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T.C 
AKSARAY VALİLİĞİ 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
 
 
 

TAŞIMALI EĞİTİM İHALE UYGULAMASI ÖĞRENCİ TAŞITTIRILMASI İŞİ İLANI 
 
 
 

Müdürlüğümüzce İlimiz Merkez İlçede 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Taşımalı Eğitim 
(Ortaöğretim-İmam-Hatip  Ortaokulu)  Uygulaması  Kapsamındaki  öğrencilerin,  Güzergah 
Listesinde belirtilen Taşıma Merkezi Okullarına öğrenci taşıttırılması hizmet alımı işi, 4734 Sayılı 
Kamu İhale Kanunun 22’nci maddesinin (d) bendine göre Doğrudan Temin Usulü ile alımı 
yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 
Söz konusu hizmet alım işi için teklif verecek isteklilerin, teklif verilecek her hat için 

Aksaray Merkez T.C. Ziraat Bankasındaki Müdürlüğümüz adına açık bulunan 36586971-5020 
nolu hesaba Dekont karşılığı 50,00 Türk Lirası yatırmaları, dekonta teklif verilecek hat ismini 
yazdırmaları,    bu  dekont  karşılığı  Müdürlüğümüz  Taşımalı  Eğitim  Bölümünden   02/02/2015 
Pazartesi günü saat 16:00’ a kadar “Piyasa  Fiyat Araştırma  Formunu” ve “Şartnameyi” 
almaları gerekmektedir. 

 
İstekliler tekliflerini ve istenilen tüm belgeleri kapalı zarf içerisinde, 03/02/2015 Salı günü 

saat 16.00’ a kadar Müdürlüğümüz personeli Bayram Ali ÜSTÜN tarafından imza karşılığı elden 
teslim alınacaktır. Bu saatten sonra verilen teklif zarfları Müdürlüğümüzce teslim alınmayacaktır. 
Posta yolu ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

İstekliler, her hat için ayrı ayrı teklif zarfı vermeleri gerekmektedir. 
 

 

1.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

 
1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

 
1.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
1.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

 
1.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu  yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 
1.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş 
için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler. 
Doküman ekindeki “İstenilen Belgeler” başlıklı yazıda belirtilmiştir. 

 
1.1.3.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

 
2.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte eşit teklif bulunması halinde aşağıdaki 
unsurlar dikkate alınarak belirlenecektir. 

 
2.1. Daha önce Taşımalı Eğitim Kapsamında öğrenci taşıma işi üstlenmiş olmak. 

 
2.2.Araç modeli (yaşı) küçük olan. 
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2.3.Araç kapasitesi fazla olan. 
 
3.Daha önce taşımalı eğitim uygulaması kapsamında öğrenci taşıma işinden dolayı haklarında 
tutanak tutulan veya uyarı alan isteklilerin teklifi fiyat dışındaki unsurlar arasında 
değerlendirilecektir. 

 
4. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

 
5. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Teklif mektubunda, silinti kazıntı, 
karalama  olmayacak, teklif edilen toplam bedel rakam ve yazı ile yazılmış olmalıdır.İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

 
6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür. 

 
7. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 
8.İhale dosyasına konulan Araç ruhsatı ve Ehliyet fotokopisi yalnızca bir hat için geçerli olacak, 
başka güzergâh ve hatlarda kullanılmayacaktır. Taşıma yapacak araçlar isteklinin öz malı olacak ve 
kiralık araç kabul edilmeyecektir. 

 
9.Yüklenici, Sözleşme imzalanması esnasında aracı kullanacak şoföre ait Adli Sicil Kaydı Örneği 
ve Sağlık durumunun araç kullanmaya elverişli olduğuna dair Sağlık Raporunu idareye vermek 
zorundadır. 

 
10. Söz konusu Öğrenci Taşıma işi alımı ve işin ifası bu şartnameye göre yapılacaktır. 

 
11. Dekont karşılığı Müdürlüğümüz Taşımalı Eğitim Bölümünden Teklif Vermeye Davet mektubu 
ve Şartnameyi satın alan istekliler yukarıda ve Teknik Şartnamede belirtilen bütün şartları aynen 
kabul etmiş sayılırlar. 

 
12.Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli teklif verme tarihinden itibaren en az 3 gün 
içinde  İdaremizle  sözleşme  imzalamak  zorundadır.  Bu  süre  içinde  sözleşme  imzalanmaması 
halinde, En avantajlı ikinci teklif veren istekli ile sözleşme imzalanacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 

…/01/2015 
İdare Yetkilisi 

 
Ömer YILMAZ 
Şube Müdürü 
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T.C. 
AKSARAY VALİLİĞİ 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
 

TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİN 
TAŞITTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 

 
1.   Öğrenci taşıma işlerinde kullanılacak araçların ve bu araçlarda çalıştırılacak personelin özellikleri, bu 

ihalenin  dokümanı  ekinde  verilen,  Ulaştırma,  Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığı  tarafından  28 
Ağustos 2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Okul Servis Araçları Hizmet 
Yönetmeliğinde” belirtilen şartlara uygun olmalıdır. 

2.   Taşıma merkezi okullarda yapılan / yapılacak olan onarım, tadilat vb. nedenlerle onarım ve tadilat 
bitene kadar öğrenciler, İdarece (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) belirlenecek başka bir taşıma merkezi 
okula taşınacaktır. 

 
3.   Resmi tören ve bayram günleri, sosyal ve kültürel faaliyetler ile yetiştirme kurslarına bağlı olarak okul 

müdürlüğünce taşıtların geliş ve gidiş saatlerinde değişiklik yapılabilir. 
 
4.   Taşınacak öğrencilerin isim listeleri, yol güzergâhı, indirme - bindirme durakları ile geliş gidiş saatleri 

okul yönetimi tarafından yükleniciye yazılı olarak bildirilir. Bu bilgiler sürücüler tarafından araçta 
görülebilecek bir yere asılır. 

 
5.   Taşıma yapan araç sürücüleri, merkez okul müdürlüğünce düzenlenen puantaj cetvellerini düzenli 

olarak imzalamak mecburiyetindedir. İmzalanmaması halinde o güne ait taşıma işi yapılmamış sayılır. 
 
6.   İdare (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) ve idare adına okul müdürlükleri eğitim ve öğretim süresince taşıma 

araçlarını denetleme yetkisine sahiptir. 
 
7.   Araç  kapasitesini  aşmamak  kaydıyla  olabilecek  öğrenci  artışından  dolayı  yüklenici  ek  ödeme 

talebinde bulunamaz. 
 
8.   Aynı güzergâhtaki öğrencileri taşımak üzere birden fazla araç ile sözleşme yapılmış ise ve öğrenci 

sayısında herhangi bir nedenle araç kapasitesi kadar azalma olursa taşıma yapan araçlardan İdarenin 
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü) tespit edeceği aracın sözleşmesi iptal edilerek kalan araçlarla taşıma 
yapılacaktır. 

 
9.   Öğrencilerin okula getirilmesi ve alındıkları yere bırakılması sırasında her türlü sorumluluk sürücü ve 

yükleniciye aittir. 
 
10. Sürücü, araca binecek ve inecek öğrencilerin, yolun karşısına geçmesi gerektiği tehlikeli yollarda 

öğrencilerin karşıya güvenli olarak geçmesini sağlayacaktır. 
 
11. İşin ifası esnasında, Aracın, herhangi bir nedenle yolda kalması durumunda, şartnamede belirtilen 

kriterler çerçevesinde yüklenici o gün başka bir araçla öğrencileri taşıyacak ve bu durumu yazılı 
olarak taşıma merkezi okul müdürlüğüne bildirecektir. Taşıma merkezi okul müdürlüğü tarafından 
İdareden (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) onay alınmadan araç ve şoför değişikliği yapılmayacaktır. 

 
12. Hizmetin ifası esnasında ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik, ehliyetsiz sürücü çalıştırmaktan veya bir 

başka  nedenden  dolayı  meydana  gelecek  kazalardan  yüklenici  sorumludur.  Ayrıca,  kaza  dâhil 
herhangi bir nedenle üçüncü şahıslara karşı doğabilecek maddi veya manevi sorumluluk yükleniciye 
aittir. 

 
13. Sürücülerin   kılık   kıyafetleri   temiz   ve   düzgün   olacak,   araçların   temiz   ve   düzenli   olmasını 

sağlayacaktır. 
 
14. Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için 

servis aracında telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır. 
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15. Okul Servis Araçlarında görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmayacaktır. 
 
16. Öğrenci taşıma işini üstlenen yüklenici sabah öğrencileri bulundukları yerleşim biriminin merkezi 

konumunda bulunan ve taşıma merkezi okul müdürlüğünce belirlenen toplanma yerlerinden 
(Kasabalarda Belediye Binası Önü, Köy ve Yaylalarda ise Cami Önü vb. yer. ) alacak ve öğrenim 
görülen okulun bahçesine bırakılacaktır. Akşam geri dönüşte de öğrencileri okul bahçesinden alarak 
yerleşim  birimlerindeki  toplanma  yerine  bırakacaktır.  Servis  araçları  en  son  dersi  biten  okulun 
önünden, dersin bittiği saatten 5 dk. sonra öğrencileri alarak hareket edilecektir. 

 
17. Taşınan öğrencilerin yerleşim yerlerinden okullara, okullardan yerleşim yerlerine çok erken getirilmesi 

veya çok geç götürülmesi ile ilgili şikâyetlerin olması halinde İdare (İl Millî Eğitim Müdürlüğü), 
taşıma güzergâhının yol yapısı, yol mesafesi, taşınan okul sayısı, yerleşim yeri sayısı vb. özellikleri 
dikkate alarak ve yüklenici ile de görüşerek “Güzergâh Zaman Çizelgesi” hazırlayarak yükleniciye 
vermesi halinde, yüklenici verilen çizelgeye uymak zorundadır. 

 
18. Ayakta öğrenci taşınmasına, öğrenci haricinde sivil yolcu alınmasına, taahhüt edilen araç ve sürücü 

dışında başka araç ve sürücü ile taşıma yapılmasına izin verilmeyecek ve bu kurallara uymayan 
yüklenicilerin sözleşmeleri İdare (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) tarafından tek taraflı fesh edilecektir. 

 
19. Yüklenici veya araç şoförleri servis araçlarının nerden ve ne zaman hareket edecekleri konusunda 

öğrenci veya velileri önceden bilgilendirecektir. 
 

20. Yüklenici, Teknik Şartnamede belirtilen bütün şartları aynen yerine getirmek ve uymak zorundadır. 
 
21.  Olağanüstü haller hariç (Kaza, Ani Hastalık ve benzeri)  herhangi bir nedenle araç ve şoför değişikliği 

yapmak isteyen yükleniciler, şartnamede belirtilen kriterler çerçevesinde araç ruhsatı ve sürücü 
belgeleri ile birlikte bir dilekçe ile İdareye (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) başvuru yaparak, İdareden (İl 
Millî Eğitim Müdürlüğü) izin alacaktır. İdareden (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) izin alınmadan başka 
araç ve sürücü ile taşıma yapılmayacaktır. 

 
22. Bir araç ile sadece bir hattın öğrencisi taşınacak,   aynı plakalı araç ile birden fazla hattın öğrencisi 

taşıttırılmayacaktır. 
 
23. Taşıma işini yapacak araçlar isteklinin öz malı olacak, İsteklinin öz malı olmayan kiralık araçlar kabul 

edilmeyecektir. 
 
24. Güzergahtaki öğrenci sayısı kadar araç  koltuk kapasitesi yetmeyen istekliler tarafından verilecek olan 

aynı hattaki öğrencileri 2 araçla taşıma yapacaklarına dair taahhütname kabul edilmeyecektir. 
 

 
 
25. Yüklenici, öğrencilerin taşındığı saatlerde araç içi ve araç dışı görüntülerini (en az 5 iş günü) kayıt ede 

bilecek kamera sistemini bulundurmak ve bu kamera kayıtlarının idare tarafından istenilmesi halinde 
idareye verilebilecek şekilde  muhafaza etmek zorundadır. 

 
26. Kamera görüntü kayıtları net, anlaşılır şekilde olacak ve görüntülerde tarih ve saat kesinlikle olacaktır. 

 
27. Öğrencisi taşınan güzergâhta nakil nedeniyle başka bir okula devam edecek öğrenci nakil olduğu 

okula taşınacaktır. Bu durumdan dolayı yüklenici herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz. 
 

 
 

…./01/2015 
İdare Yetkilisi 

 
Ömer YILMAZ 
Şube Müdürü 



 

 

SIRA 
NO 

 

İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN EVRAKLAR 

 
1 

Aksaray Merkez T.C. Ziraat Bankasındaki Müdürlüğümüz adına açık bulunan 
36586971-5020 nolu hesaba Dekont karşılığı 50,00 Türk Lirası yatırılacak ve dekont 
teklif zarfı içine konulacak. 

2 Sürücü Belgesi Fotokopisi 
3 Araç Ruhsatı Fotokopisi 

4 Araç Sigorta Poliçesi 
5 İmza Beyannamesi (Noter Tasdikli olacak) 

6 Kayıtlı Olduğu Oda Kaydı Belgesi 
7 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

8 Ticaret Sicil Gazetesi  (Şirketlerden istenmektedir) 

9 Vekâleten Gireceklerde Vekâletname (Noter Tasdikli olacak) 
10 Vekâlet İse Vekâlet Verilen Kişinin İmza Beyannamesi (Noter Tasdikli olacak) 

11 Vergi Levhası Örneği 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/01/2015 
İdare Yetkilisi 

 
Ömer YILMAZ 

Şube Müdürü 



S.NO TAŞIMA MERKEZİ OKUL ADI S.NO TAŞIMA HATTI ADI
ÖĞRENCİ 

SAYISI
MESAFE  

(KM)

1

75.Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Necmiye-Mehmet Yazıcı Kız Tek. ve Mes. Lisesi
Kanber Demir Anadolu Lisesi
Yunus Emre Anadolu Lisesi 
Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Uluırmak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

1 Kalebalta 22 48

2 Toki Akşemsettin İmam-Hatip Ortaokulu 2 Ulukışla-1 23 37

3 Altınkaya Fatih Çok Programlı Lisesi 3
Asma Yaylası-Büyük Güve-Çok 
Yatan-Küçük Güve-Ömersala 
Yaylası

10 50

4 Taşpınar Çok Programlı Lisesi 4 Karacaören-1 17 10

5

Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi
Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Necmiye-Mehmet Yazıcı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

5 Elmacık-2 22 27

6

Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Ahmet Cevdet Paşa Sosal Bilimler Lisesi
Somuncubaba Anadolu Lisesi
Necmiye-Mehmet Yazıcı Kız Tek. ve Mes. Lisesi
Uluırmak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

6 Göksugüzel 12 25

7

Kanuni Anadolu İmam-Hatip Lisesi
Merkez Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi
Osman Gazi Anadolu Lisesi
Yunus Emre Anadolu Lisesi 
75.Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Kanber Demir Anadolu Lisesi
Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Toki Akşemsettin İmam-Hatip Ortaokulu
Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Topakkaya Çok Programlı Lisesi

7 Çimeliyeniköy 21 22

…./01/2015

Ömer YILMAZ
Şube Müdürü
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