
HİZMET SÖZLEŞMESİ 

Madde 1-Sözleşmenin Tarafları: 

Bu sözleşme, bir tarafta………………………………(bundan sonra “FİRMA” olarak anılacaktır.) ile 

diğer tarafta araç sahibi: …………………………… (“ARAÇ SAHİBİ VEYA YÜKLENİCİ” OLARAK 

ANILACAKTIR.) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

Madde 2-Taraflara İlişkin Bilgiler:  

2.1-İşveren firma Adresi:……………………………………………………………………… 

TEL:............................  Fax:……………………..  E-MAİL:…………………………………………… 

 Araç sahibi Yüklenicinin Adresi:……………………………………………………………... 

TEL:............................ GSM:…………………….. E-MAİL:…………………… PLAKA: 35 S ……... 

 2.2 Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese 

yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 

 Madde 3- İşin Adı: 

Yüklenici firma bünyesinde …………………………………………………………………... 

Kurum/Okul personelinin/öğrencilerinin , Firma ile Kurum/Okul arasında imzalanan sözleşme hükümleri 

kapsamında günlük servis taşımacılığı hizmetinin sağlanması. 

Madde4- Hizmet verilecek Güzergah ve Hizmet Başlangıç ve Bitiş Saatleri: 

Hizmet Verilecek Güzergah    Çalışma Saatleri 

       Sabah   Akşam 

           Başlangıç/Bitiş       Başlangıç/Bitiş 

           ………./………        ………./……… 

1. …………………………………….. 

2. …………………………………….. 

3. …………………………………….. 

 

Yukarıda belirtilen saat ve güzergahlar haricinde firma ile araç sahibi arasında hiçbir bağ 

bulunmayıp yüklenici aracını başka işlerde ve firmalarda da çalıştırabilir. Bu saatler haricinde 3. Şahıslara 

verilecek zararlardan araç sahibi sorumludur. 

 

1. Ücret günlük………………………….TL+KDV 

2. Ücret günlük………………………….TL+KDV 

3. Ücret günlük………………………….TL+KDV 

 

 

İş bu sözleşme tarihinden itibaren akaryakıt fiyatlarına % 10 zam gelmesi halinde Firma 

Araç Sahibine akaryakıt farkını yansıtacaktır. 

 

 

 

 



Madde 5-Sözleşme Bedeline dahil Olan Giderler: 

 

İşin yerine getirilmesine ilişkin tüm giderler (mtv, trafik cezası, zorunlu trafik sigortası) 

sözleşme bedeline dahildir. Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp Firma tarafından 

araç sahibine ödenecektir. 

 

Madde 6-Sözleşmenin Süresi: 

 

İş bu sözleşme işe başlanılmasından itibaren 1 yıl süre ile sınırlıdır. İş bu sürenin uzaması 

sadece tarafların karşılıklı ve yazılı onayı ile mümkündür. 

 

İşin, kurum veya hizmet verilen özel sektörce tatil edilmesi, süresi içinde veya sözleşme 

yapıldıktan sonra işin iptal edilmesi veya el değiştirmesi gibi hallerde sözleşme fesih esilmiş sayılır. 

Bu halde tarafların birbirlerinden cezai şart talepleri olmayacaktır. 

 

Madde 7- Cezai Şart: 

 

Sözleşmede belirtilen haller dışında sözleşmeden vazgeçen veya sözleşme imzalandıktan sonra 

yüklenicinin (Araç Sahibi) anılan işe başlamaması ya da firmanın araç sahibini işe başlatmaması 

halinde, ayrıca firmanın araç sahibini mesnetsiz ve gerekçesiz işten çıkarması durumunda da 

15.000TL  (OnbeşbinTL) tutarındaki tazminat bedelini peşinen ödemeyi kabul eder. 

 

Madde 8-Ödeme Yeri ve Şartları: 

 

Ödemeler, istihkaklar neticesi düzenlenecek fatura karşılığı defaten ödenecektir. 

 

 Faturalar kural olarak açık düzenlenecektir. Ancak faturaların kapalı olarak düzenlenmesi de 

fatura bedelinin ödendiği anlamı taşımayacaktır. Faturaların kapalı olarak düzenlenmesi halinde fatura 

bedelinin ödendiğine dair ispat yazılı bir belgeye (havale dekontu, araç sahibinin imzalı beyanı , araç 

sahibince imzalı yakıt fişi ) dayanmak kaydı ile firmaya ait olacaktır. Aksi halde bu iş kolunda ticari 

teamül gereği kapalı düzenlenen faturalar hiçbir aşamada ödeme yapılmış anlamı taşımayacaktır. 

Fatura bedeli faturaların tanzim edildiği tarihi takip eden ayın en geç   25’inci    günü araç sahibinin 

……………. Bankasının ………………………………………………………… hesabına  

yatırılacaktır. Firmanın bu yükümlülüğe  uymaması ve ödeme gününden sonra 7 iş günü içerisinde 

fatura bedelinin halen ödenmemiş olması durumunda; araç sahibi hiçbir bildirimde bulunmaksızın  

hizmet akdini tazminatsız feshedebilecektir. Ayrıca kararlaştırılan ödeme gününde (7 iş günü 

hesaba katılmaksızın) fatura bedelinin ödenmemesi halinde , araç sahibi Hizmet alımları ihale 

yönetmeliği ekinde yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 18. Maddesi hükmü gereği Yüklenici 

Firmanın bir sonraki Ay’a ait Hak ediş ücretinin ödenmemesi için Hizmeti satın alan Kurum’a da 

müracaat edebilecektir. 

 

Madde 9-Avans verilmesi, Şartları ve Miktarı: 

 

Taraflarca mutabık kalınması halinde sözleşme konusu iş için avans veya hesabından düşülmek üzere 

alacağının %50 sini geçmeyecek şekilde akaryakıt verilebilir. Akaryakıt fişleri imza karşılığı araç 

sahibine teslim edilecek ve faturalar da araç sahibi adına düzenlenecektir. Ayrıca Firmadan 

akaryakıt alma konusu Araç sahibinin kendi insiyatifindedir. Akaryakıt alınıp alınmama zorunluluğu 

yoktur. Firma akaryakıt alımı konusunda şart koşamaz. 



Madde 10-Cezalar ve Kesintiler: 

 

Yüklenici, mücbir sebepler dışında hiçbir nedenle servis hizmetini aksatmayacaktır. Mücbir 

sebepler konusunda firmanın hizmet veren kurum/şirket ile akdedeceği sözleşmedeki maddeler esas 

alınacaktır. 

 Hareket saatinden önce veya sonra hareket eden, saatinde gelmeyen, önceden tespit edilen 

duraklarda durmayan veya güzergahını değiştirerek servis hizmetinden yararlanan personelin bir 

kısmının göreve geç gelmesine ve araçtan yararlanamamasına sebep olan araç sahibi, personelin 

ulaşım giderleri ve kurum tarafından sözleşmede belirtilen bir cezanın kesilmesi halinde ceza 

tutarından da sorumludur. 

 Ancak, araç sahibinin bu ceza tutarından sorumlu olması için, Firmanın işi üstlendiği 

kurum/tüzel kişiden tahakkuk edilen cezaları (kurum tutanağı vb) kendisine tebliğinden itibaren 3 iş 

günü içerisinde araç sahibine yazılı olarak bildirilmesi ve bu hususta savunmasını alması 

gerekmektedir. Bu 3 iş günü içerisinde firma tarafından ceza dayanağı yapılan kurum tutanağı v.b. 

yazılı olarak bildirilmez ise ya da kararlaştırılan süre sonrasında bildirimde bulunulursa yapılan 

kesinti derhal araç sahibinin hesabına iade edilecektir.  

 Aracın arıza yapması ya da kazaya uğraması vb. gibi servis hizmetin aksaması durumu 

ortaya çıktığında ise Araç sahibi, firmaya derhal olaydan (sözleşmedeki firma telefonu dahil) 

haberdar edilecek ve 4-5 personelin bir taksi ile ulaşımını sağlayacakır. Taksi ücreti araç sahibi 

tarafından ödenecektir. Taksi ücreti firma tarafından ödendi ise, taksi fişleri 3 gün içerisinde araç 

sahibine yazılı olarak bildirilecektir. Bildirilmez ise yada kararlaştırılan süre sonrasında bildirimde 

bulunulursa herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Ayrıca; taksi ile ulaşım sağlanıldığı için aracın 

yevmiyesinden herhangi bir kesinti olmayacaktır.  

 

 Madde 11-Mücbir Sebepler: 

  

Başta firma ile hizmet verilen kurum/şirket arasında akdedilen sözleşmedeki mücbir sebepler 

olmak üzere, işin yapılmasına engel olacak doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi 

veya genel seferberlik ilanı, aracın kazaya karışması ve arızalanması, gerektiğinde hizmet verilen 

Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. (Karışılan kazanın araç sahibi-yüklenici kusuru ile 

meydana gelmiş olması ve aracın meydana gelecek arızasının periyodik bakım ve onarımının 

gecikmesinden kaynaklanması halleri bu madde kapsamı dışındadır. Firma ile hizmet verilen 

kurum/şirket arasındaki sözleşmede belirtilen mücbir sebepler, yüklenicilere önceden bildirilmiştir.) 

 

 Madde 12- Sözleşmede değişiklik Yapılması: 

 Sözleşmede firma ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması, ek protokol düzenlenmesi ve 

yapılan değişikliğin Kurum’a Firma tarafından yazılı olarak bildirilmesi kaydıyla değişik yapılabilir. 

Hat değişikliği halinde ise araç sahibinin mutlak yazılı onayı gerekmektedir. Yazılı onayı 

olmaksızın araç sahibinin hattında değişiklik yapılması halinde, araç sahibi hizmet akdini haklı 

nedenle feshedebilir. Feshedilmesi halinde ise araç sahibi 7. Madde de belirtilen tazminata hak 

kazanacaktır. Firma tarafından sözlü yada yazılı olarak geçici hat değişikliği  talebinde 

bulunulması ve bu talebin araç sahibince kabul edilmesi halinde bu durum zımni bir kabul 

doğurmayacaktır. Geçici olarak yapılan hat değişikliğinin uzaması halinde araç sahibinin yapacağı 

tek taraflı bildirimin firmaya tebliğinden itibaren 2 iş günü sonunda geçici hat değişikliği son 

bulacak ve araç sahibi eski hattında hizmet vermeye devam edecektir. Aksi halde araç sahibi 

tarafından sözleşme haklı nedenle feshedilebilecektir.  

 



 Yine hat güzergahının uzatılması (kilometre artırımı) da araç sahibinin yazılı onayına 

tabidir. Güzergah uzatılması noktasında kurum tarafından bildirimde bulunduğunun firmaca 

ispatlanması kaydı ile firma herhangi bir ücret ödemeden 3 kilometreye kadar güzergahı uzatabilir. 

Firma uzatılan her kilometrenin farkı için ücret olarak araç sahibiyle anlaşmak zorundadır. 

Ancak; kurum tarafından, güzergahın uzatılması ilgili firmaya bildiriminden sonra 2 iş günü 

içerisinde firma tarafından da yazılı olarak araç sahibine bildirim yapılacaktır. 

 

 Araç sahibi söz konusu güzergah uzatılması, sonraki işini etkileyip etkilemediği öğrenmek 

için 5 iş günü deneme yapma hakkına sahiptir. Ancak, güzergah artırımı aracın diğer işlerine 

uymaması halinde, Araç sahibi hizmet sözleşmesini 7 gün öncesinden bildirimde bulunmak kaydı 

ile tazminatsız fesih edebilir. 

  

 Araç sahibinin bu durumda hizmet sözleşmesini feshetmesi halinde ise hem araç sahibi hem 

de firma 7. Madde de belirtilen tazminata hak kazanamayacaktır.   

 

 Zaruret halinde veya geçici olarak araç sahibinin güzergah değişikliği, kilometre artırımı 

dahilinde taşıma yapması araç sahibinin yazılı onayı olmadıkça zımni bir kabul doğurmayacaktır. 

 

 Madde 13-İşveren firmanın Sözleşmeyi Feshetmesi: 

 Araç sahibinin taahhüdünü sözleşme sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi, 

hizmet verilen kurum, şirket veya okulun taşıma sözleşmesinde istenilen şartlara uymaması veya 

sözleşme süresi içinde aranılan şartları kaybetmesi belirlenen saat ve güzergahlara uymaması 

personelle tartışmaya girmesi halinde firma tarafından yazılı olarak nedenleri ve gerekçeleri 

bildirilerek ihtar edilmek kaydı ile bu hususların değiştirilmesi yada düzeltilmesi araç sahibinden 

talep edilecektir. 

 

 Bu ihtara rağmen aynı şikayetlerin devamı ve şikayetleri ispat etmek kaydı ile birlikte firma 

haklı nedenle hizmet sözleşmesini fesih edebilecektir. Yine kurum tarafından ; aracın değiştirilmesi,  

Aracın kapasitesinde azaltım ya da artırım yapılmasının yazılı olarak talep edilmesi halinde, işveren 

firma tek taraflı olarak araç sahibine nedenlerini ve dayanaklarını bildirmek şartı ile sözleşmeyi fesih 

edilebilir. Yukarıda belirtilen haller dışında ve nedensiz işe son verilmesi halinde sözleşmenin 7. 

Maddelerinde belirtilen tazminat bedeli araç sahibine ilk ödeme gününde ödenerek sözleşme fesih 

edilir. 

 

 Bununla birlikte araç sahibinin hatası olmaksızın kurumun yazılı isteği ile aracın 

çalıştırılmaması hallerinde sözleşmenin 7. Maddesinde belirtilen tazminat araç sahibinden talep 

edilemez.  

 

 Madde 14- Araç Sahibinin Sözleşmeyi Feshetmesi: 

 

 Araç sahibi, eğitim-öğretim döneminin başlayacağı günden en az 20 gün önce, diğer 

zamanlarda 15 gün öncesinden yazılı olarak ihtar etmek kaydı ile hizmet sözleşmesini hiçbir 

gerekçe sunmaksızın feshedebilir. Ayrıca, araç sahibi aracı satacağını 15 gün öncesinden bildirmek 

kaydı ile hizmet sözleşmesini feshedebilir. Yine araç sahibi yukarıdaki maddelerde bildirilen 

hususlar doğrultusunda ücretin zamanında ödenmemesi, onayı olmaksızın hat değişikliği ve 

güzergah uzatılması hallerinde sözleşmeyi belirtilen koşullarda feshedebilir. 

 



 Bu şartlar oluşmadan işin bırakılması halinde sözleşmenin 7. Maddesinde belirtilen cezai şart 

tutarı ve işin bırakıldığı güne ve devamına (azami 5 gün) ait taksi ceza vs ücretler ilk istihkak gününde 

mahsup edilerek veya tutanak karşılığı nakden ödenmek şartı ile sözleşme fesih edilebilir. 

 Ancak araç sahibi aynı şartlarda araç ve sürücüsünü kendi yerine ikame eder ise herhangi bir 

müeyyide uygulanmaksızın yeni araçla sözleşme yapıldıktan sonra önceki sözleşme sona erer. 

 

 Madde 15- Araç Sahibinin Sorumluluğu: 

 Araç sahibi, taahhüdü çerçevesinde trafik kazası , kusurlu  veya standartlara uygun olmayan 

malzeme kullanılması, taahhüdün sözleşme ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yerine 

getirilmemesi vb nedenlerle ortaya çıkan maddi, manevi zarar ve ziyandan aracın bakımı temizliği , 

güvenliği ile şoförüne , çalıştırdığı personele ve araca ait sigorta, sosyal güvenlik vergi, icra vs ile 

doğrudan sorumludur. 

 

 Madde 16 

 Öğrenci servisleri için Firma: okul gezilerini ücretsiz yaptıramaz. Firma gezinin yapılacağı 

yeri araç sahibine 3 gün önceden bildirmek zorundadır. Taraflar okul gezisi için fiyat konusunda 

anlaşmak zorundadır. 

 

 Madde 17 

 Firma bu sözleşmenin dışında araç sahibinden herhangi bir belge, senet, tek taraflı evrak 

alamaz 

 

  

 Madde 18-Anlaşmazlıkların Çözümü: 

  

 Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde madde 15 e  

aykırı davranmak şartı ile İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

 Madde 19-Tebligat Adresleri: 

 

 İş bu sözleşme kapsamında Madde 2 (iki) de belirtilen adresler tarafından tebligat adresleri 

olarak esas alınacaktır. Bu adreslerin değişmesi durumunda 7 (yedi) gün içinde karşı tarafa haber 

verilecektir. Aksi halde anılan adreslere yapılan tebligatların ya da yazılı bildirimlerin tebliğ edildiği 

esas alınacaktır. 

 

 19 maddeden ibaret olan bu sözleşme; tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../…../…….. 

tarihinde imza altına alınarak (1’er) nüshası taraflarca (İşveren Firma v araç sahibi yüklenici de) 

alıkonulmuştur. 

 

 

İşveren Firma Yetkilisi        Araç Sahibi Yüklenici 


