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Konu : Deprem Bölgesine Gönderilecek Yardım Yükleri Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ilimizde büyük yıkıma yol açan ve
bölgemizi de etkileyen deprem felaketinin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

İşletmemiz 06 Şubat 2023 – 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere deprem bölgelerine
limanımızdan sevk edilecek insani yardım yükleri için liman hizmetlerini ücretsiz sağlama kararı
almıştır.

Bu süreçte yardım yükleri için işleyişimiz aşağıdaki şekilde olup, yardım yükü olduğunun ilgili
kurumun ıslak imzalı yazısı veya Gümrük Beyannamesi ile belgelenmesine müteakip gerekli
kontroller yapıldıktan sonra işlemler gerçekleştirilecektir.

1. Yalnızca yardım yükü taşıyan gemilere verilen tüm hizmetler ücretten muaf olacaktır.
2. Yalnızca yardım yükü getiren, ancak sonrasında ticari yük alarak ayrılan gemiler için ticari

yüklerin yükleme masrafları ile geminin ayrılma masrafları MIP Fiyat Listesi ve Özel
Koşulları kapsamında yansıtılacaktır.

3. Hem yardım yükü hem ticari yük taşıyan gemilerde, yalnızca yardım yükleri için
gerçekleştirilen hizmetler ücretten muaf olup diğer hizmetler MIP Fiyat Listesi ve Özel
Koşulları kapsamında yansıtılacaktır.

4. Konteyner ile gelen yardım yüklerinde, İşletmemizce alıcıya yansıtılan kalemler (dolu  kapı
çıkış terminal, ardiye ve iç boşaltım) ücretten muaf olacaktır. Konteynerlerin tahliye ücretleri
için acentenin ilgili yüke ait bedelsiz işlem yaptığına dair resmi evrak iletmesi halinde tahliye
ücreti yansıtılmayacak, resmi evrak iletilmemesi durumunda tahliye ücreti yansıtılacaktır.

Yalnızca yardım yükü taşıyan gemiler dışında, öncelikle oluşan tutarların ödenmesi gerekmekte olup
yardım yüklerine ait evrakların beyanına müteakip ilgili tutarların iadesi gerçekleştirilecektir.

Yukarıda yer alan süreçle alakalı olarak resmi evrak  beyanı, dokümantasyonel süreç ve ARF
ödemeleri ile ilgili olarak Dokümantasyon ve Faturalama departmanlarımızdan  aşağıda belirtilen e-
posta adresleri üzerinden destek alabilirsiniz.

 

Dokümantasyon: webdestek@mersinport.com.tr

Hesaplama ve Faturalama: tariff@mersinport.com.tr

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar,
milletimize baş sağlığı dileriz.

Konunun tüm üyelerinize duyurulması hususunda, bilgi ve gereğini saygılarımızla arz ve rica ederiz.

Kemal Kerem KAVRAR
Ticari Grup Müdürü

https://eds.mersinport.com.tr
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DAĞITIM:
Gereği: Bilgi:
Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası
Mersin Deniz Ticaret Odası
Mersin Ticaret Borsası
Mersin Vapur Donatanları Ve
Acenteleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Nakliyeciler Derneği
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