KONTEYNER HİZMETLERİYLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER:
1- Tam tespiti yapılan konteynerlere verilecek, konteyner içerisi doldurma - boşaltma
ve terminal hizmeti ücretlerine (Muayene hariç olmak üzere) %20 oranında indirim
yapılacaktır.
2- TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 3.2 Terminal Hizmetlerine ait 3.2.4/15
maddesindeki araç ve konteynere verilen X-Ray (Harici kontrol) hizmeti ücretine %50 oranında
indirim yapılarak 10 $/ Adet olarak uygulanacaktır.
3- Haydarpaşa limanında 40' konteyner içerisi doldurma/ boşaltma esas ücretine 20 $/
adet indirim uygulanacaktır.
KONTEYNER ARDİYESİ HİZMETLERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER:
TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin Haydarpaşa Limanına ait 3.3.3/K-A-1 tablosunda
yer alan;
1-Gemi ile boş gelip karayolu ile boş giden konteynerlere 15 gün/adet,
2- Karayolu ile boş gelip gemi ile boş giden konteynerlere 15 gün/adet,
3- Karayolu ile boş gelip, içerisi doldurulduktan sonra gemiye dolu yüklenen ihraç
konteynerlerde; boş konteyner için 15 gün/adet, konteyner içerisi doldurulduktan sonra
da ihraç dolu konteyner için 10 gün/adet,
4-Gemi ile boş gelip, limanda içerisi doldurulduktan sonra gemiye dolu yüklenen ihraç
konteynerlerde; boş konteyner için 15 gün/adet, konteyner içerisi doldurulduktan sonra
da ihraç dolu konteyner için 10 gün/adet
5- Gemi veya karayolu ile dolu gelen ve limanda içerisi boşaltıldıktan sonra tekrar
doldurularak gemiye dolu yüklenen ihraç konteynerlerde; boşu için 15 gün/adet,
konteyner doldurulduktan sonra da dolusu için 10 gün/adet,
6- TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 3.3.3/A-1 Tablosunda bulunan ve Ro-Ro
gemilerine yükletilmek için gelen ihracat rejimine tabi Tır, Dorse, Otobüs ve
kamyonlara 1 gün/adet,
7- Limana karadan dolu gelen konteyner denizyolu ile gitmesi halinde 10 gün/adet,
Ardiye muafiyeti uygulanacaktır. Karadan boş gelip tekrar karadan boş çıkan
konteynerlere herhangi bir ardiye muafiyeti yapılmayacaktır.
8-Konteynere yükletilmek üzere limana gelen ihracat rejimine tabi, General Kargo
eşyanın liman sahasında konteyner içerisine doldurulması halinde, bu eşyanın
limana giriş tarihi ile konteyner içerisine doldurulduğu tarihler arasındaki süre
ardiyeden muaf tutulacaktır.

GÜMRÜKSÜZ BOŞ KONTEYNER SAHASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER:
Gümrük hattı dışında 16.000 m2 alan, Boş Konteyner Depolama Alanı olarak hizmete
hazırdır.
Bu çerçevede;
1- Haydarpaşa Limanına gemi ile gelip karayolu ile gidecek veya karayolu ile gelip gemi
ile gidecek konteynerlerin gümrüksüz sahada depolanması halinde, boş konteynerlere rejimine
bakılmaksızın;
•
•
•

20 Feet boş konteyner ardiye ücreti 1 $adet/gün,
40 Feet ve üzeri boş konteyner ardiye ücreti 1 $ adet/gün
Boş konteyner terminal hizmeti ücreti 10 $/adet olarak uygulanacaktır.

2- Haydarpaşa Limanına gemiyle gelip limanın gümrüksüz sahasında kalıp, karaya
iç dolum yapmak üzere gidip tekrar dolu olarak gelen ve Haydarpaşa Limanından gemiye
yükletilen dolu konteynerler ile gümrüksüz sahada iç dolumu yapılıp gemiye yükletilen dolu
konteynerlere gemiye yükleme esas ücretinden 30 $/ adet indirim yapılacaktır.
3- Haydarpaşa Limanında oluşturulan gümrüksüz sahada kalıp tekrar Haydarpaşa
Limanında yükleme /boşaltması yapılmayan konteynerler için 13. Maddedeki ücretler
uygulanmayıp, TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinde belirtilen ücretlere muafiyet
uygulanmadan tahsil edilecektir.
TRANSİT PROJE YÜKLER ARDİYE HİZMETLERİ DÜZENLEMELERİ:
TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 3.3.3/A-1 tablosunda bulunan Haydarpaşa
Limanına ait; Proje Kargo eşya ardiye ücretlerine ilişkin olarak; Transit rejimine tabi proje
kargo eşyanın ardiye ücreti 0,50 $/ton/gün olarak uygulanacaktır.
DAHİLİ TİCARET TAŞIMALARINA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR:
Limanımızın 2 ve 3 no.lu rıhtımlarında, 300 metre uzunluğunda rıhtım ve geri sahası
Dahili Ticarete açılmış olup, Gümrüklü Alan dışında hizmete hazırdır.
Bu çerçevede;
Haydarpaşa limanından 600 NT’den küçük gemilere yükletilecek / boşaltılacak dahili
kabotaj rejimine tabi eşyalar ile 3.1.3 /YB-3 dahili kabotaj esas ücret tablosunda
belirtilen general kargo veya dökme katı (İş sahiplerine ait mekanik vasıta ve tesislerle yapılan
yükleme/boşaltma ve proje kargo yükler hariç) eşyalara kendi imkanları ile verilecek
yükleme/boşaltma hizmeti ücretlerine ton taahhüdünde bulunulması ve sözleşme yapılması
koşuluyla aşağıda belirtilen skala üzerinden indirim uygulanacaktır.
a)- General Kargo Eşya Yükleme Boşaltma Hizmeti Ücretlerinde Uygulanacak
İndirim Skalası
Tarife ücreti : 3 $/ Ton

0 - 5.000 tona kadar ----------

2,50 $ /ton

5.001 - 10.000 tona kadar ----------- 2,00 $ /ton
10.001 - 30.000 tona kadar --------- 1,50 $ /ton
30.001 - 50.000 tona kadar --------- 1,00 $ /ton
50.001 - 70.000 tona kadar --------- 0,75 $ /ton
70.001 ton ve üzeri ------------------- 0,50 $ /ton
b) Dökme Katı Eşya Yükleme Boşaltma Hizmeti Ücretlerinde Uygulanacak İndirim
Skalası.
Tarife ücreti: 2,50 $ /Ton
0 - 5.000 tona kadar ----------------- 2,50 $ /ton
5.001 - 10.000 tona kadar ---------- 2,00 $ /ton
10.001 - 30.000 tona kadar --------- 1,50 $ /ton
30.001 - 50.000 tona kadar --------- 1,00 $ /ton
50.001 - 70.000 tona kadar --------- 0,75 $ /ton
70.001 ton ve üzeri ------------------- 0,50 $ /ton
1 ve 2 maddedeki indirimden talepte bulunan tüm liman kullanıcıları (gemi acentesi, yük
acentesi, eşya sahibi, ithalatçı veya ihracatçı firmalar vb.) yararlanabilecektir. Yapılacak
sözleşmede belirtilen taahhüdün gerçekleşmemesi halinde, gerçekleşen tonajın karşılığındaki
skala ücreti uygulanacaktır. İndirim, teminat mektubu alınması halinde ilk tondan itibaren,
teminat mektubu alınmaması halinde ise taahhüdün gerçekleştirildiği tonajdan itibaren
yapılacaktır. İlk tondan itibaren oluşacak indirim tutarı şirketin daha sonra getireceği eşyaya
verilecek hizmet ücretlerinden mahsup edilecektir.
Sözleşme süresi içerisinde limanların özelleştirme v.b. nedenlerle devredilmesi
durumunda, sözleşme devir tarihinde (dahil) sona erecek olup, bu tarihe kadar gerçekleştirilen
ton için günlük/yıllık oran uygulanarak ücretlendirilecektir. Bu hüküm yapılacak sözleşmelerde
yer alacaktır.

