Rezervasyon Değişiklikleri Hakkında Duyuru - 14.05.2020
(Meyve-Sebze Gönderileri)

Değerli İş Ortağımız,

Uçuşa kısıtlı süre kala gerçekleşen rezervasyon düzensizlikleri, pazara sunulan sınırlı kapasitenin atıl kalmasına ve
planlamada aksaklıklara neden olmaktadır.
Yaşanan kayıpların minimize edilmesi ve müşterilerimizin daha fazla kapasiteden yararlanabilmesi hedeflenmektedir.
Bu nedenle yakın takip ettiğimiz tonajlı meyve ve sebze rezervasyon değişikliklerine 25 Mayıs 2020 - 15 Ekim 2020
tarihleri arasında belirlenen destinasyonlarda ek kurallar uygulanacaktır.
Aşağıdaki paylaşılan kapsam dâhilinde tespit edilen rezervasyonlar yayınlanacaktır. Rezervasyonlu olduğu seferde
belirtilen durumlar kapsamında düzensizlik tespit edilen 2,5 ton/15m3 ve üzeri gönderiler için acentelerden belirtilen
oranlarda ücret tahsil edilecektir.
Bu ek kurallar sadece aşağıdaki hatlardaki meyve sebze rezervasyonları için geçerli olacaktır;

Geçerli Olacak Destinasyonlar
HKG
SIN
KUL
YYZ
DXB / DWC
PVG
CAN
PEK
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Uygulama Kapsamı

İstanbul’daki sefer saatine kalan son 6 saat içerisinde iptal
edilmesi/ötelenmesi/ %30 ve üzeri kg azaltım yapılması veya
opsiyondan düşerek sistem tarafından otomatik iptal edilmesi
(Cancel due to LAT Miss)

0,45 USD Per KG

İstanbul’daki sefer saatine kalan son 24 saat içerisinde iptal
edilmesi/ötelenmesi/ %30 ve üzeri kg azaltım yapılması

0,30 USD Per KG

İstanbul’daki sefer saatine kalan son 24-48 saat içerisinde iptal
edilmesi/ötelenmesi/%30 ve üzeri kg azaltım yapılması

0,15 USD Per KG

Uygulama Bilgileri:
a) İlgili bülten Türkiye’den uluslararası gönderi kabul edilen tüm gümrüklü istasyonlar için geçerlidir.
b) İlgili bülten Türk Hava Yolları’nın uçuş yaptığı yukarıda belirtilen hatlarda taşınan tüm uluslararası meyvesebze taşımaları için uygulanacaktır.
c) Tüm rezervasyon iptal bildirimleri COMIS tarafından acentelerin sistemde kayıtlı e-posta adreslerine
otomatik olarak iletilmektedir.
d) Kargo Satış temsilcileri ücret hesaplanması öncesinde kapsamdaki tüm rezervasyonları haftalık olarak ilgili
acentelere iletecektir.
e) Acentelerin kendilerine iletilen tespite itiraz etmek istemesi durumunda, açıklamalarını destekleyici bilgi ve
evrakla birlikte sunması gerekmektedir. Uygun görülen kontrol ve düzeltmeler tarafımızca yapılacaktır.
f)

Rezervasyonların kontrolünde sistemdeki ağırlık ve hacim bilgileri dikkate alınacaktır.

g) İlgili bülten yukarıda belirtilen tarihler arasında geçerli olacaktır.
h) Turkish Cargo bülten şart ve uygulama koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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