
 
 

BEYAN VE TAAHHÜTNAME 
 

…../.…./…... tarihinde detayları aşağıda ve ekte belirtilen Yarış Otomobili Test 
Sürüşüne (“Test Sürüşü”) katılacak olan ben;  
   

1) TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (“TOFAŞ”) ve/veya Türkiye Otomobil Sporları 
Federasyonu başta olmak üzere TOFAŞ’ın konu ile ilgili olarak yetkilendirdiği kişilerin 
(“Yetkili(ler)”), beni, ekteki Kural ve Şartlar’da yer alan hususlar konusunda detaylı 
olarak önceden bilgilendirdiğini, tüm Kural ve Şartları detaylıca bildiğimi, bu Kural ve 
Şartlara, Yetkililer’in/eğitmenlerin talimat, uyarı ve ikazlarına her zaman için kayıtsız 
ve şartsız olarak uygun hareket edeceğimi, Kural ve Şartlar’da belirtilen niteliklere haiz 
olduğumu, 

2) Gerçekleştireceğim Test Sürüşü ve bu kapsamda diğer tüm faaliyetlerim ile ilgili, Test 
Sürüşü Yapılacak Yer’de, TOFAŞ’ta, Test Sürüşü Yapılacak Yer’de bulunan 
araçlarda, kendimde, kullandığım araçlarda ve/veya üçüncü şahıslarda meydana 
gelebilecek kaza ve/veya tüm olaylardan dolayı uğranılabilecek her türlü maddi ve 
manevi zararlardan sorumlu olduğumu, tüm bu zararları derhal, nakden ve defaten 
tazmin edeceğimi, Tofaş’tan ve/veya Yetkililer’den herhangi maddi ve manevi 
tazminat ve/veya sair ad altında herhangi bir ödeme talep etmeyeceğimi, her ne 
sebeple olursa olsun Tofaş tarafından herhangi bir kişiye herhangi bir tazminat 
ve/veya tutar ödenmesi halinde tüm bu tazminat ve tutarları derhal nakden ve defaten 
Tofaş’a ödeyeceğimi,  

 
kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 
Sürücü   
Adı&Soyadı : 
 
İmza  : 
 
 
Ehliyet No : 
Tarih  : 

 
 

TEST SÜRÜŞÜ DETAYLARI 

1. Süresi : 
 
 
 
2. Niteliği :  
 
 
 
3. Yapılacağı Yer : 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

KURAL VE ŞARTLAR 
 

1) Sürücü, bu Kural ve Şartlara, TOFAŞ / Yetkililer’in talimat ve uyarılarına ve Test 
Sürüşü Yapılacak Yer için belirlenmiş kurallara, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 
Karayolları Trafik Yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuata uygun hareket etmeli, sürüş 
güvenliğini tehlikeye sokacak nitelikte hareketlerde bulunmamalı ve burada belirtilen 
niteliklere haiz olmalıdır. Sürücü’nün bu talimat ve uyarılara, kurallara, yasal mevzuata 
aykırı hareket etmesi, buradaki niteliklere haiz olmaması, kural ihlali yapması veya 
tehlike arz edebilecek durumların vukuu halinde, TOFAŞ tamamen kendi takdirinde 
olarak, Yetkililer aracılığıyla, Sürücü’yü uyarma, Test Sürüşünü tamamen veya belirli 
Sürücü(ler) için durdurma hak ve yetkisine sahiptir. 

2) Sürücü, Test sürüşünden en az 18 saat öncesi de dahil olmak üzere, herhangi bir 
yabancı madde, alkol ve/veya araçlarla yapılacak sürüşü etkileyebilecek ilaç v.b. 
kullanmamış olmalıdır ve Test Sürüşü sonuna kadar da asla kullanamaz. 

3) Sürücü, geçerli B sınıfı sürüş ehliyetine sahip olmalıdır.  
4) Sürücü’nün emniyet kemeri her zaman takılı olmalıdır.  
5) Sürücü test parkurunda giderken çok dikkatli bir şekilde eğitmenlerin talimatlarını 

dinlemelidir. 
6) Sürücü, Yetkililer’in uyarılarını dikkate alarak Test Sürüşü Yapılacak Yer için geçerli 

hız limitlerine, trafik içerisinde ise mevzuatla belirlenmiş hız limitlerine, trafik işaret ve 
işaretçilerine ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği 
ve ilgili tüm mevzuatla belirlenmiş trafik kurallarına mutlaka uymalıdır.  Sürücü bu 
maddede belirtilen limitlerden daha hızlı ve/veya dikkatsiz sürüş yapamaz.  

7) Sürücü hiçbir yerde tehlike arz edebilecek hareketler yapamaz. 
8) Sürücü, sürüş yapacağı aracın güvenli ve çalışır durumda ve her türlü emniyet 

tedbirinin tam olup olmadığının tespiti için gerekli tüm kontrolleri dikkatlice yapmalı, 
ancak emin olduktan sonra Test Sürüşüne başlamalıdır. 

9) Sürücü’nün, kalp, tansiyon, bel, boyun, eklemler, duyu organları ve sinir sistemi başta 
olmak üzere Test Sürüşünü ve/veya Sürücü’yü etkileyebilecek herhangi bir sağlık 
sorunu olmamalıdır.Yetkililerin gerekli görmesi durumunda sürücü sağlık raporu ibra 
etmekle yükümlüdür.  

10) Sürücü, Test Sürüşü anında herhangi bir şekil veya vasıtayla dahi cep telefonunu 
hiçbir şekilde kullanamaz.  

11) Aracın herhangi bir sebepten dolayı kontrol dışına çıkması ve/veya tehlike arz 
edebilecek durumların vukuu bulması halinde, Yetkililer’in talimatlarına uyarak Sürücü 
bir an önce kullanmakta olduğu aracı güvenli bir şekilde durdurmalıdır.  

12) TOFAŞ, Test Sürüşü organizasyonun işleyişi işe ilgili düzenleme, ilave düzenleme ve 
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 


