçici teminatın  para  veya  tahvil  olarak  verilmesi durumunda, bunların DARÜġġAFAKA 

CEMĠYETĠ Muhasebe veznesine yatırılması ile alınacak makbuz, teklif evrakına eklenecektir. 
 

13.3 ) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya iĢin 

uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere, kısımlara bakılmaksızın ortaklardan  biri veya birkaçı 

tarafından karĢılanabilir. 
 

13.4)   Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 

teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (45) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 
 

13.5) Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Ġdare tarafından istenilen 

katılma Ģartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 
 

14.0 TEKLĠF USULÜ; 
 
Ġhale teklif birim fiyat bedel esaslarına göre yapılacaktır. Teklifler, aĢağıda belirtildiği Ģekilde hazırlanacak ve 

kapalı zarf ile verilecektir: 
 
14.1 Üzerine 'BİRİNCİ ZARF' yazılmıĢ olan zarfa; 

 
a)  Teklif Ġsteme  Dokümanı ve ekleri (SözleĢme Tasarısı, Ġdari ġartname, Teknik 

ġartnameler, varsa Zeyilname vs...),(dokümanların her sayfası imzalanıp, 

mühürlenecektir.) 



b)  Madde 12.0' de istenen belgeler, konulacaktır. 
 

14.2  Üzerine "-İKİNCİ ZARF''' yazılmıĢ olan zarfın içine; 
 

a) Teklif fiyatını belirten teklif mektubu, 
 
(EK 1) "Teklif Mektubu" (örneğine uygun olarak hazırlanacaktır), 

 
(EK 2) Teklif Birim Fiyat Cetveli/örneğine uygun olarak hazırlanacaktır) 

 
. 

 
 
Konulacaktır. 

 

 
14.3"DIġ ZARFIN" içine; 

 

 
a)"BĠRĠNCĠ ZARF", 

b)"ĠKĠNCĠ ZARF", 

KapatılmıĢ olarak, birlikte konulacaktır. "DIġ ZARF" üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, 
tebligata esas açık adresi, idarenin ve teklife konu iĢin adı yazılacaktır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli 

tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaĢelenecektir. YÜKLENĠCĠ  teklifini Madde 15.0 'a uygun 

Ģekilde ĠDARE'ye teslim edilecektir. 
 

15.0 TEKLĠF VERME TARĠHĠ VE YERĠ ; 
 

Teklifler en geç 18 .11.2013     tarihine kadar DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ Maslak Kampusu 

DarüĢĢafaka Cad. No: 14 Maslak Sarıyer ĠSTANBUL, adresinde bulunan DESTEK BĠRĠMĠ  'ne elden 

veya Kargo ile teslim edilmiĢ olacaktır. Geç gelen ve/veya belirtilen adresten baĢka yerlere verilen teklifler 

dikkate alınmaz. 
 

16.0 ġARTNAME HARĠCĠ TEKLĠFLER ; 
 
Bu Ģartname hükümlerine uymayan teklifleri dikkate almak veya almamak hususunda DARÜġġAFAKA 

CEMĠYETĠ tamamen serbesttir. 
 
 

 
17.0  TEKLĠFTEN GERĠ DÖNÜLMEYECEĞĠ ; 

 
Ġstekliler vermiĢ oldukları tekliften geri dönemeyecekleri gibi teklif mektuplarını da geri 

alamazlar.Ġstekli herhangi bir nedenle teklifinden geri döndüğü takdirde, ayrıca bir uyarı, hüküm ve 

mahkeme  kararına  gerek  kalmaksızın  verdiği  teminat   mektubu  DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ 

adına gelir kaydolunur. 
 

18.0  TEKLĠFLERĠN GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ ; 
 
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha 

kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif sahipleri 

bu süre içinde teklifleri ile bağlı olacaklardır. Ġhtiyaç duyulması halinde ĠDARE, teklif geçerlilik 

süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde ĠSTEKLĠ'den talepte bulunacaktır. 

ĠSTEKLĠ,  ĠDARE'  nin  bu  talebini  kabul  edebilir  veya  reddedebilir.  ĠDARE'  nin  teklif  geçerlilik 

süresinin uzatılması talebini reddeden ĠSTEKLĠ' nin teminatı iade edilecektir. 
 

18.0  TEKLĠFLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ; 
 
DARÜġġAFAKA  CEMĠYETĠ,  4734  sayılı  Kamu  Ġhale  Kanununa  tabi  değildir.  Ġhaleyi  yapıp 

yapmamakta, kısmen yapmakta ya da iĢi dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 



19.0   SÖZLEġMENĠN YAPILMASI; 
 
ĠSTEKLĠ, teklifinin kabul edildiği kendisine tebliğ edildiği tarihten baĢlayarak, ĠDARE ile sözleĢmeyi 

akdetmeye mecburdur. Ġstekli bunlara uymadığı takdirde teklifinden geri dönmüĢ sayılır ve 16.0 

Madde hükümleri uygulanır. 
 

 
 
 
 
 

20.0 TEKLĠF FĠYATA DÂHĠL OLAN MASRAFLAR ; 
 

20.1 Her türlü sözleĢme giderleri ile ĠSTEKLĠLERĠN Ģartnamenin uygulanması sırasında ilgili 

mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaĢım, nakliye ve 

her türlü sigorta giderleri teklif birim fiyata dâhildir ve ĠSTEKLĠ' ye aittir. 
 

20.2 (21.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artıĢ olması yâda benzeri yeni gider 

kalemleri oluĢması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artıĢ ya da 

farkları karĢılayacak payı içerdiği kabul edilir; YÜKLENĠCĠ, söz konusu bu artıĢ ve 

farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 
 
21.0   TEBLĠĞLER; 

 
Teklif  verme  neticesi  yapılması  gerekecek  hukuki  ve  idari  bütün  tebliğler  ĠSTEKLĠ'  nin  teklif 

mektubundaki adresine yapılır. 
 
 

22.0  TEKLĠF ALMA ġARTNAMESĠNĠN EKLERĠ ; 

EK l : TEKLĠF MEKTUBU 

EK 2 : GÜZERGAHLARA GÖRE PERSONEL SERVĠS TAġIMA TARĠFESĠ TEKLĠF BĠRĠM 

FĠYAT CETVELĠ 

EK 3: BAĞIġÇI SĠTELERĠ GECE VARDĠYASI SERVĠS HĠZMETĠ KM BĠRĠM FĠYAT 
 

EK 4: DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ HAFTA SONU VE HAFTA ĠÇĠ ÖĞRENCĠ ETKĠNLĠK 

BĠRĠM FĠYAT CETVELĠ 



EK.1 
 
 

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SERVİS TAŞIMACILIĞI 

 
İŞLERİ 

 
 

TEKLĠF MEKTUBU 
 
 

DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞl'NA 

Teklif Sahibinin ; 

Adı Soyadı / Ticari Unvanı, Uyruğu : 
Tebligata esas açık adresi                 : 

 
Bağlı olduğu vergi dairesi ve no'su   : 
Telefon ve faks numarası : 

 

Elektronik posta adresi (varsa)         : 
 

Ġdarenizce  2J.06.2013 CUMA sunu, saat 14.00' de ihalesi yapılacak olan DARÜŞŞAFAKA 

CEMİYETİ HAFTA İÇİ/SONUÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ VE PERSONEL SERVİS 
TAŞIMACILIĞI İŞLERİ 'ne ait ihale dokümanlarını tamamen okuduk, inceledik ve aynen 
kabul  ettik.  ĠĢin  birim  fiyat  tariflerini  tetkik  ettik,  herhangi  bir  ayrım  ve  sınırlama 
yapılmadan bütün Ģartlan kabul ediyoruz. 

 

1- Söz konusu iĢi, bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir 
iĢ 
kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam bedel 
karĢılığında 
yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. 

 

2- Teklif cetvelinde  yer alan  her bir  iĢ  kaleminin  miktarının  ve  mahiyetinin 
ihale 
dokümanında yer alan teknik Ģartnameye uygun olduğunu kabul ediyoruz. 

 
3- 4734 sayılı Kanunun 17/d maddesi gereğince ihale konusu iĢ için kendimiz veya 

baĢkası 
adına  doğrudan  veya  dolaylı   olarak  asaleten   veya  vekâleten  birden   fazla 
teklif 
vermediğimizi beyan ediyoruz. 

 

4- En düĢük bedelli teklifi yâda herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda 
olmadığınızı 
biliyor ve kabul ediyoruz. 

 

Ġhale konusu iĢle ilgili olmak üzere Ġdarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer iĢlerde, 
Ġdarenizin çıkarlarına aykırı düĢecek hiçbir eylem ve oluĢum içinde olmayacağımızı 
taahhüt ediyoruz. 

 

Saygılarımızla, 
 

Tarih:.        .../2013 
 

AD SOY AD / UNVAN 
(KAġE-ĠMZA) 



 

 
EK-2 

 

 
 
 
 
 

GÜZERGAHLARA GÖRE PERSONEL SERVİS 
 

TAŞIMA TARİFESİ TEKLİF BİRİM FİYAT CETVELİ –KDV HARİÇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONEL SERVİS GÜZERGAHLARI 
 

1 - Nolu Servis Güzergahı (Anadolu Yakası) E-5’ten 2. Köprü (Gidiş-dönüş 
 

yaklaĢık 140Km.) 
 

Kartal (Uğur Mumcu)– Maltepe (E5 Üstü) - Küçükyalı (Karayolları ) – Bostancı (Gösteri Merkezi) – 
 

Çekmeköy( Madenler)-Kavacık(Tem Üzeri) – Maslak Okul Maslak Kampüsü 
 
 
 

2 . Nolu Servis Güzergahı (Anadolu Yakası) Minübüs Yolundan 
 

Sahrayicedit- Göztepe- Ziverbey(Müjdat Gezen Sanat Mrkz Önü) - SelamiçeĢme (Kadıköy Evlendirme Dairesi 
 

Altunzade(Capitol)- Ġstinye (Seba Konutları)- Maslak 
 
 
 

3) . Nolu Servis Güzergahı (Avrupa Yakası) 
 

ġirinevler- Bakırköy-Merter-BayrampaĢa-GaziosmanpaĢa-Maslak Kampüs 



EK:3 DarüĢĢafaka Cemiyeti BağıĢçı Siteleri, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi,Maltepe Özel 
 

Bakım Ünitesi  Gece Vardiyası Personel Servisleri 
 
 
 
Anadolu Yakasında bulunan kurumlarımızda (  Maltepe Özel Bakım Ünitesi, Maltepe Fizik Tedavi 

Merkezi,  Maltepe,Yakacık,ġenesenevler, Maltepe Rezidansları)görevli personellerimizin gece vardiyası 

çalıĢmalarında 22:00-  01:00 saatlerini kapsayan süre içinde evlerinden alınıp , kurumlardan gece 

vardiyasından çıkan personellerin evlerine bırakılmaları ile ilgili servis hizmeti ilgili olarak Ġstanbul ili 

sınırları için km baĢına birim fiyat verilecektir . . Anadolu Yakası ilçelerinin  , Yakacık, Maltepe, 

ġenesenevler lokasyonuna göre güzergah fiyatları verilecektir 



EK: 4 
DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HAFTA SONU VE HAFTA İÇİ 
ETKİNLİKLERİ TEKLİF BİRİM FİYAT CETVELİ 

 
 

S.NO 

 
BÖLGE 

GİDİŞGELİŞ (ÇİFT YÖN) FİYAT TEKLİFİ 

45' LİK ARAÇ ÜCRETİ 27' LİK ARAÇ ÜCRETİ 16' LIK ARAÇ ÜCRETİ 

1 ANADOLU HİSARI    
2 ANADOLUKAVAĞI    
3 AVCILAR    
4 BEBEK    
5 BEŞİKTAŞ    
6 BELGRAD ORMANI    
7 BAKIRKÖY    
8 BAHÇELİEVLER    
9 BÜYÜKÇEKMECE    
10 BAHÇE Ş EH İ R    
11 BAĞCILAR    
12 BAYRAMPAŞA    
13 BAĞLARBAŞI    
14 BOSTANCI    
15 BEYKOZ    
16 ÇAPA    
17 DARICA    
18 ESENLER    
19 EYÜP    
20 EM İ RGAN    
21 ETİLER    
22 ENKA OKULLARI(MASLAK)    
23 FERAHEVLER    
24 FLORYA    
25 FATİH    
26 İSTİNYE    
27 KAĞITHANE    
28 KADIKÖY    
29 KARTAL    
30 KURTKÖY    
31 LEVENT    
32 MECİDİYEKÖY    
33 MASLAK    
34 MALTEPE    
35 PENDİK    
36 SARIYER    
37 SEFAKÖY    
38 SULTANAHMET    
39 ŞİŞLİ    
40 TAKSİM    
41 TARABYA    



 

42 TOZKOPARAN    

43 ULUS    
44 UNKAPANI    
45 ÜMRANİYE    
46 ÜSKÜDAR    
47 YAKACIK    
48 YEŞİLKÖY    
49 ZEYTİNBURNU    

 

 
 

FİYATLAR KDV HARİÇ VERİLECEKTİR. 


