
DOKÜMAN LİSTESİ 

Zararların tazmin edilmesine yardımcı olunabilmesi için, araçların satın alındığına ilişkin 

kanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır.  

Tüm geçmiş yıllara ait kayıtların elinizde bulunmayabileceği göz önüne alınmaktadır ancak 

elinizde bulunan bilgilerin tamamının paylaşılması hususunda vereceğiniz yardım büyük önem arz 

etmektedir.  

Bilgileri sizlere ilettiğimiz form üzerinden bizlerle paylaşmanızı rica ederiz.  

Genel Açıklama: 

Bilgilerinizi toplarken aşağıda belirtilen genel adımları izlemeniz önem arz etmektedir; 

1. Araç türleri: Avrupa Ekonomik Bölgesi'nden (EEA) veya Türkiye’den satın alınan orta ağırlıkta (6-16 

ton) ve ağır (16+ ton) araçlar.  

2. Zaman dönemi: Öncelik 1997-2011 yılları arasında satın alınan araçlarda; (Çekici, kamyon vb.);  

Not: Vakfın uzmanları zararı kanıtlamak için kartel dönemi dışındaki verilere de gerek duymakta ve 

2011 yılından sonraki araçlarda da bazı zararların tazminini isteyebilme ihtimaline sahip 

bulunmaktadır. Bu nedenle, lütfen 1994-2014 yılları arasındaki bilgileri elden geldiği ölçüde ekleyiniz. 

3. Araç üreticileri: DAF, MAN, Volvo / Renault, Daimler / Mercedes, Iveco ve Scania üreticilerinin 

araçlarını ekleyiniz. 

İletilecek Dosyalar: 

Bulabildiğiniz ölçüde aşağıda yer alan belgelerin paylaşılması önem arz etmektedir;  

1. Satın alma anlaşmaları 

2. Satın alma emirleri 

3. Faturalar 

4. KDV faturaları 

5. Leasing / kredi anlaşmaları 

6. Resmi kayıtlı belgeler 

7. Araçla ilgili sigorta poliçeleri ve ayrıntıları 

8. Belirli araç özelliklerini ayrıntılı açıklayan katalog / kullanıcı belgeleri (Araç Ruhsatı) 

9. Km ya da yakıt tüketimi takip raporları 

10. Aracınızın satışına ya da kullanımdan çıkardığınıza yönelik kayıtlar  

11. Yukarıdakilerin bulunmaması durumunda, aracınızı aldığınız zaman sırasında üretici / satıcı / sigorta 

aracıları ile e-posta yazışmaları 

İlgili Bilgiler Nerelerde Bulunur?  

Şirketlerin araç filolarına ilişkin bilgileri pek çok farklı şekilde sakladığı ve şirketinizin araç 

filosunun 1990'lı yıllara uzanan kayıtlarının tamamının olmayabileceği göz önünde 

bulundurulmaktadır.  



Fakat, araçların kayıt numarası dahi olsa Vakfa elinizden gelen en çok bilgiyi iletmeniz önem 

taşımaktadır.  

Vakfın deneyimlerine göre, araçlarla ilgili bilgilerin bulunabileceği yerler aşağıdaki gibi 

özetlenmektedir; 

1. Araçlar için yaptığınız ödemelerin kaydını ya da fatura veya satın alma emri ayrıntılarını tutan bir mali 

işler ekibiniz olabilir. Araçlar büyük ölçüde gider kaynağıdır, bu nedenle muhasebe kayıtları tutulmuş 

olabilir. 

2. Araç filonuzun işletimini yöneten, her aracın özelliklerinin (örneğin, ağırlık), servis geçmişinin ya da 

km veya yakıt tüketiminin kaydını tutan bir ekibiniz olabilir. Bazı şirketler bu tür ayrıntılı işletme 

kayıtlarını, ana finans kayıtlarından ayrı bir filo yönetimi yazılımında saklar. 

3. Araçlarınızı sigortalama kayıtlarınız, poliçe kapsamındaki araçların ayrıntılarını veren ve ne zaman 

yeni araçlar eklendiğini gösteren sigorta belgeleriniz olabilir. 

4. Araçlarınıza geri almak üzere satış vergisi (KDV) eklemiş olabilirsiniz ve araçların değeri ve ne zaman 

aldığınıza ilişkin muhasebecinize ya da kamu kurumuna verdiğiniz bilginin kayıtları olabilir. 

5. Resmi yetkililere vermiş olduğunuz araç tescil belgelerine erişiminiz olabilir. 

6. Buna ek olarak, çoğunlukla çalışanların arşivlenmiş "Gelen" ya da "Giden" e-posta kutularında önem 

derecesi yüksek bu tür bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler örneğin, bir araç satıcısı ile yapılan pazarlıkla 

ilgili e-postalar, araçların fiyatlandırmaları ile ilgili bilgiyi içeren ekler, araç broşürleri ya da kataloglar 

ve leasing düzenlemelerinin koşullarını içerebilir. Şirketinizdeki söz konusu dönemde araçları 

düzenlemeye / almaya yardım eden kişilerin e-posta kayıtlarını aramayı düşünebilirsiniz. Ancak lütfen 

unutmayınız; satıcı ya da leasing şirketi ile doğrudan iletişim kurmamalısınız. 

 

Yukarıdaki bilgilerle ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde ya da veri toplama noktasında 

herhangi bir yardıma ihtiyaç duyduğunuz noktada, selin.nazli@und.org.tr adresinden Derneğimiz ile 

iletişim kurabilirsiniz.  


