
 

   

 
 

 

 

Değerli Müşterimiz, 

 
İthalat yüklemelerinizle ilgili tüm süreçler hakkında bilgi içerir bu dosyayı sizler için 
hazırladık. Bu doküman altında müşterilerimiz tarafından bizlere sıklıkla sorulan sorular 
hakkında bilgi verilmiştir.  
 
Tüm soru ve talepleriniz için bizlere 444 4 524’ü arayarak ya da 
turkey@service.hlag.com adresine konu başlığı veya mail gövdesinde 
konşimento/rezervasyon numaranızı belirttiğiniz, e-postalarınızı göndererek 
ulaşabilirsiniz. Sizlere tüm soru ve talepleriniz için yardımcı olmaktan mutluluk 
duyacağız. 
 
Gemi gelişi, ordino dağıtım durumu, özet beyan numarası gibi konularla ilgili güncel 
bilgilere www.hapag-lloyd.com internet sitemiz üzerinden ya da “Hapag Lloyd” akıllı 
telefon uygulamamız üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.   
 
Hapag Lloyd ile çalışmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

 

 

 
 

 

 

mailto:turkey@service.hlag.com
http://www.hapag-lloyd.com/


 

   

 
 

 

 

 
 
 
Sıkça Sorulan Sorular 

 
1. Hapag Lloyd’a nasıl ulaşabilirim? 
2. Yükümün tahmini varış tarihini nasıl görebilirim? 
3. Ordinom hazır mı? 
4. İnternet sitenize nasıl üye olabilirim? 
5. İthalat genel bakış(Import Shipment Overview) penceresi altında hangi 

bilgileri görebilirim? 
6. Ödemem gereken masraflarım nelerdir? 
7. Depozito tarifeniz nedir? 
8. Demuraj ve ardiye tarifeniz nedir, demuraj masrafımı nasıl 

hesaplayabilirim? 
9. Banka hesap detaylarınız nelerdir? 
10. Fatura görüntüme nasıl ulaşabilirim? 
11. Ödememi hangi para birimiyle yapacağım? 
12. Finans onayımı nasıl alacağım? 
13. Ordinomu alırken gerekli belgeler nelerdir? 
14. Ordinomu nereden alacağım? 
15. Elektronik İmzalı Ordino Uygulaması hangi limanlar için geçerlidir? 
16. Elektronik İmzalı Ordinomu nasıl alabilirim? 
17. KTF (Konteyner Takip Formu/Boş Ordino) ile ilgili kiminle iletişime 

geçebilirim? 
18. Eski yüklemelere ait borç bakiyemi nasıl öğrenebilirim? 
19. Konteyner boş dönüşünü nereye yapacağım? 
20. Nakit depozito masrafımın/depozito çekimin iadesini nasıl alabilirim? 
21. Depo ve geçici kabul taahhütnamesi süreçleri nelerdir?  

  

 
 

 

 

 

 
 



 

   

 
 

Hapag Lloyd’a nasıl ulaşabilirim? 
 

Tüm departmanlarımıza aşağıda belirtilen telefon numaramızı arayarak ulaşabilirsiniz. 
Yükleme bazındaki soru ve operasyonel tüm talepleriniz için ilgili müşteri hizmetleri 
temsilcisine doğrudan ulaşabilmek için case ya da yükleme numaranızı aramanızın 
başında girerek doğrudan ilgili temsilciye ulaşabilirsiniz. 

Tüm ithalat yüklemeleriniz operasyonel süreçleriyle ilgili soru ve talepleriniz için aşağıda 
belirtilen adrese, konu başlığı veya mail gövdesinde konşimento/rezervasyon 
numaranızı belirttiğiniz e-postalar göndererek, bizlere ayrıca yazılı olarak da 
ulaşabilirsiniz. 

Telefon: 444 4 524 

E-mail: turkey@service.hlag.com  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sıkça Sorulan Sorulara dönmek için tıklayınız. 

mailto:turkey@service.hlag.com


 

   

 
 

 
 
Yükümün tahmini varış tarihini nasıl görebilirim? 
 

İnternet sitemiz veya Hapag Lloyd akıllı telefon uygulamamız üzerinden(Android & IOS) 
7/24 dilediğiniz an 
konteynerlerinizin anlık 
konumunu ve gemi yüklemesi, 
kalkış, boşaltma, varış vs. gibi 
yükünüzün hangi aşamada 
olduğunu kolayca kontrol 
edebilirsiniz. 

Herhangi bir üyelik 
gerekmeksizin konteyner, 
konşimento, veya rezervasyon 
numarası ile arama yaparak 
tüm konteynerlerinizin 
gerçekleşen ve planlanan 
hareketlerini görüntüleyin. 

Üye girişi yaparak firmanıza ait 
tüm yüklemelerin sevkiyat 
listesini ve konteyner durumlarını kolayca izleyebilirsiniz. Sevkiyatlarınızı yükleme 
limanı, boşaltma limanı ve gemi sefer numarası gibi kriterlere göre filtreleyerek 
sadece takip etmek istediğiniz yüklemeleri görüntüleyebilirsiniz.  

Bu şekilde ithalat/ihracat yüklemelerinizin takibini tek bir pencere altında takip 
edebilir ve ihtiyacınız olduğu 
her an taşıma verilerinize 
gerçek zamanlı olarak 
ulaşabilirsiniz. 

Tüm bunlara ek olarak aynı 
pencere altında varış 
ihbarlarınızın kopyalarına 
oluşturulduktan sonraki 30 gün 
içerisinde dilediğiniz an 
ulaşabilirsiniz.  

Detaylı bilgi için müşteri 
hizmetleri temsilcisiniz kontak 
kurabilirsiniz. 

 
 
 

Sıkça Sorulan Sorulara dönmek için tıklayınız. 

https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/track/track-by-container-solution.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hlag.fit&hl=tr&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/hapag-lloyd/id935668102


 

   

 
 

 

Ordinom hazır mı? 
 
İthalat yüklemeleriniz için hazırlanan ordinolarınızı yükünüzün tahliye olduğu limana 
bağlı bulunan bölgedeki Hapag Lloyd ofisinden teslim alabilirsiniz. Hapag Lloyd 
ofislerimizin adres detaylarına Hapag Lloyd Türkiye sayfası altında kolayca bulabilirsiniz.  
 
Ordinolar, gemi varışı gerçekleşip, tahliye operasyonu başladıktan sonra dağıtılmaya 
başlanmaktadır. Yük takibi yaptığınız ekranda, yükünüzü Türk limanına tahliye etmesi 
beklenen geminin varışı gerçekleştikten (koyu karakterle belirtilir) sonra; 
 
Hapag Lloyd Türkiye sayfası altındaki “İthalat Gemileri” sekmesini tıklayarak, açılan 
sayfada yüklemenizin varış yaptığı terminali seçerek gemi bazında ordino teslim tarih 
ve saat bilgisini, bunlara ek olarak özet beyan numarası, tarihi detaylarını 
görüntüleyebilirsiniz. 
 
Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan ordino durumlarının belirtildiği sayfaya 
ulaşabilirsiniz.  
 
Ordino Durumu 
 

 

 

 

 
Sıkça Sorulan Sorulara dönmek için tıklayınız. 

https://www.hapag-lloyd.com/en/services-information/offices-localinfo/europe/turkey.html#tab=ti-vessel-calls-import-turkey


 

   

 
 

 

 
İnternet sitenize nasıl üye olabilirim? 
 
İnternet sitemize aşağıdaki linke tıklayarak kolayca üye olabilirsiniz. 
 

https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/my-account/register-new-user.html  

Yıldız(”*”) ile işaretli tüm doldurulması zorunlu kutucuklara gerekli bilgileri ekledikten 
sonra, aşağıdaki kutucuğu işaretleyerek “Submit” butonuna bastıktan sonra üyelik 
talebiniz bizlere ulaşacaktır. Üyelik talebi öncesinde “Privacy Terms” ve “Terms of Use” 
(Gizlilik ve Kullanım Şartları) kısımlarını incelemenizi rica ederiz. 
 

  
 
İlgili takımımız tarafından 
üyelik talebiniz hızlıca 
işleme alınacaktır. 
Üyeliğiniz onaylandığında 
tarafınıza onay maili 
iletilecektir. Onay maili 
sonrasında belirlemiş 
olduğunuz şifreniz ile giriş 
yaptıktan sonra Hapag 
Lloyd websitemiz 
üzerinden firmanız adına 
kolayca tüm online 
işlemleri yapabilirsiniz. 
 
Detaylı bilgi için müşteri 
hizmetleri temsilcinizle 
kontak kurabilirsiniz. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sıkça Sorulan Sorulara dönmek için tıklayınız. 

https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/my-account/register-new-user.html


 

   

 
 

 

İthalat Genel Bakış(Import Shipment Overview) penceresi altında hangi 
bilgileri bulabilirim? 
 
İnternet sitemize giriş yaparak “Import Overview” sekmesi altında 
konşimento/booking/konteyner numaralarından biri ile yüklemelerinizi tek bir pencere 
altında kolayca görüntüleyerek; planlanan güzergâh ve gemi geliş tarihi, terminal 
bilgisi, Original/Sea Waybill bilgisi, gibi tüm detaylara kolayca ulaşabilir; sadece tek 
bir tıkla kargo ve konteyner detaylarını görüntüleyebilirsiniz. 
 
Bunlara ek olarak ithalat yüklemelerinizin varış ihbarı gönderim durumunu kontrol 
edebilir, PDF kopyasını online olarak kolayca dilediğiniz an indirebilirsiniz.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sıkça Sorulan Sorulara dönmek için tıklayınız. 



 

   

 
 

 

Ödemem gereken masraflar nelerdir? 
 
Lokal masraf faturaları gemi gelişine istinaden düzenlenerek firma portallarına 

iletilmektedir. Fatura tutarında belirtilen lokal masraflar için ödemeleri yapabilirsiniz. Alıcı 

firma depozito masrafından sorumlu ise ilaveten depozito masrafı ödemesi yapılması 

gerekmektedir. Demuraj için verilen serbest süre sona ermiş ise o güne kadar oluşan 

demuraj masrafı için de ödeme yapılması gerekmektedir.   

Olası yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek için telefon görüşmelerinde sözlü 

olarak masraflarla ilgili ne yazık ki bilgi verilememektedir. Standart lokal 

masraflarınızı, ithalat lokal masraf hesaplayıcı ile kolayca hesaplayabilirsiniz.  

İthalat standart lokal masraf hesaplayıcımıza nasıl kullanacağınızı gösterir 

videoya aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Lokal Masraf Hesaplama Rehberi Video 

 

Depozito masrafı tarifeniz nedir? 

 

Liman ve konteyner bazında depozito tarifemiz aşağıdaki gibidir. Tüm depozito 

ödemelerinin USD olarak yapılması gerekmektedir.  

 

Depozito ücretleri konteyner boş dönüşünün gerçekleşmesine istinaden firmanizin 

ilave bir borç bakiyesi bulunmamasi durumunda(demuraj, konteyner hasarı, 

önceden kalan bir bakiye) iade edilmektedir. Depozito iadeleri icin taleplerinizi 

trdepoiade@hlag.com adresine iletebilirsiniz. 

 

İthalat lokal masraf hesaplayıcı üzerinden depozito ücreti hesaplaması da 

yapabilirsiniz. 

 

 
 
 

Sıkça Sorulan Sorulara dönmek için tıklayınız. 

Tüm bölgeler için geçerlidir, konteyner başına ödeme yapılması gerekmektedir. 

Standart Konteyner Özel Ekipman Reefer 

20' 40' 20' 40' 20' 40' 

USD 500 USD 1000 USD 1000 USD 2000 USD 1000 USD 2000 

https://www.hapag-lloyd.com/en/services-information/offices-localinfo/europe/turkey/local-info/import-export-local-charges-turkey.html#tab=ti-local-announcemts-turkey
https://www.youtube.com/watch?v=893HYGIYDkE
https://www.hapag-lloyd.com/en/services-information/offices-localinfo/europe/turkey/local-info/import-export-local-charges-turkey.html#tab=ti-local-announcemts-turkey


 

   

 
 

 
 
 

 

Demuraj ve ardiye tarifeniz nedir, demuraj masrafımı nasıl 
hesaplayabilirim? 

 
Tüm Türkiye limanları için geçerli ithalat demuraj masrafı(combined demurrage and 
detention) tarifemize aşağıdaki linke tıklayarak açılan sayfada Europe başlığı altındaki  
“Turkey Demurrage Detention Import” dosyası altından ulaşabilirsiniz.  
 
Demuraj hesaplaması, serbest süre bitişinin denk geldiği periyottaki tarifeden 
faturalandırılmaktadır.   
 
Tüm ithalat yüklemeleri için ardiye masrafları liman tarafından doğrudan alıcı 
firmaya faturalandırılmaktadır. Ardiye ve diğer liman masrafları için yükünüzün tahliye 
olduğu ilgili terminalle kontak kurabilirsiniz. 
 
Demuraj Tarifesi 
 
Global ithalat demuraj masrafı sayfamız altında bulunan, sizler için hazırladığımız 
ithalat demuraj hesap makinesi ile demuraj masraflarınızı hızlı ve kolay bir şekilde  
hesaplayabilirsiniz. Aşağıda belirtilen linki tıklayarak ithalat demuraj hesap makinesini 
nasıl kullanacağınızı gösterir videoya ulaşarak, sadece saniyeler içerisinde ithalat 
demuraj masrafı hesaplamalarınızı yapabilirisiniz. 
 
İthalat Demuraj Hesaplama Rehberi Video 
  
Detaylı bilgi için müşteri hizmetleri temsilcinizle kontak kurabilirsiniz. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sıkça Sorulan Sorulara dönmek için tıklayınız. 

 

https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/detention_demurrage/turkey_demurrage_detention_import.pdf
https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/quotation/tariffs/detention-demurrage.html#anchor_otea782d
https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/quotation/detention-demurrage.html#anchor_otea782d
https://www.youtube.com/watch?v=wlfTrQq9Xmw


 

   

 
 

 
Banka hesap detaylarınız nelerdir? 

 
Banka hesap detaylarımızı aşağıdaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Ödemeler 

faturanın düzenlendiği para birimi cinsinden yapılmalıdır. Depozito masrafı 

ödemeleri USD para birimi ile bizlere yapılmalıdır. 

Hapag-Lloyd Denizaşırı Nakliyat Banka Hesap Detayları 

Gümrük müşaviri firmalar tarafından temsil ettikleri firmalar adına yapılan ödemelerde, 

açıklama kısmında konşimento numarası ve adına para transferi yapılan firma 

detayları belirtilmelidir. 

 

Fatura görüntüme nasıl ulaşabilirim? 
 
Fatura kesmiş olduğumuz tüm e-fatura mükellefi firmalar kesilen fatura 
görüntülerine e-fatura portali üzerinden kolayca ulaşabilirler. Ayrıca fatura 
görüntüleri firma bazında belirlenen e-mail adreslerine otomatik olarak gönderilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıkça Sorulan Sorulara dönmek için tıklayınız. 

 

https://www.hapag-lloyd.com/en/services-information/offices-localinfo/europe/turkey/local-info/vessel-calls-import-turkey.html#tab=ti-local-announcements-turkey


 

   

 
 

 
 
Ödememi hangi para birimiyle yapacağım? 
 

Ödemeler faturanın düzenlendiği para birimi cinsinden yapılmalıdır. Depozito 

masrafı ödemeleri USD para birimi ile bizlere yapılmalıdır. 

Evrak tesliminde ve finans onayı sürecinde olası gecikmelerin önüne geçebilmek için bu 

konuya dikkat edilmesini rica ederiz. 

 
 

Finans onayımı nasıl alacağım? 
 
Eski yüklemelere ait borç bakiyesi bulunması durumunda, ödeme yapıldıktan sonra 
dekontlarınızı yükünüzün varış yaptığı bölgeye bağlı olarak aşağıda belirtilen 
tablodaki ilgili kişinin e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bu süreç 
sadece eski bir yüklemeye ait borç bakiyesi olması durumunda geçerlidir. Evrak teslim 
edilebilmesi için firmaya ait tüm eski yüklemelere ait borç bakiyeleri ile ordino teslim 
edilecek yüke ait o güne kadar oluşan demuraj, depozito gibi tüm masrafların 
ödenmesi gerekmektedir. 
 
Borç veya alacak bakiyenizin kontrolü için aşağıda belirtilen ilgili kişilerle iletişime 
geçebilirsiniz. 
 

Bölge Adı İlgili Kişi Email Adresi 

İzmir - Gemlik Limanları Seyma Meseoglu Seyma.Meseoglu@hlag.com  

İstanbul - İzmit Limanları Altug Unay Altug.Unay@hlag.com  

Mersin - İskenderun Limanları Bahar Bekem Bahar.Bekem@hlag.com  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sıkça Sorulan Sorulara dönmek için tıklayınız. 

 

mailto:Seyma.Meseoglu@hlag.com
mailto:Altug.Unay@hlag.com
mailto:Bahar.Bekem@hlag.com


 

   

 
 

 

Ordino alırken gerekli belgeler nelerdir? 

Ordino teslimi icin asagidaki evraklarin eksiksiz bir sekilde tarafimiza teslim 
edilmesi gerekmektedir. Olasi zaman kayiplarini onlemek adina, ordino almaya 
gelmeden once evraklarinizin eksiksiz oldugunu kontrol etmenizi rica ederiz.  

 
Detaylı bilgi için müşteri hizmetleri temsilcinizle kontak kurabilirsiniz. 

 
• Cirolu orijinal konismento (firma kasesi ve pul numarasi) (SWB konismento icin 

de gecerlidir) 

• Konsimento fotokopisi 

• Vekalet veya yetki belgesi 

• Ordinoyu teslim alacak kisinin kimlik fotokopisi 

• Gecici kabul olacak ise Gecici Kabul Taahhutnamesi 

• Odeme dekontu 

• Imza sirkuleri 

• Ordino teslim tarihine kadar olusan demuraj bedelinin yatirildigini gosteren 
makbuz 

 

 

Ordinomu nereden alacağım? 
 
Ordinonuzu yükünüzün varış yaptığı 
liman bölgesindeki ilgili Hapag 
Lloyd ofisinden aldırabilirsiniz. 
 
Adres detaylarına aşağıdaki linke 
tıklayarak açılan sayfada ilgili ofisi 
seçerek ulaşabilirsiniz. 
 
Detaylı bilgi için müşteri hizmetleri 
temsilcinizle kontak kurabilirsiniz. 

Hapag-Lloyd Türkiye 
 
 

 

 

 
 

Sıkça Sorulan Sorulara dönmek için tıklayınız. 

 

https://www.hapag-lloyd.com/en/services-information/offices-localinfo/europe/turkey/local-info/vessel-calls-import-turkey.html#tab=ti-import-export-local-charges-turkey


 

   

 
 

Elektronik İmzalı Ordino Uygulaması hangi limanlar için geçerlidir? 
 

 Socar 
 MIP 
 Eyyap 
 DP World Yarimca 
 Rodaport 
 Nemport 

 
 
 

Elektronik İmzalı Ordinomu nasıl alabilirim? 
 
Sürecin eksiksiz ilerlemesi ve size daha hızlı hizmet verebilmemiz adına aşağıdaki 
adımların eksiksiz yerine getirilmesi önem arz etmektedir. 
 
1) Ordino için gerekli belgeler şirket uzantılı e-posta adresinizden iletilmelidir. 

a) Vekaletname veya Yetki Belgesi 
b) İmza Sirküleri 
c) Cirolu ve kaşeli orijinal konşimento & Cirolu SWB 
d) Kimlik belgesinin kopyası 
e) Damga pulu numarası veya makbuz kopyası 
f) Firma cari değilse ödeme dekontları 
g) Geçici kabul olacak ise, geçici kabul taahhütnamesi 

 
2) Orijinal konşimentoların ofisimize elden teslimi ya da kargo ile ulaştırılması 

gerekmektedir. 
 

3) Belgelerin iletileceği Hapag-Lloyd ordino birimi mail adresleri: 
a) Mersin; eutrmerdo@hlag.com 
b) İskenderun; kemal.turkmen@ext.hlag.com 
c) İstanbul-İzmit; eutristdo@hlag.com 
d) Gemlik; semih.yildirim@ext.hlag.com 
e) İzmir-Aliağa; trizmdo@hlag.com 

 
4) Elektronik imzalı ordinolar, ilgili terminallere ve şirket e-posta adreslerinize e-

posta olarak iletilecektir. 

 
 
 
 
 
 
 

Sıkça Sorulan Sorulara dönmek için tıklayınız. 

 

mailto:eutrmerdo@hlag.com
mailto:kemal.turkmen@ext.hlag.com
mailto:eutristdo@hlag.com
mailto:semih.yildirim@ext.hlag.com
mailto:trizmdo@hlag.com


 

   

 
 

KTF (Konteyner Takip Formu/Boş Ordino) ile ilgili kiminle iletişime 
geçebilirim? 
 
SOC/SOW konteynerlerin KTF işlemleri tarafımızca yapılmamaktadır. Diğer 
konteynerlerin KTF işlemleri ile ilgili sorun yaşanması durumunda aşağıda belirtilen ilgili 
adreslerle iletişime geçebilirsiniz. 
 

a) Mersin; eutrmerdo@hlag.com 
b) İskenderun; kemal.turkmen@ext.hlag.com 
c) İstanbul-İzmit; eutristdo@hlag.com 
d) Gemlik; semih.yildirim@ext.hlag.com 
e) İzmir-Aliağa; trizmdo@hlag.com 

 
 
 

Eski yüklemelere ait borç bakiyemi nasıl öğrenebilirim? 
 

Firmanızın tam ünvanı ve vergi numarası detayları ile birlikte aşağıdaki tabloda 
belirtilen email adreslerine borç bakiyesi taleplerinizi iletebilirsiniz. Yükünüzün 
tahliye olduğu bölgeye bağlı olarak kontrolü yapan ilgili kişiler değişiklik 
göstermektedir. 
 
İstanbul, İzmit, Haydarpaşa Altug.Unay@hlag.com 

İzmir, Gemlik Seyma.Meseoglu@hlag.com  

İskenderun, Mersin Bahar.Bekem@hlag.com  

 
İlgili kişiler tarafından en kısa sürede sizlere bilgilendirme yapılacaktır.  
 

Hesap ekstresi, cari hesap mutabakatı, Ba-BS mutabakatı talepleriniz için 
firmanızın tam ünvanını vergi numarası ile birlikte Sergen.Sans@hlag.com email 
adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. En kısa sürede sizlere talepleriniz için bilgi 
verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

Sıkça Sorulan Sorulara dönmek için tıklayınız. 

 

mailto:semih.yildirim@ext.hlag.com
mailto:trizmdo@hlag.com
mailto:Altug.Unay@hlag.com
mailto:Seyma.Meseoglu@hlag.com
mailto:Bahar.Bekem@hlag.com
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Konteyner boş dönüşünü nereye yapacağım? 
 
Konteyner boş dönüş lokasyonları depo ve limanlardaki kapasite durumlarına bağlı 
olarak revize edilmektedir, boş dönüş yapılması gereken güncel depo ve liman 
bilgilerine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. 
 
Boş Dönüş Lokasyonları 
 
Bölge ve konteyner cinsi bazında web sitemiz üzerinde belirtilen tabloya uygun 
olarak boş dönüş organizasyonlarının yapılması gerekmektedir. 
 
 

Nakit depozito masrafımın/depozito çekimin iadesini nasıl alabilirim? 

Nakit depozito masrafı iadesi için tüm konteynerlerinizin boş dönüşü gerçekleştikten, 

boş konteynerler fiziki olarak belirlemiş olduğumuz liman veya depolara döndükten 

sonra trdepoiade@hlag.com adresine iade talep dilekçesinin doldurularak, aşağıda 

belirtilen evraklar ile beraber bizlere iletilmesi gerekmektedir. Antetli kağıda 

düzenlenmiş dilekçede konşimento numarası, iade talep edilen tutar ve iade yapılacak 

banka hesap bilgilerinin belirtilmesi ve yetkili kişi tarafından cirolanması 

gerekmektedir. 

• Dilekçe 

• İmza sirküleri 

• Vekaletname veya Yetki belgesi 

• Depozito masrafı ödeme dekontu 

Sürecin gecikme olmaksızın ilerleyebilmesi için talep edilen tüm evrakların, okunabilir 

olarak doldurulmuş dilekçe beraberinde bizlere iletilmesi gerekmektedir. 

Depozito çeki iadesi için tüm konteynerlerinizin boş dönüşü gerçekleştikten, boş 

konteynerler fiziki olarak belirlemiş olduğumuz liman veya depolara döndükten sonra, 

çek alındı makbuzunun görüntüsünü depocekiiade@hlag.com adresine gönderek iade 

talebinde bulunabilirsiniz. 

İadenizin yapılacağı bilgisi tarafınıza iletildikten sonra, aşağıda belirtilen evraklar ile 

depozito çekinizi teslim ettiğiniz ofisimizden geri alabilirsiniz. 

• Çek alındı makbuzunun aslı 

• Alacak kişinin vekaleti veya adına düzenlenen yetki belgesi 

• İade alan kişinin kimlik fotokopisi 

 

Sıkça Sorulan Sorulara dönmek için tıklayınız. 

 

https://www.hapag-lloyd.com/en/services-information/offices-localinfo/europe/turkey.html#tab=ti-import-empty-return-turkey
mailto:trdepoiade@hlag.com
mailto:depocekiiade@hlag.com


 

   

 
 

Depo ve geçici kabul taahhütnamesi süreçleri nelerdir?  
 

Konteynerleriniz geçici kabul olacak ve limandan dolu çıkacak ise, gerekli işlemlerin 
tarafımızca yapılabilmesi için aşağıdaki linkte yer alan geçici kabul taahhütnamesinin 
doldurularak, kaşeli/imzalı orijinalinin ordino teslim alınırken ofisimize teslimi 
gerekmektedir.  
 
Geçici Kabul Taahhütnamesi 
 
Depo taahhütnamesi talepleriniz için turkey@service.hlag.com adresine taleplerinizi 
göndermeniz yeterli olacaktır. Talepleriniz için gerekli dönüşler yapılarak, en kısa sürede 
sizlere bilgi verilecektir. 
 
 
Not: Taahhütnameleri 3 yıllık olarak hazırlayarak tarafımıza orjinallerini teslim etmeniz 
gerekmektedir.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sıkça Sorulan Sorulara dönmek için tıklayınız. 

https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/GKTAAHHUTNAMESI(YUKBAZINDA).pdf
mailto:turkey@service.hlag.com

