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MAERSK DENİZCİLİK ANONİM ŞİRKETİ tarafından "konteyner işletmecisi" sıfatı ile işletilen ve/veya MAERSK 
DENİZCİLİK  ANONİM ŞİRKETİ tarafından acentesi sıfatı ile temsil edilen, armatörlere, taşıyanlara, donatanlara 
ait veya mülkiyeti başkasına ait olsa bile temsil ettiğiniz taşıyanların, armatörlerin konişmentosu veya adi taşıma 
senedi tahtında taşınan ve taşınacak olan 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 Konteynerler ilgili Gümrük Sözleşmesi”nin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak 
taşıma yapacağımızı, teslim alınan konteynerleri, tarafınızca belirtilecek stok sahasına veya limanlara mesai 
saatleri içinde boş, temiz ve hasarsız olarak teslim edeceğimizi, konteynerlerin tarafımızdan teslim alındığı 
andan itibaren geçerli olmak üzere, firmanıza geri teslim edilmesine kadar geçecek sure içerisinde meydana 
gelebilecek, kaza halleri veya amaç dışı kullanım durumlarda konteynerleri liman dışına çıkarmadan öncelikle 
liman işletmesine ve firmanıza bilgi vereceğimizi, 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 eksperlerince tespit edilen hasar 
tutarını, hiçbir itiraza mahal vermeden  tarafınıza ödeyeceğimizi ve gerektiği takdirde o tarihte yürürlükte 
bulunan had ve nispet üzerinden ithal vergilerini 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 taşıyanı, fiili taşıyanı, 
donatanı, bunların kaptanlarını, gemileri ve bunların acentelerini, yardımcı şahıslarını, sigortacılarını ve firmanızı 
ibra ettiğimizi, ilgili nakliyeci firmalar ve/veya sigorta şirketlerini ile sair kişi ve kurumların firmanıza rücu 
edebilecek her türlü hak ve taleplerin de itirazsız tarafımızca üstlenileceğini, taşımalar ile ilgili olarak nakliyeci 
firmalar tarafından şirketiniz aleyhine açılacak davalarda şirketinizin ödemek zorunda kaldığı tüm avukat ücreti , 
yargılama gideri, hasar bedeli de dahil olmak üzere tüm masraflardan sorumlu olduğumuzu, 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, teslim alınan reefer konteynerlerin nakliye 
işlemlerinde "Genset" siz (Jeneratörsüz) araç kullanılması durumunda konteynerde ve mallarda oluşabilecek 
hasarlar dahil her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu, konteyner /konteynerlerin boş olarak teslimi 
esnasında yapılan tespit ve rapor doğrultusunda oluşan bakım / hasar / onarım / temizlik vb. tüm işlemlerden 
doğacak masrafların firmamıza ait olduğunu, Geçici Kabul (GKKTF) Formlarının firmamız tarafından iptal 
edilmesi yönünde yapılacak olan taleplerimize istinaden oluşacak tüm gümrük ceza, harç, vergi ve rüsham 
ücretlerin tarafımıza ait olduğunu, taşımaya konu işbu yükler ile ilgili olarak bu yüklerin ordinolarının alınmasını 
müteakip bu konteynerlerin boşaltılarak boş konteynerlerin tarafınızca belirtilecek stok sahasına veya limanlara 
boş olarak teslim edildiği tarihe kadar oluşmuş ve oluşacak demuraj ücretlerinden tarafımıza tebliğ ve/veya 
haberdar edilen varış ihbarnamesinde belirtilen oranlarla sorumlu olacağımızı ve oluşmuş ve oluşacak demuraj 
ücretlerini işbu taahhütname ile aynı zamanda cezai şart olarak ödemeyi kabul eylediğimizi, taşımaya konu 
yüklerin millileşmesi ve tasfiyeye tabi tutulması hallerinde dahi konteynerlerinizin fizikken boşaltılıp tarafınıza 
teslim edildiği tarihe kadar da oluşmuş ve oluşacak bu demuraj ücretlerini de hiçbir itiraz hakkı olmaksızın yine 
cezai şart mahiyetinde tarafınıza ödeyeceğimizi ve yukarıda belirttiğimiz oluşabilecek tüm masrafların tarafınıza 
ödenmemesi veya geciktirilmesi halinde, ilk talebiniz anında banka hesabınıza ya da veznenize yatıracağımızı, 
bu taahhütnameden doğacak dava ve icralarda İstanbul mahkeme ve icra dairelerinin yetkili kılınmasını kabul 
ettiğimizi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 
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