
........................................... ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DİLEKÇE KONUSU : ZİMMET İADE İŞLEMİ BAŞVURUSU

............. tarihli Demirbaş Zimmet Teslim Alım Tutanağı ile zimmetimde 
bulunan ................... marka .................. model ............................ plaka numaralı otomobili 
usulüne uygun biçimde zimmet iadesi yapmak istemekteyim.

Gereğini saygılarım ile arz ederim.

Tarih : 

İsim Soyisim :

İmza :



DEMİRBAŞ ZİMMET İADE TUTANAĞI (OTOMOBİL)

MARKA : 
MODEL :
ÜRETİM YILI :
RENK : 
PLAKA NO : 
KİLOMETRE : 
ZİMMET İADE TUTANAK NO : 
ZİMMET İADE TARİHİ : 

Yukarıda bilgileri yazılı Otomobil, Demirbaş Zimmet İadesi yapan tarafından usulüne
uygun bişimde iade edilmiştir ve zimmet iadesi alan kişi tarafından aşağıda listelenen 
kontroller dikkatle, eksiksiz ve usulünce yapılmış ve herhangi bir olumsuzluğa 
rastlanmamıştır. Zimmetin usulüne uygun biçimde ve sağlam olarak iade edildiğini kabul 
ve beyan edilmiştir.

• Aracın gövdesinde herhangi bir hasar yoktur.
• Aracın kilometresi yukarıda yazılan biçimdedir.
• Aracın motor yağı ve radyatör sıvısı normal seviyededir.
• Aracın son periyodik bakımı usulünce ve vaktinde yapılmıştır.
• Aracın lastikleri kullanılır durumdadır.
• Aracın stepne ve kriko aksamı mevcuttur.
• Aracın Fenni ve Egzost gazı muayeneleri geçerlidir.
• Aracın motoru muntazam çalışmaktadır, ekranlarında arıza gözükmemektedir.
• Aracın sürüşünde herhangi bir probleme rastlanmamıştır.
• Aracın trafik kaza sorgusunda kuruma bildirilmemiş kazası bulunmamaktadır.
• Aracın trafik seti ve yangın söndürücüsü mevcuttur.
• Aracın kalorifer havalandırma ısıtma soğutma sistemleri faal durumdadır.
• Aracın silecekleri ve cam yıkama sistemleri faal durumdadır.
• Aracın aynaları hasarsızdır ve ayarlama fonsyonu çalışmaktadır.
• Araç aydınlatma sistemlerinin tamamı faal durumdadır.
• Aracın muzik sistemi faal durumdadır.
• Araç yaşı ve kullanımına bağlı yıpranmalar haricinde zimmet alanın zimmet 

döneminde oluşmuş olduğu belirlenen olağan dışı bir yıpranma gözlemlenmemiştir.
• Aracın tescil ve trafik belgeleri teslim alınmıştır.
• Aracın anahtarı teslim alınmıştır.

YUKARIDAKİ TÜM METNİ OKUDUĞUMU ANLADIĞIMI TÜM KONTROLLERİ 
USULÜNCE YAPTIĞIMI VE  İADEYİ KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.

ZİMMETLİ DEMİRBAŞ MOTORLU ZİMMETLİ DEMİRBAŞ MOTORLU
TAŞIDI İADE EDEN KİŞİ : TAŞITI KONTROL EDEREK 

İADE ALAN KİŞİ :

TARİH : TARİH: 
İSİM SOYİSİM İSİM SOYİSİM
İMZA İMZA


