
TAAHHÜTNAME 

 

.... numaralı konşimento muhteviyatı ithalat mallarımız aşağıda numarası yazılı konteynerler içinde .... gemisinde ... limanına 
taşınmış ve ... /... / 200..  tarihinde tahliye edilmiştir. Mallarımızı, liman sahasında konteynerlerden çıkarıp teslim 
alamayacağımızdan dolayı, söz konusu konteynerleri dolu olarak, her türlü masraf, ceza ve bilumum sorumlulukları tarafımıza 

ait olmak üzere, liman sahası/gümrüklü saha dışına  çıkarmayı talep ediyoruz. Bu talebimizin kabulü karşılığı olarak;   
 
 

1) Söz konusu konteynerleri yasal dolaşım süresi olan 180 gün içinde teslim almış olduğum liman sahasında bulunan 
gümrüklü bölgeye getirerek aynen tarafınıza teslim etmeyi, 

2) ...... (acente adı) 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,  
3) Teslim alınan konteynerleri, tarafınızca belirtilecek stok sahasına veya limanlara teslim edeceğimizi,  
4) 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 sorumlu olduğumuzu,  

5) 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 ve bunlarla sınırlı olmamak üzere 
tüm üçüncü şahıs durumundaki tüzel ve özel kişilerden firmanıza gelebilecek tüm taleplere ilişkin sorumluluğun  

kayıtsız ve şartsız tarafımıza ait olacağını ve tarafımızdan üstlenileceğini ve firmanızı hiçbir yükümlülük altına 
sokmayacağımızı, 

6) Kaza hallerinde ilgili sigorta şirketleri ve eksperlerince tespit edilen hasar tutarını, hiçbir itiraza mahal vermeden 
tarafınıza ödeyeceğimizi veya konteyner(ler)i yenisi ile değiştireceğimizi ve gerektiği taktirde o tarihte yürürlülükte 
bulunan mevzuat üzerinden ithal vergi ve fonlarını ilgili gümrük idarelerine hiçbir itirazda bulunmaksızın, kanuni 
süreler içerisinde ödeyeceğimizi,  

7) Yukarıda belirtilenden dolayı konteynerler içerisinde bulunan ithal ve ihraç mallara gelmiş olan ve gelebilecek hasar, 
ziyan ve kayıplardan dolayı taşıyanı, kaptanı, gemiyi ve bunların acenteleri ve yardımcı şahıslarını ve sigortacılarını ve 

firmanızı ibra ettiğimizi, ilgili nakliyeci firmalar ve/veya sigorta şirketlerince firmanıza rücu edebilecek her türlü hak 
ve taleplerin de itirazsız tarafımızca üstlenileceğini, taşımalar ile ilgili olarak nakliyeci firmalar tarafınızdan şirketiniz 
aleyhine açılacak davalarda şirketinizin ödemek zorunda kaldığı tüm avukat ücreti, yargılama gideri, hasar bedeli de 
dahil olmak üzere tüm masraflardan sorumlu olduğumuzu,   

8) Serbest dolaşıma çıkan konteyner / konteynerlerin giriş konteyner takip  formunun tescil tarihini takip eden 180 günlük 
kanuni süre içinde gümrüklü sahaya alınması, alınmaması halinde doğacak tüm gümrük vergi, resim, harç ve 
cezalarının  hiçbir itiraz hakkı olmaksızın tarafınıza ödeyeceğimizi; 

9) Konteynerler dolu olarak liman sahası dışına  çıkarılırken acentenizin liman sahasında bulunan temsilcisine veya alt 
acentesinin bürosuna çıkışların bildirileceğini,  

10) Boş dönüşlerde de doğacak  araç üzerinde bekleme masraflarının tarafımıza ait olduğunu; 
11) Konteyner / konteynerlerin boş olarak teslimi esnasında yapılan tespit ve rapor doğrultusunda oluşan bakım / hasar / 

onarım / temizlik vb. tüm işlemlerden doğacak masrafların firmamıza ait olduğunu; 
     12)Liman içerisinde dolu sevkiyatı esnasında konteynerde bir hasar var ise  
          Liman İşletmesi memurlarına hasar raporu tutanagı tutturulması  ve 1 nüshanın 
          Limar Liman burosuna teslim edilmesini  

13) Geçici Kabul ( GKKTF) Formalarının firmamız tarafından iptal edilmesi yonunde                             
           yapılacak olan taleplerimize istinaden oluşacak tüm gümrük  

           cezalarının tarafımıza ait oldugunu; 
 

 

ve yukarıda belirttiğimiz oluşabilecek tüm masrafların tarafınıza ödenmemesi veya geciktirilmesi halinde, ilk talebiniz anında 
banka hesabınıza ya da veznenize yatıracağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 
 
Bu taahhütnameden doğacak dava ve icralarda İzmir Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili kılınmasını kabul ettiğimizi, 
gayrikabilirücu olarak beyan ve taahhüt ederiz. (tarih) 

 
 
Gemi Adı/Seferi: ........ 
Beyanname No/Tarih: ......... 
Firma Adı: ............ 
Konteyner Numaraları: ....... 
Gideceği Yer: .......... 

                                                 

 
                                      Firma Ünvan+Kaşe+Yetkili Kişi İmza 


