
İHALEYE ÇAĞRI: No. RFP/001/2022 

                              ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ 

    SATIN ALIMI İÇİN ANLAŞMA DÜZENLENMESİ 

EK-A İŞ TANIMI 

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ (TBB) 

İhale No: RFP/001/2022 

İhale Konusu: Araç Kiralama Hizmeti Satın Alımı için Anlaşma Düzenlenmesi 

EK-A İŞ TANIMI 

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 

(BMMYK)’nin ortaklaşa yürüttüğü Türkiye’de Mülteci, Sığınmacı ve Geçici Koruma 

Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi kapsamında Şanlıurfa, 

Gaziantep, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde araç kiralama işi gerçekleştirilecektir. 

 

 

A- GENEL KRİTERLER: 

1. Kiralanacak olan araçlar, Taşıtlar Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları 

Trafik Mevzuatı ve Karayolları Taşıma Mevzuatı ile ilgili tüm yerel ve güncel norm 

ve yönetmeliklere uygun olacaktır.  

2. Kiralanacak araçlar, Karayolları Trafik Kanun ve Yönetmeliği maddelerinde 

belirtilen insan taşımasında kullanılacak şartlara ve bütün vasıflara haiz olacaktır. 

Aracın 

Türü 
Adet 

Maksimu

m KM 
Model Yılı Yakıt 

Haftalık 

Çalışma Günü 

Sayısı 

Şoför 
Kiralama 

Dönemi 
Şehir 

SUV 

(4x4) 
1 10.000 

Talep edilen 

tarihten itibaren 

maksimum 1 

(bir) yaşındaki 

araç 

Hariç 
Maksimum 7 

gün 
Hariç 

 

01.04.2022 

– 

31.12.2022 

Şanlıurfa 

SUV 

(4x4) 
1 10.000 

Talep edilen 

tarihten itibaren 

maksimum 1 

(bir) yaşındaki 

araç 

 

 

Hariç 
Maksimum 7 

gün 
Hariç 

 

01.04.2022 

– 

31.12.2022 

Gaziantep 

SUV 

(4x4) 
1 10.000 

Talep edilen 

tarihten itibaren 

maksimum 1 

(bir) yaşındaki 

araç 

 

 

Hariç 
Maksimum 7 

gün 
Hariç 

 

01.04.2022 

– 

31.12.2022 

Hatay 

SUV 

(4x4) 
1 10.000 

Talep edilen 

tarihten itibaren 

maksimum 1 

(bir) yaşındaki 

araç 

 

 

Hariç 
Maksimum 7 

gün 
Hariç 

 

01.04.2022 

– 

31.12.2022 

Kilis 

SUV 

(4x4) 
1 10.000 

Talep edilen 

tarihten itibaren 

maksimum 1 

(bir) yaşındaki 

araç 

 

 

Hariç 
Maksimum 7 

gün 
Hariç 

 

01.04.2022 

– 

31.12.2022 

Malatya 
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3. Kiralama hizmeti veren şirket, kiralanan araçların Kiralama Hizmeti Uygunluk 

Belgesi, K1 Yetki Belgesi ve kiralama ile ilgili gerekli diğer tüm belgeleri 

sağlamalıdır. 

4. Kiralanacak olan araçlar tabloda belirtilen taleplere ve aşağıda belirtilen özelliklere 

sahip olmalıdır: 

- Teklif edilen araçlar SUV (4x4) olmalıdır. 

- Araç model yılı, talep edilen tarihten itibaren 1 (bir) yıldan eski olmamalıdır. 

- Teklif edilen araçların teklif tarihinden itibaren 10.000 KM’yi aşmamış olması 

gerekir. 

- Teklif edilen araçların bakımları düzenli olarak yaptırılmalı ve kullanım için 

güvenli durumda bulundurulmalıdır. 

- Araçlar, Karayolları ve Trafik Kanunu’nun, tüzüğünün ve ilgili yönetmeliklerin 

zorunlu kıldığı gerekli tüm sigorta, kasko, vergi ve harç ile yola çıkmak için 

zorunlu olan tüm belgelere sahip olmalıdır.  

- Kiralanacak araçların Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, kasko sigortası, egzoz 

ve araç muayeneleri (egzoz ve araç muayeneleri için 0 km araçlar hariç) ve varsa 

mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken diğer yükümlülüklerin Hizmet 

Sağlayıcı tarafından yaptırılarak, söz konusu belgelerin örnekleri TBB’ye 

sunulacak olup bunlara ilişkin giderler ile Motorlu Taşıtlar Vergisi ve tüm zorunlu 

vergi, harç, resim ve diğer giderler Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanacaktır. 

Hizmet Sağlayıcı’nın yukarıdaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden 

dolayı oluşacak zararlardan TBB sorumlu değildir. Hizmet’in aksaması sebebiyle 

TBB’nin uğrayabileceği zararlar Hizmet Sağlayıcı’dan temin edilir. 

- Farklı hava koşullarında sabit kabin sıcaklığı seviyesini koruyabilecek klima 

sistemi bulunmalıdır. 

- Kiralanan tüm araçlar temiz ve hijyenik olmalıdır. 

- Teklif edilen tüm araçlar için Elektronik Navigasyon Sistemi (GPS) 

sağlanmalıdır. 

- Teklif edilen tüm araçlarda araç takip sistemi sağlanmalıdır. 

- Yakıt giderleri ve şoför, kiralama işine dahil değildir. Hariçtir. 

- Kiralanan araçlar haftanın 7 (yedi) günü tabloda belirtilen illerde kullanılacaktır. 

Gerekmesi durumunda şehirlerarası yolculuklarda da kullanılabilir. 

- Kiralanacak olan araçların donanım paket seviyeleri Teknik Teklif Formu’nda, 

aşağıdaki dört kriter arasında belirtilmelidir: 

                              Üst Seviye Donanım Paketi 

                              Orta – Üst Seviye Donanım Paketi 

                              Orta Seviye Donanım Paketi 

                              Giriş Seviyesi Donanım Paketi 

5. TBB en az 30 (otuz) gün önceden bildirimde bulunarak hizmet sunumunun 

durdurulmasını talep edebilir. Hizmet Sağlayıcı gerekli tüm düzenlemelerden 

sorumludur. 
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B- HİZMET KRİTERLERİ: 

- Kiralanacak olan araçlar TBB’nin kullanımına uygun, araç koltuklarında yırtık 

veya sökük bulunmayacak şekilde, araçların lastikleri yeni, motoru ve yürüyen 

aksamı gerekli bakımlardan geçmiş, kaporta ve boyası sorunsuz olacaktır. 

- Kiralanacak olan araçların, her türlü bakım-onarım-tamirat (%100 şoför hatası 

hariç, kaza gibi durumlardan kaynaklı onarımlar da dahil olmak üzere) işlemleri 

ve giderleri Hizmet Sağlayıcı tarafından zamanında ve eksiksiz olarak 

karşılanacaktır.  

- Kiralanacak olan araçların lastik değişimi (yaz ve kış lastik değişimleri 

zorunludur) ve ilgili giderleri Hizmet Sağlayıcı tarafından zamanında ve eksiksiz 

olarak karşılanacaktır.  

- Kiralanacak olan araçlarda oluşabilecek her türlü arıza ve yapılacak her türlü 

işlem ve ilgili giderler Hizmet Sağlayıcı tarafından zamanında ve eksiksiz olarak 

karşılanacaktır.  

- Kiralanacak olan araçların tüm vergileri, her türlü resim ve harç giderleri Hizmet 

Sağlayıcı tarafından zamanında ve eksiksiz olarak karşılanacaktır. 

- Kullanım sırasında araçta bulunacak kişilere kaza sigortası (kaskonun kiralık araç 

kaskosu olması, ihtiyari mali mesuliyet teminatının sınırsız olması ve manevi 

tazminatının dahil olması, ölüm-kalıcı süreli sakatlık teminatlarının minimum kişi 

başı 100.000 TL olması) zamanında ve eksiksiz olarak Hizmet Sağlayıcı 

tarafından sağlanacaktır. 

- Kaza, bakım, onarım, muayene ve/veya araçların arızalanması durumunda hizmet 

sağlayıcı aracı derhal değiştirecektir.  

C- ÖDEME VE RAPORLAMA KRİTERLERİ 

1. Hizmet Sağlayıcı, Sözleşme süresi boyunca aşağıdaki belgeleri teslim etmekten 

sorumlu olacaktır. 

 

- Kaza, arıza veya araç yıkama gibi durumlardan dolayı TBB’ye herhangi bir ekstra 

maliyet yansıtılmayacaktır. 

Teslim 

Edilmesi 

Gerekenler 

Beklenilen 

Gönderim Tarihi 
Gereklilikler 

Logbooks 

(Seyir Kayıtları) 
       Aylık 

Sağlanan her araç, ilgili ay için tutulan seyir kayıtlarına (logbooks) sahip 

olmalıdır. 

Seyir kayıtlarında (logbooks) tarih ve araç plakası bilgileri bulunmalıdır. 

Günlük kilometre bilgisi bulunmalıdır. 

Hizmet alma sertifikası düzenlenmelidir. 

Usulüne uygun olarak imzalanmış seyir kayıtları (logbooks) ve hizmet alma 

sertifikası, sağlanan her araç için faturaya eklenmeli ve TBB’ye sunulmalıdır. 
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- İstenilen yere yedek araç temin edilememesi durumunda günlük ücret nihai 

faturadan düşülecektir. 

- Taşıt vergileri, araç trafik sigortaları, trafik cezaları, yolcu kaza sigortaları ve 

diğer her türlü vergi, sigorta ve sair yasal zorunlulukların bedeli Hizmet 

Sağlayıcı’ya ait olacaktır.  

- TBB, araç kirası ücreti dışında herhangi bir ek ödemeden sorumlu olmayacaktır. 

- Yıllık araç muayeneleri Hizmet Sağlayıcı tarafından yapılmalıdır.  

- Her bir araç için ödeme talebi, sağlanan aylık seyir defterindeki (logbooks) 

bilgiler esas alınarak yapılacaktır. Ödemeler, yalnızca bu Şartnamede istenen 

çıktıların, aylık kesilecek olan teklif tutarındaki fatura ile birlikte belirtilen zaman 

dilimleri içinde TBB’ye sunulması ve TBB’nin onayı sonrasında geçerlilik 

kazanacaktır. 

- TBB’ye tasdikli seyir defterleri ibraz edilmeden ve hizmet sunumunun teyidi ve 

TBB’nin onayı olmadan, Yüklenici herhangi bir ödeme almayacaktır. 

- Hizmet Sağlayıcı tarafından teklif edilen tutar brüt olup, tüm yasal sorumluluklar 

ile ilgili maliyetler; tüm bakım, onarım, lastik değişimi vb. giderler ile, köprü ve 

otoyol geçiş bedelleri gibi ilgili tüm masrafları içerecektir. Hizmet Sağlayıcı, 

TBB’den aylık kira bedeli dışında herhangi bir ödeme talep edemez. 

- TBB, teslimat şartlarının yerine getirilmesi üzerine, Sözleşme veya satın alma 

siparişinde aksi belirtilmedikçe, Hizmet Sağlayıcı’nın orijinal aylık faturasını 

temin etmesi ve onaylardan itibaren otuz gün içerisinde ödeme yapacaktır. 

D-  FİRMA NİTELİKLERİ / GEREKLİLİKLER  

1. Firmanın daha önce TBB, AB, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Örgütler ve devlet 

kurumlarıyla çalışmış olması tercih edilir. Firma 2017’den bu yana ilgili referansları 

ibraz etmek zorundadır.  

2. Firma EK-B Teknik Teklif Formu’nda talep edilen bütün taahhütnameleri ve belgeleri 

ibraz etmek zorundadır. 

3. Araç kiralama sektöründe en az 5 yıllık deneyim zorunludur 

4. Hizmet talebi gerçeklemesine müteakip en az 1 firma yetkilisinin cep telefon numarasını 

ve e-mail adresini TBB’ye bildirecektir. Yetkili kişi (temsilci) kiralama süresince 

ulaşılabilir ve 24 saat boyunca uygun olması gerekmektedir. 

5. TBB verilen teklifleri kısmi olarak kabul etme hakkına sahiptir. 

6. Yüklenici firma kiralama ile ilgili tüm işlemlerde, kendilerine sözleşme aşamasında 

yazılı olarak bildirilen TBB tarafından yetkilendirilmiş kişi ve/veya kişilere karşı 

sorumlu olacaktır. TBB ve yüklenici firma arasındaki tüm görüşmeler bu kişi ve/veya 

kişiler arasında yapılacaktır.  

7. TBB yüklenici firmadan personelini (temsilcisini) değiştirmesini talep edebilir. 

 


