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        1.0 TANIMLAR ; 

 
Bu doküman ve eklerinde geçen; 

 
İDARE : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve OKUL YÖNETİMİNİ, 
 
YÜKLENİCİ : Üzerine ihale yapılan ve şartname/sözleşme imzalanan istekliyi, 
 
Teklif İsteme Dokümanı (TİD) : İsteklilere talimatları da içeren Teklif Alma 
Şartnamesi, İdari Şartnameler ile yaptırılacak işleri de kapsayan teknik şartnameler, 
sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri öncelik sırasına göre içeren ihale 
dokümanını, ifade eder. 

 
    2.0  İŞİN TANIMI, KAPSAMI  VE SÜRESİ ; 

 
 2.1 İşin Tanımı: Darüşşafaka Eğitim Kurumları ve Cemiyet bünyesinde çalışan tüm 
öğrencilerinin ,öğretmen ve personelin ikametgahları ile Maslak okul kampüsü arasındaki 
ulaşımlarını sağlamak ayrıca  Darüşşafaka Eğitim Kurumları  öğrencilerinin hafta içi/sonu 
dershane, gezi, tiyatro, piknik, sportif faaliyetler vb. etkinliklerine  şartname maddelerine 
uygun nitelikte, yeterli sayı ve adette servis aracının temin edilerek İDARE’ nin 
belirleyeceği mesai saatleri ve güzergahlar içerisinde ulaşım hizmetinin, bu akit devam 
ettiği sürece ulaşımları ile (servisi) ilgilidir. 
 

             2.2 İşin Kapsamı: İşin kapsamı, yukarıda işin tanımında belirtilen hususlar çerçevesinde 
ve detayları şartname eki teknik şartname listesinde verilen kalemlerden oluşmaktadır. 

 
2.3 İşin Süresi: YÜKLENİCİ arasındaki yapılacak sözleşme …… tarihinde yürürlüğe 
girecek ve ……tarihinde de 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 sözleşmenin yenilenmeyeceğini 
sözleşmenin sona ereceği tarihten bir ay öncesinden yazılı olarak ihbar etmek zorundadır. 

          3.0 GENEL ESASLAR ; 
 

3.1  İş, ihale dokümanı ve şartnamelerde belirtilen işlerin, Darüşşafaka  Cemiyeti 
personelleri ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları öğrencilerinin öğrenci ve personel servis ve 
etkinlik servis ulaşımlarını kapsamaktadır. 
 
3.2  Uygulama sözleşme ve şartnameleri, teklif verilmeden önce, olabilecek hata, 
uyumsuzluk, sözleşme kapsamında belirsizlikler açısından incelenecek, böyle bir husus 
tespit edildiği takdirde İDARE’ ye bildirilerek, söz konusu hatalar, sözleşme 
imzalanmadan önce giderilmiş olacaktır. 
 
3.3 İDARE tarafından teklif alma şartnamesi ekinde verilebilecek diğer 
doküman/açıklamalara tam olarak uyulacaktır. İsteklilerce gerekli görülen diğer 
dokümanlar MASLAK  kampüsünde incelenebilecektir.  
  
3.4  YÜKLENİCİ’ ye taahhüdün tamamlanmasına kadar, gerek iş süresince, gerekse 
herhangi bir şekilde uzayan süre içinde, teklif fiyatı dışında malzeme, araç, gereç ve işçilik 
rayiçlerinin artması gibi nedenlerle hiç bir şekilde zamlı bedel ve fiyat farkı verilmez, 
Bakanlar Kurulunca çıkmış veya çıkarılacak fiyat farkı kararnameleri uygulanmaz. Ödeme 
şekli Sözleşme’de belirtilmektedir. 
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3.5  İDARE tarafından şartname şartlarına göre yapılacak olan günlük, haftalık, aylık 
değerlendirme sonucuna göre eksik görülen, uygulanmayan hususlar için ödemelerde 
eksiltme yapılabileceği şartını YÜKLENİCİ peşinen kabul etmiştir. 
 
3.6  Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar İSTEKLİLERE aittir. 
İDARE, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, İSTEKLİ’ nin üstlendiği bu 
masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
 
3.7 YÜKLENİCİ, İDARE’ nin yazılı onayını almadan işi başka firma veya şahıslara devir 
ve temlik edemez, taşeron tutamaz veya üçüncü şahıslara yaptıramaz. 
 
3.8 YÜKLENİCİ fiyat teklifini her şey dahil (akaryakıt, köprü, otoban, otopark, vb) olarak 
verecektir. 
 
3.9. Sözleşme ve şartnamede, teklif verilmeden önce, olabilecek hata, uyumsuzluk, 
sözleşme kapsamında belirsizlikler açısından incelenecek, böyle bir husus tespit edildiği 
takdirde İDARE’ ye bildirilerek, söz konusu hatalar sözleşme imzalanmadan önce 
giderilmiş olacaktır. Şartname ve sözleşme maddeleri arasında çelişki olması halinde 
İDARE lehine olan hükümler geçerli olacaktır 
 

        4.0 -  SORUMLULUKLAR ; 
 

YÜKLENİCİ:  
 

4.1 Araçların teknik olarak servise hazır edilmesinden,  
4.2 Şartname maddelerinin gerektirdiği hizmeti eksiksiz olarak yerine getirmekten, 
4.3 Şoförlerin  M.E.B Okul Servisleri  yönergesi hükümlerine uygun olarak hareket 
etmelerini sağlamaktan,  
4.4 Okula varış ve okuldan ayrılış saatlerine uymaktan, 
4.5 Personel listelerini hazırlayarak İDARE onayına sunmaktan, onaylanmış liste ve 

güzergahları uygulamaktan, 
4.6 İndirme bindirme noktaları ve servis güzergahlarına uyulmasından, 
4.7 Araç içi düzenin sağlanmasından, 
4.8 Etkinlik için İDARE’ ce verilecek güzergahları uygulamaktan, 
4.9  Etkinliklere gidiş ve geliş saatlerine uymaktan, 
4.10  Trafik kurallarına uygun, emniyetli ve güvenlikli yolculuk yapılmasını sağlamaktan, 
4.11  YÜKLENİCİ,  İDARE’ ye karşı direkt olarak sorumludur. Servis hizmeti; 
Belirlenen güzergah, saat ve öğrenci listelerine göre yürütülür. 

 
İDARE:   
 
4.2.1  Öğrenci ve personel ve öğretmen listelerinin hazırlanmasından, Cemiyete varış ve 
ayrılış ,  etkinliklere gidiş- geliş saatlerine uymaktan ve güzergah değişiklikleri ile ilave 
servis ihtiyaçlarını zamanında YÜKLENİCİ’ ye bildirmekten sorumludur 
 

          5.0 -  ARAÇLARDA ARANACAK NİTELİKLER ; 
 

5.1. Etkinliklerde kullanılacak servis araçları; 16 Kişilik minibüsler için en çok 5 yaş,  25  
kişilik  midibüs ve 45 kişilik otobüsler için en çok 12 yaşında olacaktır. Görünüm açısından 
trafik kurallarına uygun olan araçlar İDARE’ nin onayı alınarak servise konacaktır.  
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5.2. Tüm araçlar Karayolları Trafik yasasının ilgili tüzük ve yönetmeliklerinin şehir içi 
taşımacılığı kurallarına uygun olacaktır.  
 
5.3. Tüm servis araçlarının iç ve dış 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 
şoförün görüşme 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 ilişkin poliçeleri 
eksiksiz olacaktır. Belgelerin birer fotokopisini işe başlama tarihinden 5 gün önce İDARE’ 
ye verilecektir. 

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

ilişkin her türlü tertibatı eksiksiz ve çalışır durumda olacaktır.  
 

5.7. İDARE’ nin onay vermediği araçlar servise çıkarılamayacaktır.  Sık arıza yapan ya da 
çeşitli nedenlerden dolayı öğrenci ve personel  memnuniyeti sağlanamayan araçlar en geç 3 
iş günü içinde YÜKLENİCİ tarafından değiştirilecektir. Aracın bir ayda en az 2 defa arıza 
nedenlerinden dolayı yolda kalması halinde sık arıza yaptığı kabul edilecektir. Araçların 
değiştirilmesi durumunda yeni araçlar için mutlaka İDARE ‘nin onayı alınacaktır. 

            
           6.0 -  SÜRÜCÜLER  İLE  İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER ; 

 
6.1. Şoförler ve rehber öğrenci Türk Ceza Kanunun 103, 104,109,188, 190, 191, 227 ve 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerinde belirtilen suçlardan  affa uğramış olsa 
bile hüküm giymemiş olacaklar ve şoförler  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  karışmamış olacaklar,  alkollü olarak araç kullanma  
ve hız kuralını  ihlal nedeniyle  sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olacaktır. Bu 
belgeler YÜKLENİCİ tarafından her 3(üç) ayda bir yenilenerek DARÜŞŞAFAKA 
CEMİYETİ Destek Birim Yöneticisi’ ne elden teslim edilecektir 
 
6.2. YÜKLENİCİ, servis şoförlerine Psiko teknik kart fotokopilerini İDARE’ ye 
14/09/2013 tarihine kadar fotokopilerini verecektir. Psiko-teknik kartı olmayan şoförler 
görevden alınacaklardır.  
6.3.  Tüm servisler süresince şoför ve İlgili personel, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar 
için tanımlanan Kıyafet Yönetmeliğine uygun şekilde giyimli olacaktır. Şoförler kravat 
takacak ve YÜKLENİCİ tarafından belirlenecek tek tip gömlek giyeceklerdir. Şoförler, 
günlük tıraşlı ve temiz giyimli olacaktır. 

6.4. Servis şoförleri servis esnasında kesinlikle sigara içmeyecektir.  

6.5. Etkinlik Servis Aracı, içkili, uykusuz ve yorgun olarak kullanılmayacaktır. İDARE’nin 
YÜKLENİCİ ’ye karşı tüm sözleşmesel ve yasal hakları saklı kalmak kaydıyla, İçkili araç 
kullandığı belirlenen Şoför YÜKLENİCİ tarafından derhal değiştirilecek ve şoförün o ayki 
hak edişinden 500 TL. ceza kesilecektir. 

6.6.  YÜKLENİCİ, adına görev yapan şoför ve ilgili personellerin her birinin sosyal 
güvenlik yönünden güvence altında olduğunu gösterir sigorta numaralarını içeren bir listenin 
kopyasını en geç 14 Ağustos 2013 tarihine kadar İDARE’ ye verilecektir. YÜKLENİCİ 
ödeme belgelerini gösteremediği takdirde 600 TL hak edişinden ceza olarak kesilecektir. 
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6.7. Şoför’lerin ve ilgili personellerin, davranışlarında tekrarlanarak gözlemlenen 
memnuniyetsizlikler halinde YÜKLENİCİ ile görüşülerek, İDARE’ nin söz konusu 
personellerin değiştirilmesine ilişkin talebini( 5 ) beş takvim günü içinde YÜKLENİCİ 
tarafından derhal yerine getirilecektir. 
6.8.  Servis Aracı’nı kullanacak şoför ve ilgili personellerin kimlik ve evrakı (nüfus cüzdanı, 
ikametgah ilmuhaberi, ehliyet, araç ruhsatı, sabıka kayıtları) isim ve telefonları ile tüm 
Servis Araçlarının plaka numaraları yazılı olarak  en geç 14 Ağustos  2013 tarihine kadar 
İDARE’ ye verilecektir. İDARE,  eğitim dönemi başlamadan önce, uygun gördüğü bir 
tarihte servis araçları ve şoförlerini kontrol edecek ve İDARE’ ce uygun görülmeyenler 
servise çıkarılmayacaklardır. İşbu şatname/sözleşmenin devamı süresince İDARE‘nin uygun 
görmediği ve değiştirilmesini istediği şoför veya ilgili personel, karşılıklı mutabakat ile 
değiştirilecek, yerine uygun vasıflarda olanı görevlendirilecektir. 
 

           7.0 - TAŞIMA HİZMETİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER ; 
 

7.1. Araçlar İDARE’ nin bildireceği saatlerde ve noktalardan hareket edecektir. 
 
7.2. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin öğrencilerini ve personellerini taahhüt ettiği yere kadar 
götürüp getirmekle yükümlüdür. 
 
7.3. Her aracın servis yapacağı güzergahları İDARE tarafından tespit edilecektir. Önemli bir 
sebep olmadıkça bu güzergaha şoförler aynen uyacaktır. Servis esnasında şoförler daima 
mevcut kurallara uygun seyredecektir. 
 
7.4. Servis esnasında yada indirme-bindirme esnasında gerek öğrenciler gerekse ikinci 
şahıslar gerekse şoförün uğrayacağı her türlü zarar-ziyan YÜKLENİCİ tarafından 
karşılanacaktır. Bu konuda İDARE’ ye herhangi bir sorumluluk devredilemez. 
YÜKLENİCİ doğacak olaylardan oluşan ödemeleri yapmaz ise bu zarar YÜKLENİCİ’ ye 
yapılacak ilk ödemeden mahsup edilecektir.  

7.5. Taşıma servisi esnasında herhangi bir kaza, istenmeyen bir durum veya Taşıma servisini 
aksatacak bir olay meydana gelmesi halinde acil tedbirler derhal alınmakla birlikte, 
YÜKLENİCİ durumu  anında İDARE ilgililerine telefonla bildirecek ve aynı gün yazılı bir 
rapor sunacaktır. Bu raporda olay, meydana geliş şekli, neler yapıldığı ve benzeri bir olayın 
yinelenmemesi için YÜKLENİCİ ve tarafından alınması gereken önlemler açık bir şekilde 
belirtilecektir. Kaza durumunda tam teşekküllü bir Ambulas çağrılması ve/veya bir sağlık 
kuruluşu ile öğrenim yılı boyunca bu servisi vermek üzere anlaşma yapılması YÜKLENİCİ 
sorumluluğundadır. 

7.6.  YÜKLENİCİ,  talep edildiği takdirde, bir öğretim yılı içinde  müşteri 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 YÜKLENİCİ, öğrencileri ticari taksi ile okula/etkinlik alanına taşıtacak, 
her taksinin ücreti YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.  

7.8.   OKUL YÖNETİMİ, etkinliklerde kullanılacak araç ihtiyaçlarını YÜKLENİCİ ‘ye en 
az 2(iki) gün önceden yazılı olarak bildirecektir.  

7.9.  YÜKLENİCİ, etkinlik servis araçlarını hareket saatinden en az 30 dakika önceden 
servislere ayrılan park yerlerinde hazır olmalarını temin edecektir.  
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7.10.  İDARE ekli listede yazılı güzergahları her zaman değiştirmeye, iptal etmeye, 
artırmaya veya yeni güzergahlar tesis etmeye yetkilidir. 

7.11.  YÜKLENİCİ, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ’ nin tüm Öğrenci, Öğretmen ve/veya 
çalışanlarını yılda bir defa olmak üzere hafta içi veya hafta sonu piknik-gezi-seminer vb. 
hizmetleri için toplu olarak veya ayrı ayrı gidiş ve dönüş ulaşım hizmeti verecek ve bu 
hizmetler karşılığında hiçbir ücret talep etmeyecektir. 

7.12.   YÜKLENİCİ, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde yazılı diğer hususları 
yerine getirmekle yükümlüdür. 
 

         8.0 FEVKALADE HALLERDE VE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA    
UYGULANACAK   HUSUSLAR ; 

 
8.1. İDARE, olağandışı sebeplerden dolayı (grev, yangın, su baskını, deprem, halk 
hareketleri, savaş, vb.) veya gerekli gördüğü durumlarda servisleri günün şartlarına göre 
azaltmakta, artırmakta veya tamamen iptal etmekte serbesttir. YÜKLENİCİ bu durumda hiç 
bir talepte bulunamaz.  
 
8.2. Yukarıdaki durumların ortadan kalktığına İDARE tarafından karar verilmesi ve işin 
başlatılması halinde YÜKLENİCİ servis hizmetini sözleşme şartlarında aksatmadan devam 
ettirmekle yükümlüdür. 

 
          9.0 - SİGORTA ; 
 

9.1. Servis araçları Karayolları Trafik Kanunun Zorunlu kıldığı kanuni her türlü sigorta 
işlemini yaptırılmış olarak servise başlayacaktır. Ayrıca YÜKLENİCİ,  öğrencilerin ve 
personellerinin gidiş-dönüş saatleri içindeki taşıma esnasını kapsayacak şekilde 3. şahıslara 
karşı mali mesuliyet sigortası yaptıracak, bu sigortayı belgeleyen poliçeleri Sözleşme’nin 
başladığı ay içinde İDARE’ ye ibraz edecek, yenilenen poliçeleri İDARE’ nin talep etmesini 
beklemeden İDARE ‘e ulaştıracak, ödemediği poliçeler ve/veya mali mesuliyet sigortası ile 
ilgili her türlü sorumluluğu İDARE’ yi mesul tutmadan üstlenecek ve söz konusu sigortanın 
yapılmamasından doğacak her türlü kanuni yükümlülüğü kayıtsız şartsız üzerine alacaktır. 
YÜKLENİCİ aşağıda belirtilen teminatlara gore sigortaları yaptıracaktır. Taşıma esnasında 
araç için yaptırılmış bu koltuk sigorta  sayısından fazla öğrenci kesinlikle taşınmayacaktır. 
Servis araçlarının her biri, her bir koltuğu kapsayacak şekilde koltuk sigortasına sahip 
olacaktır. YÜKLENİCİ aşağıda belirtilen teminatlara gore sigortaları yaptıracaktır. 

a) 3. Şahıs mali mesuliyet sigortası teminatları  
Şahıs başına bedeni  : 50.000 TL 
Kaza başına bedeni   : 150.000 TL  
Kaza Başına maddi : 50.000 TL 
 
b) İşveren mali mesuliyet sigortası teminatları 
Şahıs başına bedeni : 50.000 TL 
Kaza başına bedeni : 150.000 TL 
 

9.2. Tüm sigorta poliçelerine ait ve diğer bütün kanuni sigorta giderleri YÜKLENİCİ’ye 
aittir. 
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       10.0 – DENETİM ; 
 

10.1.  Bu şartnamenin yürürlüğü süresince İDARE servis araçları ve şoförleri her türlü 
denetleme hakkına sahip olup, denetimler, EK.3’teki form üzerinden yapılacaktır. İDARE  
tespit ettiği her eksik bulgu/durum karşısında ceza kesilmesine yetkilidir YÜKLENİCİ buna 
uyacağını kabul ve taahhüt eder. 

 
10.2. Şartnamede belirtilen hususların takibinden ve denetiminden ayrıca aksak giden 
hususların İDARE’ye periyodik olarak raporlanmasından, YÜKLENİCİ direkt  sorumludur.   

 
        11.0 - MASRAF VE ÖDEMELER ;  

 
11.1. İDARE ekli listede belirtilen güzergahlara göre araç başına belirtilen hizmet bedelini,  
fatura kesim tarihinden 30 gün sonra firmanın belirleyeceği banka hesabına YÜKLENİCİ 
adına ödeyecektir. 

11.2. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin belirlediği güzergahlara göre vermiş olduğu fiyatlar 1 yıl 
geçerli olup şartnamenin bitiş tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun fiyatlarda artış 
yapmayacaktır. 
 
11.3. Şartnamenin devamı esnasında YÜKLENİCİ’ nin şoförleri ve 2. şahıslar ile 
aralarındaki her türlü alacak; (özlük hakkı)  sorumluluğu YÜKLENİCİ’ ye aittir. 
 
11.4. Araçların her türlü bakım onarım ve tamir masrafları ile servis esnasında ortaya 
çıkabilecek diğer masraf ve ödemelerin sorumlusu YÜKLENİCİ olup bundan dolayı 
İDARE’ den hiç bir ek ücret talebi yapılmayacaktır. Ayrıca bu şartname/sözleşmeden doğan 
her türlü vergi, resmi harç ve ödemenin sorumluluğu da YÜKLENİCİ ’ye aittir. 

 
       12.0 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK 

ŞARTLARI ; 
 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekmektedir: 

 
12.1. İSTEKLİ’ nin, Öğrenci etkinlik servisleri ile ilgili mevcut bilgileri edinmiş, işin 

niteliğini olabildiğince anlamış, işin kapsamı ve niteliği, işin tamamlanması için gerekenlerin 
neler olduğu, servis araçlarının temin edilememesinin süre uzatım nedeni olamayacağı 
hususları hakkında bütün bilgilere sahip olduğunu beyan etmiş olması, 

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

elektronik-posta adresi, 
 

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

a)  Gerçek kişi olması halinde,  ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 
alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 
yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

 
12.4  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
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a)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteriri 
Ticaret sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri. 

 
İSTEKLİLER, Teklif alma şartnamesi ve eki ihale dosyasında bulunan bütün evrakları, 
şartname ve sözleşme örneklerini (elektronik ortamdakiler dâhil) okuyup kabul ettiklerini 
beyan ederek,  ihale dokümanının her sayfasını firma kaşesi ile mühürleyip, 
imzalayacaklardır. 

 
       13.0   TEKLİF USULÜ ; 

 
İhale teklif birim fiyat bedel esaslarına göre yapılacaktır. Teklifler, aşağıda belirtildiği şekilde 
hazırlanacak ve kapalı zarf ile verilecektir: 

 
13.1  Üzerine  ‘BİRİNCİ ZARF’ yazılmış olan zarfa; 

 
a) Teklif İsteme Dokümanı ve ekleri (Sözleşme Tasarısı, İdari Şartname, Teknik 
Şartnameler, varsa Zeyilname vs...),(dokümanların her sayfası imzalanıp,  
mühürlenecektir.) 
b)  Madde 12.0’ de istenen belgeler, konulacaktır. 

 
13.2  Üzerine “İKİNCİ ZARF” yazılmış olan zarfın içine; 

 
a)  Teklif fiyatını belirten teklif mektubu, 
    (EK 1)  “Teklif Mektubu” (örneğine uygun olarak hazırlanacaktır),  
b) (EK 2) Teklif Birim Fiyat Cetveli,(örneğine uygun olarak hazırlanacaktır) 
c) (EK 3)  “Servis Aracı Kontrol Formu” örnek olarak verilmiştir. 

 
Konulacaktır. 
 

 13.3 ”DIŞ ZARFIN” içine;  
 
a) ”BİRİNCİ ZARF”,  
b) ”İKİNCİ ZARF”, 
 
Kapatılmış olarak, birlikte konulacaktır. ”DIŞ ZARF” üzerine isteklinin adı, soyadı veya 
ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin ve teklife konu işin adı yazılacaktır.  
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. 
YÜKLENİCİ teklifini Madde 15.0 ’a uygun şekilde İDARE‘ye teslim edilecektir. 

 
14.0    TEKLİF VERME TARİHİ VE YERİ ; 

 
Teklifler en geç 21.06.2013 CUMA günü, saat 14.00’ a kadar DARÜŞŞAFAKA 
CEMİYETİ Maslak Kampüsü Darüşşafaka Cad. No:14 Maslak Sarıyer İSTANBUL, 
adresinde bulunan DESTEK BİRİMİ ‘ne elden veya Kargo ile teslim edilmiş olacaktır. 
Geç gelen ve/veya belirtilen adresten başka yerlere verilen teklifler dikkate alınmaz. 

 
15.0    ŞARTNAME HARİCİ TEKLİFLER ; 

 
Bu şartname hükümlerine uymayan teklifleri dikkate almak veya almamak hususunda 
DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ tamamen serbesttir. 
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16.0   TEKLİFTEN GERİ DÖNÜLMEYECEĞİ ; 

 
İstekliler vermiş oldukları tekliften geri dönemeyecekleri gibi teklif mektuplarını da geri 
alamazlar. 
İstekli herhangi bir nedenle teklifinden geri döndüğü takdirde, ayrıca bir uyarı, hüküm ve 
mahkeme kararına gerek kalmaksızın verdiği teminat mektubu DARÜŞŞAFAKA 
CEMİYETİ adına gelir kaydolunur. 

 
17.0   TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ; 

 
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. İhtiyaç 
duyulması halinde İDARE, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar 
uzatılması yönünde İSTEKLİ‘den talepte bulunacaktır. İSTEKLİ, İDARE’ nin bu talebini 
kabul edebilir veya reddedebilir. İDARE’ nin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini 
reddeden İSTEKLİ’ nin teminatı iade edilecektir. 
 

18.0   TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ; 
 

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi 
yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta ya da işi dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 

 
19.0   SÖZLEŞMENİN YAPILMASI ; 

 
İSTEKLİ, teklifinin kabul edildiği kendisine tebliğ edildiği tarihten başlayarak, İDARE ile 
sözleşmeyi akdetmeye mecburdur. İstekli bunlara uymadığı takdirde teklifinden geri 
dönmüş sayılır ve 16.0 Madde hükümleri uygulanır.  

 
20.0 TEKLİF FİYATA DÂHİL OLAN MASRAFLAR ; 

 
21.1 Her türlü sözleşme giderleri ile İSTEKLİLERİN şartnamenin uygulanması sırasında 
ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile 
ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif birim fiyata dâhildir ve İSTEKLİ’ ye 
aittir. 

 
21.2   (21.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yâda benzeri yeni gider 
kalemleri oluşması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da 
farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir; YÜKLENİCİ, söz konusu bu artış ve 
farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

 
21.0   TEBLİĞLER ; 

 
Teklif verme neticesi yapılması gerekecek hukuki ve idari bütün tebliğler İSTEKLİ’ nin 
teklif mektubundaki adresine yapılır. 

23.0  TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİNİN EKLERİ ; 
 

  EK 1 : TEKLİF MEKTUBU 
 
  EK 2 : TEKLİF BİRİM FİYAT CETVELİ 
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  EK-3 : SERVİS ARACI KONTROL FORMU 
 

EK: 1 
 

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ  SERVİS TAŞIMACILIĞI İŞLERİ 
 

TEKLİF MEKTUBU 
 

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’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) :  
 
 
İdarenizce 21.06.2013  CUMA günü, 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. İşin birim fiyat tariflerini tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün 
şartları kabul ediyoruz. 
 

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

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

3- 4734 sayılı Kanunun 17/d maddesi gereğince ihale konusu iş için kendimiz veya başkası 
adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekâleten birden fazla teklif 
vermediğimizi beyan ediyoruz. 

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

5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, 
İdarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı 
taahhüt ediyoruz. 

 
Saygılarımızla, 
 
 
 
 
 
Tarih : …../…../2013 
 
          AD SOYAD / UNVAN 
                  (KAŞE-İMZA) 

 
 
 
 



 
EK- 2 

 ETKİNLİK TEKLİF BİRİM FİYAT CETVELİ  
(Fiyatlar KDV Hariç Olarak Verilecektir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K-3  
 

SERVİS ARACI KONTROL FORMU 
 

45' LİK ARAÇ 
ÜCRETİ

25' 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 BAHÇEŞEHİR

11 BAĞCILAR

12 BAYRAMPAŞA

13 BAĞLARBAŞI

14 BOSTANCI

15 BEYKOZ

16 ÇAPA

17 DARICA

18 ESENLER

19 EYÜP

20 EMİRGAN

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

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
DEK HAFTA SONU ETKİNLİKLERİ
TEKLİF BİRİM FİYAT CETVELİ

GİDİŞ‐GELİŞ (ÇİFT YÖN) FİYAT TEKLİFİ
BÖLGES.NO
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ARAÇ  NO:  .............

GÜNLÜK 

S.NO EVET HAYIR

1 SERVİS ARACININ OKULA VARIŞ ZAMANI  UYGUN MU?

2 SERVİS ARACININ İÇİ VE DIŞI TEMİZ Mİ?

3 SÜRÜCÜNÜN  KILIK KIYAFETİ UYGUN MU?

4 SERVİS ARACI  SERVİS GÜZERGAHINA VE SERVİS PERSONEL  LİSTESİNE UYGUN MU?

5 SERVİS ESNASINDA  YAŞANAN HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK VAR MI?

AYRINTILI

EVET HAYIR

6 SERVİS ARACI SERVİS   YÖNETMELİĞİNİN ÖN GÖRDÜĞÜ  VASIFLARA UYGUN MU?

7 SERVİS ARACINIDA  CEP TELEFONU VARMI? ŞÖFÖR İÇİN KULAKLIK VARMI?

8 SERVİS ARACINNIN TAKOMETRE KONTROLÜ SONUCU UYGUN MU?
SERVİS ARACI TRAFİK KANUNUNA  GÖRE ARAÇTA ZORUMLU OLARAK   
BULUN MASI GEREKEN HER TÜRLÜ DONANIMA  SAHİPMİ?

a ARACIN RUHSATI VAR MI?

b ARACIN TRAFİK SİGORTASI VAR MI?

c ARACIN KOLTUK SİGORTASI VAR MI?

d ARACIN YOLBELGESİ VAR MI?

e SÜCÜNÜN EHLİYETİ ARACI KULLANMAYA  (B,SINIFI, 5  E, SINIFI 3 YIL) UYGUN MU?

f SÜRÜCÜNÜN TİCARİ TAŞIT KULLANMA BELGESİ  VAR MI?

g ARACIN ZİNCİR, TAKOZ VE ÇEKİ HALATI VAR MI?

h ARACIN İLKYARDIM SETİ VAR MI?

ı ARACIN YEDEK LASTİĞİ, KRİKO, BİJON ANAHTARI VAR MI?

k ARACIN 6 KG 2 ADET  YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI VARMI,DOLUM TARİHLERİ GÜNCEL Mİ?

10 ARACIN GÜZERGAH VE PERSONEL LİSTESİ VARMI?

a PERSONEL LİSTELERİ OKUL İDARESİN DEKİ LİSTELERİN AYNISIMI?

b SERVİSTE BULUNAN PERSONELİN TELEFON VE ADRES BİLGİLERİ VAR MI?

c PERSONELLERİN GÜZERGAH,SABAH ALIŞ VE AKŞAM BIRAKILIŞ SAATLERİNİ GÖSTERİL LİSTESİ  VARMI?

KONTROL EDEN :                                                                                  KONTROL EDİLEN ŞÖFÖR :

TARİH :     /     / 2012

AÇIKLAMALAR

  SERVİS ARACI KONTROL FORMU

AÇIKLAMALAR

9

SERVİS GENEL  KONTROL F0RMU
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                                                              EK- 3 
 
 
                      ÖĞRENCİ  HAFTA SONU SERVİS ÜCRETLERİNİ KAPSAYAN ŞARTLAR:  
 
• Servis ücretleri veliler tarafından YÜKLENİCİ’ ye her ayın 1 ile 5. günleri arasında ödenecektir. 
  
• Yıllık ücret aşağıdaki takvime uygun olarak YÜKLENİCİ tarafından 9 eşit taksitle tahsil 
edilecektir.  
 
• Kardeş indirimi % 15 olacaktır.(Kardeşlerden birine uygulanacaktır).  
 
• İstanbul İli Okul Servis Araçlarında ilgili yıl için UKOME tarafından belirlenen ücret tarifesi ve  
tarifede uyulması gereken kurallar uygulanır, Komisyon veya taşımacı UKOME tarafından  
belirlenen ücret hadlerinin üzerinde ve uyulması gereken kurallarla ilgili herhangi bir tasarrufta  
bulunamaz.  
 
• Yıllık olarak belirlenen servis ücreti, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’ nın belirleyeceği programa 
göre  servis bedelini kapsamaktadır.  
 
• YÜKLENİCİ, öğrenci servisini kullanan toplam öğrenci sayısının % 10’u kadarını ücretsiz olarak  
taşıyacaktır.  
 
• KOMİSYON’ un servis güzergahlarında yapacağı % 10 limit içindeki yol ve güzergah uzatımına  
ilişkin değişiklikler için YÜKLENİCİ ek bir ücret talep etmeyecektir.  
 
• Servis ücretleri 2013-2014 Eğitim-Öğretim Dönemi müddetince sabit kalacak şekilde belirlenmiş 
olup, Cuma ve Pazar günü yapılacak öğrenci servis güzergahlarına göre servis ücretleri aşağıda  
belirtilecektir.  
 
Servis güzergahındaki %10 Limit üzerindeki yol güzergahı  
uzatımlarında Kilometre başına talep edilen fiyat  
 
FİYATLARA KDV DAHİLDİR 
 
 



ARAÇ BİLGİLERİ
(KİŞİ BAŞI/TL/YIL) ( MODEL‐KAPASİTE)

1

2

3 MALTEPE ‐BOSTANCI‐ERENKÖY

4

5

6

7 GÜNGÖREN‐BAHÇELİEVLER

8 KÜÇÜKÇEKMECE‐SEFAKÖY

9 GAZİOSMANPAŞA‐KÜÇÜKKÖY

10

11

12

AVCILAR‐BEYLİKDÜZÜ

BAĞCILAR‐BAŞAKŞEHİR

KAĞITHANE‐FATİH

ESENLER 

YAKACIK

PENDİK ‐TUZLA

BEYKOZ‐ÜMRANİYE

GÜZERGAHLAR FİYAT

ÜSKÜDAR‐KADIKÖY
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EK-4 
 
 

GÜZERGAHLARA GÖRE PERSONEL SERVİS 
TAŞIMA TARİFESİ TEKLİF BİRİM FİYAT CETVELİ 

 
 
 
 
PERSONEL  SERVİS 
GÜZERGAHLARI 

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

Sahrayicedit- Göztepe-  Ziverbey(Müjdat Gezen Sanat Mrkz Önü)  - Selamiçeşme (Kadıköy Evlendirme Dairesi
Altunzade(Capitol)- İstinye (Seba Konutları)- Maslak 
 

 
3)   . Nolu Servis Güzergahı (Avrupa Yakası)  
 
   Şirinevler- Bakırköy-Merter-Bayrampaşa-Gaziosmanpaşa-Maslak Kampüs 
 
 
4-) Anadolu Yakasında bulunan 5 kurumumuzda(Maltepe-Şenesenevler-Yakacık)  görevli 
vardiyalı sisteme göre personellerimizin 22:00 ile 01:00 saatleri arasında evlerinden alınıp 
işyerlerine, tekrar işyerlerinden alınıp evlerine bırakılmaları ile ilgili servis hizmetlerinde km 
başına birim fiyat  verilecektir. 
 
 Belli başlı personel güzergahları  Gebze-Darıca-Tuzla-Pendik-Kartal-Kurtköy-Yakacık-Maltepe-
Küçükyalı-Başıbüyük-Ataşehir-Kavacık-Esatpaşa-Fındıklı-Ümraniye-Çekmeköy 
Personellerin detaylı adresleri ihaleyi alacak firma ile paylaşılacaktır. 
      
 
 
 
5-) İstanbul ili sınırlarında Anadolu Yakasında bulunan kurumlarımızın etkinliklerinde 
kullanılmak üzere km başına birim fiyat verilecektir. 
 


