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İÇİNDEKİLER

Online araçlarımız için
videolarımız hazır!

Web Booking Amendment

Yeni Navigator 2.0'ı keşfedin

Rezervasyon düzeltme&iptal
işlemleri

Sertifika talepleri artık daha kolay

Elektronik yük teslim
formu ile işlemlerinizi
hızlandırın

Karbondioksit Soğuran Mekanik
Ağaçlar Üretildi

Hapag-Lloyd 175. yılını kutluyor!

Çocuklar Geleceğimiz

Sizler için film tavsiyelerimiz

Ödüllü Dijital Test

HOŞGELDİNİZ !
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ThankThankThank
you!you!you!

HAT I R LATMA !

 
Web sitemize üyelik kaydınızı yaparken "Parolalarınızda büyük harf, küçük

harf, sayı ve özel sembol bulunmalıdır.“
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Türkiye Müşteri Hizmetleri
takımımızın e-posta adresi 13 Ocak

2023 Cuma günü mesai saati
bitişinden itibaren

turkiye@service.hlag.com olarak
değişecektir. Bu değişiklik sonrasında

eski e-posta adresine gönderilen
iletiler bizlere ulaşmayacaktır.

 



Değerli Müşterilerimiz; 

Mevcut rezervasyonlarınız için tüm değişiklik, iptal ya da liman dolum taleplerinizi
“Booking Amendment” platformu üzerinden bizlere kolayca iletebilir ve bu şekilde
değişiklik/iptal taleplerinizin çok hızlı bir şekilde işleme alınmasını
sağlayabilirsiniz.

Booking amendment kullanım kılavuzumuza aşağıdaki kutuya basarak
ulaşabilirsiniz.

                                           BOOKING AMENDMENT
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https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/olb-user-guide/booking-amendment0.html


Yeni Navigator 2.0’ı keşfedin

 FAYDALARI

Tüm booking detaylarınız için genel bir bakış elde
ederek, rezervasyonlarınızı kolayca yönetebilirsiniz. 

Yeni görünümde gelişmiş aramayı kullanarak
ihtiyacınız olan tüm ayrıntıları tek bir yerde
bulabilirsiniz.

Yeni Gönderi Listesi: 

 Birden çok filtreyle, gönderilerinize özelleştirilebilir
ayrıntılı genel bakış.

Gelişmiş Arama:

 Gönderinizi hızlı bir şekilde bulmak için konteyner,
BL veya fatura numaranızı kullanımı.

Genişletilmiş Gönderi Ayrıntıları Görünümü: 

Konteyner detaylarına, dökümanlara ve ek
hizmetleri kolayca görme.

Rezervasyonlarınız ve aktif gönderileriniz için
ihtiyacınız olan tüm ayrıntıları, canlı
güncellemeleri ve belgeleri görüntüleyebilirsiniz.

Sadece bir kaç tıklamayla rezervasyonlarınızı
kopyalayabilir, iptal edebilir veya
güncelleyebilirsiniz. Dilerseniz ek hizmet de satin
alabilirsiniz.

Konteyner, BL veya fatura numarası kullanarak
gelişmiş arama işlevini kullanabilir gönderilerinizi
hızlıca bulup takip edebilirsiniz

Complete Shipment Data

Easy Booking Management

Convenient Search and Tracking
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REZERVASYONREZERVASYON
DÜZELTME&İPTALDÜZELTME&İPTAL
İŞLEMLERİİŞLEMLERİ

Mevcut rezervasyonlarınız için tüm değişiklik ve iptal taleplerinizi sizler için
hazırlamış olduğumuz web form üzerinden bizlere kolayca iletebilir ve bu
şekilde değişiklik/iptal taleplerinizin daha hızlı bir şekilde işleme alınmasını
sağlayabilirsiniz. İşlemlerinizde gecikme yaşanmaması için değişiklik/iptal
taleplerinizin bizlere sadece bu web form üzerinden gönderilmesi, aynı
değişiklik/iptal talepleri için bizlere ayrıca email gönderilmemesi
gerekmektedir. 

Bu web form aracılığıyla kolayca değişiklik/iptal taleplerinizi iletebilmek için
“Online Business Suite” sayfamızın sol kısmında bulunan menüdeki “Book”
altında bulunan “Booking Amendment” seçeneğinin tıklanması
gerekmektedir. Geçmiş olduğunuz düzeltme/iptal talepleri ilgili takımımız
tarafından kontrol edilerek, talep edilen değişikliğin uygunluğuna istinaden,
form doldurulduktan sonra sizlere iletilen case numarası altında gerekli
bilgilendirme yapılacaktır.
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Talep etmeniz durumunda bir yanda bulunan
kutucuğa iptal ya da değişiklik talebinizle ilgili ek
bilgi ekleyebilirsiniz. Websitemize yapmış
olduğunuz kayda istinaden “contact email”
adres bilgisi otomatik olarak belirtilecektir.
Dilemeniz durumunda “contact email”
kutucuğunda değişiklik yaparak talebinizle ilgili
belirlediğiniz farklı bir adrese değişiklik/iptal
talebinizle ilgili bilgilendirme yapılmasını
sağlayabilirsiniz. Tüm kutucuklar doldurulduktan
sonra “Submit update” seçeneğini tıklayarak
değişiklik/iptal talebinizin bizlere iletilmesini
sağlayabilirsiniz.

''Submit update“ seçeneğini tıkladıktan sonra
talebinizin bizlere ulaştığını gösterir bildirim
mesajını, talebiniz için oluşturulan “case
numarası” ile beraber görüntüleyebilirsiniz.

ORANGE BOOK
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Açılan sayfanın en üst kısmında bulunan kutucuğa değişiklik/iptal yapmak istediğiniz
rezervasyon numarasını seçtikten sonra değişiklik talebinde bulunacaksanız “I want to
update booking”, yüklemenizin iptal edilmesini isteyecekseniz “I want to cancel
booking” seçeneğinin tıklanması gerekmektedir. Değişiklik ya da iptal talebinize bağlı
olarak bir alt kutuda talebinizin sebebi ne ise belirtilen seçenekler içerisinden seçilmesi
gerekmektedir.



Sizlere daha kaliteli ve hızlı hizmet vermek adına her geçen gün yenilikçi fikirler üretmeyi hedef
alıyor ve planlarımızı uygulamaya alıyoruz.

Akreditasyon işlemleri ve diğer bir takım ticari ihtiyaçlardan doğan sertifika taleplerinizi sizlere daha
kaliteli ve hızlı hizmet vermek adına her geçen gün yenilikçi fikirler üretmeyi hedef alıyor ve
planlarımızı uygulamaya alıyoruz. 

Akreditasyon işlemleri ve diğer bir takım ticari ihtiyaçlardan doğan sertifika taleplerinizi bugüne
kadar müşteri hizmetleri departmanımıza iletiyor,akabinde müşteri hizmetleri çalışanlarımızca
hazırlanan sertifikaları ıslak imzalı olarak ordino birimlerimizden teslim alıyordunuz. Bu süreci daha
hızlı hale getirmek ve dijitalleştirmek adına sertifika teslim sürecimizde değişiklik yapılacaktır.

22.08.2022 tarihi itibariyle firmamızca hazırlanması onaylanan sertifika şablonları, Turkey - Hapag-
Lloyd internet sitemizden siz değerli müşterilerimizin ulaşımına açılacaktır. İhtiyacınız olan
sertifikalara ilgili internet sitesinden ulaşarak gerekli boş alanları doldurup, son onaya tabii olması ve
elektronik olarak imzalanması için ordino birimlerimize iletebilirsiniz. Ordino birimlerimiz, gerekli
kontrolleri sağlayıp, uygun olan sertifikaları elektronik imzalayarak sizlerle gemi kalkışı ile birlikte
paylaşacaktır.

SERTİFİKA TALEPLERİ
ARTIK DAHA KOLAY

ORANGE BOOK
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Sürecin eksiksiz ilerlemesi ve size daha hızlı hizmet verebilmemiz adına
aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunarız. 

İnternet sitesinden ulaşılabilecek sertfika örnekleri aşağıdaki gibidir
(Sertifikalara ulaşmak için üzerlerine tıklayabilirsiniz): 

• CERTIFICATE OF A1 
• CERTIFICATE OF ACCEPTANCE TO ARABIAN PORTS 
• CERTIFICATE OF CARGO GEAR
• CERTIFICATE OF CLEANLINESS OF EMPTY CONTAINERS 
• CERTIFICATE OF ISM CODE and REGULAR LINE 
• CERTIFICATE OF NOT ISRAELI FLAG 
• CERTIFICATE OF SEAWORTHY VESSEL 
• CERTIFICATE OF VESSEL AGE 

Belgelerin iletileceği Hapag-Lloyd ordino birimi mail adresleri: 

•Mersin; eutrmerdo@hlag.com 
•İskenderun; kemal.turkmen@ext.hlag.com 
•İstanbul-İzmit; eutristdo@hlag.com 
•Gemlik; semih.yildirim@ext.hlag.com 
•İzmir-Aliağa; trizmdo@hlag.com

ORANGE BOOK
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https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/CERTIFICATE_OF_A1.pdf
https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/CERTIFICATE_OF_A1.pdf
https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/CERTIFICATE_OF_ACCEPTANCE_TO_ARABIAN_PORTS.pdf
https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/CERTIFICATE_OF_ACCEPTANCE_TO_ARABIAN_PORTS.pdf
https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/CERTIFICATE_OF_CARGO_GEAR.pdf
https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/CERTIFICATE_O_CLEANLINESS_OF_eMPTY_CONTAINERS.pdf
https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/CERTIFICATEOFCLEANLINESSOFEMPTYCONTAINERS.pdf
https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/CERTIFICATE_OF_ISM_CODE_and_REGULAR_LINE.pdf
https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/CERTIFICATEOFISMCODEandREGULARLINE.pdf
https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/CERTIFICATE_OF_NOT_ISRAELI_FLAG.pdf
https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/CERTIFICATEOFNOTISRAELIFLAG.pdf
https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/CERTIFICATE_OF_SEAWORTHY_VESSEL.pdf
https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/CERTIFICATEOFSEAWORTHYVESSEL.pdf
https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/CERTIFICATE_OF_VESSEL_AGE.pdf
https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/CERTIFICATEOFVESSELAGE.pdf


ELEKTRONİK YÜK
TESLİM FORMU

İLE İŞLEMLERİNİZİ
HIZLANDIRIN!

Yan tarafta paylaşılan terminallere gelecek olan
ithalat yüklerinize ait yük teslim formlarınızı e-
imzalı olarak mail ortamı üzerinden alarak daha
hızlı, kurye maliyeti olmadan ve ofislerimize
gelmeden yapabilirsiniz:

* Socar
* MIP
* Limak
* Eyyap
* Marport
* DP World 
* Yarimca
* Rodaport
* Nemport

ORANGE BOOK
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Sürecin eksiksiz ilerlemesi ve size daha hızlı hizmet verebilmemiz adına
aşağıdaki adımların eksiksiz yerine getirilmesi önem arz etmektedir. 

•-Elektronik Yük teslim formu  için gerekli belgeler şirket
uzantılı e posta adresinizden iletilmelidir. 
 - Vekaletname veya Yetki Belgesi 
 - İmza Sirküleri 
 - Cirolu ve kaşeli orijinal konşimento & Cirolu SWB 
 - Kimlik belgesinin kopyası 
 - Damga pulu numarası veya makbuz kopyası 
 - Firma cari değilse ödeme dekontları 
 - Geçici kabul olacak ise, geçici kabul tahhütnamesi 



ORANGE BOOK
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•Orijinal konşimentoların ofisimize elden teslimi ya da kargo ile
ulaştırılması gerekmektedir. 

•Belgelerin iletileceği Hapag-Lloyd ordino birimi mail adresleri: 

-Mersin; eutrmerdo@hlag.com 
-İskenderun; kemal.turkmen@ext.hlag.com 
-İstanbul-İzmit; eutristdo@hlag.com 
-Gemlik; semih.yildirim@ext.hlag.com 
-İzmir-Aliağa; trizmdo@hlag.com 

Elektronik imzalı ordinolar ilgili terminallere ve şirket e posta adreslerinize
e posta ortaminda iletiliyor olacaktır



https://youtu.be/893HYGIYDkE -  İthalat Lokal Masraf
Hesaplama

https://youtu.be/Seahbtp6wEU - Talimat nasıl girilir?

https://youtu.be/32siiLZL_RM - Booking (BCF ) İptal Masrafı
Hesaplama

https://youtu.be/wlfTrQq9Xmw – İthalat Demuraj Hesaplama

https://youtu.be/s4alYS728Ek  - İhracat Ardiye Detention
(D&D) Hesaplama

ONLINE ARAÇLARIMIZ
İÇİN VİDEOLAR
Sizler için hazırlamış olduğumuz “Export Storage and D&D Calculator, Booking
Cancellation-Roll Fee Calculator, Import Demurrage Calculator, Talimat nasıl
girilir ?” videoları ile birlikte, internet sitemiz üzerinden ulaşabileceğiniz
Online Araçlarımızın kullanımı hakkında detaylı yönlendirmelere ulaşmak
adına videolarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

ORANGE BOOK
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https://youtu.be/tqCvEQCCxP4 - Rezervasyon Düzeltme Rehberi 

https://youtu.be/UdajSHrctyc -  Interactive Schedule 

https://youtu.be/893HYGIYDkE
https://youtu.be/Seahbtp6wEU
https://youtu.be/32siiLZL_RM
https://youtu.be/wlfTrQq9Xmw
https://youtu.be/s4alYS728Ek
https://youtu.be/tqCvEQCCxP4
https://youtu.be/UdajSHrctyc


KARBONDİOKSİT SOĞURAN
MEKANİK AĞAÇLAR ÜRETİLDİ

Carbon Capture isimli bir teknoloji firması doğal ağaçlara kıyasla havadan
karbondioksit soğurmakta yüz kat daha etkili mekanik ağaçlar üretiyor.

Çağımızın en önemli çevre sorunlarından biri olan küresel ısınmanın, insan
etkinlikleri nedeniyle atmosferdeki karbondioksit miktarının giderek
artmasından kaynaklandığı biliniyor. Bir sera gazı olan karbondioksit
yeryüzünden uzaya yayılan ısıyı geri yansıtarak Dünya’nın ısınmasına
katkıda bulunuyor.

Küresel ısınmayı yavaşlatmanın yolu atmosferdeki karbondioksit miktarını
azaltmaktan geçiyor. Bunun bir yolu tabii ki atmosfere saldığımız
karbondioksit miktarını azaltmak. Bir başka yol ise atmosferden
karbondioksit çeken teknolojiler geliştirmek olabilir. 

ORANGE BOOK
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Günümüzde karbon yakalama teknolojileri üzerine yoğun
araştırmalar yapılıyor. Mekanik ağaçlar da bu kapsamda
değerlendirebilecek bir teknoloji. Ancak mekanik ağaçların diğer
karbon yakalama teknolojilerine kıyasla önemli bir farkının olduğu
belirtiliyor: Mekanik ağaçlar havadaki karbondioksidi yakalamak için
enerji harcamıyor.

Mekanik ağaçların her biri yaklaşık 10 metre yüksekliğinde ve çok
sayıda yaprağa sahip. Mekanik yapraklar, üzerlerindeki emici madde
vasıtasıyla rüzgârın getirdiği havadaki karbondioksidi enerji
harcamadan yakalıyor. Yapraklar bir kez doygunluğa ulaştıktan sonra
toplanan karbondioksidin ayrıştırılması süreci başlıyor. İlk olarak
mekanik ağaçların yaprakları alçalarak tabandaki bir haznenin içine
giriyor. Daha sonra, standart yöntemler kullanılarak, emici maddeden
karbondioksit ayrıştırılıyor. İşlem tamamlandıktan sonra yapraklar
yeniden yükselip havadan karbondioksit yakalamaya devam ediyor.
Toplanan karbondioksidin kısa süre içinde yeniden atmosfere
karışmayacak biçimde yer altına gömülebileceği ya da gıda, içecek,
yakıt, gübre üretiminde ham madde olarak kullanılabileceği
belirtiliyor.

Firma tarafından yapılan açıklamalarda, 12 adet mekanik ağacın bir
günde atmosferden bir ton karbondioksit çekebileceği söyleniyor. Bu
durum her biri 1.200 ağaçtan oluşan ve 2-3 kilometrekarelik bir alana
yayılan 250 civarında mekanik ağaç tarlasının bir yılda fosil yakıt
tüketimi nedeniyle atmosfere salınan karbondioksidin yaklaşık
%3’ünü yakalayabileceği anlamına geliyor. 2020’lerin ortalarından
itibaren, karbon salımını azaltmayı hedefleyen devletler ve şirketlerle
iş birliği içinde büyük çaplı mekanik ağaç ekimlerinin yapılmasının
planlandığı söyleniyor.

Link: https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/karbondioksit-soguran-
mekanik-agaclar-uretildi

ORANGE BOOK
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HAPAG-LLOYD 175. YILINIHAPAG-LLOYD 175. YILINI
KUTLUYOR!KUTLUYOR!
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“Yıldönümü-
müz bizi
 büyük bir
gururla
dolduruyor,"
diyor Hapag-
Lloyd AG
CEO'su Rolf
Habben
Jansen.
"Birçok köklü
şirkette
olduğu gibi,
tarihimiz de
sürekli
değişim ve
inovasyon ile
karakterize
edilmiştir.



ORANGE BOOK
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Hapag-Lloyd Türkiye olarak, kurumsal değerlerimizden yola
çıkarak, “Müşteri Deneyimi Anketi”mize katılan tüm
müşterilerimiz adına, geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımızın eğitim ve gelişimine katkı sağlayabilmek için
kitap bağışı kampanyası başlattık. 

Van, Diyarbakır ve İzmir’de ihtiyacı olduğu belirlenen üç okula
toplamda beş binden fazla kitap bağışı tarafımızca yapılmıştır. 

Bu kampanyayı hayata geçirmemizi sağlayan siz değerli
müşterilerimize teşekkür ederiz. 

 
 

ÇÇÇOOOCCCUUUKKKLLLAAARRR   GGGEEELLLEEECCCEEEĞĞĞİİİMMMİİİZZZ



SİZLER İÇİN FİLM TAVSİYELERİMİZ :)

ORANGE BOOK 
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Can Dostum

Can Dostum, felçi bir adam ve ona bakıcılık yapan
gencin hikayesini anlatıyor. Zengin bir iş adamı ve
aristokrat olan Philippe, yamaç paraşütü yaparken
geçirdiği kaza sonrası felç olur ve boynundan
aşağısı kullanamaz hale gelir. Driss ise
hapishaneden henüz yeni çıkmış bir işsizdir.

Oyuncular: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny

Türü: Komedi – Dram

Göz

Fim, ateist bir moleküler biyoloji uzmanının insan gözleri
üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda göz irislerinin
şeklinin her insana özel olmasını anlamasıyla bu
bulguların kendisini reenkarnasyon inancını ortaya
çıkarmasına kadar götüren serüvenini konu almaktadır.

Oyuncular; Michael Pitt, Brit Marling, Astrid Bergès-
Frisbey
Yönetmen; Mike Cahill
Tür; Romantik, Dram, Bilim Kurgu

https://www.beyazperde.com/sanatcilar/sanatci-2608/
https://www.beyazperde.com/sanatcilar/sanatci-87127/
https://www.beyazperde.com/sanatcilar/sanatci-18013/


İçinde Yaşadığım Deri

Bir kazada vücudunun büyük kısmı yanan eşine
yeni bir deri kazandırmak isteyen estetik cerrahı
Doktor Robert Ledgard, iki yıl süren çalışmaları
sonunda bir deri üretir. Ancak karısı yanıklarına
dayanamaz ve hayata gözlerine yumar.
Çalışmaktan vazgeçmeyen Doktor Ledgard bir
Frankenstein’a dönüşmek üzeredir

Tür :Dram, Gerilim

Oyuncular:Antonio Banderas, Elena Anaya, Jan
Cornet

.

ORANGE BOOK 
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Forrest Gump, düşük I.Q. sahibi genç bir adamdır. Jenny ile tanıştığında ona aşık olur. Gump aralarında Elvis Presley, Kennedy, Nixon’ın da olduğu tarihsel kişilerle kaza eseri tanışır ve 50’lerden 70’lerin sonuna kadar gelen bir süre zarfında olaylar gelişir.
 

Tür : Drama - Romantik
Oyuncular:



Dijital  Test 

•Sağdaki Qr kodu okutup ya da aşağıdaki linki
kopyalıp tarayıcınıza yapıştırarak veya buraya
tıklayarak teste ulaşabilirsiniz.

shorturl.at/jrtvY

Teste, derginin yayınlanacağı tarihte başlayarak 7
Ocak 23:59’a kadar katılabilirsiniz.

Ödül çekilişine katılmak için dijital ürünler ve
araçlarla ilgili 3 sorunun üçünün de doğru
cevaplanması gerekmektedir.

Doğru cevap veren 3 kişi sistem tarafından rastgele
seçilerek benzer değerde 3 ödül rastgele
dağıtılacaktır.
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https://docs.google.com/forms/d/1XWeuWJRc54WaRAxOPlbk8YuIcouFTZdS4RVhIfZaWII/edit


GERİ BİLDİRİMİNİZ ÖNEMLİDİR!
 
 

Dijital bültenimiz hakkında düşüncelerinizi bize
bildirebilirsiniz.

Hangi bilgileri görmek istersiniz? Eklenmesi ya da
değiştirilmesini istediğiniz kısımları bizlere
iletebilirsiniz!

                                             turkey@service.hlag.com
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Alper Tan
               Mine Bolatoglu
                                  
                                        

 

 

Metehan Ceylan
                             Nida Kaygusuz

                                         
                                                     

 


