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1.BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, BAĞLAYICILIK, TANIMLAR VE 

HUKUKİ SORUMLULUK 

 

 

1.1. AMAÇ 

Madde 1: 

Bu Yönetmeliğin amacı, oto kiralama faaliyetiyle iştigal edecek gerçek ve tüzel kişiliklere 

işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usuller ile çalışma 

şartlarını düzenlemektir. 

 

1.2. KAPSAM 

Madde 2: 

Bu Yönetmelik, Fatsa Belediyesi sınırları içerisinde oto kiralama faaliyetiyle iştigal edecek 

gerçek ve tüzel kişiliklerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar. 

 

1.3. YASAL DAYANAK 

Madde 3:  

Bu Yönetmelik,  

3.1. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,  

3.2. 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun,  

3.3. 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 6502 Sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun,  

3.4. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na  

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

1.4. BAĞLAYICILIK 

Madde 4: 

Bu Yönetmelik Fatsa Belediyesi sınırları içerisinde oto kiralama faaliyetiyle iştigal edecek 

gerçek ve tüzel kişilikleri bağlar.  

 

1.5. TANIMLAR 

Madde 5: 

Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; 

5.1. Yetkili idare: Fatsa Belediyesi, 
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5.2. Müessese: Oto kiralama faaliyetiyle iştigal eden işyerlerini,  

5.3. Zabıta: Belediye zabıtasını  

ifade eder. 

 

1.6. HUKUKİ SORUMLULUK 

Madde:6 

Fatsa Belediyesi sınırları içerisinde oto kiralama faaliyetiyle iştigal edecek gerçek ve tüzel 

kişiliklerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemlerde karşı tarafı muhatap 

olarak kabul eder ve ilgili kişiler bu konularda bu yönetmelikte belirtilen hukuki 

yükümlülüklere sahiptir. 

 

2.BÖLÜM 

OTO KİRALAMA İŞYERLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR VE UYULMASI 

GEREKEN HÜKÜMLER 

 

Madde 7: 

Oto Kiralama işyerlerine ruhsat verilmesinde aranacak şartlar ve uyulması gereken hükümler: 

7.1. Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 

7.2. Tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve Türk Ticaret Siciline 

tescil edilmiş olmaları,  

7.3. Kanunla kurulmuş olan, ilgili Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odaları veya Esnaf 

ve Sanatkârlar Odaları Birliğine Bağlı Odalara kayıtlı olmaları ve fiyat tarifesini almak 

zorundadır. 

7.4. İş yeri tanıtım tabelasında “oto kiralama” ibaresi bulunması zorunludur; yazı boyutu 

tabeladaki diğer yazı puntolarından küçük olamaz. 

7.5. İş yerinin herhangi bir yerine ve tabela üzerine, işyeri unvanı ve oto kiralama ibaresi ve/ 

veya Rent A Car dışında ticari ibareler yazılamaz. 

7.6. Yerel firmalar oto kiralama işinde kullanacakları araçların listesini (en az 5 adet) ruhsat 

aşamasında ilgili Belediyenin Zabıta Müdürlüğüne bildirmek ve araçların ruhsat fotokopilerini 

vermek zorundadır. Trafik tescilde işletmeci dışında bir başkası adına kayıtlı olup da araç 

kiralama faaliyetinde kullanılan araçlarla ilgili kiralama sözleşmesinin ibrazı zorunludur. Araç 

değişikliği halinde en geç üç gün içerisinde ilgili birimlerine bu değişiklik bildirilecektir. 

7.7. Müesseselerden oto kiralama işinde kullanacakları araçları depolayabilecekleri alanları 

var ise otopark sözleşmesi aranmaz.(İdari büro ile taşıtların bekletildiği yerin aynı yerde olması 

halinde 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin EK-1 

listesinin 8.16 bölümünde bahsedilen kriterlere tabii olarak açılabilecektir.) İdari büro ile 

taşıtların bekletildiği yerin aynı yerde olmaması halinde ise; Belediyeden ruhsatlı her hangi bir 

otoparktan kullanacağı araçları depolamak için yapılmış noter onaylı otopark sözleşmesi aranır. 
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7.8. Otopark sözleşmesi noter onaylı en az bir yıllık olarak yapılır, her yıl yenilenen 

sözleşmenin bir nüshası ilgili birime verilir.  

7.9. Oto kiralama işi ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerden, kendi adına, şirket adına veya 

temsilcisi olduğu şirket adına kayıtlı en az beş araç faaliyet göstermek zorundadır. 

7.10. İş yerinde taşıt kiralama faaliyetinden başka ticari faaliyetle bulunulmayacaktır. 

7.11. Kiraya verilecek araçlar 0-10 yaşları arasında olmalıdır. 10 yaşından büyük araçlar 

kiraya verilemez. 

7.12. Oto kiralama işyerleri işletmecileri tarafından işyeri içine, bina çekme mesafeleri ile 

yola ve yol kenarındaki ücretli ya da ücretsiz kamuya ait otopark alanlarına araç, bisiklet ve 

motosiklet koymaları yasaktır. Oto kiralama işyerinin amblem ya da logosunu taşıyan, 

reklamını yapan başka gerçek ya da tüzel kişilere ait araçlar da bu kapsamdadır. 

7.13. Oto kiralama yapacak gerçek ve tüzel kişiler kiraya verilecek araçlar ile ilgili müşteriler 

lehine haksız şart oluşturacak bir sözleşme yapılmamalıdır. 

7.14. Oto kiralama yapacak gerçek ve tüzel kişiler kiraya verilecek araçlar ile ilgili 

müşterilerden sözleşme dışında müşteriyi borç altına sokacak çek, senet vb. herhangi bir belge 

alınamaz. 

7.15. Oto kiralama yapacak gerçek ve tüzel kişiler tarafından kiraya verilecek araçlar için 

yapılacak sigorta Poliçelerinde (Rent A Car, Oto Kiralama, Kasko,)ibareleri bulunmak 

zorundadır. 

7.16. Bu yönetmeliğe uygun açılan işyerlerinde, araç alımı ve satımı yapılamaz. 

7.17. Oto kiralama işyerlerinin ruhsatlandırılması sırasında bu yönetmelikte belirtilen genel 

şartların yanı sıra, 2005/9207 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

hükümlerine göre işlem yapılır. 

7.18. Bu yönetmelik yayımlanmasından sonra oto kiralama yapacak işyerlerinden kanun ve 

yönetmelik hükümlerine göre istenilmesi zorunlu bulunan bilgi ve belgeler de istenir.   

 

3.BÖLÜM 

DENETİM VE YAPTIRIM 

3.1. DENETİM 

Madde 8: 

Zabıta Müdürlüğü, oto kiralama işyerlerini yönetmelik hükümleri yönünden denetler. 

Denetimler sırasında tespit edilen mevzuata aykırı hususlar, ilgili idareler tarafından gerekli 

yasal işlemler yapılır. 

 

3.2. UYGULANACAK CEZALAR 

Madde 9: 

Bu yönetmelik hükümlerine göre  oto kiralama işyerlerinde aranacak şartlar ve uyulması 

gereken hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde; 
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9.1. İşletmecinin kusurlu fiili sebebiyle iş yerinde oluşmuş, mer’i mevzuata aykırılıkların ve 

noksanlıkların tespiti halinde, bu aykırılıkların ve noksanlıkların giderilmesi için işletmeciye 

bir defaya mahsus onbeş günlük süre verilir 

9.2. Verilen süre içinde tespit edilen aykırılıkların ve noksanlıkların giderilmemesi halinde 

1608 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince işletmeciye idari para cezası verilir. Ayrıca 

gayrisıhhî müesseselerde aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar faaliyetin menine karar 

verilir. 

Geçici Madde 1:  

Bu Yönetmelik, yürürlüğe girmeden önce mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan 

işyerleri açısından kazanılmış hak doğurmaz. Daha önce ruhsatlandırılmış işletmeler iş bu 

yönetmelik hükümlerinde öngörülen şartları taşımak zorundadırlar. Taşımayan işletmeler 15 

gün süre içerisinde gerekli eksiklikleri gidermek zorundadırlar. Aksi halde işyeri açma ve 

çalışma ruhsatları yetkili idare tarafından iptal edilir.  

Bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış bulunan işyeri açma ve çalışma ruhsat 

başvuruları bu yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

Geçici Madde 2: 

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış olan müessesler, mevcut araç 

listelerini yönetmelik yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde, ilgili Belediyesine verir. 

  

Geçici Madde 3: 

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ruhsat alacak işletmeler, “4/4/2015 tarihli 

29316 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Polis ve Vazife Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat 

Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Madde 

18, Madde 19, Madde 20 şartlarını sağlamak ile yükümlüdürler.  

 

4.BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 

 

4.1. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

 

Madde 10: 

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

4.2. YÜRÜRLÜK 

Madde 11: 

5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesinde verilen yetkiye göre iş bu yönetmelik 

Belediye Meclisince kabul edilip, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
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4.3. YÜRÜTME 

Madde 12: 

Bu Yönetmelik hükümlerini Fatsa Belediye Başkanı yürütür. 

 

İş bu “Zabıta Müdürlüğü Oto Kiralama İş Yerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Uygulama Yönetmeliği” 01.11.2021 tarih ve 2021-11/1-72 sayılı Meclis Kararı ile 

onaylanmıştır. 

 

 

İbrahim Etem KİBAR   

Meclis ve Belediye Başkanı Arzu REN   Abdullah COCİ 

 Meclis Kâtibi   Meclis Kâtibi 

 


