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YöNETırELlK

lçş!gı!-EaLag!ğL,i!9-ç§]Eil.9§jbi!çj!kjeted!ğ:!,b!i
lşLETürfiLER vE işYERLERİNıN ARAÇ PARK EİzürDTLER[rhü

(VALE) YüRtıTtıLME§tNE İLlşdN YöNETIıELk

Amıç
MADDE ı _ (t) Bu Yönetmeliğın amacı, YaIe hizİıeti sunumuıa ve alunrna itişkin gerçek ve tiiael kişi|erin

görev, yctki ve soruınluluklan ile denetimlerine ilişkin uzul ve esaslan düzenlemelliı.
KapEım
MADDE 2 - (l) Bu Yöneİnelik, valc hizmeü veığcek ve alacak işlcbİclc. ile bu işletıneleıde çalışacak

görevlileri kapsaı.
Dıyınık
MADDE 3 - (l) Bu Yönetnetik, l3lt0/l983 tarihli vc 29t8 sayılı Kaıayollan Trafik Kaounu, 1416/1989

taihli ve 3572 şayılı İşyeıi Açma ve Çüşma RuhsıılanDa Daiİ lftııun Hübniinde KaramaıneniD Değştiıileıek
Kabulünç Dair I«Dun, tı/l/20tl tarihii ve 6098 §ayı|ı Tii* Boçıaİ Kaıunu. l0f7l20l8 taıihli ve 30474 saylı Resmi

Gazerc,de yayıınlaoan t saylı Cunhuıbaşkaolığı Teşkilah Hakkında Cuınhuöşkanlığt K.ğamamesinin 254 üncü

ma<lıtesi ile l4l?2oo5 ıaİihli ve 2005l92o'I sayüİ BakaolaI KuruIu Karan ile yüriiİlüğe koıulan işyeri Açma ve

Çalışma Rüsatlanıa ilişkin Yönetmetiğe dayanlarak hazırlaımıştı..
Tı.ıfrlıİ
MADDE 4 - (ı) Bu Ydnefueliı:te goçea;

a) Aıaç testiD f§i: Aİ.cıD vaıe göİevlisine te§limi anııda vale göıevlisi tarafindaı dol<İuıulaıı, biı ıüshası vale

göıevlisindc, topya nühası ise süriicüde kalacık olao, üzerinde işleğn€nin adl, süıiiciinün adı §oyadr, aİ'acıı plaka§t,

dü?.nlcndiği İaİih, §aat ve teslim alan gör€vlinin adt soyadı iıe tllcfon numaıası vc araç kilomctre§iıin yaalı olduğu

dipkoçanh otokopili belgeyi veya şiİket tarafindan hazırlanan bu beııtteki şıdan sğayacak elektıonik uygulaoay,

b) Mesleki Yeterlitik Belgesi: Mesleki Yeteılilik Kuİumu tıİ8findaD yetkilendiilrıiş betgeleıdirme

kuıuluşlarının diizenlediği vale Göıevlisi (seüye 3) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini,

ç) otopark: Birim park alanı ölçiiloi otomobillerin paİk ettne§i için diizenlenmiş ve bu ölçülerc araç boyıan

uygunluk gösteren Nl, N2, M2 ve G §ınrfı araçl8rın da paİk cttıcsine iEkan vcrçn yoı ii§tiiııde ya da yol dışında aÇ*

veya kapalı olarak diizenleoen alanı,

ç) Vale göıevlisi: Vale hianeti alrnak ist€yen §üİiiciinün aracını park yasağ olrnayan alanlara park eden ve

istenildiğinde aıacı, tekra. araç §ürücii§iine teslim edcn göıevliyi,
d) Vaığ hizm€t bcdeti: Esıaf iştc!ıeteİi içi[ |41212008 tgrihli ve 26787 §ayıL Resmi Gaz€t€'d! yı]4r!ılaosı

Esnaf ve sanaüarhİca Üİetileo Mal ve Hizİnetlerin Fiyat Tarifel€ri Hakkında Yöıetmeliğio 5 inci maddcsine ve

tacirler için t5/ı2l20o4 tarihıi ve 256?l sayülı Resmi Gazeıe'de yaymlanan Tacir ve Sanayiciler Taratndan Üretilen

Mal vc Hiaetleİin Az.mi Fiyat Taİifeterinin DüzenleDmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine gört

hazflanan liyat taıife§ini aşınım,k üz€ı§ vale işIeıne§i trraftndaı belirlçDetr bcd€li,

e) valç hizDeti: Araç sfficu§uniin paı* yasağ olmayıı alanlaıa aracmın paık edilip i§eıildiği z8matr geri

gctiıiıdiği hizrneti,

0 Vale işleunesi: Vate hizııeti vermek amacıyla kurulmuş, yetkili ittaıece işyeri Açııa ve Çaıışm3

Ruhsatlanııa İıişki! Yönetmelik hüldmlerine 8öre işyeri açırıa ve çalışma nüsatı alrıış, kadıo§unda eD az taJn zamanlt

3 (üç) adet val€ görğvlisi çalışüfdn işıefuelçri,

8) vaıe nokıa§ı: Vıle hizrnetiniı verildiğini gdsterir işaretlemcleriı olduğu ve vale görevıisinin bulunduğu

alanı,

ğ) Ye&ili idare: Belediyc sınıılan ve mücavir alanlat dışı ilç mevzuatta miiDha§ı.ao il özcl idaıe§iDc yetki

vcrilcn hususlaıda il özcl idaİesioi; büyiitşehiı btlcdiyesi sınırlan vc mücaviı alanlaı içinde büyükş€hiİ b€lcdiyc§inin

yetkili olduğu konulaİda biiyükşehiİ belediycsini, buolann dışında kalan hususlaıda büyükşehir itç€ belediyesini;

belediye sııılan ve mücavir alaolar içinde belediyeyi ve organize sanayi bölgesi sııırları içiıde organize saıayi

birlge5i tüzel kişiliğini,
ifade edeı
GcEeı ılİc ve e§ı§ıır
MADDE 5 - (ı) sühi işyerleri ile rımrıma açü istirah8t vc €ğleııce y€rlğrinin kendileıi veya hizoct satrn

al8rak §özleşınc imzaladlklan vale işıetmeI€ri eliyle veİecekleri valc hizİneti ana faaliyeı konusıDa tali faaliyet olaİak

işlenir Ruh§atına valc hiaıetini iştetmeyen işyerleri bu hizneıi vereınez.

(2) Vale hizneti en fazla 3 (üç) kilometre yançap içcrisinde ka§ılaıu.
(3) siiüİiıciı valc hizİıeti alrrtajra zorlanamaz_

(4) vale görevlisi, işvereni tarafıodan keıdisine vcrileo vale hiznctioe ilişkia görevteri yeıinc getiriı. Kendisi

ya da işvcrcni dışıDda başka kişiler hesabına v.le hizİneti yaPanaz.
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(5) vale hianet bcdeli, esrıaf işletmeleri içiı Esnaf ve Sanatkirlaıca Üretilen Mal ve }liaaederin Fiyat

Tarifeleıi Hakkında Ydnetmetiğin 5 inci maddesine ve taciıteı için Tacir ve sanayiciler TaraftDdan Üretilen Mal ve

Hiaıetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzcnlenmesi Hakkıoda Yönetmeliğin 5 inci maddesine göıe bclirlenen fıyat

talifesini geçemez_

(6) Vale himeti alao işyeıteri, vale hizoeti veren işlet n€ye kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağ otopaİk

alanrnda yer gö§termek zo.uodadıı. Bu alanda; vale göıevlisiıin bekleyebileceğ hizmete özel kapalı biı mek6o

oluşfurulur.
(7) otopark alanını kayıt alhna alacak güvenlik kamerasl bulunduıulur.

(8) Ücretsiz otopark alaılaıı içerisindc, karayollarında ve halkın kullanımııa ıçık alanlarda vale hizıneti iÇin

özel alan aynlamaz.
(9) Vale hizm*i ve.ili.ken trafik güvenliği ve düzeni ile itgiti o|afl ve l8l'lll997 tarüli ve 23053 miike..er

sayıh Re§mi Gazete'de yaymlanan Ikrayollan Trafft Yönetneliğiıd€ gö§terilen diğeT kural, ya§ak, zoruntuluk vğya

yiikiimlüliikleıe uyulınak zoruodadt
(l0) vale hizmetterine ilişkin olarak vale işlet nesi ite iŞyeri ardsında sözleşme düzenlenii. Bu sözleŞmede

hizıneti alacak kiŞi veya kuruluşun adı, adre§i, hizırıetin kapsamr, pe.sonel §ayı§l, hiarıetin §iire§i ve diğer hususla.

belinilir Hiaet §özleşmesiniıı bir sueti vale hizmetinin başladığ gün mesai saati bitimine kadal ilgili vale işletmesi

taraflndan yetkili idareye veriliı. Bildiİimin yapılacağl giiniio tatil giniine rasılaması halinde bildiİim, takip eden ilk

mesai giiniinün mesai saati bitimine kadaİ yapılıı Aync4 istihdam odilen vale görevlilerinin listesinin bire. suıeti,

vale görevlilerinin göreve b§tadığı tarüren itibaren on beş giin içinde ilgili vale işletııesi arafından yetkili idareye ve

kolluk birinılerine veıiliı
vale hizmeti vereD işletmeler ve işyerlerinde .rıDacık şırdır
MADDE 6 _ ( l ) Vate hizmeti alan sürücülerin sahip olduğu haklaİ kolaylıkla görülçcek şekilde ilan edili..

(2) vale noktalannda; vale hizıneti almanın zonmlu olmadığıı belitiı levha herke§in göreceğ şekilde asılıı
(3) Vale hizmet bedeli siirüctiniin görebiteceği şekilde rabela<la belirtitir,

(4) Aı-aç iç€risinde kıymelli eşya bı.akrlmamasına ilişkin u}an yazısl bulundunrlur^

(5) Kendi parseli içerisindc otopaİtr olan işyerleri, ücretsiz otopaİk alanlanna siiıücüyü yönlendirmek iÇin

yönleıdiıme işaretloi kullaoıılar.
(6) Vale hizmeti sunutan alanlarda vale görevlilerine farklı hava şaİtlan içiı gerekli ekipmaılar sağlaıu.

(7) Aıaç testim fişi bashnlıp vale görevlisine teslim ediliı
(8) Vate/Garaj sigo.ta poliçesi ve üçüncü şahıs mali mesuliyet §igorta poliçe§i yaptınlır.

vıle görcvti§iDde srınıcık şartlaİ
MADDE 7 _ (t) Herhangi bir işletmede vate himetinde çalıştnlacak kişilerdo aşağdaki şartlaİ araıu:

a) ilgili mevzuat hükürıleri kap§amrnda diizenlenen vale Gö.evlisi (seviye 3) MYK Me§ıeki Yeterlilik

Belgesiıe süip olrnak.

b) 26l9l20w tarıhli ve 523? say,lı Tük ceza Kanuounün 53 uncü maddesinde belirtilen süeler geÇmiŞ ve affa

uğramrş olsa bile; Devletin güvenliğine kaşı suçlar, aıayasal düene ve bu diizenin işleyişine ka§ı suçlar, blr§ızllk,

uyuşfurucu veya uyancı madde; imal ve ticareti, kutlanılmasını kolaytaştırmak, kullaıunak için §ann almak, kabul

etıek yeya buluıduımak ya da kullaDmak, çinsel saldln suçlanndan mabküm olııamrş olmak veya bu suçlaıdan

hakiında kovuşturma buluımamak.
c) soD beş yıl içerisinde; bilinçli taksirli olaıak öliiolü trafık kazaıanııa kanşmaDırş olmak, uyuŞhrrucu veya

uyancl maddeleı alarak ya da alkoltü olarnk araç kullanma ve hız kurallannr itılal nedeniyte siirücü betge§i bird€n

fazla geri ahnmamış olınak veya daimi olarak iptal edilnemiş olınak.

ç) Kullanılacak araç tinsioe uygun sınrf siiıücü belge§ine sahip ollnak.
vıle hizmeti v.ren işletme ve işyerleİinin yetki ve §orumluluklın
MADDE s _ (l) Aracrn teslimi suasında vale hizmeti voren işletme ve işyerlerinin vale görevlil9ri tarafıdaı

§üücüye araç te§lim fişi veriliı Anç iadesi bu fiş ile yapılıı
(2) Vale hizıneti verilen işyerteri hizoğt aldığı vale işlehnesiylc hizİıet sözleşmcsi yapmak zorundadt

(3) Vale hizneü yeren işletİne ve işyerteri vale göıevlisine tanrhm kartı diDenlemek ve tryafet veİmek

zorundadu.
(4) Vale hiaeti veren işletne ve işyeıleıi söz koıusu hiznettere ilişkin olarak hiznet şiiİesi içinde ortaya

çıkan aıaç hasarlannr, t-afik cezalarmı ve amç çelane bedellerini i,"min efu§k zorutıdadır.

(5) Vale hianai veien iŞletm9 ve işyerleri ödenecek olaı dördüncü fikrada belirtilel tazninatlan temioat

aıtDa almak amaclyla gerekli sigorta poliçeleİiııi yaptınP bunlan hir:rİıet v€rdikleri işletmeyle yaptıklan resmi hiaeı
sözleşmesi ekinde §unmak zonındadıı Bu poliçeleri sözleşme ekinde talep etmek, vale hizuıeti alan işletmeııio

sorumtuluğundadır.
(6) İşlğtrnc, çalıştırdığı valğ görovlisirin yetkili itlaıecc kendileri için belirlenen alaDlar dışıddaki alanlara aİaç

paİk etmemesini sağlamak zorundadır.
vıle görevli§inin §oiumluluklan
MADDE 9 - ( l ) vale görevlisi olarak görev yapan kişiler;
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a) vaıe tanltm kaİtt tıı.mak ve valc kryafeti giymek,

b) Sürücüden aracı araç ıesliıı fişi ile teslim aıtp fişin bir $ırctini süfücüye vermek, diğer sıııetini kendi§inde

bulundurmak,
c) Aİaçlan sürüciıtıün i§tediği zamanda tc§lim alıp tc§lim etnelq

ç) Aracı tğslim aldıh şekilde teslim etınek,

d) Araçlan, bağlı bulunduğu işletme için yetkili idaıece belirlenen alanlaı içiıe pafk etm€k,

e) Ttslim alüğı aracı kullanuken rr.f* kurallafııa uymalç

zorundaüı
vıle tıolttm kırn
MADDE t0 - (l) vale hi.aneti veıen işletmc veya işyerleri taİafindan heİ vaIe görevlisine Ek-l'de yeİ alaı

fotoğİaflı vale İalutııD kanı verilir.
(2) Tanıtm kaıuıda vale g6ıevlisiniı adı, soyadı, çatıştığı işyerinio veya işleineoin adr yer alır.

(3) Valc görevliEi tanıhm kartıDı göıev alaoı vc §iire§i içerisindc h€rkcs tarafından görülebilccek Şekildc

yakasmda taşü.
KIyıfet
MADDE rl - (ı) Vate hizmeti vcren işletme veya §ycrleri tarafindan hğr vale görcvlisine iizeriıdc iŞyeri

v€ya §letncyi taDrtltı isim, işare! logo ite ışığt yan§ıEn "VALE' ibaıesi bulunan vç vale görevlisi otduğunü gösteriİ

ayırt edici kıyafct veriliı
Şiklyetlerio değerlendirilmesi ve d€netım
MADDE 12 _ (ı) ngili valilik veya kaymakaİıt*ça vale hizmederinin belli aıalıklarla denetimi için ilğli vali

veya kaymakam tarafından belirlenen kişioin başkanhğında; yetkili idaıe, enmiyet vcya jandama, şoftiıler odası ve

ilgiti vaü vcya kaymakam tarafiodaıı bğliİlenen valc hizİnetleri atafunds faaliyet gösteren §ivil toplum kutuluŞu

temsilcilerinden bir denetim komisyonu oluşnırulut Komisyon valc işl€tnctcrinin bu Yönetmeliğe uygun faaliy€t

gö§terip göstermediği, varsa şikayetteriı değerleııdirilmesi hususlarında yerinde deııetim yapaı.

(2) Denetim sooucu t€§pit edileo aykrnlıklar ye&ili kuİımlam gergği yapılmak iizere ileİlir.
ldıİi yıprnm
MADDE ı3 - (l) 5 iDci maddcnin altıncı vc sekiziıci fıkralan ilc 8 ioci maddeye aykffi ha.€kd edeo

işlemelerin lşyeri Açma ve ÇslışEa Rü§atlanİıa İıişkin YönetİneıiğiD ek 3 ilDcü madde§ine gö.e işlem tesis ediliı
(2) 5 inci maddenin dokuzuıcu fikasına aykm haİeket cdeoıere 29ı6 sayılı Kanuıuı ilğli hükümlerine göre

idaİi yaphnm uygulanır.
(3) KaEyolu iiz€rindc park yerini te§pit€ yctkili id8!e veya bu idare taranndao işletmc izni verilcıı valc

işlctıneleri dışında kaıayolu üzerindeki paİk alanlanDa park edeıloden ücr€t .ıaı veya alünaya t€şebbiıs edenıer

hakloDda 2918 §ayılı Kanunun 79 uncu maddesine istinaden işlea yapılıı. Yetkili iıtarece keıdileri için belirıetren

alanlar &şındaki alanlara paık eden araçlaıdaı ücret alao veya akdaya t§ebbils eden vale işletınesi/vale görcvlisi

baİtında da bu oadd€ hiiköoleri uygulaoı.r.

(4) Bclcrtiyc sıııılaı içeıisinde l l/4/20o? tatibli vc 26490 sayılı Rc§mi Gaz€te'de yayımıanan Bclcdiy€ zabıta

YöneEEliğinin l0 uncu maddesine göıe denetimıe.de varsa tespit €dileD ek§iklik ve atsaklıklanı denetim raponmda

vc futaDağında beli.til€n §ürede giderilmesi ihtaİ ediliİ. Beıirtilen §iiİede eksiklik ve atsaklrklafln gid€rilİnemesi

halhde vale faaliyeti yetkili idaıeleıçe eksiklik ve aksaklıklar gideıilene kadaı duıduıuluı.
(5) Bu Yönehnelik hiikiimleıinc aykın hsreket edcıleıe il§li mevzuat hiıkiimıeri şaldl kslmak kaydtyla

30/3/2005 krihli ve 5326 §ayıtı Kabüatler Kanununun 22 nci ve 32 nci maddelerine göre idaıi yapttnm uyguıanıf.

Geçiş hükmü
GEçİci MADDE l - (ı) Bu Yönetrneliğin 7 nci maddesinin bifinci fika§ıDrn (a) bendi l/U2023 taıihine

kadar uy8ulaDm8z.

Yürüİtüı.
MADDE ı4 - (t) Bu Yöneımelik trl202l ıarihinde yurüİliığe girtr.

Yürİıtme
M{)DE ı5 - (l) Btı Y6netme[k hiikiimlcrini İçişleri Bakaıı ile Çğvr€ vc Şehiıcilik Batııı Eüşterekğı

ytiİütiin

Eİiİls-EgcyuE

httpsJ^rww.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/1212020122Ç 10.hlm 313


