
GENEL KİRALAMA KOŞULLARI 
 
İş bu sözleşme ile RE.DA.PA.TUR REKLAM DAĞITIM PAZARLAMA TURİZM NAK. İNŞ. MAK. TAAH. TİC. 
LTD. ŞTİ. (bundan böyle Kiralayan olarak anılacaktır) bu kira sözleşmesinin ön yüzünde tanımlanan 
aracı yine faturanın ön yüzünde adı ve adresi yazılı müşteriye ekli araç teslim tutanağı ile kiralamıştır. 
Kiracı, aracı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı (kira süresi, dönüş istasyonu 
vs.) Kira ücretini ödemeyi ve yürürlükte olan genel kiralama koşullarını tamamen kabul etmeyi beyan 
ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla veya faturayı kabul etmekle kiracı şahsına ait ve şahıslardan 
kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. Kiracının sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği 
adrese yapılan tüm bildirimler doğru sayılacaktır.  
 
1. Kiracı aracı, stepnesini, tüm lastiklerini, araca ait belgeleri, aksesuarları ve teçhizatı ile birlikte 
teslim aldığı gibi aksine bir anlaşma yapılmadığı sürece aracın kiralandığı şehirde en geç belirtilen gün 
ve saatte iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için kiralayana başvuracak ve kiralayanın onayını 
alacaktır.  
 
2. Kiracı söz konusu aracı, hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim 
aldığını, araçta hiçbir hasar yada kaza izi bulunmadığını kabul eder. (kira sözleşmesinde belirtilenler 
dışında.) 
 
3. Araç aşağıda açıklanan şekilde kullanılmayacaktır.  
 
a) Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal-malzeme taşımasında,  
b) Herhangi bir araç veya treyleri çekmek veya itmekte,  
c) Gümrük mevzuatına veya diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni 
işlerde,  
d) Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi tarafından, 
 e) Motorlu sporlarda (yarış, sürat denemesi, ralli, sağlamlık denemeleri), 
 f) Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük yada eşya taşımasında, 
 g) Aracı, kiralayan kişilerin haricinde başka kişiler tarafından,  
e) Ödemesi yapılmadan veya uzatmalarda kiralayanın onayı alınmadan araç kullanılmayacaktır.  
 
4. Kiracı veya diğer yetkili sürücüler kira süresi içinde kaza olması durumunda kiracının, kiralayanın ve 
sigorta şirketinin çıkarların korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmekle yükümlüdür.  
 
a) İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,  
b) Çift taraflı kazalara karşı tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat, ve sigorta poliçelerinin fotokopilerinin 
mümkün olmadığı hallerde ehliyet no, verildiği il, sigorta şirketi adı ve poliçe numaraları vs. bilgi ve 
belgeleri toplamak,  
c) Sorumluluğu ve suçu kabullenmemek,  
d) Yeterli ve gerekli emniyet tedbirlerini almadan aracı ve olay yerini terk etmemek,  
e) Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en  geç 24  saat  içerisinde kiralayan adresine 
ulaştırmak. 
 
5. Kiralayan hiçbir şekilde kiracı tarafından araçta taşınan yada bırakılan hiçbir malın kaybından yada 
hasar görmesinden sorumlu tutulamaz. Kiracı kiraya verileni bahse edilen bir kayıp yada hasar sonucu 
meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder.  
 
6. Kiracı kira, hasar, trafik cezaları ile kamu veya üçüncü şahıslara verilecek zarar bedellerini 
ödememesi durumunda bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın borcun ödenmesi gereken tarihten 
itibaren aylık %20 temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.  
 



7. Sigortanın geçersiz olduğu haller, 
a) Sürücü alkol veya uyuşturucu etkisindeyse, 
 b) Ehliyetsiz ise,  
c) Azami hız limiti aşılmış ise  
d) %100 kusur var ise 
 e) Belirtilen evraklar temin edilemiyor ise. 
 
8. Kiracı kirası altındaki oto çalınır ise aracın donanımının bedelini günün koşullarına göre aracın 45 
günlük kira bedelini ve donanımını ödemekle yükümlüdür.  
9. Kiracı mal ve yolcu taşıdığı taktirde taşınan mal ve yolcu ile ilgili tek sorumlunun kendisi olduğunu 
kabul eder. 
 
10. Aracın kiracının kusuru olsun yada olmasın her hangi bir nedenle yetkili makamlarca alıkonulması 
halinde geri alınması için yapılacak her türlü harcamalar kiracıya aittir. Kiracı geçen bu sürenin kira 
bedelini ödemekle yükümlüdür.   
 
11. Lastik yarılması ve onarımları far ve stop camları ve cam kırılmaları teminat kapsamı dışındadır. 
 
12. Kiracı aracı kararlaştırılan gün ve saatten bir saatlik gecikmede günlük kira bedelinin 1/3 iki saatlik 
gecikmeden 2/3 ünü iki saatten fazla gecikmesinde ise günlük kira bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt 
eder. Aracın istenen gün ve saatte kiralayana iade ve teslim edilmemesi halinde kiralayanın aracı 
trafikten men etme ve emniyet birimlerince çektirme yetkisi olup, tüm çektirme, otopark, vergi, 
sigorta ve harçlar ile mahkeme ve avukatlık ücretleri kiracıdan tahsil edileceği kabul ve beyan 
edilmiştir. 
 
13. Kiracı kira, hasar trafik cezaları vb. gibi bedeller ile kamu kurumları ve üçüncü kişilere verilen zarar 
bedellerinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyari haciz veya ihtiyari tedbir talebi bulunması 
halinde kiralayan teminat göstermeksizin ihtiyari haciz veya ihtiyari tedbir kararı almaya yetkili 
olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.  
 
14. Bu uzun süreli kira sözleşmesinde kiracı 2918 Sayılı Yasanın 3. Maddesi çerçevesinde işleten 
durumunda olup, bu mukaveleden doğan ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra 
Daireleri yetkilidir. 
 
15. Kiracı, kiralayan ile imzalamış olduğu araç kiralama sözleşmesi gereği kiralamış olduğu araç için 
kiraladığı süre içinde yemiş olduğu veya arkadan plakaya yazılan ve sonradan tebliğ edilen trafik 
cezaları veya sonradan tespit edilen araç veya ekipmanlarına vermiş olduğu zararların bedelleri 
bildirmiş olduğu kredi kartından kiralayan bildirim yapmadan tahsil etmeye yetkilidir. Kredi kartının 
kullanım süresi dolması veya değişmesi durumunda kiracı olarak yeni kart bilgilerini tarafınıza 
bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim. Kredi kartın iptali nedeniyle veya her hangi bir sebepten dolayı 
borcumun tahsil edilememesi halinde ödemelerimin muacceliyet kazanacağını ve borcumun 
tamamını defaten ödeyeceğimi borcumun kredi kartı ile tahsil edilememesi halinde aylık %20 vade 
farkı İcra Mahkeme ve avukat masraflarını ödemeyi kabul ve taahhüt ederim  
 
16. Bir günlük araç kiralamalarında 200 Km. 2 günlük araç kiralamalarında 400 Km. 3 günlük araç 
kiralamalarında  900 Km. aylık kiralamalarda ise en çok 3.000 Km. limiti vardır. Km. aşımında ise her 
Km için 0.20 TL fiyat farkı ayrıca alınır. 
 
17. Kiracı, kiralamış olduğu araçla kaza yapması durumunda trafik kazası vs. aracı kiralamış olduğu 
gün dışındaki iş kaybını sözleşmede belirtilen günlük fiyat üzerinden veya araç pert olmuş ise (alkol ve 
uyuşturucu yok ise) aracın 45 günlük kira bedelini, aksi takdirde aracın o günkü kasko değerini alım 
satım ve vergi vs. masraflarını ödemekle yükümlüdür. 



 


