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Haftalık Bülten

İzmir | 24 Mart 2023

*Bilgilendirmelerimiz 13. Hafta,  27 Mart – 31 Mart tarih aralığı için geçerlidir.
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Yenilikler ve Duyurularımız

Hapag Lloyd olarak sizler için hazırlamış olduğumuz online dergimiz “ORANGE

BOOK” un ilk sayısını aşağıdaki butona tıklayıp ya da barkod üzerinden

ulaşabilirsiniz.

ORANGE BOOK

https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/ORANGE_BOOK.pdf
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Elektronik İmzalı

Yük Teslim

Formu

Uygulamamız

Hakkında

Güncelleme

01.02.2023 tarihi itibariyle devlet limanları hariç

tüm terminallerde elektronik imzalı yük teslim

formu kullanılmaya başlanacağını ve böylelikle

kağıt ordino kullanımının durdurulacağını sizlere

bildirmekten mutluluk duyarız.

Detaylı bilgiye buraya tıklayıp

ulaşabilirsiniz

https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/Hapag-Lloyd_Elektronik_%c4%b0mzal%c4%b1_Ordino_Uygulamam%c4%b1z_Hakk%c4%b1nda_Guncelleme.pdf
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Yenilikler ve Duyurularımız

İÇERİK

Haftalık Ekipman Durumu

Rezervasyon Kabul Edemediğimiz Destinasyonlar

1.

2.

3
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Haftalık Ekipman Durumu (Bülten haftası rezervasyonlarınız için geçerlidir)

Rezervasyon alınabilir lokasyon ve ekipman türleri için ileri tarihli rezervasyonlarda ekipman alım haftası güncel BÜLTEN takip edilmelidir.

İlgili lokasyon ve ekipman türleri için yeni booking geçmeniz durumunda, tarafınıza föy de ulaşmış olsa, depolara talep atılmayacağı için konteyner temin edilmeyecektir.

Reefer rezervasyonlarınız için öncesinde satış temsilcinizden teyit almanızı rica ederiz. Ekipman teyidi alınmadan geçilen reefer rezervasyonlar için, onay föyü gelmiş olsa dahi ekipman sağlanamayacaktır.

Rezervasyon yaratılırken belirtilen ekipman alım tarihinin önce ve sonrasındaki 5’er günlük zaman dilimi içerisinde bizlere gelen boş konteyner alım talepleri değerlendirmeye alınacaktır.

Diğer Bölgeler → Ekipman sorunu bulunmamaktadır.

MIP Dolu Giriş Hakkında
• Ihracat dolu kapi girisler için gemi önceligine göre kapi giris sistemine geçilecektir.

• Kapi girise açik gemiler için her gün saat 11:00’de MIP(Mersin International Port) limani web

sitesi üzerinde, rihtim plani sekmesi altinda bilgilendirme yapilacaktir. Kapi giris durumu açik

olmayan gemilere yüklemesi planlanan konteynerler için kapi giris islemlerine müsade

edilmeyecektir.

• Sogutuculu ve IMDG dolu konteynerlerin kapi girisleri normal seyrinde devam edecektir.

Mersin → Bu bölgede 40HC yerine alternatif olarak 40DC ekipman

sağlanabilir. Konteyner aldırmadan önce konuyla ilgili müşteri

temsilcinizle iletişime geçilmelidir.

https://www.mersinport.com.tr/tr
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Rezervasyon Kabul Edemediğimiz Destinasyonlar

Bu ülkelere rezervasyon geçilmesi durumunda sistemimiz tarafından iptal föyü iletilebilir.

Bir sonraki duyurumuza kadar

Yangon limanına yükleme kabul

edilememektedir.
Myanmar

India (GOA)

Bir sonraki duyurumuza kadar GOA 

limanına yükleme kabul

edemiyoruz.

Aqaba
Bir sonraki duyurumuza kadar

Aliağa çıkışlı yükler Damietta üzeri

alınabilmektedir.

Bir sonraki duyurumuza kadar New 

Orleans yükü kabul edemiyoruz.
United 

States
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Servis Durumları Hakkında Önemli Bilgiler

ESF  (ASA) Servisi Güncel Durum

• ESF servisi ilk müsait gemi ASA09W23 dp 610115 Maersk Newport’tur.

WBS Servisi Güncel Durum

• Tüm gemiler yük alımına açıktır.

Öncelikli Servis ve Ekipman Bilgileri

• TEX (USA) / AL7 (USA)/ GEM (Middle East) // MD3 (Far East) // Angola

(Kamerun) çıkışları için yer ve ekipman önceliği sağlanacaktır. Sistemden

iptal gelmesi durumda Müşteri Hizmetleri Temsilcinizle iletişime

geçmenizi rica ederiz.

• Latin Amerika (Venezuela hariç) 40 NOR konteyner çıkışlarınız için

LATAM servisinde yer ve ekipman önceliği sağlanacaktır. Sistemden iptal

gelmesi durumda Müşteri Hizmetleri Temsilcinizle iletişime geçmenizi rica

ederiz.
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Yenilikler ve Duyurularımız

Booking Cancelation Fee Uygulamamız

▪ 1 Eylül itibari ile rezervasyon iptalleri ve rezervasyon sonraki gemiye alım talepleri için

geçerli olacaktır. Bir sonraki gemiye alım taleplerin de ekipman alınmamiş yüklemeler için

geçerlidir.
- USD 200 / Per Container is applicable for cancellations within 3 Working days before FCL Cut.

- USD 50 / Per Container is applicable for cancellations within 7 Working days before FCL Cut

Akıllı Web Booking 

▪ 1 Ağustos itibari ile devreye aldığımız, HL Web booking üzerinden ilgili servislere yükleme

yaptığınızda, ilgili gemisi yüklemeye kapalı mı, bir sonraki ilk gemi hangisi bilgilerini

bookinginizi geçmeden önce görebiliyorsunuz.

▪ Uygulama tüm servislerimiz için kullanılabilir durumdadır.

Manuel Rezervasyon & Yükleme Talimatı Düzeltme Masrafı

▪ 13.12.2022 tarihinden itibaren sadece “Booking Amendment” platformu üzerinden gönderilen

rezervasyon düzeltme, iptal ve liman dolum talepleri işleme alınacak olup, email üzerinden

gönderilen manuel düzeltme talepleri bu tarihten itibaren işleme alınmayacaktır.

▪ Tüm rezervasyon düzeltme ve iptal taleplerinizi, web sitemizdeki “Booking Amendment”

Platformu üzerinden göndermeniz durumunda, herhangi bir ücret olmaksızın çok hızlı bir

şekilde tüm düzeltme ve iptal taleplerinizin işleme alınmasını sağlayabilirsiniz.

▪ Gemi bazında belirlenen FCL cut off son süresine kadar olan tüm dökümantasyonel

düzeltme taleplerinizi “BL Draft Approval” Platformu üzerinden herhangi bir ücret olmaksızın

revize edebilirsiniz. *FCL cut off son süresi sonrasında yapılacak tüm düzeltme

işlemleri için, düzeltme işlemi başına 55 Usd masraf oluşacaktır.

QQ Spot booking
▪ QQ Spot bookingleriniz için liman dolum seçeneği bulunmamaktadır.
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Yenilikler ve Duyurularımız

Değerli Müşterilerimiz;

Sizlere en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ediyor, müşteri beklentilerini ön planda tutarak sizinle işbirliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 

Her geçen gün kalite politikamızı arttırmak adına yaptığımız atılımlardan birini daha sizlerle paylaşmak isteriz. 

20.03.2023 tarihi itibariyle, ihracat yükleriniz için liman dolum taleplerinizi, detaylarını aşağıda bulabileceğiniz liman dolum talep formu ile iletmeniz

halinde, sürecin daha pratik, hızlı ve eksiksiz olarak tamamlanması sağlanacaktır. 

Liman dolum formunun eksiksiz doldurularak form içindeki yönergelerin takip edilmesi ve akabinde “ Booking Amendment” çözüm aracımıza ekli dosya

olarak eklenmesi halinde, liman dolum talepleriniz ilgili birimlerimizce en hızlı şekilde işleme alınacaktır.

Mağduriyet yaşanmaması, sürecin eksiksiz ilerlemesi ve size daha hızlı hizmet verebilmemiz adına, aşağıdaki adımların eksiksiz yerine getirilmesi önem

arz etmektedir:

➢ Liman dolum talep formunu indirmek için lütfen tıklayınız. Türkiye - Hapag-Lloyd
✓ Formdaki bilgi giriş ekranına ulaşmak için “yeni form” tuşuna basınız.

✓ Formdaki kırmızı ile belirtilen alanların eksiksiz doldurunuz.

✓ Hatalı ya da eksik doldurulması halinde çıkan yönergeleri dikkate alınız.

✓ Tüm bilgilerin girişinin yapıldığından emin olduktan sonra “onayla” tuşuna basınız.

➢ “Onayla” tuşuna basıldıktan sonra, terminal ihtiyacına bağlı olarak tüm bilgilerin otomatik aktığı PDF formatında bir form açılacaktır.

➢ Açılan PDF formunu bilgisayarınıza kaydedin

➢ Kaydedilen formu “Booking Amendment” çözüm aracımıza yükleyerek liman dolum taleplerinizi tarafımıza iletebilirsiniz.

❖ Bu formun talep edilen operasyondan en gec 1 is gunu once saat 12.00’a kadar tarafimiza iletilmesi gerekmektedir. Hapag-Lloyd Denizasiri Nakliyat

A.S talep edilen hizmeti ancak ilgili limanin operasyonel uygunlugu bulunuyorsa saglayabilecektir.”

https://solutions.hapag-lloyd.com/booking-amendment/#/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hapag-lloyd.com%2Fen%2Fservices-information%2Foffices-localinfo%2Feurope%2Fturkiye.html%23tab%3Dti-local-documents-turkiye&data=05%7C01%7CEmre.Turen%40hlag.com%7C67380a2a24304a5ac1ca08db2498ea0a%7C9ce351a1ad9b403ebf3b1a3ed3900297%7C0%7C0%7C638144011391351921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KuxU0aJ2QLUExsU%2BmFOUKaU9CrRBVPhyjyX7MMIyyPs%3D&reserved=0
https://solutions.hapag-lloyd.com/booking-amendment/#/
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Yenilikler ve Duyurularımız

Sizler için hazırladığımız video rehberlerimize aşağıdaki 

linklerden kolayca ulaşabilirsiniz:

▪ Lokal Masraf Hesaplama Rehberi → https://youtu.be/893HYGIYDkE

▪ Talimat Girme Rehberi → https://youtu.be/Seahbtp6wEU

▪ BCF Hesaplama Rehberi → https://youtu.be/32siiLZL_RM 

▪ Demuraj Hesaplama Rehberi → https://youtu.be/wlfTrQq9Xmw 

▪ Ardiye & Detention Hesaplama Rehberi→ https://youtu.be/s4alYS728Ek

▪ Rezervasyon Düzeltme Rehberi→ https://youtu.be/tqCvEQCCxP4

▪ Interactive Schedule → https://youtu.be/UdajSHrctyc

https://youtu.be/893HYGIYDkE
https://youtu.be/Seahbtp6wEU
https://youtu.be/32siiLZL_RM%20/
https://youtu.be/wlfTrQq9Xmw%20/
https://youtu.be/s4alYS728Ek
https://youtu.be/tqCvEQCCxP4
https://youtu.be/UdajSHrctyc
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Hapag-Lloyd Inland

Area Türkiye
Karada Güvenilir Hizmet

Hapag-Lloyd liman teslim ithalat yüklemelerinizin son

taşıma organizasyonunun tarafımızca yapılabileceğini

biliyor muydunuz?

Uzman kadromuz, geniş hizmet ağımızla size özel

çözümler ve güvenilir ürünler sunarak yüklemelerinizi

kapınıza kadar teslim etmeye hazırız.

Sunduklarımız

▪ Taahütname şartı ve depozito bedeli
aranmadan dolu konteyner çıkışı

▪ Hapag-Lloyd güvencesi ile adresinize teslim

▪ Size özel çözümler

▪ Kara ve demiryolu bağlantıları ile geniş hizmet
ağı

▪ Rekabetçi fiyatlandırma

▪ Uzman satış ekibi

▪ Güçlü operasyonel takip

▪ Quick Quotes ile kolay rezervasyon

Kazançlarınız

▪ Kaliteli hizmet

▪ Hızlı ve direkt iletişim

▪ Zamanında teslimat

▪ Dijital kolaylıklar

▪ Tedarik zincirinizdeki gecikmeleri

önleyerek zamandan ve maliyetten

tasarruf

Kapıdan kapıya veya limandan kapıya talepleriniz

için Quick Quotes ve Quick Quotes Spot

üzerinden çevrimiçi tekliflerimize erişebilirsiniz.

https://solutions.hapag-lloyd.com/quick-quotes/#/
https://solutions.hapag-lloyd.com/quick-quotes-spot/#/
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https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/Hapag-Lloyd_Elektronik_%c4%b0mzal%c4%b1_Ordino_Uygulamam%c4%b1z_Hakk%c4%b1nda_Guncelleme.pdf


Whatsapp Destek Hattımız
Mesai saatleri dışında da aşağıda belirlediğimiz acil konularda

müşterilerimize destek verebilmek ve sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak amacıyla kurulan Whatsapp

Destek Hattımızı kullanabilirsiniz.

Whatsapp destek hattımızdan hizmet alabileceğiniz konular:

• Ekipman Dolu Giriş

• Ekipman Boş Dönüş

• Boş Konteyner Alamama

• Mühür/Etiket Sorunları

• Reefer Ekipman Arıza Durumları

• Haftaiçi 17:30-21:00 arası → (+90) 538 035 57 27

• Cumartesi 10:00-14:00 arası → (+90) 538 035 57 29
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Tekrar görüşmek üzere… 
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