SAMSUN LİMANLAR MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNE
Aşağıda isimleri ve araç plakaları yazılı personelimize talep amacımıza uygun şekilde gümrüklü saha içerisine giriş çıkış
yapabilmesi için gerekli müsaadenin verilmesini arz ederim.
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YEŞİLYURT KIYI TESİSİ
LİMAN ÖZEL GÜV. BİRİM AMİRLİĞİ

SAMSUN
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZ LİMANI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

UYGUNDUR
…… /……/……
Limanlar Mülki İdare Amiri a.
EK BELGELER: İmza atan firma yetkilisinin imza sirküsü, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Araç ruhsat fotokopisi, Aylık sigorta Çizelgesi ve taahhütname
belgelerini dilekçe ekinde sunmak zorundadır.

TAAHHÜTNAME

Organize Sanayi Bölgesi Kutlukent-Tekkeköy/Samsun adresinde bulunan Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi
ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti, liman sahasında görevlilerden giriş izin ziyaretçi ve/veya araç kartı almadan liman
içerisine girip bir yerden bir yere gitmeyeceğimi, izin aldıktan ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra liman
içerisinde bulunan tüm güvenlik talimatlarına, ikaz ve uyarılara uyacağımı, trafik işaret ve yönlendirme
tabelalarına uygun hareket edeceğimi, görevlilerin verdikleri talimatlar doğrultusunda hareket edeceğimi, liman
sahası içinde yaya ve araç trafiğine ayrılan yollar haricinde bulunmayacağımı, özel veya firmaya ait araçları gelişi
güzel bırakmayacağımı, yük elleçlenmesi indirme ve bindirilmesi yapılan operasyon sahalarına, iskelelere
girmeyeceğimi, deniz ve gemi trafiğinin olduğu yerlere yaklaşmayacağımı, liman içerisinde hareket eden, çalışan
makine ve ekipmanlara her türlü araçlara yaklaşmayacağımı, liman içinde oyalanmadan en hızlı şekilde hareket
ederek gitmeyi planladığım yere gideceğimi, liman sahası içerisinde iş yapan firma olarak ise 4857 sayılı İş
Kanunu, 5510 sayılı SGK Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ve ilgili mevzuatların getirdiği tüm düzenlemelere uyacağımızı, liman sahasında bulunan tüm güvenlik
talimat, uyarı ve ikazlarına uyacağımızı, kişisel koruyucu donanımları tam ve eksiksiz olarak kullandıracağımızı,
görevli olmayan personeli liman sahasına sokmayacağımızı, gerekli mesleki ve iş güvenliği eğitimi almamış ve SGK
kaydı yapılmamış personeli çalıştırmayacağımızı, liman sahasında yapacağımız faaliyetler kapsamında limana,
personele, makine, alet ve ekipmanlara, üçüncü şahıslara zarar vermeyeceğimizi, aksi takdirde meydana
gelebilecek tüm zarar ve ziyandan tek başıma sorumlu olduğumuzu, Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman
İşletmeleri Ltd. Şti ve üçüncü şahıslara zarar vermeyeceğimizi, zarar ve ziyanlarda her türlü sorumluluğun ve
yükümlülüğün de bana/bize ait olacağını kabul ve taahhüt ederim/ederiz.
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