Ek-1
MODELLEME RAPORU İLÂVE BİLGİ FORMU
A- Yatırımcı Tarafından Doldurulacak Alan
Tesis Adı:

Tesis Adresi:
Tesis İşletmecisi Adı:
Tesis İşletmecisi Adresi:
Modelleme Raporu Yapacak Yetkili Kuruluş Adı:
Planlamada Tesise Yanaştırılacak En Büyük Gemi Tonajı :

B-Liman Başkanlığı Tarafından Doldurulacak Alan
Planlamadan Etkilenmesi Muhtemel Tesislere Yanaşan En Büyük Gemi Tonajı :

Hakim Akıntı Yönü :

Hakim Rüzgâr Yönü :

Modellemede Kullanılması Uygun Görülen En Fazla Bofor Kuvveti :

Liman Başkanlıklarınca Lüzumlu Görülen Diğer Hususlar :

Yatırımcı
Firma Adı ve Yetkilisi

İlgili Liman Başkanı İmzası
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Ek-2
GİZLİLİK BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK TAAHHÜTNAMESİ
Denizcilik Müsteşarlığı' na
......................................................................................................................................'de mukim
...........................................................................................................................( bundan sonra
Şirket/ Kurum/ Kuruluş diye anılacaktır), Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine
Dair Tebliğ çerçevesinde modelleme ve/veya fizibilite raporu hazırlamak üzere başvurmuştur.
Adı geçen hizmetin ifasına katılan ve aşağıda temsilen imzası bulunan Şirket/ Kurum/
Kuruluş olarak söz konusu Tebliğ'de ve işbu Taahhütnamede yer alan sorumluluklarımızı
yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.
Şirket/Kurum/Kuruluş işbu modelleme ve/veya fizibilite raporu hazırlama hizmetinin ifasında
tarafsız ve bağımsızdır. İşbu hizmetin ifasında, Şirket/Kurum/Kuruluşun her türlü keyfi
davranıştan ve her ne sebeple olursa olsun tercihe dayalı muameleden kaçınacağını, Kanun
dairesinde adalet ve hakkaniyete uygun hareket edeceğini kabul ederiz.
Şirket/Kurum/Kuruluşun, modelleme ve/veya fizibilite raporu hazırlama hizmetine ilişkin
taahhütleri dışında, yapımı planlanan kıyı tesisinin yatırımcısı ile herhangi bir menfaat veya
ortaklık ilişkisi içinde olmadığını, söz konusu yatırımcıdan bağımsız olduğunu beyan ederiz.
Geçmişte olan ya da halihazırda ya da modelleme veya fizibilite sürecinde bağımsızlığımızı
şüpheye düşürebilecek koşul ya da durumların ortaya çıkması halinde derhal modelleme
ve/veya fizibilite raporlama sürecinden çekileceğimizi kabul ederiz.
Müsteşarlık tarafından bilgi verilen Şirket/Kurum/Kuruluşu temsil eden kişilerden, bu
bilgilerin gizli tutulacağına ve Müsteşarlığın yazılı onayı olmaksızın açıklanmayacağına dair
yazılı bir onay alınması gerektiğini kabul ediyoruz.
Raporlama doğrultusunda ve raporlamanın bir sonucu olarak tarafımızca hazırlanan,
tarafımıza bildirilen ya da tarafımızca tespit edilen herhangi bir bilgi ve belgeyi güven ve
itimat altında bulunduracağımızı ve sadece bu raporlamanın amaçları doğrultusunda
kullanacağımızı ve üçüncü şahıslara ifşa etmeyeceğimizi kabul ederiz. Aynı zamanda,
sağlanan herhangi bir yazılı bilgi ve prototipi çoğaltmayacağımızı kabul ederiz
Bütün gizli bilgileri gizli tutmayı ve bu bilgileri Müsteşarlığın yazılı izni olmaksızın hiç
kimseye açıklamamayı, bilgileri Şirket/Kurum/Kuruluşun veya başkaları yararına
kullanmayacağımızı kabul ederiz. Şirket/Kurum/Kuruluşa, Müsteşarlık’tan raporlama süreci
ile alakalı herhangi bir dokümanın teslim edilmesi halinde, Müsteşarlık tarafından
Şirket/Kurum/Kuruluşumuza teslim edilmiş bulunan bütün dokümanları Müsteşarlığın talepte
bulunması durumunda kopyalarıyla birlikte Müsteşarlığa iade etmeyi kabul ederiz.
Bu Taahhütname çerçevesinde ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda, Türk
Kanunlarının geçerli, Ankara Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul ederiz.
İmza :
İsim :
Tarih :
Şirket/Kurum/Kuruluşun Adı :
Şirket/Kurum/Kuruluşun Telefon Numarası :
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