TAŞIMACI İLE SÖZLEŞMELİ TAŞIMACI ARASINDA YAPILAN
SERVİS TAŞIMACILIĞI TİP SÖZLEŞMESİ (2017/7-6), (2018/2-4), (2019/1-7.C)
TARAFLAR
Madde 1- İşbu sözleşme, aşağıda Vergi/TC kimlik numarası, adresleri ve iletişim bilgileri yer alan TAŞIMACI
ile SÖZLEŞMELİ TAŞIMACI arasında aşağıdaki koşullarda anlaşılarak imza altına alınmıştır.
TAŞIMACI
Ünvanı
Vergi Numarası
Adres
Telefon ve E-Posta

:
:
:
:

SÖZLEŞMELİ TAŞIMACI
Ünvanı/Adı Soyadı
:
Vergi/TCKN
:
Adres
:
Telefon ve E-Posta
:
Taşıt/Taşıtlar Plaka No
:
KONU
Madde 2- Sözleşmenin konusunu, taşımacının yüklenmiş olduğu taşımacılık hizmetinin; sözleşmeli taşımacı
vasıtasıyla yerine getirilmesinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi teşkil etmektedir.
YÜKÜMLÜLÜKLER ve ÜCRETLENDİRME
Madde 3(1)
Yapılan taşıma hizmetinin bedeli günlük/aylık ………………...………………………………
TL+KDV’dir.
(2)
Sözleşmeli
taşımacı
…………………………………………………………………………......güzergâhında hizmet verir. Hizmet
verilen güzergahın tek yön uzunluğu ………..…….. km’dir.
(3)
Taşımacı; sözleşme kapsamında çalıştırdığı sözleşmeli taşımacının, sözleşmede belirlenen aylık
ödemelerini ve iş akdinin sona ermesi durumundaki hak edilmiş ödemeleri aralarında yapılan sözleşme
hükümlerine göre hizmet verilen ayın bitiminden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde düzenli olarak fatura
karşılığı banka yoluyla ödeyecektir.
(4)
Taşımacılık hizmetinde, taşımacı ile taşınanın veya taşımacılık hizmeti alanın belirlediği iş süresi ve işe
başlama veya bitirme programına sözleşmeli taşımacı uymak zorundadır.
(5)
Sözleşmeli taşımacı dilerse; yakıt veya yakıt kartı, Araç Takip cihazı, kamera, araçlar içinde bulunması
gerekli işaretler/levhalar veya işbu sözleşme konusu taşıma işine dair işbu sözleşmede anılmayan başkaca bir mal
veya hizmet temini hususlarında UKOME kararlarına aykırı olmamak koşulu ile taşımacı ile ayrıca anlaşma
yapmakta serbesttir.
(6)
Taşımacılık hizmetinde kurumsallık sağlanması amacıyla tek tip kıyafet talep edilmesi durumunda
sözleşmeli taşımacı dilerse bu kıyafeti taşımacının belirleyeceği özelliklere göre kendisi tedarik edebileceği gibi
taşımacıdan da tedarik edebilecektir. Taşımacıdan tedarik edilmesi durumunda her kıyafet için en fazla 50 TL
tahsil edilebilecektir. Bu ücret her yıl TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranında arttırılır.
(7)
Sözleşmeli taşımacının, taşıma işinde para cezasıyla ilişkili kusurları nedeniyle uygulanan cezalar,
sözleşmeli taşımacıya ödenen aylık hak edişlerin %5’inden fazla olamaz. Uygulanan sözleşmeye dayalı cezaya
ilişkin hak ediş kesintileri ile ilgili işlemler karşılıklı olarak tutanakla tespit edilir ve ilgisine tebliğ edilir.
Kesintilere ilişkin itirazlarda İBB Toplu Ulaşım Denetim Komisyonuna başvurulur ve nihayetinde İBB Toplu
Ulaşım Denetim Komisyonu kararları geçerlidir. (2018/2-4),
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TEMİNAT VE CEZAİ HÜKÜMLER
Madde 4- Taşımacının sözleşme kapsamında sözleşmeli taşımacıdan aldığı teminat mektubu aylık hak edişin en
fazla iki katı kadar olabilir ve servis taşımacılığı işi sözleşme hükümlerine uygun olarak sona ermesini takip eden
bir ay içerisinde iade edilir. İşbu teminat hiçbir suretle başka amaçla kullanılamaz.
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
Madde 5- İş bu sözleşme …… /……… /20… ile …… / ……. / 20…. tarihleri arasında geçerlidir. Taraflar 30
(otuz) gün önceden haber vermek suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilirler. Ancak taşımacılık hizmeti verilenin
yazılı talebi, kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında savcılıkça soruşturma veya devamında dava açılmış veya davada
mahkûmiyet kararı verilmiş olması, sürücünün güvenli seyahat yetisini kaybetmesi, sürücünün psikoteknik
değerlendirme raporunda yetersiz olarak tanımlanması, sözleşme konusu iş için gerekli izin ve belgelerin
eksikliği, araçta alkol ve keyif verici madde kullanılması, taşıma işinin alkol veya keyif verici madde etkisi altında
yapılması veya bunlara benzer hallerde bu süre beklenmeden sözleşme sonlandırılabilir. Bunun dışında bu süre
beklenmeden sözleşmenin sonlandırılması halinde sonlandıran taraf bu (ihbar) süresinin ücretini diğer tarafa
ödemekle yükümlüdür. (2018/2-4),
ÖZEL HÜKÜMLER KONULMASI
Madde 6- Taşımacı ve sözleşmeli taşımacı arasında yapılan taşıma işinin özelliğine göre özellik arz eden
durumlar yukarıdaki maddelere, ilgili yönerge ve UKOME kararlarına aykırı olamaz.
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Madde 7- İşbu Sözleşme, taşımacı ve sözleşmeli taşımacı tarafından paraflanmış ekleri ile bir bütündür.
Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, sözleşmede yer alan hükümler geçerli olacaktır.
Bu sözleşme ile ilgili anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI
Madde 8- Bu sözleşme 8 (sekiz) maddeden ibaret olup, Taşımacı ve Sözleşmeli Taşımacı …. /.… /20 … tarihinde
2 (iki) nüsha olarak imza altına alınmıştır.

EK:
1.
2.
3.

Taşımacı ile Taşınan veya Taşımacılık Hizmeti Alan Arasında Yapılan Sözleşme ve Ekleri
Teminat Senedi Sureti (Teminat Senedi Olması Durumunda İstenecektir)
Taşımacı ve Sözleşmeli Taşımacı İmza Sirküleri Sureti (İmza Sirküleri Olması Durumunda İstenecektir)

…. /…. /20…

…. /…. /20…

SÖZLEŞMELİ TAŞIMACI
Unvanı/Adı Soyadı
Kaşe/İmza

TAŞIMACI
Unvanı
Kaşe/İmza
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