E-RORO TAŞIMA SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR: CENK DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş.,
Koşuyolu Cad. Cevat Paşa Sok. No:22/24 34718 –
Kadıköy – TAŞIYAN olarak anılacaktır),
……………………… (TAŞITAN olarak anılacaktır)
Taraflar belirtilen adreslerinin kanuni
ikametgahları olduğunu ve değişiklik halinde bunu
yazılı olarak karşı tarafa bildireceklerini, aksi
takdirde bu adreslere yapılacak tebligatların
kanunen geçerli tebligat adresleri olduğunu kabul
etmektedirler.
2. KAPSAM: İş bu sözleşme TAŞIYAN’ın başvuru
formunda belirlediği yükleme yeri boşaltma yeri
yükleme tarihi ve ücret koşulları ile TAŞITAN’ın
aşağıda listelenmiş nakliye hizmetlerine mutabık
kalınan koşulları ve TAŞIYAN ile TAŞITAN
arasındaki hizmet teminine yönelik tüm çalışma
prensiplerini belirler. Sözleşme ve ekleri tarafların
yetkili kişilerince internet ortamında
gerçekleştirecekleri icap ve kabul esaslarına
dayanır. TAŞITAN’ın onaylaması ile sözleşme
hükümleri yürürlüğe girecektir. Sözleşme
gereğince TAŞITAN, TAŞIYAN’ın vereceği müşteri
numarası ve şifreye sahip olabilmek için ortakların
isim, adres ve yetkili imzalarını (Ticaret Sicil Belgesi
ve noter tasdikli imza sirküleri) TAŞIYAN’a vermiş
olmak zorundadır. Öyle ki sözleşmenin hüküm
doğurmasından itibaren, TAŞITAN’ın TAŞIYAN’a
verdiği ‘Firma bilgi formu’nun içerdiği bilgilerde
veya belgelerde herhangi bir değişiklik olması
durumunda, değişikliği takip eden yedi gün içinde,
formun güncelliğini sağlayarak son kopyasını
TAŞIYAN’a iletecektir. Aksi takdirde TAŞIYAN tek
taraflı olarak sözleşmenin feshi ve oluşabilecek
tüm zararlarını tazmin hakkına sahiptir.
TAŞIYAN’ın TAŞITAN’a vereceği müşteri kodu ile
TAŞITAN kendi nam ve hesabına işlem yapmaya
yetkili kullanıcılarını belirleyecektir. TAŞITAN adına
yetkili kullanıcılar dışında yapılmış işlemlerden ve
oluşturacağı zararlardan TAŞIYAN sorumlu
değildir.
3. PAY DEĞİŞİKLİKLERİ: Tarafların tüzel
kişiliklerinin nevinde ve ortakların pay durumunda
ve başka bir şirketle birleşerek o şirketin bünyesine

dahil olmak üzere her türlü değişiklikte bu
sözleşmede hüküm altına alınan tarafların hak ve
vecibeleri aynı kalacaktır. TAŞIYAN, TAŞITAN’ın
ortaklarının pay oranının toplam %50’sinin el
değiştirmesi halinde değişikliği öğrendiği tarihten
itibaren 7 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.
TAŞIYAN ve TAŞITAN tarafların paylarındaki
değişiklik neticesi, bu sözleşmede belirtilen
taahhütlerini yerine getirmeye devam edeceklerini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
4 - TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Sözleşmede
yer alan hizmetler için, www.cenkgroup.net
internet sitesinde yayınlanan hizmet tarifeleri
geçerlidir. Tarifeler, TAŞIYAN’ın belirleyeceği
dönemlerde revize edilir ve geçerlilik süresi
boyunca sabit kalır. TAŞIYAN’ın, hizmeti
gerçekleştirirken oluşabilecek şartlar
doğrultusunda güzergah değişikliği tarife değişikliği
ve yükleme tahliye yapmama ve veya yapabilme
hakkı saklıdır. TAŞITAN, gemi kalkışından 4 saat
önce aracını ve şoförünün gemiye binebilmesi için
gerekli bütün işlemlerini tamamlayacağını ve yine
aracı ve şoförünü liman sahasında hazır
bulunduracağını taahhüt eder. TAŞITAN,
TAŞIYAN’ın liman sahasında bulundurduğu
görevlilerin talimatlarına uyacağını kabul eder.
Aksi hallerde TAŞIYAN oluşabilecek maddi
hasarlardan ve beklemelerden sorumlu değildir.
5 - ÖDEME KOŞULLARI: TAŞITAN sözleşme
kapsamındaki hizmetlerin bedelini kredi kart yolu
ile ödeyecektir. TAŞIYAN’ın sözleşmeye ilişkin
yükümlülükleri iş bu sözleşmenin onayı ile birlikte
ödeme bilgilerinin teyidi sonrasında yürürlüğe
girecektir. Ancak mücbir sebepler dışındaki
hallerde hizmet sağlanamaz ise tahsil edilen
ödeme TAŞITAN’ın isteği halinde, MASRAFLAR
DÜŞTÜKTEN SONRA KALAN MİKTAR iade
edilecektir ya da bir sonraki sefer taşıması için
hakkı saklı tutulacaktır.
6 - TAZMİNATLAR ve CEZAİ ŞARTLAR: TAŞITAN, iş
bu sözleşmede yer alan maddelere uymaması
durumunda, TAŞIYAN’ın hizmetinde oluşacak her
aksama için uğramış olduğu zarar ve ziyanlar ile
TAŞIYAN’ın üçüncü şahıslara ödemek zorunda
olduğu cezai şartlar ve tazminatlar ile birlikte

TAŞIYAN’ın ayrıca talep edeceği 100.- USD
tutarında ceza ödemekle yükümlüdür. İş bu
sözleşmeye aykırılıkların tespitinde TAŞIYAN
personelinin düzenleyeceği tutanak kesin ve
münhasır delil olarak kabul edilecek olup TAŞITAN
bu tutanağın içeriğine itiraz etmeyeceğini kabul ve
beyan eder. TAŞIYAN, TAŞITAN’ın bu sözleşme
hükümlerini kısmen veya tamamen ihlal etmesi
halinde bu sözleşmeyi derhal fesih ile uğradığı ve
uğrayacağı tüm zararları TAŞITAN’dan talep etmek
hakkını haizdir. TAŞITAN tarafından bu
sözleşmenin fesih edilmesi halinde TAŞITAN,
TAŞIYAN’a fesih tarihinde TAŞIYAN’ın belirleyeceği
(taşıma sırasındaki navlun bedelini aşmayacak
kadar) tutardaki cezai şartı ödemeyi kabul ve
taahhüt etmiştir.
7 - DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET: TAŞIYAN
vermiş olduğu hizmetlerin kalitesi ile ilgili
uygunsuzluk durumunda, ilgili TAŞITAN’dan
düzeltici/önleyici faaliyet talebinde bulunabilir.
8 - MÜCBİR HALLER: Doğal afetler, savaş, yasal
düzenlemeler gibi tarafların denetimi dışında ve
önceden öngörülemeyen durumlarda, mücbir
sebebin 7 iş gününü aşması halinde bu
sözleşmeyle ilgili bütün yükümlülükler bu durum
ortadan kalkana kadar askıya alınacaktır. DOĞAL
HAVA MUHALEFETİ NEDENİ İLE TAŞITANIN
UĞRAYACAĞI ZARAR VE ZİYANDAN TAŞIYN
MESUL TUTULAMAZ. BU NEDENLE TAŞIMADA
MEYDANA GELECEK ÜCRET DEĞİŞİKLİKLERİNİ
TAŞITAN ÖDEYECEKTİR.
9 - SÖZLEŞMENİN DEVRİ: TAŞIYAN’ın bu
sözleşmeyi bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte
üçüncü kişilere devretme hakkını haiz olduğunu
TAŞITAN kabul ve taahhüt etmiştir. TAŞITAN ise
TAŞIYAN’ın yetkililerce imzalanmış yazılı onayı
olmaksızın, bu sözleşmedeki hak ve
yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü
kişilere devredemez.
10 - GİZLİLİK: TAŞITAN işbirliğinin devamı
süresince TAŞIYAN tarafından kendisine sunulmuş
olan; özellikle fiyatlara, maliyetlere, çalışma
sistemlerine, müşterilere, ilişkin bilgilerle birlikte,
iktisadi rekabetin her türlü suiistimaline yol

açabilecek, tarafların piyasadaki rakiplerine haksız
avantajlar sağlayabilecek, doğrudan veya dolaylı
bir biçimde TAŞIYAN’ın müşterilerini ve
kazançlarını olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir
bilgi ve belgeyi, hiçbir surette üçüncü şahıslara
veremez. Taraflar bu bilgi ve belgelerin, kendi
çalışanları tarafından üçüncü kişilere verildiğini
belirterek sorumluluktan kurtulamaz. Bu bilgilerin
ifşa edilmesi halinde TAŞITAN, TAŞIYAN’ın bu
nedenle uğrayacağı zarar ve ziyanın dışında tarife
ücretinin on katı kadar ceza ödeyecektir. Taraflar,
iş bu madde hükmü ile sözleşmenin fesih
tarihinden itibaren üç yıl boyunca bağlı
kalacaklardır.
İş bu sözleşme hükümleri ..…….. yevmiye kaydı ile
noter tarafından onaylatılmış olup sözleşme
hükümlerine taraflarca ekleme veya çıkarma
yapılabilmesi mümkün değildir. Sözleşme hakları
TAŞIYAN’a ait olup izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve kullanılamaz. Aksi halde TAŞIYAN
bu durumdan kaynaklanan tüm yasal haklarını
kullanacaktır.
11 - ANLAŞMAZLIKLAR: İş bu sözleşmede ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların, TAŞIYAN - TAŞITAN
ilişkilerine zarar vermeyecek şekilde taraflar
arasında çözümlenmesi esastır. Ancak, karşılıklı
mutabakatla çözümlenemeyen ihtilaflarda taraflar,
İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri’nin
yetkili olduğunu peşinen kabul ederler.
12 - DELİL ŞARTI: TAŞIYAN ile TAŞITAN arasında
doğan her türlü uyuşmazlıklarda, icra, iflas ve yargı
yollarında TAŞIYAN’ın ticari defter, faks alındı
teyitleri, elektronik posta mesajı gönderildi
teyitleri, muhasebe kayıtlarının ve belgelerinin kati
ve kesin delil olacağı bu sözleşmeye taraf olan
bütün kişiler kabul ve taahhüt eder.
13 - SÜRE: TAŞITAN, 13 maddeden ibaret olan eroro sözleşmesini www.cenkgroup.net internet
sitesinde okuyup bilgi sahibi olduğunu ve
elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan
sözleşme şartlarını kabul eder. İş bu sözleşme tek
kullanım için geçerlidir. İŞİN KABULÜ İLE İŞ BU
SÖZLEŞMEDEKİ ŞARTLAR TAŞITAN TARAFINDAN
BİLA İSTİSNA KABUL EDİLMİŞ SAYILIR.

