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ŞOFÖR ARAÇ ZİMMETİ VE TAAHHÜTNAMESİ 

 

 

 Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinde adı geçen şirket ile yapılan yazılı hizmet akdine istinaden 

istihdam edilen ağır vasıta şoförü  …………………………………  ye görevi icabı teslim edilen 

……………………. Plakalı çekici ve ………………… …. plakalı dorse aşağıda belirtilen kurallar 

çerçevesinde kullanılmak üzere tam, eksiksiz, arızasız ve sağlam olarak teslim edilmiştir. 

 Teslim tarihinden itibaren araca ait tüm sorumluluk sürücüye ait olup, araç ve üstlenilen 

görevle alakalı taşımacılık kurallarına, trafik işaret ve işaretçilerine, karayolları Trafik Kanununa 

uyulması, uyulmadığı takdirde doğabilecek her türlü maddi zarardan tümü ile sorumlu olduğunu kabul 

ve taahhüt eder. 

 1) Vasıtanın periyodik bakımının yapıldığına dair teknik bakım servisince düzenlenen 

belgenin bir suretini sürücü teslim almalıdır. 

 2) Sürücü, bir sonraki periyodik bakım tarihini yetkililere gününden önce bildirerek aracın 

bakımını yaptırmakla yükümlüdür. 

 3) Vasıtanın fenni muayenesi kontrol edilerek geçerlilik tarihinden 15 gün önce yetkililere 

bildirecektir. 

 4) Sefere çıkmadan önce; vasıtanın yağı ve suyu kontrol edilerek eksilme tespit edildiğinde 

sürücü tarafından tamamlanacaktır. 

 5) Lastiklerin havaları, bijonları, hava filtresi ve fren donanımı kontrol edilerek sefere hazır 

hale getirilecektir. 

 6) Sefere çıkmadan önceki kilometre ve sefer dönüşü kilometresi ile yakıt alınmış ise miktarı 

ve bedeli kaydedilerek sorumlu kişilere bildirilecektir. 

 7) Vasıtanın yüklenmesi ve boşaltılması ile yolculuk esnasında yükün kontrolü yapılarak; 

devrilmemesi ve kaymaması için gerekli tedbirleri alacaktır. Gereğinden fazla yükleme yapıp kazaya 

ve arızaya meydan vermeyecektir.  

 8) Vasıta, trafik kurallarına uygun olarak kullanılacak. Herhangi bir cezaya maruz kalınması 

halinde hiçbir belge ve rızaya gerek kalmadan bedeli sürücünün maaşından kesilerek karşılanacak, 

ceza tutanakları saklanmayacak ve ödeme kendisi tarafından yapıldı ise yapıldığına dair makbuzlar 

yetkililere teslim edilecek ve bu nedenlerden dolayı işten ayrılsa bile çalıştığı dönemlere ait ceza 

tutanak bedelleri sürücü tarafından ödenecektir.  

 9) Sefere çıkılmadan önce trafik sigorta poliçesi, kasko sigorta poliçesi, araç ruhsatı, Vergi 

Levhası, SRC belgesi ve gerekli olan diğer belgeler (R1, C2, K1 vb.) kontrol edilerek bu belgeler 

vasıtada hazır bulundurulacaktır. 

 10) Vasıtaya, şirket personelleri dışında üçüncü şahıs kesinlikle bindirilmeyecek, sefer 

mahallinde ve aracın diğer bölümünde gereğinden fazla kişi bulundurulmayacaktır. Bulundurulması 

durumunda doğabilecek tüm hukuki sorunlardan sürücü sorumlu olacaktır.  

 11) Vasıtada teknik bir arıza, bozulma, varsa yağ, yakıt kaçakları ve gevşeyen arızalı yerleri 

kontrol edip böyle bir durum olduğunda derhal ilgili ve yetkililere bildirilecektir. 

 12) Mevsim şartlarına uygun olarak lastik değişimi yapılacak, zincir, takoz, çekme halatı, 

yangın tüpü (Tüp dolum tarihi devamlı kontrol edilecek,), trafik seti vb. gibi araçta bulundurulması 

zorunlu malzemeler kontrol edilerek hazır tutulacaktır. 

 13) Sefer sırasında şirket yetkililerince belirlenen güzergâh haricinde araç kullanılmayacaktır. 

 14) Araç yüküne ait teslim ve tesellüm irsaliyeleri eksiksiz ve tam olarak düzenlenerek sefer 

dönüşü yetkililere teslim edilecektir. 

 Yukarıda belirtilen hususların sürücü tarafından aynen kabul edilmesi sonucu müştereken 

imza altına alınmıştır. ....../....../201..... 
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