
 

 

 

 

 

 

 
 
Minivan & 
Panelvan Araç 
Satın Alımı 
Teknik 
Şartnamesi 



A- GİRİŞ 

Bu teknik şartname; Türk Kızılay Ankara Şubesi tarafından kullanılmak üzere temin edilecek 
Minivan/Panelvan Araç teknik özelliklerini kapsar. Talep edilen araç, şartnamede yer alan özelliklere 
göre temin edilecektir. 

 

Aracın şasi-motor-kabin ve tüm diğer aksamları, son seri imalatında kullanılan tüm standart parça, takım 
ve ekipmanlarının yanı sıra, bu şartnamede istenilen tüm parça, takım ve ekipmanlar ile birlikte anahtar 
teslim olarak temin edilecek olup ruhsat, harç, muayene, yasal vergiler vb. tüm masraflar firma 
tarafından karşılanacaktır. Aracın trafiğe çıkmasına engel herhangi bir husus (ruhsat, muayene, ceza, 
borç vb.) kalmadığında teslim alınarak muayeneye tabi tutulacaktır. Araçta ağır hasar kaydı 
bulunmaması gerekmektedir. Hata, kaza, boya, değişen (hasar kaydı vs.) gibi işlemler varsa açıkça 
ekspertiz raporu ile belirtilmesi gerekmektedir.  

 

 

B- PANELVAN ARAÇ ÖZELLİKLERİ 

 
1. BOYUTLAR 

1.1. Uzunluk mesafesi  3684 – 4600  mm aralığında olacaktır. 

1.2. Genişlik mesafesi 1716 – 2150 mm aralığında olacaktır. 

1.3. Yükseklik mesafesi 1715 – 1976 mm aralığında olacaktır. 

1.4. Net ağırlık 1190 – 1550 kg aralığında olacaktır. 

1.5. Taşıma Kapasitesi 438 – 800 kg aralığında olacaktır. 

1.6. Bagaj kapasitesi 600 – 1240 litre aralığında olacaktır. 

1.7. Lastik Ölçüleri 175/70/14 – 195/65/16 aralığında olacaktır. 

 
2. MOTOR 

2.1. Motor en az Dizel / 4 silindirli olacaktır. 

2.2. Motor Hacmi en az 1.3 1248 cc olacaktır. 

2.3. Maksimum güç  en az 75 hp olacaktır. 

2.4. Maksimum tork (Nm) en az 185 Nm olacaktır. 

 
3. DİĞER ÖZELLİKLER 

3.1. Araç en az 2014 model olacaktır. 

3.2. En fazla 150.000 km’de olacaktır. 

3.3. Şanzıman en az 5 ileri 1 geri vitesli olacaktır. 

3.4. Düz vites olacaktır. 

3.5. Hidrolik direksiyon olacaktır. 

3.6. Dizel yakıt olacaktır. 

3.7. Önden çekiş olacaktır. 

3.8. Fren sistemi en az ABS olacaktır. 

3.9. Klima olacaktır. 

3.10. Kasa Tipi Kombi 5 kapı, Camlıvan 4 kapı, Camlıvan 5 kapı olacaktır. 

3.11. Şasi; Kısa (Standart) veya Orta olmalıdır. 

 

 

E- DİĞER HUSUSLAR 
 

1. Temin edilen araç beyaz, gri veya füme renk olacaktır. Öncelik beyaz renktir. 

  



 
 
 
 
 

F- DENEYLER 

1. Türk Kızılay Ankara Şubesi Alım-Satım-Kiraya Verme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği kurulan 

muayene komisyonunca teknik şartnameye uygun olup olmadığına dair muayeneleri yapılır. Gerek 

görülmesi durumunda kurum dışından kişi veya kuruluşlara muayene yaptırılabilir. Tüm muayene 

masrafları firma tarafından karşılanacaktır. 

2. Numune alınması mümkün olmayan malzemelere ilişkin (Muayene esnasında komisyon tarafından 

karar verilecektir) teknik şartnamedeki koşulları taşıdığına dair firma tarafından taahhütname 

verilecektir. 


