
       ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ
Madde 1-    İŞİN   KONUSU:  
1.1. Eti  Maden İşletmeleri  Genel  Müdürlüğü Merkez  Teşkilatı (ana  bina  ve  ek hizmet  binaları)
bünyesinde evrak,  personel,  eşya ve yemekhane ihtiyaçlarının taşınması,  gerektiğinde Ankara ili
dışındaki yapılacak seyahat ve görevlerde kullanılmak üzere;  Yakıt İdareye ait olmak kaydıyla,
km’ye bağlı kalmaksızın sürücüsüz, toplam 26 adet dizel yakıt kullanan araç kiralanması hizmet
alım işidir.

Madde 2- İŞİN SÜRESİ VE İŞE BAŞLAMA TARİHİ:  
2.1. İşe, 01.09.2018 tarihinde başlanacak ve 31.12.2020 tarihinde sona erecektir

Madde 3-   KİRALANACAK ARAÇLARIN MİKTARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
3.1. (15) Adet Binek Otomobil: 2018 model (sıfır km ve % 51 oranında yerli menşeli) sedan tipi,
1360–1600 cc motor hacimli, 90 PS ve üstü güçte, en az 49 lt yakıt depo hacimli, 4+1 oturma
kapasiteli, manuel veya otomatik vitesli, elektronik klima, geri görüş kamerası, multi-sense sistemi
(farklı  sürüş  modları),  ABS fren sistemi,  led  ön farlı,  yokuş kalkış  destek sistemi,  Navigasyon
sistemi,  yağmur  sensörü,  ön  ve  arka  park  sensörü,  sürücü  ve  yolcu  hava  yastıkları,  yan  hava
yastıkları,  perde  hava yastıkları,  deri/kumaş koltuk  döşemesi,  konfor,  iç  ve dış  ekipmanlar  tam
donanımlı (full) olacaktır.
3.2.  (4) Adet Kombi Kamyonet: 2018 model (sıfır km, yabancı menşeli), 1968 cc veya üstü motor
hacimli, 102 PS veya üstü güçte, 4+1 oturma kapasiteli, 6 ileri otomatik vitesli, hız sabitleyici, en az
750 kg taşıma kapasiteli, araçta ABS fren sistemi, klima, sürücü hava yastığı,  Navigasyon cihazı,
ve MP3 çalarlı radyo bulunacaktır.
3.3.  (1) Adet 4x2 Tek Kabin Pick up: 2018 model (sıfır km, yabancı menşeli), 1850 cc veya üstü
motor hacimli, 102 PS veya üstü güçte, 2+1 oturma kapasiteli, En az 5 ileri düz vitesli, en az 1000
kg veya üstü istiap hadli, tek kabin, tenteli kasa(ruhsata işlenmiş), ayrıca araçta ABS fren sistemi,
klima, sürücü hava yastığı ve MP3 CD çalar radyo bulunacak ve aracın kasası tenteli olacaktır.
3.4. (1) Adet 4x2 Çift Kabin Pick up: 2018 model (sıfır km, yabancı menşeli), 1850 cc veya üstü
motor hacimli, 102 PS veya üstü güçte, 5+1 oturma kapasiteli, En az 5 ileri düz vitesli, en az 1000
kg veya  üstü  istiap  hadli,  çift  kabin,  kapalı  sac kasa(ruhsata  işlenmiş),  ayrıca  araçta  ABS fren
sistemi,  klima,  sürücü  hava  yastığı  ve  MP3 çalarlı  radyo  bulunacak  ve  araç  kapalı  saç  kasalı
olacaktır.
3.5. (1)  Adet 4x4 Pick up:  2018 model  (sıfır  km, yabancı  menşeli),  2000 cc veya  üstü  motor
hacimli, 180 PS veya üstü güçte, 4+1 oturma kapasiteli, en az 700 kg istiap hadli, çift kabin, en az 7
ileri  otomatik  vitesli,  ABS,  ASR,  BAS,  ESP,  EBD,  klima,  sürücü  hava  yastığı  ve  multimedya
sistemi, ayrıca araçta telefon ve bilgisayar için 220 volt enerji prizleri mevcut olacaktır. 

İki  adet  aracında  yük  taşıma  bölmesine  (kasasına),  yürürlükteki  mevzuatlara  uygun  olacak
şekilde(ruhsata işlenmiş),  camlı kabinin temini ve araca montajı bütün masrafları yükleniciye ait
olmak üzere yüklenici  tarafından yaptırılacaktır.  Montajı  yapılacak camlı kabinin tavanı düz tip
olacak ve tavan yüksekliği aracın tavan yüksekliği ile ortalama olarak eşit yükseklikte olacaktır.
Camlı  kabinin  rengi  araç  gövde rengi  ile  uyumlu ve mevzuata  uygun olacak,  kabin  arka  camı
amortisör tertibatlı yukarıya doğru açılabilir özellikte ve kilit tertibatlı olacaktır.  
3.6.  (4) Adet 16+1 Bagajlı Minibüs: 2018 model (sıfır km, yabancı menşeli), 2100 cm³ veya üstü
motor hacimli, 160 PS veya üstü güçte, otomatik vitesli, otomotik vites temin edilememesi halinde
manuel  vitesli  4  silindirli,  extra  uzun şasi,  16+1 oturma kapasiteli,  bagajlı,  ABS fren  sistemli,
elektrikli  sürgü  kapı,  sürücü  ve  yolcu  koltukları  emniyet  kemerli  ve  koltuklar  yatar  konuma
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gelebilecek, koltuk arkalarında katlanır masa, file ve askılık, otomatik basamak, DVD oynatıcılı
ekran, MP3 CD çalarlı radyo, ayrıca araca mini buzdolabı seti konulacak telefon ve bilgisayar için
220 volt enerji prizleri mevcut olacaktır.

Madde 4-   KİRALANACAK ARAÇLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR:
4.1. Yüklenici (26) adet hizmet aracı ile her türlü masraflar kendisine ait olmak üzere (yağ, sigorta,
vergi, yedek parça, tamir-bakım bedelleri), İdarenin öngördüğü hizmetleri bu şartnamede belirtilen
şekil ve şartlara uygun olarak yerine getirecektir. 
4.2. Madde 3.1. belirtilen araçların yerli muhteva oranının en az  % 51 oranında yerli menşeli, diğer
araçlar ise yabancı menşeli olacaktır. 
4.3. 08.01.2018  tarih  ve  30295  sayılı  Resmi  Gazetede  yayınlanarak  yürürlüğe  giren
KARAYOLU  TAŞIMA  YÖNETMELİĞİ’ne  göre  “15  Adet  Binek  Araç  için  A1  Yetki
Belgesinin,  4  Adet  Kombi  Kamyonet  için  K1  Yetki  Belgesinin  (K1*  Belgesi  Kabul
Edilmeyecektir.), 1 Adet 4x2 Tek Kabin Pick up için K1 Yetki Belgesinin (K1* Belgesi Kabul
Edilmeyecektir.), 1 Adet 4x2 Çift Kabin Pick up için K1 Yetki Belgesinin (K1* Belgesi Kabul
Edilmeyecektir.), 1 Adet 4x4 Çift Kabin Pick up için K1 Yetki Belgesinin (K1* Belgesi Kabul
Edilmeyecektir.),  4  Adet  16+1  Bagajlı  Minibüs  için  D2  Yetki  Belgesinin  aslı  ya  da  noter
tasdikli sureti ihale dosyasında ibraz edilecektir. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif  verilmesi
halinde,  iş  ortaklığının  her bir ortağı  tarafından belgelerin  ayrı  ayrı  teklif  dosyası  içinde
sunulması  zorunludur. Ayrıca  yüklenici  işini  ifa  edebilmesi  için,  ihale  dokümanında  dile
getirilmeyen  ancak  Karayolu  Taşıma  Yönetmeliğinde  yer  alan  usul  ve  esaslar  ile  TC
Ulaştırma Bakanlığınca yayınlanan yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda zorunlu kılınan
veya ileride zorunlu kılınacak olan belgeleri de almakla yükümlüdür. 
4.4. Tüm araçlar dizel yakıtlı olacaktır. Ayrıca Teknik Şartnamenin 4.3. maddesinde araçlar
için istenen yetki belgelerinin tanıtım kartlarını araç teslim tarihinde idareye verecektir.
4.5. Araçların trafik tescil kayıtları Ankara ve/veya İstanbul illerinde yaptırılacaktır. (06 ve/veya 34
plaka)
4.6. Araçların ön camı hariç tüm camlarına cam filmi veya renkli cam firma tarafından yaptırılmış
olacaktır.
4.7. İdarenin uygun göreceği şekilde, binek araçların rengi metalik boya olmak üzere; bej, siyah,
beyaz, lacivert, füme ve gri, diğerlerinin ise, opak olup, siyah, beyaz, lacivert ve gri renklerden biri
olacaktır. 
4.8. Araçlar, İdareye yakıt deposu dolu olarak teslim edilecek olup, aynı şekilde sözleşme bitim
tarihinde yakıt deposu dolu olarak iade edilecektir. 
4.9. Araçların her bölgeden yakıt alabilmesine imkan sağlayacak Taşıt Tanıma Sistemleri İdarece
araçlara monte ettirilecektir.
4.10. Sözleşme bitiminde  araçlar,  son  durum itibariyle  Yükleniciye  olduğu  gibi  iade  edilir.
Yüklenici araçlar hakkında herhangi bir hak iddia edemez. Araçlarda meydana gelmiş çizik ve
vuruklardan dolayı İdareden ek ödeme talep edemez.
4.11. Araçların  teknik  donanımları  sürekli  çalışır  halde  olacak,  seyahat  edilecek  mahallin
iklim ve yol şartlarına uygun lastik kullanılacaktır.
4.12. Sözleşme süresince araçların, içi, dışı, teknik ve sağlık cihazları, sürekli temiz, bakımlı,
sıhhi ve hijyenik koşullara uygun olacaktır. Bu süre içinde yazlık, kışlık ve üretici katalogunda
yer  alan  periyodik  bakımlar  zamanında  yaptırılacaktır.  Periyodik  bakımı  yapılmayan  araçlar
çalıştırılmayacak İdarenin işini aksatmayacak şekilde en az muadilleri ile değiştirilecektir.
4.13. Yüklenici sözleşme kapsamında yer alan bir aracı; kaza, sürekli arıza vb. nedenlerle bakım-
onarıma alması halinde, aynı veya daha üst özellikte bir başka araçla İdarenin bilgisi dahilinde
değiştirecektir. 
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4.14. Yüklenici;  hizmet süresi boyunca,  237 sayılı  Taşıt  Kanunu, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt
Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller, Başbakanlık Genelgeleri,  Bütçe Uygulama Talimatları ve
benzeri mevzuat hükümlerinde yapılan değişiklikler nedeniyle İdarenin vereceği talimatlara aynen
uymak zorundadır.
4.15. Yüklenici  çalıştıracağı  araçların;  Motorlu  Taşıtlar  Vergisi,  Zorunlu  Mali  Sorumluluk
Sigortası,  Araç  Kaskosu (kiralık  klozu ekli),   fenni  ve  egzoz  muayeneleri  vb.  yükümlülükleri
yerine getirdiğine dair belgelerin birer örneğini İdareye verecektir. Bu tür yasal işlemleri noksan
olan araçlar çalıştırılmayacaktır.  Aracın yasal noksanlıkları nedenleri  ile Trafik, Maliye ve sair
Kurumların  uygulayacağı  cezaların  muhatabı  Yüklenici  olacaktır.  Yüklenici  bu  maddede
açıklanan nedenlerle, İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
4.16. Araçlardaki bozukluğun kazaya sebebiyet verdiği durumlarda, Trafik ve kasko sigortası ile
3. şahıslarca açılacak her türlü dava, zarar ve ziyan taleplerine karşı Yüklenici sorumludur. İdare,
bu gibi dava şikayet ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap değildir.
4.17. Yüklenici,  işe başlamadan 5 gün önce tüm araçları, bu araçlara ait ruhsat ve diğer
istenen tüm belgeleri İdareye vermekle yükümlüdür. Araçlar yüklenici firmanın aktifinde
kayıtlı olmalıdır. Kiralık araç çalıştıracak ise ayrıca; bu araçların 28 ay süreli “Taşıt Kira
Sözleşmesi”nin  noterden  onaylı  birer  suretini  İdareye  vermek  zorundadır.  Araçların
değişmesi durumunda yerine kiralanacak araçlarında  “Taşıt Kira Sözleşmesi”nin noterden
onaylı birer suretini İdareye verecektir.
4.18. İdarece oluşturulacak bir komisyon tarafından incelenerek Teknik Şartname ve Sözleşmeye
uygunluğu tespit edilen araçlar göreve başlatılacaktır.

Madde 5- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI:
5.1. Tamir,  bakım-onarım,  yedek  parça,  yağ,   oto  lastiği,  akü,  vb.  giderler  ile  sözleşmenin
uygulanmasına ait vergi, resim, harçlar sigorta, ulaşım gibi her türlü giderler Yükleniciye aittir.
(köprü, feribot, otoyol ve otopark v.b. geçiş ücretleri İdareye, Kullanımdan kaynaklanan trafik
para cezaları ise araç sürücüsüne aittir.)
5.2. Yüklenici  çalıştıracağı  araçların  Ankara’da  bakım-onarımını  yaptıracağı  yetkili  servisleri
İdareye bildirmek zorundadır.
5.3. Sözleşme süresi sonunda araçların üzerinden Taşıt Tanıma sistemi sökülecektir.
5.4. Yüklenici, kiralama süresi içerisinde araçları satamaz, başkasına devredemez. 
5.5. Yüklenici, sözleşme süresi içerisinde araçla ilgili yapılacak her türlü işlemin takibini yapacak
ve irtibat  kurulacak personelini  Kurumumuza bildirecektir.  Sözleşme süresi  içerisinde  her  türlü
problem ve bilgi paylaşımı, sözlü veya yazılı olarak yükleniciye aktarılacaktır.
5.6. Kiralama süresince aracın garantisi yüklenicinin teminatı altında olacaktır.
5.7. Kiralama süresi  içerisinde hatalı  üretim (malzeme ve işçilik)  nedenleriyle  meydana gelecek
arızalar yüklenicinin sorumluluğu altındadır.

Araçlarda kiralama süresince meydana gelebilecek hasar, arıza, periyodik bakımı ve bakım-
onarım maliyeti (yedek parça ve işçilik) yükleniciye ait olacaktır. Aracın herhangi bir yerde arıza
yapması durumunda, aracın en yakın servise nakli esnasında ortaya çıkabilecek masrafların tamamı
yükleniciye aittir. Araçların her türlü bakımı aracın bakım kataloğuna uygun olarak yaptırılacak,
araçların periyodik bakım aralıkları yüklenici tarafından takip edilecektir. Aracın periyodik bakım
zamanı geldiğinde en az 3 gün önceden idareye bilgi verilecektir. Araçta herhangi bir arıza- hasar
durumunda yükleniciye bildirilerek, yüklenicinin belirteceği İdareye en yakın olan serviste arıza
giderilecektir.
5.8. Kiralanan aracın yolda kalması ya da girdiği servisten 48 saat içinde çıkmaması durumunda
yüklenici tarafından tamir bakım süresince İdarenin bilgisi dahilinde aynı veya daha üst özellikte bir
başka araç tahsis edilecektir. Bunun için yüklenici hiçbir ek ücret talep etmeyecektir.
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5.9. Aracın  kaza  yapması  durumunda;  kaza  raporu,  alkol  raporu  ve  ehliyet  fotokopisinin  elden
ve/veya faks ile yükleniciye ulaşmasına müteakip 48 saat içinde yüklenici kaza yapan araç tamir
bakımdan çıkıncaya kadar yerine aynı veya daha üst özellikte başka bir araç tahsis edecek olup
bunun için hiçbir ücret talep etmeyecektir.
5.10. Aracın  çalınması,  terör,  sabotaj,  gasp  edilmesi  ve  benzeri,  pert,  onarımı  yapılamayacak
şekilde hasar-kazaya uğraması hallerinde, 48 saat içinde yüklenici tarafından, aynı veya daha üst
özellikte bir başka araç tahsis edilecektir. Ancak bu gibi durumlarda yüklenici en geç 10 (on takvim
günü içerisinde) teknik şartname hükümlerine uygun başka bir aracı temin etmekle yükümlüdür.
Tahsis edilen araç için uygulanacak kira bedeli  gasp edilen,  çalınan ve/veya pert  olan araç için
uygulanan kira bedeli olacaktır.
5.11. Araçla  ilgili  arıza,  bakım,  onarım,  Trafik  Muayenesi gibi  her  türlü  işlemdeki  giderler
yüklenici  tarafından  karşılanacaktır.  Sözleşmenin  uygulaması  sırasında  ilgili  mevzuat  gereğince
yapılacak sigorta, vergi, resim ve harç giderleri istekli tarafından teklif edilecek fiyata dahildir.
5.12. Aracın  yazlık  ve  kışlık  lastik  değişimleri  mevsim  şartlarına  uygun  olarak  yapılacaktır.
Yüklenici  araçların  lastiklerini  diş  derinliği  en  az  3  mm’ye indiğinde  değiştirmek  zorundadır.
Ayrıca kış aylarında kullanılmak üzere her araç için dört adet vakumlu lastik yüklenici tarafından
temin edilecektir.
5.13. Araçlarda jantı ile birlikte 1 (bir) adet hiç kullanılmamış yedek lastik (stepne) bulunacaktır.
5.14. Her araçta, aşağıda belirtilen standart takımlar ve avadanlıklar bulunacaktır.

 1 adet araca uygun kriko,
 1 adet bijon anahtarı,
 1 adet çekme halatı, 
 2 adet reflektör, 
 2 adet takoz,
 1 adet ilk yardım seti,
 1 takım taşıtın lastik ebatlarına uygun zincir
 1 adet kullanılmamış yedek lastik, (Binek Araçlarda Lastik veya Kit)
 1 adet yangın söndürme tüpü. 

Madde 6-   ÇALIŞMA YERİ VE ŞARTLARI:  
6.1. Kiralanan araçlar sözleşme süresince İdarenin Ankara da bulunan hizmet binaları otoparkında 
bulunacak, İdarenin izni olmadan çıkarılmayacaktır.

Madde 7- HAKEDİŞ VE ÖDEME İŞLEMLERİ:
7.1. Geçici hak edişler kesin ödeme mahiyetinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere
aylık olarak yapılır. İşe başladığından itibaren meydana getirilen işler, kontrol teşkilatı tarafından
YÜKLENİCİ veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar, teklif edilen birim fiyatlarla
çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hak ediş raporuna geçirilir.
7.2. Hak ediş tutarı; Araç Sayısı (Adet) x Birim Fiyat (TL/Ay) çarpılarak hesaplanacaktır.
7.3. Araçların  günlük  kiralama  ücretleri  hesaplanması  gerektiğinde,  aylık  kiralama  ücretlerinin
1/30’u olarak dikkate alınacaktır.
7.4. Sözleşme  süresince  kira  bedelleri  sabit  olacaktır.  Yüklenici  herhangi  bir  nedenden  dolayı
(enflasyon artışı, döviz kuru artışı, vergi, sigorta maliyeti artışı, güncel araç fiyatları artışı gibi) ilave
ücret talebinde bulunamayacaktır.
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         Madde 8- CEZAİ HÜKÜMLER:
8.1. Araçların  kilometre  saati  sürekli  çalışır  durumda  olacaktır.  Yüklenici;  arızalı  km  saatini
Ankara’da bakım-onarımını yaptıracağı yetkili servislerde 24 saat içerisinde yaptırmadığı takdirde,
km saatinin arızalı olduğu günler için aracın kira bedeli ödenmeyecektir. 
8.2. Yüklenici;  Eksik  araç  çalıştırması  halinde,  İdare  piyasadan  benzeri  bir  araç  kiralayarak  bu
konuda yapmış olduğu ödemeyi firmanın ilk hakedişinden kesecektir. Ayrıca, aracın gelmediği her
gün için ayrı ayrı olmak üzere 3 (üç)  günlük kira bedeli ceza olarak ilk hakedişinden kesilir.
8.3. Yüklenici;  uygun  olmayan  bir  araç  çalıştırması  halinde,  İdare  piyasadan  benzeri  bir  araç
kiralayarak  bu  konuda  yapmış  olduğu  ödemeyi  firmanın  ilk  hakedişinden  kesecektir.  Ayrıca
Sözleşme  şartlarına  uygun  olmayan  araçlar  çalışsa  dahi  çalıştığı  günlere  herhangi  bir  ücret
ödenmez.
8.4. İdarenin aracın sağlıklı ve emniyetli çalışma şartlarına engel olduğunu tespit etmesi halinde,
Yüklenici aracı 5 (beş) iş günü içerisinde değiştirmek zorundadır. Aksi takdirde gecikilen her gün
için 1 (bir) günlük kira bedeli ceza olarak ilk hakedişinden kesilir ve aracın o günlere ait kira bedeli
ödenmez.
8.5. Yüklenicinin,  araçlardan  her  hangi  birinin  trafik  kazası,  arıza,  tamir-bakım  vb.  sebeplerle
hizmet veremeyen aracın yerine 48 saat içerisinde aynı niteliklerde araç tahsis etmemesi halinde,
İdare tarafından temin edilecek olan araçla hizmet yürütülecek ve bu konuda yapmış olduğu ödeme
firmanın hakedişinden kesilecektir. Ayrıca, aracın tamirdeki günleri için kira bedeli ödenmeyip,    48
saat’ten sonra aracın gelmediği her gün için ayrı ayrı olmak üzere 3 (üç)  günlük kira bedeli ceza
olarak ilk hakedişinden kesilir.
8.6. Sözleşme  eki  teknik  şartnamede  belirtilen  teslimat  tarihlerine  kadar  araçların  teslim
edilmemesi, noksan teslim edilmesi nedeniyle veya geç teslim edilmesi durumunda her gün için
ayrı ayrı olmak üzere 3 (üç)  günlük kira bedeli ceza olarak ilk hakedişinden kesilir.
8.7. Yüklenici firma, İdarenin uygulayacağı cezai işlemlerle ilgili hiçbir hak ve talepte bulunamaz.

Madde 9- FİYAT FARKI HESABI VE UYGULANACAK KATSAYILAR 
9.1. Fiyat farkı verilmeyecektir.

Madde 10- İşbu Teknik Şartname bu maddesiyle birlikte 10 maddeden ibarettir.
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