
Sayfa 1 / 15 

 

 

 

 

 

DOĞRUDAN TEMİN İLANI 
 

IĞDIR BİLİM VE SANAT MERKESİ 

 

T.C. IĞDIR Valiliği tarafından desteklenen BENİM ATÖLYEM” Projesi kapsamında (bilgisayar atölyesi) 2017 

Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan 

Temin Usulü ile mal/hizmet alımı yapılacaktır. 

 

1) İdareye İlişkin Bilgiler  

a) Kurumun Adı, Adresi  Yararlanıcı Adı:Iğdır Bilim Ve Sanat Merkezi 

Adresi:14 Kasım Mh. Yiğit Sk. No 17 
b) Telefon/Faks No/E-Posta  Tel: 4762270500 

 

c) İrtibat Kişisi, Tel:   Selahattin PAMUK 5333909803 

2) Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın  

a) Niteliği, Türü, Miktarı  Bilgisayar alımı 

b) Teslim Yeri  Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi 

3) Doğrudan Temin İhalesi  

a) Referans Numarası 0008 

b) Yapılacağı Yer  Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi 

c) Teklifler İçin Son Teslim Tarihi ve Saati  ….02.2018 

 
4) Teklifler idarenin yukarıda belirtilen adresine elden veya posta ile Ek 2’de yer alan Teklif Sunum Formu 

kullanılarak yapılacaktır.   

5) Tekliflerin geçerlilik süresi, Doğrudan temin ihale süresinden itibaren en az 15 takvim günü olmalıdır.  

6) Teknik Şartnameyi karşılamayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik Şartnameyi karşılayan 

tekliflerden en düşük fiyatı veren teklif ihaleyi kazanacaktır. 

      7)    Teklif sonucu İdare tarafından açıklanacaktır.  

 

 

 

Ekler: 

 

1- Teknik Şartname 

2- Teklif Sunum Formu 
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MAL ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1. KAPSAM : 

 

Bu teknik şartname IĞDIRBİLİM VE SANAT MERKEZİ tarafından satın alınacak olan ve 

BENİMATÖLYEM adlı proje kapsamında kullanılacak olan malzemenin özellikleri ve mal alım işinin 

teslim şartlarını kapsar.                                                                                                 

 

İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 
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1.  

Bilgisayar  

İntel core i5.7400.3.00 ghz  

4 gb ddr4 2400 mhz 

Intel hd graphics 630 

 

4 

A
d
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2.  

Bilgisayar 

İntel core i7 disk 128 gb  

Yıc64ea (allı n one) 

Ekran boyutu 23.8 1 

A
d

et
  

 

 

    

3. TEKNİK DOKÜMAN 

3.1 Malzemelerin kullanımı için gerekli tüm dokümanlar malzeme ile birlikte verilecektir. 

  

4. MONTAJ 

Montajı, ara kabloları, elektrik tesisatı ve işçilik dâhil olacaktır. Tüm malzemeler gösterilen yerlere 

monte edilecektir. Montaj işi yüklenici firmaya aittir.  

 

5. GARANTİ ŞARTLARI 

Tüm ürünler en az 2 yıl firma garantili olacaktır. Kırık, bozuk ve çalışmayan ürünlerin değişimi ve 

iadesi peşinen kabul edilmelidir.  

 

4734/22(D) MADDESİNE GÖRE MAL, HİZMET ALIMLARI VE YAPIM 
İŞLERİNE AİT SÖZLEŞME 

 
Sözleşmenin Tarafları 
Madde-1: Bu sözleşme,bir tarafta (idare) Selahattin PAMUK ile diğer tarafta 
(yüklenici)................................................................................arasında yazılı şartlar dahilinde 
akdedilmiştir. 
 
Taraflara ilişkin Bilgiler 
Madde-2:  
Kurumun Adresi                         :14 Kasım Mahallesi Yiğit Sk. No.17 
Telefon/Faks No                        :2270500 
Yüklenicinin Tebligat Adresi       : 
Telefon/Faks No                        :............................................................ 
 
Sözleşmenin Konusu 
Madde-3: KDV Hariç,..........................................................................................TL'dir 
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Sözleşmenin Ekleri 
Madde-4: İhale dokümanı (İdari şartname-teknik şartname-yazılı açıklamalar Sözleşme tasarısı) bu 
sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup idareyi ve yükleniciyi bağlar. 
 
Sözleşmenin Süresi 
Madde-5: İşe başlama tarihinden itibaren 7 gündür. 
 
Malın/İşin Teslim Alma ve Muayene Kabul İşlemleri 
Madde-6: İdarenin Bildiriminden itibaren,.......takvim günü içinde mal/iş kurumumuzca 
denetim,muayene işlemleri yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.Muayene ve Kabul Komisyonunca veya 
kurum yetkilisince kabul edilmeyen mal/iş 3 gün içinde kurumun istediği malzeme ile değiştirilecek veya 
istenilen iş yapılacaktır.Aksi halde mal/iş tamamı reddedilecektir. 
 
Beyan ve Taahhütler 
Madde-7: Yüklenici, aşağıdaki kategorilerden veya durumlardan herhangi birine dâhil olmadığını 
beyan ve bunu bağlı bulunduğu ülkenin kanunlarına dayanarak ispatlamayı taahhüt eder: 

 bu ihale için sözleşme makamı olan proje sahibi kurumun kendisi ya da bağlı kuruluşları, 

 proje sahibi kurumun ortakları, 

 proje sahibi kurumun iştirakçileri, 

 proje sahibi kurumun denetiminde olan kişiler ve bu kişilerin yönetiminde yer aldığı şirketler, 

 çıkar ilişkisinde bulunanlar, 

 projenin ya da proje kapsamındaki bu ihalenin hazırlanmasında yer almış veya danışmanlık 
yapmış kişiler, 

 4734 sayılı kanunla yasaklanmış olanlar, 

 iflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi 
tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri 
askıya alınmış veya bu tür konularla ilgili süreçlerin muhatapları,  veya ulusal mevzuatta 
öngörülen süreçler dolayısı ile benzer durumlarda olanlar; 

 temyizi mümkün olmayan bir karar ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar, 

 görevlerini kötüye kullandıkları,  herhangi bir yoldan ispat edilenler, 

 T.C. Mevzuatına aykırı biçimde, sosyal sigorta primi veya vergi yükümlülüklerini yerine 
getirmeyenler, 

 dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak gibi suçlarından mahkûm olanlar, 

 idari ceza uygulamasına tabi olanlar. 
 
 
Ödeme Yeri ve Şartları 
Madde-8: Mal/işin kabulü ve ambar girişi yapıldıktan sonra kurumun ilgili birimince tahakkuk evrakının 
incelenmesinden sonra mevcut ödeneğe göre ödeme yapılacaktır. 
 
Garanti 
Madde-9:Garanti kapsamındaki malzemelerin,garanti süresi 1 yıldır 
 
Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu 
Madde-10: Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, 
teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine 
getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya idare 
personeline verilen zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklarında 4735 sayılı kanunun 
27'nci maddesi hükümleri uygulanır. Malın idarece kabulüne kadar korunmasından sorumludur. 
Diğer Hükümler 
Madde-11: Yüklenici, sigorta, güvenlik, ulaşım giderleri ile her türlü vergi resim ve harçtan (KDV Hariç) 
sorumludur. 
 
Anlaşmazlıkların Çözümü 
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Madde-12: Sözleşmenin uygulanmasında doğabilecek ihtilaflar Erzincan Mahkemelerinde ve 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri dairesinde 
çözülür. 
İmza 
Madde-13: Bu sözleşme...........Madde ve 2(iki) nüsha olarak taraflarca tam olarak okunup anlaşıldıktan 
sonra....../...../201… Tarihinde imza altına alınmıştır. 
 
NOT:Noter Tasdiki Gerekmez 
 
İDARE(İhale Yetkilisi)                                                                             YÜKLENİCİ 
 
 
 
İDARİ ŞARTNAME (İHTİYAÇ HALİNDE DÜZENLENECEKTİR) 
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DOĞRUDAN TEMİN İLANI 
 

IĞDIR BİLİM VE SANAT MERKESİ 

 

T.C. IĞDIR Valiliği tarafından desteklenen BENİM ATÖLYEM” Projesi kapsamında (öğrenci servisi  faaliyeti ) 

2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre 

Doğrudan Temin Usulü ile mal/hizmet alımı yapılacaktır. 
 

7) İdareye İlişkin Bilgiler  

a) Kurumun Adı, Adresi  Yararlanıcı Adı:Iğdır Bilim Ve Sanat Merkezi 

Adresi:14 Kasım Mh. Yiğit Sk. No 17 
b) Telefon/Faks No/E-Posta  Tel: 4762270500 

 

c) İrtibat Kişisi, Tel:   Selahattin PAMUK 5333909803 

8) Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın  

a) Niteliği, Türü, Miktarı  ÖĞRENCİ SERVİSİ  

b) Teslim Yeri  Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi 

9) Doğrudan Temin İhalesi  

a) Referans Numarası 0008 

b) Yapılacağı Yer  Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi 

c) Teklifler İçin Son Teslim Tarihi ve Saati  17.02.2018 

 

Kursun Adı Öğrenci 

Sayısı 

Kurs sayısı  Kurs Saati Kurs Tarihleri Günü 

Bilişim ve 

Yazılım 

Kursu 

24 2 4+4 Başlama/18.02.2018 

Bitiş      /17.02.2019 

Haftada 1 gün (Pazar) 

 

Görsel 

Sanatlar 

Kursu 

24 2 4+4 Başlama/18.02.2018 

Bitiş      /17.02.2019 

Haftada 1 gün (Pazar) 
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Müzik Kursu 24 2 4+4 Başlama/18.02.2018 

Bitiş      /17.02.2019 

Haftada 1 gün (Pazar) 

 

 

 

 

TEKNİK ŞARTNAME 
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1 

1 
IĞDIR MERKEZ 

 

IĞDIR BİLİM VE 

SANAT MERKEZİ 

18 40 1 
32 

2 IĞDIR MERKEZ 

 

IĞDIR BİLİM VE 

SANAT MERKEZİ 

18 40 1 

32 

3 IĞDIR MERKEZ 
 

IĞDIR BİLİM VE 

SANAT MERKEZİ 

18 40 1 
32 

4 IĞDIR MERKEZ 

 

IĞDIR BİLİM VE 

SANAT MERKEZİ 

18 40 1 

32 
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GENEL HÜKÜMLER: 

. 

a. Taşıma yapılan her  yerleşim biriminin öğrenci sayısında % 20, tüm güzergâhların toplam 

mesafesinde  %20 artış veya azalış olabileceği taşımacı tarafından kabul edilir. Her iki 

durumda da yüklenici İdareden herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. Taşınacak 

olan öğrencilerin ikamet ettikleri yerleşim birimi ile taşıma merkezi okul arasındaki 

belirlenen km.’lerde her hangi bir sebepten dolayı%10 ‘den fazla azalma olduğu takdirde 

yükleniciye ödenecek ücret, yeni belirlenen ölçüm üzerinden sözleşme fiyatlarına göre 

hesaplanarak ödenecektir. 

b. Taşınmak üzere birden fazla araç ile ihale edilen aynı güzergâhlardaki öğrencilerin 

sayısında herhangi bir nedenle azalma olması durumunda taşıma yapan araçların fazlası 

iptal edilerek, kalan araçlarla taşıma yapılacaktır.(Güzergâh iptali için ihale bedeli, taşıtın 

yaşı ve kapasitesine göre İdare istediği aracı seçme hakkına sahiptir.) Şayet taşınan okul 

veya okulsuz yerleşim birimi, herhangi bir nedenle, idarece taşımadan kaldırılırsa, 

güzergâha ait sözleşme iptal edilir. 

c. Yol yapımı ve/veya onarımı sebebiyle güzergâhların değişmesi veya uzaması halinde 

yüklenici ek ücret talep etmeyecektir. 

d. Taşıma merkezi okullarda yapılan/yapılacak olan bakım-onarım vb. nedenlerle eğitim-

öğretimin sürdürülememesi durumunda öğrenci taşıma işi ikinci en yakın ve/veya idarece 

uygun bulunan taşıma merkezi okula yapılacaktır ve yüklenici bu durumda İdareden 

ayrıca ücret talep etmeyecektir. 

e. Okul idareleri taşıma araçlarını ilçe dâhilinde yapılacak sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 

faaliyetlerle sıra ile yılda iki defadan fazla olmamak üzere adil bir şekilde ücretsiz olarak 

görevlendirebileceklerdir. 

f. Yüklenici işin devamı süresinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda ilgili mevzuatların 

öngörmüş olduğu tüm gereklilikleri yerine getirir. Yüklenicinin iş sağlığı ve güvenliği 

konusunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm 

olumsuzluklarda sorumluluk tamamen yükleniciye ait olup İdare herhangi bir sorumluluk 

altına girmez. Yüklenicinin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eksikliklerinin İdarenin iş 

sağlığı ve güvenliği uzmanlarınca belirlenmesi durumunda yüklenici personeli, yapılacak 

iş için gerekli şartlar oluşmadan çalıştırılmaz. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, 

mevzuatından kaynaklı gerekliliklerin yüklenici tarafından yerine getirilmemesi 

durumunda İdare bu hizmeti görmek üzere taşıt kiralayacak ve bundan doğacak her türlü 

malî ve kanuni sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. 

g. İş bu Şartnamede atıfta bulunulan Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Tüzük vb. mevzuatta 

İdarece öngörülmeyen, değişen veya kaldırılan hükümlerin bulunması durumunda bahse 

konu atıflar yürürlükte bulunan ama iş bu şartnamede yer verilmeyen, güncellenen, 

değişen ya da ilk defa yürürlük kazanmış mevzuata yapılmış sayılır. Yüklenici böyle bir 

durumun ortaya çıkması durumunda İdareye karşı herhangi bir hak iddia edemez.  

h. İş bu şartname ile şartnamenin dayanağını oluşturan ve dayanak bölümünde yer verilen 

mevzuat ile yer verilmeyen diğer mevzuatlar ve Bakanlık (MEB) emir ve talimatları 

arasında farklılık olması durumunda, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ile 

Bakanlığın yayımlanmış emir ve talimatları esas alınır. İstekli/istekliler sözleşmenin 

imzalanmasından önce, sözleşmenin imzalanmasından sonra da yüklenici böyle bir 

durumun ortaya çıkması durumunda İdareye karşı herhangi bir hak iddia edemez.  
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OKUL SERVİS ARAÇLARINDA ARANACAK ŞARTLAR 

 

 Taşımacılar tarafından okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, 

ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulundurulmalıdır. (EK: 1/1, EK: 1/2) 

b) Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 

cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah 

renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp 

söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır.  

(EK: 2) 

c)Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve 

pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet 

vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır. 

d)Okul servis araçlarında Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları 

Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an 

kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır. (Araç cinsine göre, minibüsler için doldurma kapasitesi en az 

1 kg. olan en az bir adet; otobüslerde doldurma kapasitesi 5 kg. olan en az iki adet yangın söndürme 

cihazlarının bulundurulması mecburidir. 

e) Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik 

(Havalı, Hidrolikliv.b.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde 

(Mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya 

akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır. 

f) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda 

bulundurulmalı ve 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır.  

g) Okul servis aracı olarak kullanılacak araçlardan minibüs ve otobüslerin ve benzeri taşıtların 

yaşlarının on iki yaşından küçük olması esastır.(2005 model ve üzeri), Taşıtların yaşı, fabrikadan 

imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.( Eğitim-öğretim dönemi iki 

mali yıl içerisinde olduğu için, taşıma yapacak araçların yaşları sözleşme imzalanan mali yıl içerisinde 

en az 2005 model ve üstü olacak olup, sözleşme imzalanan mali yıldan sonraki gelen takvim yılı için ise 

en az 2006 model ve üstü olacaktır.) 

h) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o 

araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere 

yazılarak sabit şekilde monte edilecektir. 

i) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak 

teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, diğer yolcu 

taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı 

işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır. 

j) Okul servis aracı; Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine 

uygun olmalıdır. 

k) Taşıtların kalorifer tesisatı, en soğuk havalarda dahi taşıtın içini 16 derecede ısıtacak güçte 

olacaktır. Egzoz gazından yararlanılarak ısıtma sistemi olmayacak, kalorifer tesisatı çalışırken koku ve 

gürültü yapmayacaktır. 

l) Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek 

için telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır. 

m) Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalıdır. 

 n) Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır. 

               o)   Taşınacak öğrencilerin isim listeleri, yol güzergâhı, indirme - bindirme durakları ile geliş 
gidiş saatleri okul yönetimi tarafından yükleniciye yazılı olarak bildirilir. Bu bilgiler sürücüler tarafından 
araçta görülebilecek bir yere asılır. Sürücü günlük gidiş-geliş yoklama işlemini yapar. Öğrenciler sabah 
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alındıkları yerden okula kadar gidiş - dönüşte aynı araçla taşınacaktır.Güzergahta araç değiştirme 
kesinlikle yapılmayacaktır.   
              ö. Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumlara öğrenci taşıma yapan araçlarda biçim ve şekli 
Müdürlüğümüzce düzenlenen formatta sürücüye ait, güzergah bilgilerini gösteren resimli araç tanıtım 
kartı bulundurulacaktır. 
           
           r. Taşıma işinde kullanılacak araçlarda en az 15 gün süre ile görüntü ve ses kaydı yapan araç içi 
kamera sistemi kurulu bulunacaktır. Eğitim öğretim yılı içerisinde araç değişikliği olması durumunda 
sisteme dahil edilen araçlarda kamera sistemi kurulu olmayanlara taşıma işi yaptırılmayacaktır. 
Sürücüler kayıt altına alınan görüntüleri haftanın bitimini takip eden pazartesi günü okul yönetimlerine 
vermek zorundadır. (Teslim edilecek kamera kayıtları sabah güzergah başlangıç noktasından son 
öğrencinin bırakıldığı okula kadar, akşam ilk öğrencinin okuldan alınıp güzergahtaki son öğrencinin 
araçtan inişine kadar geçen süreyi kapsayacaktır. Diğer zaman dilimlerine ait kayıtlar teslim 
edilmeyecektir.) Yüklenicinin bu sürelerin bitimi sonrasında araçlarında gerekli donanımı kurmaması 
durumunda İdare bu hizmeti görmek üzere taşıt kiralayacak ve bundan doğacak her türlü malî ve hukuki 
sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. 

9.Yüklenici ile Taşıma İşinde Çalışacakların Sorumlulukları ve Uyacağı Esaslar: 
1.Yüklenici ile Taşıma İşinde Çalışacaklar; 

a) Öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak taahhüt 

ettiği yere kadar götürüp getirmekle ve servis hizmeti sırasında taşıta her ne sebeple 

olursa olsun taşıma kapsamındaki öğrenci dışında herhangi bir yolcu almamakla,  

b)  Taşıt içi düzeni sağlamak, ilkokul/ortaokul statüsündeki okul öğrencilerinin inme ve 

binmeleri sırasında öğrencilere yardımcı olmak üzere gerekli tedbirleri almakla, 

c) Gerektiğinde ilgili belediyeden özel izin belgesi almakla, 

d)  Taşımacıların yanında çalışanlar, hizmet akdine tabi olup, bunların sosyal 

güvenlik yönünden sigorta işlemlerinin yaptırılması zorunluluğuyla, 

e)  Taşıma merkezi okul müdürlüğünce hazırlanan günlük çalışma çizelgesi ve yol 

güzergâhı planına uymak ve günlük olarak taşıma merkezi okul tarafından hazırlanan 

taşıma puantaj cetvelini imzalamakla, 

f)  Öğrenciyi olumsuz yönde etkileyecek söz ve davranışlarda bulunmamakla, 

g)  Kılık-kıyafeti ile ilgili tüm tedbirleri alarak temiz ve disiplin içerisinde bulunmakla,  

h)  Öğrencileri ders başlama saatinden 15 dakika önce taşıma merkezi okula bırakmak ve 

ders bitiminden 15 dakika sonrasına kadar taşıma merkezi okulun verdiği zaman 

çizelgesine uygun olarak evlerine taşımakla, 

i)  IĞDIR İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, gerekli görülen kurum/kuruluş ve kişilerle iş 

birliği yaparak okul servis aracı sürücülerinin uyacakları kurallar ve gösterecekleri 

davranışlar konusunda öğretim yılı başında ve uygun gördüğü zamanlarda yapacağı 

seminer vb.ne katılmakla yükümlüdür. 

j)  Taşıma işini yapan araçlarda taşıma süresince hiçbir siyasi partinin kullandığı amblem, 

afiş, slogan, pankart vb. bulundurulamaz. Bu araçlara benzer şekilde giydirme 

yapılamaz. 

I. Ayrıca; 

a) Öğrencilerin merkez okula getirilmesi ve alındıkları yere bırakılması sırasında her türlü 

sorumluluk taşıyıcıya aittir. 

b)  Taşıma işinin yürütülmesi ile yüklenicinin bu işle ilgili olarak çalıştırılacağı personel 

bakımından ceza ve hukuk yasaları ile İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

Karayolları Trafik Kanunu, Vergi Kanunları, SSK mevzuatı ile ilgili bütün kanunlar, 

Karayolları Trafik Tüzüğü, belediye nizamnameleri ve sair tüzük ve nizamnamelerine 

uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. 

c) Bu taşıma işi ile ilgili olarak makam mercii ve şahısların idare aleyhine açacakları dava 

ve takipleri İdare tarafından yükleniciye rücu ettirilecek ve bu yüzden İdarenin 
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uğrayacağı zarar ziyanı yüklenici karşılayacaktır. Yüklenicinin karşılayamaması halinde 

İdare, yüklenicinin alacaklarını ve teminatını gelir kaydedecektir. 

d) Yüklenicinin çalıştıracağı şoförler tecrübeli, İdare ve okul idaresi ile öğrencilere karşı 

saygılı ve adaba uygun hareket edeceklerdir. Bu kurallara uymayanlar yükleniciye şifai 

ve/veya yazılı olarak bildirildikten sonra yüklenici derhal gerekli tedbirleri alacak ve 

sonucunu İdareye bildirecektir. 

e) Servise konulacak araçlar; sağlam, her yönden temiz ve bakımlı,Karayolu Trafik Kanunu 

ile Karayolları Tüzüğü hüküm ve şartlarına göre mücehhez, bilumum teknik ve sağlık 

cihaz aksesuarı tam, kaloriferli olacak  olup okulun vereceği zaman ve güzergâh 

çizelgesine uyacaktır. 

f) Bu nitelikleri taşımayan taşıtlar ilk uyarmayı müteakip derhal servisten kaldırılacak 

yerine İdarece uygun görülen taşıtlar servise konulacaktır. Yüklenici bu hizmeti yapmak 

üzere uygun taşıt tahsis etmediği takdirde İdare bu hizmeti görmek üzere taşıt kiralayacak 

ve bundan doğacak her türlü malî ve kanuni sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. 

Yüklenicinin karşılamaması halinde alacak ve teminatlarını gelir kaydetmeye İdare 

yetkilidir. 

g) Yüklenicinin yukarıda belirtilen niteliklere haiz ve bu taşıma işinde kullanacağı araçların 

plaka numaraları ve modelleri sözleşme ekinde istenecektir.  İdarenin yazılı müsaadesi 

olmadan yüklenici bu taşıtları değiştiremeyecektir. Bu taşıtların ruhsat ve sürücü 

belgelerini de sözleşmeden önce İdareye verecektir. 

h)  Mevcut taşıtların birinin veya birkaçının arıza, kaza ve benzeri durumlardan dolayı 

bakım ve onarıma alınması halinde durumu derhal İdareye sözlü ve yazılı olarak 

bildirilecek ve yerine tahsis edilen taşıt, sözleşmede istenilen belgeleri tamamlaması 

kaydıyla İdare tarafından da uygun görülüp çalıştırılmasına izin verilirse servise 

konulacaktır.  Aksi halde bu hizmeti görmek üzere İdare taşıt kiralayacak ve bundan 

doğacak her türlü malî ve kanuni sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. 

i)  Yükleniciler İdareye bildirmiş oldukları şoför ve araçları iş bu teknik şartnamede 

belirtilen belgeleri önceden İdareye vererek ve idarenin onayını alarak 

değiştirebileceklerdir. 

j) Bu işle ilgili bilcümle UKOME’de yapılması gerekli teşebbüs, müsaade ve her türlü işlemi 

takip ve sonuçlandırma iş ve işlemleri yükleniciye aittir. Bu işlemden doğacak her türlü 

masraf, vergi, resim ve harçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

k) Okul servis araçlarında çalışanların Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince,( 

Türk Ceza Kanununun 102.103.104. 105. 109. 188 .190. 191. 194. 225. 226. 227. ve 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 35.maddesindeki sayılı haller)hüküm giymemiş olmak.) 

taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar 

bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı ve şeref ve 

haysiyeti kinci suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale 

alım - satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 

bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ile halk arasında kötü şöhreti 

bulunanlar bu hizmet işinde çalışamazlar. 

l) Araçlarda görevlendirilecek şoförlerin, son beş yıl içerisinde; asli kusurlu ve bilinçli 

taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmaları, alkollü olarak araç kullanma 

ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgelerinin birden fazla geri alınmamış olması 

gerekmektedir. 

m) Yüklenici taşıma işini yapan araç sahibine/sürücüsüne/çalışanına idare tarafından ödenen 

hak ediş bedelini aldıktan beş iş günü içinde ödeme yapmak zorundadır. Yüklenici adına 

öğrenci taşıma işi yapan araç sahiplerinin / çalışan şoförlerin taşıma ücretlerini 
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alamadıklarına dair İdareye bir başvuru olması ve ilgililerin ücretlerini almadıklarının 

idarece yapılan araştırma/inceleme sonucunda kesinleşmesi durumunda İdare tarafından 

bir sonraki dönemin hak ediş ücretleri yüklenici/yüklenicilere ödenmeyecek, alacağını 

alamayan araç sahiplerine/çalışanlara gerekli ödeme yapıldıktan sonra kalan hak ediş 

ödemeleri yapılacaktır. Şirket sahipleri Yükleniciler imzalı puantajları hazırlayarak aylık 

olarak idareye sunmak zorundadırlar. 

n) Bu şartnamede yer almayan hususlarla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır. 

İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir: 

a. Taşıma Aracının Gelmemesi: Taşıma esnasında İdarenin bilgisi dışında taşıtın 

gelmediği günler için yükleniciye taşıma ücreti ödenmeyeceği gibi,  İdarenin takdirinde 

olmak üzere önceki hak ettiği 3 (üç) güne kadarki taşıma ücreti de ödenmez. (Sabah okula 

geliş veya okul çıkışındaki servislerden herhangi birinin gelmemesi  de bu madde 

kapsamında değerlendirilir) 

b. Taşıma Aracına Yolcu Alma: Öğrencilerin dışında taşıma yapılan araçlara yolcu ve yük 

alındığı takdirde yükleniciye,  İdarenin takdirine göre 2 (iki) güne kadar hak ettiği taşıma 

ücreti ödenmez.  

c. İşe Erken Gelme ve Geç Kalma: Şartnamenin 9 maddesinin (I. Yüklenici ile Taşıma 

İşinde Çalışacaklar); (h) bendine göre işe erken gelinmesi veya geç kalınması (sabah 

öğrencilerin getirilmesi gerektiği saate ve akşam öğrencilerin okuldan alınması gereken 

saate) durumunda o gün için taşıma işinin yapılmadığı varsayılır ve yükleniciye o günlük 

hak edeceği ücret ödenmez.  

d. İzinsiz Araç ve Şoför Çalıştırmak: Yükleniciler, isimlerini İdareye bildirdikleri şoförler 

ile plakasını bildirdikleri araçlar dışında başka araç ve şoför çalıştırmayacaklardır.  

İzinsiz araç/şoför çalıştıran yüklenicilere İdarenin takdirine göre 4 (dört) güne kadar, bir 

önceki hak ettiği taşıma ücreti ödenmez. Yüklenici tarafından zorunlu durumlarda aracın 

veya sürücünün değiştirilmesi için gerekli bilgi ve belgeler sunularak idareden izin 

alınacaktır. 

e. Araçta Sigara Kullanmak: Ayrıca,  şoförlerin taşıma yapılan güzergâh boyunca trafik 

kurallarına uymamaları, sigara ve benzeri keyif verici madde kullanmaları halinde 

verilecek trafik cezalarına ilave olarak 4 ( dört) güne kadar bir önceki hak ettiği taşıma 

ücreti yüklenicilere ödenmez. 

f. Alkollü Araç Kullanmak: İdare ve/veya kolluk kuvvetleri tarafından yapılan 

kontrollerde, taşıt sürücülerinin alkollü araç kullandıkları tespit edildiğinde ilgili 

güzergâha ait sürücünün taşıma işi yapmasına yüklenici tarafından derhal son 

verilecektir.  Yükleniciye alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücü için trafik cezası 

alması durumu da dahil ayrıca 4 ( dört) güne kadar bir önceki hak ettiği taşıma ücreti 

ödenmeyecektir. 

g. Sigortasız ve Muayenesiz Araç Kullanmak: Sigortasız ve muayenesiz araçlarla taşıma 

yapıldığı denetim esnasında tespit edildiğinde ilgili firmanın 2 (iki) güne kadar ücreti 

kesilir ve sigorta, muayene yaptırıncaya kadar ilgili araca taşıma yaptırılmaz. Yüklenici 

firma şartları tutan başka bir araçla öğrencilerin taşınmasını sağlamakla yükümlüdür.  

h. İdarenin düzenlemiş olduğu eğitim, toplantı vb. etkinliklere mazeretsiz katılmayanlara 

(1) gün hak ediş cezası uygulanacaktır. 

i. Görüntü ve ses kaydı yapan araç içi kamera sistemi araçlarında bulunmayan ya da 

kayıtları süresi içerisinde okul idarelerine teslim etmeyen, yapılan uyarıya rağmen teslim 

etmemekte ısrar eden araç sürücülerine 1 günden 4 güne kadar hak edişlerinden kesinti 
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yapılır. Yüklenicinin bu sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda İdare gerekli 

önlemleri alır ve tüm giderleri yükleniciye fatura eder. Yüklenici bu durum için herhangi 

bir hak iddia edemez. 

j. Taşıma işi süresince herhangi bir siyasi partinin kullandığı amblem, afiş, slogan, pankart 

vb. bulunduran veya araçlara benzer şekilde giydirme yaptıran sürücülerin 1 günden 4 

güne kadar hak edişlerinden kesinti yapılır. Tekrarı halinde yüklenici bu güzergâha yeni 

bir araç koymak zorundadır. Güzergâha yeni araç konulmasında gecikme olması halinde 

İdare aracı kendisi bulur ve yükleniciye fatura eder.  

k. İzinsiz Güzergah Değiştirmek: Taşıma işinde çalışan personel ve yüklenici, yol yapımı 

ve çalışması gibi sebeplerden dolayı güzergâhların değişmesi halleri dışında, Taşıma 

Merkezi Okul Müdürlüğünce hazırlanan günlük çalışma çizelgesine ve yol güzergâhı 

planına uyacaklardır. Bu hususa uymayan şoförlere 1 (Bir) günlük hak ettiği taşıma 

ücreti ödenmez. 

l. Araçlar Arasında Öğrenci Aktarma: Öğrenciler taşıma merkezine getirilirken veya 

götürülürken taşıma araçları arasında yolda yapılacak olan öğrenci aktarmaları tespit 

edildiğinde yüklenicilere 3 (Üç) günlük hak ettiği taşıma ücreti ödenmez  

m. Öğrenci taşımasına ait şartname, sözleşme, yönetmelikler ve uygulamalar ile ilgili idare 

tarafından uygulanacak cezalar başlığı altında tanımlanmayan her ihlal için 1 (Bir) 

günlük hak ettiği taşıma ücreti ödenmez 

n. Sürücülerin öğrencilere şiddet,taciz vb davranışta bulundukları tespit edildiğinde ilgili 

firma tarafından derhal değiştirilmesi sağlanacaktır.Ayrıca idare tarafından taşıma işinde 

çalışan şoför,rehber personelin okulda/kurumda  bulunması sakıncalı bulunanlar derhal 

yüklenici tarafından değiştirilecektir. 

o. Okul yönetimine, öğretmenlere ve öğrencilere karşı taşıma işinin yürütülmesi ile ilgili 

olarak olumsuz, saygın olmayan herhangi bir eylem, söylem, tutum ve davranışlarda 

bulunan yüklenici/şoförler hakkında Okul Müdürlüğünce Milli Eğitim Müdürlüğüne, 

konu belgelerle bildirildiği takdirde şoförün görevine son verilecek ve yerine yüklenici 

tarafından başka şoför temin edilecektir. 

p. Cezaların Tekrarı Halinde:  İdare tarafından uygulanacak cezalar başlıklı (a-b-c-

………..) maddelerin tekrarı halinde ceza miktarı 2 (İki) kat arttırılarak uygulanır. 

Üçüncü defa tekrarlanması halinde sürücü taşıma işinden men edilecek olup, ilgili firma 

kişinin yerine idari şartnamede belirtilen şartları taşıyan başka bir şoför çalıştıracaktır. 

Yüklenicinin çalıştırdığı araç ve şoförler yukarıda tüm bentlerde sayılan aynı tür ve 

nitelikteki aykırılıklarını yazılı ihtara rağmen devam etmesi halinde 4735 Sayılı 

Kanunun 20'inci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın 

sözleşme tek taraflı olarak feshedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

 

 

 

 

Araç Sürücülerinden İstenilen Belgeler: 
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11.1.1. Sözleşme Esnasında ve daha sonra yapılacak olan sürücü değişikliklerinde 

sürücülerden aşağıdaki belgeler istenecektir.  

a. Sabıka Kaydı: Sürücülere ait sabıka kaydı sözleşme aşamasında ve sürücü değişikliğinde 

İdareye verilecektir. 

b. Sürücü Belgesi: Okul servis aracını kullanacak sürücülerin E sınıfı sürücü belgesi için 5 

yıllık, B sınıfı sürücü belgesi için 7 yıllık sürücü belgesine sahip olduğuna ilişkin sürücü 

belgelerinin Yüklenici tarafından onaylı fotokopileri İdareye verilecektir.    

c. Sağlık Raporu: Sürücülerin yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir şoförlük 

mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren sağlık 

raporunu sözleşme aşamasında ve sürücü değişikliklerinde vermeleri zorunludur. 

(Sözleşme aşamasında sağlık raporu yerine Psikoteknik değerlendirme belgesi 

verilmesi durumunda bu belge de kabul edilecektir.) 

d. Mesleki Yeterlilik Belgesi :(SRC) Sürücülere ait Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü 

Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC1-SRC2) sözleşme aşamasında ve sürücü değişikliğinde 

İdareye verilecektir.  

e. Sürücülerin Yaşı: 26 yaşından gün almış olmak ve 65 yaşını doldurmuş olmamak 

(Sürücülerin nüfus cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi sözleşme aşamasında ve sürücü 

değişikliklerinde İdareye verilecektir.) 

Sözleşme Esnasında ve Araç Değişikliğinde İstenen Araçla İlgili ve Diğer Belgeler 

a. Ruhsat Fotokopisi: Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşlarının 12 yaşından 

küçük (12 yaş dâhil) olduğuna ilişkin ruhsatın yüklenici tarafından onaylanmış fotokopisi    

  

b. Sigorta:  
1. Her araca ait zorunlu mali sorumluluk sigortası belgesi sözleşme esnasında verilecektir.

  

2. Yüklenici, sözleşme esnasında ferdi kaza koltuk sigortası poliçelerinin aslını/sigorta 

şirketince tanzim edilmiş ikinci suretlerini veya onaylanmış (yüklenici tarafından) 

fotokopilerini idareye verecektir. 

c. Taşıt Kira Sözleşmesi: Taşıma yapılacak araçlar kiralık ise taşıt kira sözleşmelerini 

(Noter sözleşmesi yapılması zorunlu değildir. Ancak; yükleniciler yaptıkları her kiralama 

sözleşmesi için, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine sözleşme damga vergisini 

yatıracaklar ve ödeme dekontunu) İdareye sunacaklardır.  

d. Sözleşme aşamasında muayene süresi dolmuş araçların belgeleri kabul edilecek olup işe 

başlamadan en az bir gün önce yükleniciden araçların muayenelerinin yapılmış olduğuna 

dair onaylı ruhsat fotokopileri ayrıca istenecektir.  

e. Hak kazanılan ancak belgeyi veren kurum/kuruluş/işletmelerden kaynaklı sebeplerle 

sözleşme aşamasında ve sonrasında Müdürlüğümüze zamanında ibraz edilemeyen 

belgelerin, hak edildiğinin istekli/yüklenici tarafından belgelendirilmesi durumunda 

sunulan belgeler asıl belge gibi değerlendirilir. 

f. Taşıma Kontrol Aracı : Taşıma ihalesinde 20  ve üzeri araç uhdesinde kalan yükleniciler 

bir adet kontrol aracı bulundurmak ve aracın plakasını sözleşme aşamasında idareye 

bildirmek zorundadırlar. İdare ve yüklenici tarafından öğrenci taşıma işi yapan araçların 

denetim ve kontrollerini yapmak üzere kontrol aracı her an hazır tutulacaktır. 

12  İdareye ibraz edilen belgelerin aslına uygun olup olmadıkları yüklenici tarafından 

onaylanacak olup, buna ait tüm sorumluluk yükleniciye aittir. 
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