
ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 
İşbu "Araç Kira Sözleşmesi" (Kısaca "Sözleşme") taraflar arasında imzalanan ARAÇ TESLİM 

FORMU'nun (Kısaca "Form") eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşme ile Özsümer Turizm 

Kuyumculuk Ticaret ve Sanayi LTD. ŞTİ. (Kısaca "Kiraya Veren") maliki ya da işletme sahibi 

bulunduğu Form'da belirtilen aracı, belirlenen tarihlerde, Form'da adı ve adresi bulunan Kiracı'ya 

kiralamıştır. Kiracı işbu sözleşme konusu aracı koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, 

iade saati, dönüş istasyonu vb.), kira ücretini tam ve zamanında ödemeyi beyan ve taahhüt eder. 

İşbu sözleşmeyi imzalamakla, Kiracı kiralanan ile ilgili tüm yükümlülükleri üstlenmiş olur. Kiracı, 

gerek aracı teslim alması, gerekse iade etmesi sırasında düzenlenecek Araç Teslim Formlarını 

imzadan imtina etmeyeceğini, Formları imzalamaması halinde formda yazılanları koşulsuz olarak 

kabul etmiş sayılacağını, form içeriğine herhangi bir itirazı olması halinde imzadan imtina yoluyla 

değil, ancak masrafı kendisine ait olmak kaydıyla bir uzmana ekspertiz yaptırmak kanalıyla itiraz ve 

iddialarını ileri sürebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 

• Kiracının sözleşme ve eklerinde beyan ettiği adres, yasal tebligat adresi olup, Kiraya Verene 

yazılı olarak adres değişikliği bildirilmedikçe bu adrese yapılacak tüm bildirimler Tebligat 

Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmiş ve geçerli sayılacaktır. 

• Kiracının işbu sözleşmeyi imzalaması ile söz konusu aracı hem mekanik hem de kaporta 

açısından sağlam faal vaziyette ve iyi durumda teslim aldığını, aracın Form'da belirtildiği 

gibi teslim edildiğinin esas olduğunu, araçta teslim sırasında var olan her türlü ayıbın 

Form'da belirtileceğini, aksi halde aracın Kiraya Verene iadesi sırasında tespit olunan her 

türlü ayıba Kiracı'nın sebep olmuş kabul edileceği hususunda taraflar mutabıktır. Kiracı, 

aracın teslimi sırasında Form'da tanımlanalar haricinde hiçbir hasar ve kaza izi 

bulunmadığını kabul eder. 

• Kiracı aracı, araca ait tüm belgeler, aksesuar avadanlıkları, yedek lastiği ile birlikte teslim 

aldığı gibi araç kiraladığı istasyona veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki Kiraya 

Veren ofisine iade edecektir. Kiracı, kiralanan aracın kullanımı sürecinde talep edeceği 

bebek koltuğu, navigasyon cihazı vb. ilave hizmet ve donanımların Kiraya Veren tarafından 

bildirilecek ek kira bedelini de işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak ödemek zorundadır. 

• Kiracının sağlam ve iyi durumda teslim almış olduğu araçta kullanım hatası ve/veya 

dikkatsizlik tedbirsizlik nedeni oluşan, trafik sigorta kuralları kapsamında sigortadan talep 

ve tahsil edilemeyen gerek Kiraya Veren gerekse üçüncü kişiler nezdinde doğan her türlü 

doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve cezalardan münhasıran Kiracı sorumludur. 

• Kiracının Ekonomi grup araçlarda en az 21 yaşında ve 2 yıllık ehliyet, orta grup araçlarda 25 

yaş ve 3 yıllık ehliyet, üst grup araçlarda 28 yaş ve 5 yıllık ehliyet sahibi olması 

gerekmektedir. Kiracı dışında aracı kullanacakların da genel kiralama koşullarına uygun 

süreleri doldurmuş olması, ek sürücü olarak Kiraya Veren'e önceden yazılı olarak 

bildirilmesi ve/veya sözleşme üzerine bilgilerinin kayıt edilmesi ile mümkündür. Aksi halde 

gerek Kiraya Veren gerekse üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü doğrudan ve 

dolaylı zarardan münhasıran Kiracı sorumludur. 

• Kiralama süresi minimum 24 saattir. Bu süreden daha kısa kiralamalarda kira ücreti 1(bir) 

gün olarak hesaplanacaktır. Kiracı, geçerli fiyat tarifesindeki günlük kira ücretinin kira gün 

sayısı üzerinden hesaplanan kira bedelini peşin olarak nakden ve defaten ödemekle 

yükümlüdür.  

Kiracı kira ücretinin dışında ayrıca; 

• 3 saate kadar olan gecikmelerde her saat için günlük kira bedelinin 1/3'ü 3 saati aşan 

gecikmelerde 1 günlük kira bedelini, 

• Kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini, 

• Dolu depo ile teslim edilen benzinin dönüşte dolu depo olarak teslim 

edilmemesinden veya teslim aldığı doluluk miktarından , eksik miktarda teslim 

edilmesinden kaynaklanan yakıt bedelini farkı ve bu bedelin %25'i oranında 



uygulanacak hizmet bedeli toplamını, 

• Yakıt, otoyol geçiş ücretleri, her türlü park ve ulaşım masrafları ile kiralananın 

kullanılmasına yönelik her türlü yan gider, masraf ve kiralananın Kiracıya teslimi 

sonrasında doğacak tüm masraflar münhasıran Kiracıya ait olduğundan bu 

kapsamdaki tüm bedelleri ödemekle mükelleftir. 

• Kiracı ödemeleri kiralama süresinin başlangıcında kredi kartı, nakit veya voucher ile 

yapacaktır. Kiracı kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal 

ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın fatura 

tarihinden itibaren bedellerin muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren aylık %5 

(yüzde beş) temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. 

 

Kiralama başlangıcında kiralamanın başlangıç tutarına karşılık bir ön provizyon, Kiracının 

kredi kartından bloke edilecektir. Kiracı ön provizyon ile oluşan kira bedeli, her türlü trafik 

ve kaçak geçiş vb. ceza bedelleri ve hasar zarar bedellerini tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini 

peşinen kabul eder. 

• Sözleşmede belirtilen iade tarihini ileri bir tarihe almak yeni kira dönemine ait kira bedelinin 

ödenmesinin yanı sıra, Kiraya Veren’ in onayı ile mümkündür. Kiraya Veren’ in onayı 

olmaksızın kira süresinin uzatılması, kira bedeli ödense dahi mümkün değildir. İşbu belirli 

süreli kira sözleşmesi olup, süre sonunda tarafların aksi yönde açık mutabakatı 

sağlanmadıkça ,uzun süreli kiralamada :ise ödemelerde, bir hafta gecikme olduğu zaman 

kiralanan araç, hiçbir ihtar veya ihbar gerekmeksizin Kiraya Verene iade edilecektir. 

• Kiracı sözleşme konusu aracı, Trafik Kanun ve Talimatları doğrultusunda ve özenle 

kullanacak, trafik kurallarına riayet edecektir. Kiracı, Karayolları Kanunu, Yönetmeliği ve 

ilgili tüm mevzuata uymak zorundadır. Kiracı, sürücü olarak bu yükümlülüklerinden 

habersiz olduğunu iddia ederek sorumluluktan kurtulamaz. Kiracı mevzuata aykırı 

davranışlar sonucu oluşan her türlü hukuki ve cezai masraflardan sorumludur. Kiralananın 

Kiracıya teslimi sonrasında ilgili araca kesilen ve Kiracı tarafından ödenmeyen trafik 

cezalarını, ilgili cezanın Kiraya Verene Kiracı ve/veya ilgili makamlarca bildirilmesi koşulu 

ile yasal süresi içinde Kiraya Veren tarafından ödenecek ve her işlem için 20 (yirmi) TL 

hizmet bedeli eklenerek kiracıdan tahsil edecektir. Kiracı, ilk yazılı bildirim üzerine derhal, 

ayrıca mahkeme kararı gerekmeksizin Kiraya Verenin ödemek durumunda kaldığı bedeli ve 

hizmet bedeli, cezai şart vb. her ne ad altında olursa olsun tüm ek ücretleri ödemeyi peşinen 

kabul, beyan ve taahhüt eder. 

• Kiralanan aracın her ne şekil ve şartta olursa olsun kiraya verilmesi, bedelsiz de olsa üçüncü 

şahıslara kullandırılması yasak olup, aracın ayrıca; 

• Ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından, 

• Herhangi bir vasıtayı çekmekle veya itmekle, 

• Gelir karşılığı yolcu veya mal taşımasında, 

• Yarış, hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı 

ve uygun olmayan yollarda, 

• Aracın üretici firma tarafından belirlenmiş teknik ve tahammül güçlerin uygun 

olmayan arazi koşullarına uygun olmayan yol şartlarında, 

• Gümrük mevzuatlarında ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya 

gayri kanuni işlerde, 

• Her türlü yasa dışı amaçlı iş, terör, devlete ve yasalara aykırı konularda kullanılması 

kesinlikle yasaktır. 

Bu hallerden herhangi birinin tespiti halinde Kiraya Veren'in her türlü zararı ilk yazılı bildirimi 

üzerine derhal Kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiraya Veren'in sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır. 

• Kiralanan araca ait tüm kanuni zorunlu sigortalar Kiraya Veren tarafından yaptırılmıştır. 

Kiracı aşağıda belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve 

buna ilişkin her türlü giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul ve taahhüt eder: 

• Kaza anında alkol ve/veya uyuşturucu ve/veya uyku geciktirici ilaçlar etkisi altında 



ise, 

• Yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunun kazanın hız 

nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi) ve aracın herhangi bir şekilde Trafik 

kanunlarına aykırı kullanılmasında, 

• Trafik kaza raporunun (anlaşmalı tutanak, polis veya jandarma raporu) alınmadığı 

durumlarda, 

• İşbu sözleşmenin akdinden sonra Kiracı herhangi bir edenle araç kullanma yetkisini 

kaybederse (ehliyete el koyulması, trafiğe çıkmaya engel herhangi bir hastalık vb.) 

derhal Kiraya Veren'e durumu bildirecek ve aracı iade edecektir. Yetkisi 

bulunmamasına rağmen Kiracının aracı iade etmemesi halinde, 

• Aracı Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenenlerin haricindeki 

şahısların kullanması neticesinde meydana gelen hasar ve /veya kazalarda, 

• Hazine müsteşarlığı ve/veya Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği 

tarafından yasal mevzuat ve ilgili yönetmeliklere yapılacak değişiklikler 

kapsamından kasko poliçesi genel şartları gereğince hasar bedelinin ödenmediği 

ve/veya sigorta şirketinin herhangi bir nedenle ödeme yapılmadığı durumlarda, 

• Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup aşırma benzeri sigorta 

firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği kasko kapsamında dâhil edilemeyen ve 

sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda Kiracı araç bedelini ve diğer 

zararları ödemeyi peşinen kabul eder. 

• Kiracının kiralanan araç ile karıştığı herhangi bir kazada Kiracıya alkol, uyuşturucu, 

olay yerini terk veya herhangi bir şekilde genel trafik kaidelerine uymaması 

nedeniyle bir ceza verilmişse Kiraya Veren kira bedelinin yanında kaza nedeniyle 

uğradığı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları Kiracıdan talep edebilir. 

• Kiracı ve tanımlanmış ek sürücülerin kira süresi içerisinde kaza olması durumunda 

kiralayanın ve sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine 

getirmekle mükelleftir: 

• Kendisi, araç ve üçüncü kişiler ile ilgili kendisinden beklenebilecek azami güvenlik 

önlemlerini almak, 

• Tutanak polis ve/veya jandarma raporu vb. gerekli tüm trafik kaza raporlarının ve 

belgelerin temin edilerek Kiraya Verene iletilmesi 

• Karşı taraf/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik poliçelerinin mümkünse fotokopisi 

alınmalı, alınmaması durumunda evrakların eksiksiz doldurulması, 

• Olay yerinin mümkünse fotoğrafının çekilmesi, 

• Maddi, ölümlü, cismani zararla sonuçlanan kaza durumunda en yakın polis veya 

jandarmaya bildirilmesi, 

• Kaza ile ilgili tüm evrakların kazanın gerçekleşmesinden itibaren yirmi dört saat 

içinde Kiraya Verene ulaştırmak. 

• Kiracı, aracın her türlü güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle 

yükümlüdür. Aracın çalınması durumunda hırsızlık güvencesinden faydalanabilmek için; 

ruhsat ve anahtarı iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına 

gerekli başvuruları yaptığını kanıtlamakla mükelleftir. Aksi halde Kiracı kasko kapsamına 

dâhil edilmeyen ve sigorta şirketi tarafından zarar ödemesi yapılmayan durumlarda aracın 

güncel satın alma bedelini ve diğer zararları ödemekle yükümlüdür. 

• 3.şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zarar tedavi giderleri aracın zorunlu 

trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, trafik sigorta kapsamında olmayan tüm sorumluluk 

ve yükümlülükler Kiracıya ait olup Malik/işleten sıfatı nedeniyle Kiraya Verene rücu 

edilebilecek tüm hasar ve zararlar, ayrıca mahkeme kararı gerekmeksizin Kiraya Verenin ilk 

yazılı talebi üzerine Kiracı tarafından derhal karşılanacaktır. 

• Kiraya Veren hiçbir şekilde kiracı tarafından araçta taşınan veya bırakılan herhangi bir malın 

kaybından, çalınmasından, aşırılmasından veya hasar görmesinden sorumlu tutulamaz. 

Kiracı Kiraya Vereni bahsedilen türde bir kayıp ve/veya hasar sonucu meydana gelebilecek 



dava suçlama şikâyet ve zarardan ibra ve bu haklarından feragat eder. 

• Kiraya Veren vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın ya da yedek parçalarının 

mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi ve manevi her türlü 

zarardan ve kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Taraflar, kiraya Verenin 

sorumluluğunun aracın kullanıma elverişli şekilde teslimi ve gerekli bakımlarının 

aksatılmadan yerine getirilmesi ile sınırlı olduğu hususunda mutabıktır. 

• Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kararlaştırılan 

tarihte teslim etmemesi halinde Kiracı, Kiraya Verenin bahsedilen aracı nerede olursa olsun 

ve herhangi bir ihbar ve ihtar veya mahkeme kararına gerek olmaksızın derhal geri almak 

yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kiracı aracın Kiraya Veren tarafından geri alınması 

sırasında meydana gelebilecek hasar ve de harcamaları talep üzerine derhal ödemekle 

yükümlüdür. Kiraya Veren, aracın geri alınması sırasında araçta bulunan her türlü nesne 

veya maddelerin kaybından veya hasarından sorumlu değildir. 

• Kiracı sözleşme süresi sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku 

hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracın kira süresi ve/veya sözleşmede tanımlanmış 

kullanıcılar dışında kullanması ve/veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde hasar 

ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta, teminattan ve yasal haktan istifade edemeyeceğini 

bildiğini kabul ve beyan eder. 

• İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi ve her türlü masraf Kiracıya aittir. 

• Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta tarafların 

defter, belge, beyan ve telefon, video, ses ve bilgisayar kayıtları dahil olmak üzere her türlü 

kayıtlarının HMK m. 193 uyarınca kesin ve münhasır delil olduğunu kabul ve taahhüt 

etmiştir. Buna paralel olarak Kiracı ayrıca yukarıda zikredilenlere karşı her türlü defi, itiraz 

ve "Kiralayanın kayıtlarının usulüne uygun tutulduğu konusunda yemin" teklif hakkından 

peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Bu madde delil sözleşmesi niteliğindedir. 

           

 

 

 

 

•  BİLGİLENDİRME FORMU 

Ekte bir örneği yer alan Araç Kiralama Sözleşmesi’nin (Bundan böyle kısaca “Sözleşme”) 

imzalanması suretiyle taraflar karşılıklı sözleşmesel ilişkiye girerek borç yüklenecektir. Her iki taraf 

yönünden sözleşme hükümleri tek tek tüm hukuki ve mali neticeleri ile birlikte karşılıklı olarak 

değerlendirilmiştir.  

 

Kiracı ______________________ olarak; 

• Ekli Sözleşmede menfaatime aykırı olabilecek hükümlerin bulunduğu hususunda Özsümer 

Turizm Kuyumculuk Ticaret ve sanayi LTD.ŞTİ. (Kısaca "ÖZSÜMER") yetkilileri 

tarafından bilgilendirildiğimi ve sözleşmeyi incelemek suretiyle bu hükümleri tespit 

ettiğimi, 

• Menfaatime aykırı bu hükümlerin mali ve hukuki sonuçlarından haberdar olduğumu, 

• Sözleşmenin incelenmesi ve müzakeresi sürecinde Özsümer yetkililerince sözleşme içeriği 

ile ilgili sözlü olarak etraflıca bilgilendirildiğimi, sözleşme ile ilgili her türlü sorumun 

yanıtlandığını, ek bilgi alabilmem amacıyla Özsümer’ın ilgili telefon numarası ve e-posta 

adreslerini tarafıma bildirilerek bilgi edinme imkânı sağladığını ve www.ozsumer.com 

uzantılı websitesi üzerinden de sözleşme koşullarını inceleme fırsatı bulduğumu, 

• Sözleşmenin tarafımı bağlayıcı cezai şartlar, faiz ve benzeri hükümler içerdiğini; ancak 

sözleşme kapsamında kazanacağım menfaat ile sözleşme içeriğinde yer alan aleyhime 
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hükümlerin sonuçlarını karşılıklı teati etmek suretiyle, sözleşme içeriğinde yer alan tüm 

hükümleri itirazsız ve hür irademle kabul ettiğimi, 

• Aşağıda sıralananlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmede yer alan maddelerden özellikle: 

• Gerek teslim gerekse iade sırasında Araç Teslim Formunun imzalanmaması halinde 

içeriğini kabul etmiş sayılacağımı, Forma itirazım bulunması halinde masraflarını 

karşılayacağım uzman aracılığı ile ekspertiz yaptıracağımı, aksi halde itirazlarımın 

dikkate alınmayacağını, 

• Kiralanan araca ait her türlü masraf ve yan giderin (yakıt, hgs, otopark vb.) tarafıma 

yüklendiğini, 

• Aracı benzin deposu tam dolu olarak teslim aldığımı veya teslim aldığım doluk 

miktarı kadarını ve bu şekilde iade etmemem halinde fark benzin ücreti 

üzerinden %25 cezai şart ödeyeceğimi, 

• Sigorta tarafından karşılanmayan her türlü zarar ile aracın sözleşmeye aykırı 

kullanımı neticesinde doğacak her türlü zararı karşılayacağımı, 

• Aracın kazaya karışması halinde tüm evrakı 24 saat içinde Özsümer'e ulaştıracağımı, 

• Özsümer'in adıma ödemek durumunda kaldığı trafik cezaları için, ceza başına 20 TL 

hizmet bedeli ödeyeceğimi, 

• Kira bedeli, masraf, yan gider, cezai şart vb. herhangi bir ödemede gecikmem halinde 

toplam borca aylık %5 faiz işletileceğini, 

• Sözleşme masraflarının (damga vergisi vb.) tamamen tarafıma yüklendiğini, 

• Sözleşme gereği telefon, ses, video kayıtlarının delil niteliğinde olduğunu itirazsız ve 

hür irademle kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

•  HGS   :Paralı otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan HGS servisi için kullanım 

ücreti ve ilaveten  5 TL/kiralama servis bedeli kiralama ücretinden ayrı olarak tahsil 

edilir. 

•  

Sözleşme örneği, taraflarca kira tarihinde incelenmiş, karşılıklı görüşülerek değerlendirilmiş ve 

varılan mutabakat gereğince işbu iki suret olan Sözleşme Bilgilendirme ve Değerlendirme Tutanağı 

düzenlenmiştir. 

 

GENEL KİRALAMA KOŞULLARI 
GENEL KİRALAMA VE ARAÇ TESLİM KOŞULLARI 

Araç kiralama işleminin hukuken tesis edilebilmesi ve tarafınıza araç teslim edilebilmesi için Araç 

Kiralama Sözleşmesinin ve aracın özelliklerini, kira bedel ve süresini, yakıt ve olası hasar 

durumlarını belgeleyen Araç Teslim Formu’nun karşılıklı olarak imzalanması gerekmektedir.  

 

Gerek  Özsümer Ofislerinde gerekse www.ozsumer.com adresindeki web sitemizde, 

kullanıcılarımızı sözleşmede yer alan sorumlulukları ile ilgili detaylı olarak bilgilendiriyoruz.  

 

Bu sayfada yer alan Genel Kiralama ve Teslim Koşullarını, araç kiralama işleminizi 

gerçekleştirmeden önce dikkatle okumanızı, detaylı bilgi almak istediğiniz konular varsa 0312 417 

02 02 no'lu telefon hatlarımızdan, ofislerimizden, info@ozsumer.com adresinden yardım 

alabileceğinizi hatırlatmak isteriz. 

 

Gerek teslim gerekse iade sırasında Araç Teslim Formunun imzalanmaması halinde içeriğini kabul 

etmiş sayılacağınızı, Forma itirazınızın bulunması halinde masraflarını karşılayacağınız uzman 

aracılığı ile ekspertiz yaptıracağınızı, aksi halde itirazlarınızın dikkate alınmayacağını kabul 

edersiniz.  

http://www.centraltr.com/


 

SORUMLULUKLARINIZ 

• Araç, aksesuarları ve anahtarları ile birlikte sizin sorumluluğunuzdadır. Kiralama sözleşmesi 

devam ettiği sürece, kiralamış olduğunuz aracı, 13.10.1983 tarihli 2918 sayılı Karayolları 

Trafik Kanununa ve 26901 sayılı Trafik Kurallarına uyarak kullanmalısınız. 

• Aracı yol, iklim koşullarına ve hız sınırlarına uyarak kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır. 

Aracın kapasite ve üretim amacı dışında kullanılması, tümsek ve çukurlar gibi yol 

seviyesinden farklı yerlere vurması, arazide ve kumsalda kullanılması sonucu oluşacak tüm 

zararlar ile aracın motor veya diğer bölümlerine su girmesi sonucu oluşan hasarların 

sorumluluğu size aittir. Aracı yarışmak, hız yapmak için, aracın dayanıklılığını ve hızını test 

etmek için ve başka birisine araç kullanmayı öğretmek için kullanmamalısınız. 

• Aracı kullanmadığınız her durumda kilitli tutunuz. Doğru ve uygun yakıt kullandığınızdan 

emin olunuz. Yağ düzeylerini kontrol ediniz ve lastik havalarını olması gereken düzeyde 

tutunuz. 

• Aracı iade etmiş olsanız dahi, aracın sizin kullanımınızda olduğu döneme ilişkin sonradan 

ortaya çıkabilecek herhangi bir suç, park cezası, trafik cezaları, kaçak OGS ve HGS 

geçişlerinin sorumluluğu size aittir. Buna ek olarak, sizden talep edilmesi durumunda, 

şahsınızla ve yanınızda ek sürücü ile ilgili istenen tüm bilgileri vermekle yükümlüsünüz. Bu 

bilgileri eksiksiz ve tam olarak vermemeniz durumunda tüm sorumluluk tarafınıza aittir. 

• Aracı ve hiçbir parçasını satamaz, kiralayamaz ya da elden çıkartamazsınız. Bedelsiz dahi 

olsa, aracı sözleşmede yer alan isimler dışında herhangi birinin kullanımına veremezsiniz. 

Herhangi bir kişiye araç üstünde yasal haklar tanıyamazsınız ve kendi haklarınızı 

devredemezsiniz. 

• Hiçbir koşulda fren, debriyaj, şanzıman yağları veya motor soğutucuları sıvı düzeylerini 

kendi güvenliğiniz için tamamlamayınız. Gösterge tablosunda herhangi bir uyarı ışığı 

yanması veya düşük yağ düzeyleri görülmesi halinde derhal bizimle temasa geçiniz. Acil 

durumlarda 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numarası aracı teslim aldığınız ofis yetkilisi 

tarafından size verilecektir. 

• Araçla ilgili herhangi bir aksaklık tespit ettiğinizde hemen bizi uyarmanız gerekmektedir. 

Herhangi bir yazılı izin olmaksızın herhangi bir kişinin araç üstünde çalışmasına izin 

vermeyiniz. 

• Aracı sizinle önceden anlaştığımız yere, çalışma saatlerimiz içinde getirmeniz 

gerekmektedir. Araç, durumu kontrol edilerek, bizim çalışanlarımız ya da yetkilendirdiğimiz 

kişiler tarafından görülerek teslim alınmalıdır. Eğer aracın durumunu siz kontrol 

edemeyecek durumdaysanız veya aracı çalışma saatleri dışında iade etme konusunda sizinle 

anlaştıysak, yetkilendirdiğimiz kişi ya da bizim çalışanımız tarafından yapılacak incelemeyi 

peşinen kabul etmiş ve durumu tespit edilinceye kadar geçen sürede ortaya çıkacak 

zararlardan sorumlu olacaksınız. Bu durum tespitine itirazınız olması halinde masraflarını 

karşılamak kaydı ile bir uzman incelemesi talep edebilirsiniz. 

• Araçta onayımız dışında yapılan değişikliklerden dolayı, kiralama öncesi durumuna 

döndürmek için yapacağımız harcamalar, aracın iadesi sırasında zabıt ile kayıt altına 

alınmamış ve/veya eksik evrakla ihbarı yapılmış hasarlar ve münhasıran sigorta 

teminatlarının karşılamadığı/teminat limiti üzerinde kalan hasar bedelleri, aracın iç 

döşemesi, jantlarına verilen hasarlar sizin sorumluluğunuzdadır. 

• Araç sadece sizin tarafınızdan, kontrat üzerinde belirtilen ilave şoför tarafından ya da bizim 

yazılı olarak izin verdiğimiz kişiler tarafından kullanılmalıdır. Aracı kullanan kişinin 

mutlaka geçerli bir ehliyeti olmalıdır. 

• Aracı, alkollü ve/veya uyuşturucu etkisi altındayken kullanamazsınız. Kapasitesi üzerinde 

yolcu taşıyamaz ve Türkiye sınırları dışına çıkaramazsınız. 

• Aracı iade etmeden önce herhangi bir şahsi eşyanızı olup olmadığını kontrol ediniz. Araç 

içerisinde unutulan özel eşyalardan ötürü maalesef sorumluluk kabul edemiyoruz. 



ÜCRETLER 

Sizin sorumluluğunuzda olan ücretler şunlardır: 

• Bu web sitesinde veya araç teslim formunda belirtilen kiralama ve tek yön(her km başına 

0,25 usd dır), navigasyon( günlük 2 usd'dır), bebek koltuğu(günlük 3 usd'dır) vb. diğer 

ücretleri, 

• Sorumluluklarınız bölümünde belirtilen kurallara uymamaktan dolayı oluşan ücret, zarar, 

hasar, harcama, maliyet veya yükümlüklerin toplamı, 

• Aracı yakıt deposu tam dolu olarak (veya sözleşmede yazıldığı miktar) kadar ofislerimizden 

teslim alırsınız. Yakıt deposunu teslim aldığınız seviyenin altında iade etmeniz halinde; araç 

teslim formunda belirtilmiş olan yakıt seviyesi ile iade yakıt seviyesi arasındaki yakıt 

ücretini ve ilave olarak %25 servis ücreti, veya 20 tl hizmet bedeli. 

• Tüm geçiş ücretleri (köprü, otoyol, vapur, v.b.) , bekleme tazminatı, trafik cezaları, hız limiti 

aşım cezaları, park ya da diğer trafik suçlarından dolayı oluşabilecek mahkeme masrafları 

(aracın çekilmesi ve/veya bağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masrafları da kapsar) ve 

aracın müsadere edilmesi durumunda doğacak zararlar, ve Sizin adınıza ödemek durumunda 

kaldığımız, geçiş ücretleri, cezalar veya ortaya çıkan maliyetler ile her bir ödeme başına 20 

TL servis ücreti, 

• Kiralama çıkışında, Araç Teslim Formunda belirtilmeyen ve zabıt ile kayıt altına alınmamış 

tüm hasar onarım bedelleri, 

• Kullanıcı hatasından dolayı oluşacak, sigortaların karşılamadığı hasarların tamir bedeli ile 

sigorta kapsamına girmeyen hasarlardan kaynaklı aracı kiraya veremediğimiz günlerin 

ücretleri,( Standart günlük kira fiyatı fiyat üzerinden ücretlendirilecektir.) 

• Aracın Emniyet güçleri tarafından herhangi bir sebep için alıkonulmasından dolayı ortaya 

çıkabilecek zararlar ve aracı kiraya veremediğimiz günlerin ücretleri, 

• Aracı ilgili ofisimizin bulunduğu şehir yerleşim sınırları dışında teslim etmek ve teslim 

almak için ortaya çıkabilecek ücretler (her km için 0,25 USD dir.) 

Borcunuzu zamanında ödememekten dolayı aylık % 5 oranında gecikme cezası uygulanır ve bu 

oran günün koşullarına göre Merkez Bankası aylık kredi faiz oranlarına göre düzeltilir. Yukarıda 

belirtilen ücretlere KDV ilave edilecektir. 

 

 

Muafiyetli Kaza Sigortası: 

Araçlarda hasar olması halinde, kiralayan kişi araç grubuna göre değişen tutarlarda maddi zararları 

ödemekle yükümlüdür. Her araç kiralamada uygulanan, muafiyetli kaza sigortası; 300 USD Karşılğı 

TLdir. Bu miktarın üzerindeki  hasar ve zarar durumlarında, trafik ve alkol raporu ibraz etmek 

koşulu ile, araç grubuna göre değişen tutarlarda sigorta limitleri dahilinde, maddi zararları 

kapsamaktadır.  300 USD KarşılğıTL ‘ye kadar olan hasar ve zararlar teminat dışındadır, kiralayan 

ödemek zorundadır. 



SİGORTALAR - MESULİYET SINIRLARI 

Araç Teslim Formu'nu imzalamakla sigorta şartlarımızı kabul etmiş olursunuz. Aksi 

belirtilmedikçe, bu bilgilendirme metninde yer alan sigorta şartları geçerli olacaktır. Ayrı bir 

sigorta uygulaması söz konusu olursa, bu sigorta kapsamı ve gerekli şartlarıyla ilgili bilgiyi 

yine bu alanda paylaşacağız.  

 

Kiralayacağınız araç, çarpma, çarpılma, çalınma ve hırsızlık girişimine karşı koruma altına 

alınmıştır. Üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar da trafik sigortası limitleri dahilinde 

koruma altındadır. Uygulamakta olduğumuz sigorta şartlarımızda hasar muafiyeti söz konusu 

değildir. Bununla birlikte, uygun bir şekilde kayıt altına alınmamış (kaza tespit tutanağı, alkol 

raporu, kazaya karışan tarafların belgeleri vb.) hasarlar bedelleri münhasıran kullanıcıya aittir. 

Zabıt altına alınmamış hasarlarda, sürücü beyanı ile hasar onarım işlemi kesinlikle 

yapılmamaktadır. 

 

Sigortaların geçerli olabilmesi için: 

• Kazanın, araç kontratında ismi yazan kişilerden biri tarafından kullanılırken 

gerçekleşmiş olması, 

• Araç kullanımı sırasında kesinlikle alkol alınmamış ve/veya uyuşturucu etkisi altında 

olunmaması, 

• Aracın TEK TARAFLI olarak kazaya uğraması veya çalınması durumunda, (aracın) 

yeri değiştirilmeden en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurarak kaza, 

hırsızlık ve alkol tespiti raporları alınmış olması, 

• ÇİFT TARAFLI kazalarda ise, aşağıdaki maddelerde bildirilen haller dışında, kazanın 

oluş şekline göre, Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağını tutanak üzerinde belirtilen 

şekilde doldurulmuş olması, 

 

Çift taraflı kazalarda, sadece aşağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağı, trafik 

polisi tarafından düzenlenmiş olmalıdır. 

• Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa 

• Sürücüde yaş küçüklüğü varsa, 

• Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa, 

• Kazaya karışan araçlardan birinin kamu kurumlarına ait olması durumunda, 

• Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse, 

• Trafik Kazasında sadece 3.kişilere ait eşyalara zarar gelirse, 

• Kazaya karışan araçlardan birinin trafik sigortasının bulunmaması 

durumunda, 

• Trafik kazası ölüm ve / veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa 

• ÇALINMA durumunda, en yakın polis veya jandarma karakolu tarafından "Hırsızlık 

Tespit Raporu" alınmış ve anahtar ve araç ruhsatının Central’a teslim edilmiş olması 

gerekmektedir. 

Sigorta teminat limitlerinin üzerinde kalan her türlü hasar sorumluluğu kullanıcılarımıza aittir. 

 

Sigortalar hakkında daha detaylı bilgiyi kiralama yaptığınız ofisten alabilirsiniz. 

GİZLİLİK 

Bize bu kiralamanız için vermiş olduğunuz herhangi bir bilgiyi, 3.şahıslarla ticari amaçlı 

olarak paylaşmaz; kişisel gizliliğinize maksimum önemi veririz. Paylaşmış olduğunuz 

bilgileri, rezervasyon almak, sizi müşteri listemize eklemek, ödeme almak ve kiralama 



sözleşmesinde belirtilen koşullara uygun olarak, araç sizin kullanımınızdayken ve döndükten 

sonra ortaya çıkabilecek takip gerektiren konuların araştırılması amacıyla kullanabileceğimizi 

kabul edersiniz. . Eğer kiralama sözleşmesi koşullarına aykırı davranırsanız, gelecekte sizinle 

ilgili karar vermede kullanmak üzere bunu kayıtlarımıza alabiliriz. Bu bilgiyi,  Bu kiralama 

sözleşmesinde adı geçen sizin ve ek sürücülerin bilgilerini, Emniyet ve Trafik polisi, kamu 

kuruluşları ve mahkemeler tarafından talep edildiğinde vereceğimizi kabul edersiniz. 

SÖZLEŞMEYİ SONLANDIRMA 

Kira bedellerinin zamanında ödenmemesi durumunda, sözleşme hiçbir ihtar ve ihbara gerek 

kalmaksızın sözleşmeniz tek taraflı fesih olur. Bu durumda otomobilin derhal özsümer Ofisine 

iade edilmesi gerekmektedir. Aracın iade edilmemesi halinde kiracı, emniyeti suiistimal 

suçunu işlemiş olduğunu kabul eder. Sözleşmenin tarafımızca tek taraflı olarak sonlandırılmış 

olması, söz konusu sözleşmeden doğan borçlarımızı tahsil etmemizi engellemeyecektir. 

Sözleşmenin ana edimlerini yerine getirmemiş olmanız halinde sözleşmeden ve yasadan 

kaynaklanan haklarımıza dayanarak uğramış olduğumuz zarar, ziyan ve gelir kaybının tahsili 

amaçlı ek ücretler talep edebiliriz. 

REZERVASYON İPTALLERİ 

Kiralama işleminizi, aracı teslim alacağınız zamandan en az 6 saat öncesine kadar ücretsiz 

olarak iptal edebilirsiniz. Kiralamaya 6 saatten daha az kalan sürelerde işlemin iptal edilmesi 

veya kiralama şartlarına uyulmamasından ötürü aracın size teslim edilememesi halinde 

rezervasyonu yapılan aracın 1 (bir) günlük kira bedeli iade edilmeyecektir. Rezervasyon 

yoğunluğu olan dönemlerde (15 Haziran-15 Eylül arası ve bayramlar) ücretsiz rezervasyon 

iptali kiralamaya 24 saat kala sona erecek ve 1 günlük kiralama ücreti iade edilmeyecektir.  

Rezervasyon iptalleriniz için 0312 417 02 02  no'lu rezervasyon merkezimizi arayabilirsiniz. 

özsümer, web sitesinden yapılmış olan rezervasyonları 12 (on iki) saat önceden bildirerek 

iptal etme hakkına sahiptir; bu durumda varsa ödemiş olduğunuz ücretler size iade edilir.  

 


