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  Logisturk Uluslararasi Tas. Den. Dış Tic. Ltd. Sti. tarafından temsil edilen armatörlere ait boş/dolu konteyner(ler)in firmamız 
organizasyonunda  sözleşmeli  ve  sözleşmesiz  araçlar  tarafından  yapılacak  taşımalarında  02.06.1994  tarih  ve  21948  sayılı  Resmi 
Gazete’de  yayınlanan  “1972  Konteynerle  ilgili  Gümrük  Sözleşmesi  “nin  uygulanmasına  ilişkin  usul  ve  esaslara  uygun  olarak  taşıma 
yapacağımızı,teslim  alınan  konteynerleri,tarafınızca  belirtilecek  stok  sahasına  veya  limanlara  teslim  edeceğimizi,  konteynerlerin 
tarafımızdan teslim alındığı andan itibaren geçerli olmak üzere, firmanıza geri teslim edilmesine kadar geçecek süre içerisinde meydana 
gelebilecek , kaza halleri veya amaç dışı kullanım neticesi oluşabilecek tüm kayıp ve ziyanlardan dolayı  mes’ul olduğumuzu,bu gibi haller  
karşısında  Emniyet  Genel  Müdürlüğü  ve  ilgili  birimleri,  Karayolları  Genel  Müdürlüğü  ve  ilgili  birimleri,diğer  ilgili  resmi  ve  özel 
kuruluşlar,adli merciler, sigorta şirketleri ve bankalar dahil tüm üçüncü şahıs durumundaki tüzel ve özel kişilerden firmanıza gelebilecek 
tüm  taleplerin  kayıtsız  ve  şartsız  tarafımıza  ait  olacağını   ve  tarafımızdan  üstlenileceğini  ve  firmanızı  hiçbir  yükümlülük  altına  
sokmayacağımızı,  kaza hallerinde ilgili sigorta şirketleri ve experlerince tespit edilen hasar tutarını, hiçbir itiraza mahal vermeden 
tarafınıza ödeyeceğimizi veya konteyner(ler)i yenisi ile değiştireceğimizi ve gerektiği taktirde o tarihte  yürürlükte bulunan had ve  
nispet üzerinden ithal vergi ve fonlarını ilgili gümrük idarelerine hiçbir itirazda bulunmaksızın, kanuni süreler içerisinde ödeyeceğimizi,  
yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı konteynerler içerisinde bulunan ithal ve ihraç mallara gelebilecek hasar, ziyan ve kayıplardan 
dolayı  firmanızı  ibra ettiğimizi,  ilgili  nakliyeci  firmalar  ve/ veya sigorta  şirketlerince  firmanıza  rücu edebilecek  her türlü  hak ve 
taleplerin de itirazsız tarafımızca  üstlenileceğini,  taşımalardan mütevellit  nakliyeci  firmalar tarafından şirketiniz  aleyhine açılacak 
davalarda  şirketinizi  müdafaa edecek tarafımızdan bir avukat tutulacağını ve avukat ücreti ile mahkeme masraflarının tarafımızdan  
ödeneceğini,  davanın  aleyhinize  neticelenmesi  halinde  davacılara  ödenecek  meblağların  tamamının  tarafımızdan  karşılanacağını,bu  
taahhütnameden doğacak dava ve icralarda İzmir mahkeme ve icra dairelerinin yetkili kılınmasını kabul ettiğimizi,gayrikabilirücu olarak 
beyan ve taahhüt ederiz.                             
                               

                                                                                           TAAHHÜTNAMEYİ VEREN FİRMA
                                                                                          KAŞE / İMZA 

GEMİ ADI/SEFERİ             : 
KONİŞMENTO NUMARASI    :   
BEYANNAME NO/TARİH      :                –                /     / 20
FİRMA ADI                     :  
KONTEYNER NUMARALARI    :                     

                                      
                 

     


