
ARAÇ TESLİM TUTANAĞI 
 
Tarih:  
 
1 -  ………………………. Plakalı aracı, P.O. araç kiti içinde olarak ”………..” Km de 
teslim alıyorum. 
 
2 - Aracı hiçbir hasar ve kazaya uğramaksızın elimden gelen en mükemmel şekilde 
hatasız, trafik kurallarına uygun bir biçimde kullanacağım. 
 
3 - Aracı sadece bana tebliğ edilen iş planı çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü 
olduğum işlerle ilgili kullanacağım. 
 
4 - Aracın tüm periyodik bakım, muayene, trafik&kasko sigortaları ile ilgili limit ve 
tarihlere özen gösterecek ve şirket merkezinin yönlendirmesi ile gereken işlemleri 
gerçekleştireceğim. 
 
5 - Trafik kurallarını ihlalden kaynaklanan cezaları bir an önce şirket merkezine 
bildireceğim. İhlalden kaynaklanan (Park yasağı, aşırı hız, alkollü araç kullanma vs.) 
trafik cezaların maaşımdan kesilmesine muvafakat ederim.  
 
6 – Herhangi bir kaza vuku bulması durumunda tüm trafik raporlarını veya alınması 
gereken tüm belgeleri alacağım. Alkollü araç kullanımı veya şahsıma emanet edilen 
aracın başka şahısların kullanımında kaza yapması gibi durumlarda tüm sorumluluğu 
tarafıma ait olduğuna muvafakat ederim. 
 
7 – OGS & HGS Kullanımına dikkat ederek sistemin bir uyarı vermesi durumunda 
merkeze bilgi vereceğim. OGS&HGS İhlalinden kaynaklanan cezaların tarafımdan 
kesilmesine muvafakat ederim.  
 
8 –Araçlarda kesinlikle sigara içmeyeceğim ve içilmesine izin vermeyeceğim. 
 
9 – Araçlarda taşınacak malzemelerin aracın kasasına zarar vermeyecek şekilde 
yüklenmesi ve boşaltılmasını sağlayacağım. 
 
10- Araç ile ilgili her türlü evrağın araçta bulunan dosyada nüshasının bulunmasını 
sağlayacağım.(Tamir, Bakım, MTV Makbuzu,Trafik, Kasko Sigorta Poliçesi v.s)  
 
11- Aracın kusurum sonucunda çalınması durumunda kasko genel şartları dışında 
kalan hallerde (araç üzerinde anahtar bırakılması ve/veya makbuz fatura karşılığı 
olmaksızın aracın otopark/yıkama çalışanlarına teslimi gibi hallerde), bu çalınma 
sebebiyle uğrayacağı zararları karşılamakla yükümlü olduğumu kabul ederim. Bu 
durumda aracın anahtarları da derhal teslim edeceğim. 
 
12- Bana teslim olunan aracı sadece kendim kullanacağım. Aracı benim dışımda 
herhangi bir personele iş ilişkisi nedeni ile kullandırmak istediğimde bu durumu ve 
kullanan kişiye ilişkin bilgileri yazılı olarak bildirecek ve onayını alacağım. Aksi halde 
aracın diğer kişiler tarafından kullanımı sırasında kaza yapıldığında oluşan hasardan 
müteselsilen sorumlu olacağımı kabul ederim.  
 
TESLİM EDEN       TESLİM ALAN 
      
 


