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UZUN DÖNEM ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ 
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
 
İSTEKLİ /TEKLİF VEREN, bundan böyle “HİZMET VEREN” olarak anılacaktır. 
SABANCI ÜNİVERSİTESİ, bundan böyle “ÜNİVERSİTE” olarak anılacaktır. 
 
1. KONU VE KAPSAM 
 
ÜNİVERSİTE Rektörlüğü ve bağlı birimlerin hizmetlerinde sözleşme süresince her gün (günde 24 saat ve 
hafta sonu ve resmi tatiller dahil) kullanılmak üzere, İşbu şartnamede belirtilen özelliklerdeki hizmet 
araçlarının ve kiralama hizmetinin hangi şartlar dahilinde yapılacağını kapsamaktadır. 
 

 
Araçların nevi ve 
niteliği 

 
Görev Yeri 

 
Yakıt 
Tipi 

 
Yakıt Durumu 

Sedan Tipi 
Binek Otomobil 

(4+1 Kişilik) 

 
 
ÜNİVERSİTE 
Rektörlüğü ve bağlı birimler 
ile idarece uygun görülecek 
yerler 

 
 
Dizel / 
Benzinli/ 
Hybrid 

 
 
ÜNİVERSİTE 
tarafından 
karşılanacaktır. 

Sedan Tipi 
Binek Otomobil 

(4+1 Kişilik) 
4x4 Arazi tipi, çeki demirli, 

telsiz ve çakar izinli 
(4+1) kişilik 

Ticari yük kapasiteli, 
koltukları yatırılabilen, bagaj 

içi metal (4+1) kişilik 
 
1.1. KİRALANACAK ARAÇ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 
 
Kiralanacak araçlar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır; 
 

GRUP 1  
Sedan Tipi Binek Otomobil (4+1 Kişilik) :  
- Sıfır km (yeni araç, teslim anında en fazla kilometre göstergesinde 100km’ye kadar kabul edilir), 
- Renk : Gri / tonları, Mavi / tonları, Kahverengi / tonları  
- Sürücü, yolcu ve yan hava yastıkları, 
- Ses ve müzik sistemi, Bluetooth ve USB bağlantılı 
- Uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi, 
- Otomatik vitesli, 
- Anti blokaj fren sistemi (ABS),  
- Acil fren yardımı (AFU), 
- Yokuş kalkış desteği sistemi (HSA), 
- Elektronik stabilite / denge sistemi (ESC / ESP), 
- Elektronik patinaj önleme sistemi (ASR), 
- Arka koltukta orta bölümde kafalık ve yüksekliği değiştirilebilir, ayarlanabilir ve kaldırılabilir kol dayama, 
- Arka camda güneş ışığını kesecek orjinal perde ya da orjinal koyu renk cam olacaktır, 
- LED / Xenon far sistemi, 
- Ön ve arka sis farları, 
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- Ön ve arka park sensörleri (orijinal ekipman) ekrandan görüntülenen, 
- Hız sabitleme sistemi ve ayarlanabilir hız sınırlandırıcı, 
- Elektrikli ön/arka camlar, 
- İklim kontrollü otomatik klima, 
- Geri görüş kamerası, 
- Start/Stop, 
- Isofix, 
- Emniyet kemeri uyarı sistemi (ön), 
- Otomatik lastik basıncı kontrol sistemi, 
- Karayolları Trafik Kanunun öngördüğü tüm malzemeler (takoz, zincir, çekme halatı, sağlık seti, stepne, 
yangın söndürme cihazı, reflektör v.s.) araç ile teslim edilmelidir. 
 
GRUP 2 
-Sedan Tipi Binek Otomobil (4+1 Kişilik) :  
- Sıfır km (yeni araç, teslim anında en fazla kilometre göstergesinde 100km’ye kadar kabul edilir), 
- Renk : Gri / tonları, Mavi / tonları, Kahverengi / tonları  
- Sürücü, yolcu ve yan hava yastıkları, 
- Ses ve müzik sistemi, Bluetooth ve USB bağlantılı 
- Uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi, 
- Otomatik vitesli, 
- Anti blokaj fren sistemi (ABS),  
- Acil fren yardımı (AFU), 
- Yokuş kalkış desteği sistemi (HSA), 
- Elektronik stabilite / denge sistemi (ESC / ESP), 
- Elektronik patinaj önleme sistemi (ASR), 
- Arka koltukta orta bölümde kafalık ve yüksekliği değiştirilebilir, ayarlanabilir ve kaldırılabilir kol dayama, 
- Arka camda güneş ışığını kesecek orjinal perde ya da orjinal koyu renk cam olacaktır, 
- LED / Xenon far sistemi, 
- Ön ve arka sis farları, 
- Ön ve arka park sensörleri (orijinal ekipman) ekrandan görüntülenen, 
- Hız sabitleme sistemi ve ayarlanabilir hız sınırlandırıcı, 
- Elektrikli ön/arka camlar, 
- İklim kontrollü otomatik klima, 
- Geri görüş kamerası, 
- Start/Stop, 
- Isofix, 
- Emniyet kemeri uyarı sistemi (ön), 
- Otomatik lastik basıncı kontrol sistemi, 
- Karayolları Trafik Kanunun öngördüğü tüm malzemeler (takoz, zincir, çekme halatı, sağlık seti, stepne, 
yangın söndürme cihazı, reflektör v.s.) araç ile teslim edilmelidir. 
 
-GRUP 3 
Ticari yük kapasiteli, koltukları yatırılabilen (4+1) kişilik:  
- Sıfır km (yeni araç, teslim anında en fazla kilometre göstergesinde 100km’ye kadar kabul edilir), 
- Renk : Gri / tonları, Mavi / tonları, Kahverengi / tonları, 
- Sürücü, yolcu ve yan hava yastıkları, 
- Ses ve müzik sistemi, Bluetooth ve USB bağlantılı 
- Uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi, 
- Sıralı-Turbo/ önde ve enlemesine, 
- Manuel vitesli  
- Römork savrulma kontrollü, 
- Elektronik denge programı (ESPHSA) 
- Anti blokaj fren sistemi (ABS),  
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- Acil fren destek sistemi (AFU), 
- Yokuş kalkış desteği sistemi (HSA), 
- Elektronik stabilite / denge sistemi (ESC / ESP), 
- Elektronik patinaj önleme sistemi (ASR), 
- Yüksekliği değiştirilebilir, ayarlanabilir ve kaldırılabilir ön kol dayama, 
- LED / Xenon far sistemi, 
- Ön ve arka sis farları, 
- Ön ve arka park sensörleri (orijinal ekipman) ekrandan görüntülenen, 
- Hız sabitleme sistemi ve ayarlanabilir hız sınırlandırıcı, 
- Elektrikli ön/arka camlar, 
- İklim kontrollü otomatik klima, 
- Yağmur sensörlü cam silecek sistemi, 
- Geri görüş kamerası, 
- Emniyet kemeri uyarı sistemi (ön), 
- Hareket hâlinde otomatik kilitlenen kapılar 
- Otomatik lastik basıncı kontrol sistemi, 
- Karayolları Trafik Kanunun öngördüğü tüm malzemeler (takoz, zincir, çekme halatı, sağlık seti, stepne, 
yangın söndürme cihazı, reflektör v.s.) araç ile teslim edilmelidir. 
 
GRUP 4 
-4x4 Arazi tipi, çeki demirli, telsiz ve çakar izinli (4+1) kişilik:  
- Sıfır km (yeni araç, teslim anında en fazla kilometre göstergesinde 100km’ye kadar kabul edilir), 
- Renk : Beyaz, 
- Sürücü, yolcu ve yan hava yastıkları, 
- Ses ve müzik sistemi, Bluetooth ve USB bağlantılı 
- Uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi, 
- Manuel vitesli, 
- Krom ön U bar,  
- Yan marşpiyel paneli,  
- Anti blokaj fren sistemi (ABS),  
- Acil fren yardımı (AFU), 
- Yokuş kalkış desteği sistemi (HSA), 
- Yokuş iniş destek sistemi, 
- Elektronik stabilite / denge sistemi (ESC / ESP), 
- Elektronik patinaj önleme sistemi (ASR), 
- Yüksekliği değiştirilebilir, ayarlanabilir ve kaldırılabilir ön kol dayama, 
- Arka camda güneş ışığını kesecek orjinal perde ya da orjinal koyu renk cam olacaktır, 
- LED / Xenon far sistemi, 
- Ön ve arka sis farları, 
- Ön ve arka park sensörleri (orijinal ekipman) ekrandan görüntülenen, 
- Hız sabitleme sistemi ve ayarlanabilir hız sınırlandırıcı, 
- Elektrikli ön/arka camlar, 
- İklim kontrollü otomatik klima, 
- Yağmur sensörlü cam silecek sistemi, 
- Geri görüş kamerası, 
- Emniyet kemeri uyarı sistemi (ön), 
- Kapı açık ikaz lambası, 
- Otomatik lastik basıncı kontrol sistemi, 
- Karayolları Trafik Kanunun öngördüğü tüm malzemeler (takoz, zincir, çekme halatı, sağlık seti, stepne, 
yangın söndürme cihazı, reflektör v.s.) araç ile teslim edilmelidir. 
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1.2. KİRALANACAK ARACIN ÇALIŞTIRMA ŞEKLİ 
 
Kiralanacak araç sözleşme süresince her gün (günde 24 saat, hafta sonu ve resmi tatiller dahil) ÜNİVERSİTE 
tarafından uygun görülecek yerlerde hizmet verecektir. 
 
2. YAPTIRILACAK İŞİN ŞARTLARI  

2.1. HİZMET VEREN, hizmetin en iyi şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirleri alacak, üzerine düşen 
işin zamanında, niteliklerine ve standartlarına uygun, herhangi bir aksaklık olmaksızın yerine getirilmesini 
sağlayacaktır. 

2.2. Tüm araçlar sıfır km (yeni araç) araçlar olacaktır.  

2.3. Araçların tesliminde: zincir, stepne, kriko, bijon anahtarı, ilk yardım seti, yangın söndürme cihazı, takoz, 
çekme halatı, flaşör ve kanunen zorunlu olan tüm alet, edevat ve belgeler ile izinler HİZMET VEREN‘in 
sorumluluğundadır. 

2.4. Kiralanacak araçlar, Teknik Şartname’de belirtilen özelliklere sahip, cins ve modelde olacaktır. Renk ve 
model açısından standardizasyon sağlanacaktır.  

2.5. Araçlar, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili yasal düzenlemelerde öngörülen şartlarda ve techizata sahip 
olacaktır. 

2.6. Araçların fenni muayeneleri ve periyodik bakımlarının insan sağlığına uygun olarak zamanında ve 
eksiksiz yapılması HİZMET VEREN’in sorumluluğundadır. Çalışmalarına yönelik resmi belgeler her araçta 
noksansız bulundurulacaktır. 

2.7. Araç egzoz muaynesinden geçirilecek, karbon monoksit, azot oksit, partikül ve hidrokarbon gibi 
kirleticilerin emisyon limitleri aşmadığı belgelenecektir. Emisyon belgesi olmayan araçlar çalıştırılmayacaktır. 

2.8. ÜNİVERSİTE, araçlara kol dayama vb. monte edilmesi için gerekli tadilatları yaptırabilecektir. 

2.9. HİZMET VEREN araçları İstanbul (34) plakalı olarak ve plakaları takılı şekilde teslim edecektir. 

2.10. HİZMET VEREN’in ÜNİVERSİTE’nin bilgisi dışında araç değiştirme yetkisi yoktur. HİZMET 
VEREN kendisi tarafından yapılacak olan hizmet araç değişikliklerinde 7 (yedi) iş günü önceden 
ÜNİVERSİTE’ye bilgi verecek ve değişiklik karşılıklı mutabakatla sağlanacaktır. 

2.11. Kiralanan araçların her 50.000 kilometrede 4 adet lastik yada diş derinliğinin 3 mm’nin altına düşmesi 
nedeniyle lastikleri HİZMET VEREN değiştirilir.  

2.12. Araçların periyodik bakımları yetkili servislerde ya da firma tarafından belirlenen yerlerde yapılacak 
olup bedeli HİZMET VEREN tarafından ödenecektir 

2.13. HİZMET VEREN, araçlarla ilgili yapılması gereken zorunlulukları, ÜNİVERSİTE’nin hatırlatmasına 
gerek kalmaksızın, takip etmek ve yaptırmakla yükümlüdür. Yüklenici söz konusu yükümlülükleri yerine 
getirdiğine dair belgelerin birer örneğini HİZMET VEREN’e teslim edecektir. 

2.14. HİZMET VEREN, aracın her türlü tamir, bakım ve onarımları, hasar tamiri, lastik değişimi HİZMET 
VEREN’in anlaşmalı lokasyonlarda gerçekleştirme üzere yönlendirme yapmalıdır. 

2.15. HİZMET VEREN bakım/hasar/tamirat yapılacak araç için ÜNİVERSİTE’nin belirlediği Üniversite 
Yetkilisi ile tarih ve saat konusunda mutabık kalacak şekilde planlama yapmakla yükümlüdür. 
Bakım/Onarım/Hasar/Tamirat yapılacak aracın onarımı sırasında HİZMET VEREN araç yerine aynı 
segmentte olmak şartı ile Üniversite Yetkilisi’ne/araç sürücüsüne ikame araç teslim edilecektir. HİZMET 
VEREN; ikame aracı tarafların belirlediği adresten  alarak, bakım/onarım/hasar/tamiratı yapılan aracı 
belirlenen adrese teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder  

2.16. HİZMET VEREN yaz lastiğine geçişte kış lastiklerini, kış lastiğine geçişte kış lastiklerini kendi 
depolayacak ve tekrar kullanıma kadar muhafaza edecektir.  
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2.17. Araçların fenni muayeneleri HİZMET VEREN tarafından takip edilecektir. HİZMET VEREN; fenni 
muayene tarihi yaklaşan araç için 1 (bir) ay öncesinde ÜNİVERSİTE’nin belirlediği Üniversite Yetkilisi ile 
iletişime geçerek tarih ve saat konusunda mutabık kalacak şekilde planlama yapmakla, fenni muayene 
randevusunu almakla yükümlüdür.  

2.19. HİZMET VEREN, Sözleşme süresi boyunca; Goodyear, Michelin, Pirelli, Lassa, Bridgestone, 
Continental markalı lastikler kullanacak, aşınma durumunda araç lastiklerini bedelsiz yeni takım lastiklerle 
değiştirilecektir. HİZMET VEREN sözleşme süresi boyunca araçlar için yaz ve kış mevsimlerine uygun ayrı 
takımlar şekilde lastikleri ücretsiz yenileri ile değiştirilmesi sorumluluğunu üstlenir.HİZMET VEREN 
sözleşme süresi boyunca yaz/kış lastiklerinin ve/veya kullanılacak durumdaki normal lastiklerin 
kullanılmadıkları dönemde uygun koşullarda muhafaza edilmesinden ve yaz/kış lastiklerinin kira dönemi 
içerisinde servislerce ve mobil rot balans/lastik değişim ekipleri ile gerçekleştirilecek olan tüm sökme ve takma 
işlemlerinden doğacak maliyetlerinden sorumlu olacaktır. HİZMET VEREN lastik değişimlerini 
ÜNİVERSİTE içerisinde mobil lastik değişim ve rot balans ekibi aracılığıyla gerçekleştirecektirmekle 
yükümlüdür. HİZMET VEREN lastik değişimi yapılacak araç için ÜNİVERSİTE’nin belirlediği Üniversite 
Yetkilisi ile tarih ve saat konusunda mutabık kalacak şekilde planlama yapmakla yükümlüdür. HİZMET 
VEREN lastik değişimi yapılacak araçlar için ÜNİVERSİTE’nin belirlediği Üniversite Yetkilisi ile tarihler 
ve saatlerde mutabık kalacak şekilde 3 (üç) işgünü için planlama yaparak, tarafların mutabık olduğu 
adresteÜniversite Yetkilisinin bildirdiği alanda toplu olarak lastik değişimlerini (kış/yaz geçişleri) ve ardından 
da lastik değişimi gerçekleşen her aracın rot-balans ayarlarını yapılması gerekmektedir. HİZMET VEREN, 
yaz lastiğine geçişte kış lastiklerini, kış lastiğine geçişte kış lastiklerini kendi depolayacak ve tekrar kullanıma 
kadar muhafaza edecektir. Sigorta kapsamına dâhil edilemeyen, lastik patlamalarındaki onarım ücretleri, lastik 
yarılmaları ÜNİVERSİTE’nin sorumluluğundadır. 
 
 
 


