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SİRKÜLER-2021 /Ol
• 01.01.2021/31.12.2021 tarihleri arasında limanımızda dökme hurda hariç, dökme katı 4,00
(Dört) USD/ton" yükleme boşaltma ücreti (Koruma Hizmeti hariç) uygulanacak olup, ayrıca tartı
ücreti alınmayacaktır.
• 01.01.2021/31.12.2021 tarihleri arasında limana giren boş araçların aynı gün boş çıkması
durumunda 20 (Yirmi) TL, boş girip dolu çıkan veya dolu girip boş çıkan araçlar aynı takvim
günü içinde (24:00'a kadar) çıkmadığı takdirde, beher gün için 20 (Yirmi) TL ücret alınacaktır.
• 01.01.2021/ 31.12.2021 tarihleri arasında, ambalajı palet, rulo, blok, balya, big-bag, sling- bag,
bağ olan genel kargo yüke verilen yükleme/boşaltma hizmeti ücreti 5,50 $/Ton (Beş USD Elli
Çent) + Koruma Hizmeti olarak uygulanacaktır.
Paletli yaş sebze-meyvenin yükleme/boşaltması kendi imkânları ile yapılması halinde 5,00 $/Ton
(Beş USD) + Koruma Hizmeti, Liman imkânları ile yapılması talep edilirse esas ücret
uygulanacaktır.

Kereste (bağ halindeki kaplama malzemesi hariç) yükleme/boşaltma ücreti 4.50 $/Ton (Dört
USD Elli Çent) + Koruma Hizmeti olarak uygulanacaktır.
Tomruk yükleme/boşaltma ücreti 5.00 $/Ton (Beş USD) + Koruma Hizmeti olarak
uygulanacaktır.
■ 01.01.2021/ 31.12.2021 tarihleri arasında sadece gemiyle gelen/giden supalan genel kargo,
dökme katı eşya ve konteyner yüklerin taşınmasında TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından taşınan,
TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye ve TCDD'ye ait vagonların kullanılması halinde gemi
yükleme/boşaltma ücretlerine esas ücret üzerinden %10 indirim uygulanacaktır.

• Standart dışı araçların (taşmah dorse, ağır iş makinaları) kendi tekerlek/paletleri üzerinde
gemiye yüklenmesi/boşaltılması ücreti 100 USD/adet, Bu araçların, terminal sahasında vinç
yardımı olmadan kendi tekerlekleri/paletleriyle başka bir araca yüklenmesi halinde 50 USD/adet
terminal ücreti uygulanacaktır.

• Genel yük gemilerine (Ro-Ro dahil), vinç yardımıyla konteyner yükleme/boşaltmasında MHC
kullanılması halinde;

Yükleme/boşaltma (dolu) 130 USD/konteyner, yükleme/boşaltma (boş) 65 USD/konteyner,

Şifting; dolu konteyner (rıhtım vasıtasıyla) 195 USD/konteyner, boş konteyner (rıhtım
vasıtasıyla) 90 USD/konteyner,
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Şifting; dolu konteyner (gemi üzerinde) 90 USD/konteyner, boş konteyner (gemi üzerinde) 45
USD/konteyner uygulanacaktır.

■ 01.01.2021 / 31.12.2021 tarihleri arasında limanımızda, Ro-Ro gemilerine tekerlekler üzerinde
kendi imkânları ile yüklenen/boşaltılan proje yüklere, proje kargo tarifesi yükleme/boşaltma
ücretleri üzerinden %30 indirim uygulanacaktır.
• 01.01.2021/31.12.2021 tarihleri arasında dökme hububat yüküne verilen terminal hizmeti ücreti
1,50 USD/ton (bir USD Elli cent/ton)'dur.
• Limanımızda yükleme/boşaltması yapılan ray yüklerine verilecek terminal hizmeti ücreti 4,50
USD/ton uygulanacaktır.
• Gemilerin; yükleme-boşaltma yapmaksızın barınma, yakıt ikmali, personel değişimi vs
amacıyla rıhtımdan istifade etmesi halinde;

1000 GRT'ye kadar 80 USD/gün,
1000 GRT üzeri gemiler için, 1000 GRT'sine 80 USD/gün, üzeri her bir 1000 GRT ve kesri başına
da 40,00 USD/gün (kırk USD/gün) uygulanacaktır.
Yanaşma müsaadesine bağlı olarak işletmenin verdiği sürede, geminin bağlı bulunduğu rıhtımdan
ayrılmaması halinde ise Samsunport fuzuli işgal tarifesi uygulanacaktır.

Ro-Ro gemilerinin, yükleme/boşaltma amacıyla rıhtıma yanaşması halinde, yanaşma tarihinden
itibaren (dahil) 7 (yedi) günden sonra 1000 GRT başına 20,00 USD/gün (yirmi USD/gün), ancak
bu sürenin geminin yanaşma tarihinden itibaren 20 günü geçmesi halinde, firmanın yazılı barınma
talebine bakılmaksızın yanaştığı ve ayrıldığı günler hariç 1000 GRT başına barınma ücreti olarak
40,00 USD/gün (Kırk USD/gün) uygulanacaktır.

• 01.01.2021/ 31.12.2021 tarihleri arasında, SAMSUNPORT Sanayi Rıhtımlarında (10-11-12
no.lu) dökme hurda ve pik yükü hariç diğer tüm dökme katı yüklerde yükleme/ boşaltma ücreti
Koruma Hizmeti hariç 3,00 USD/ton (üç USD /ton) olarak uygulanacaktır.
• 01.01.2021/ 31.12.2021 tarihleri arasında ithal tomruk ve keresteler için açık arazi kira ücreti
her ay için 1,00 (Bir USD) ABD Doları / m2 olarak uygulanacaktır.
■ Karayolu ile gümrük, muayene vb. işlemleri için, terminale giren, çıkan, araçlardan kapı giriş
ve çıkış ücreti; aylık olarak 100 işlem (araç) yapıldığının belgelenmesi halinde firmasına %50
indirimli olarak uygulanacaktır.

• Samsunport Fiyat Listesi ve Özel Koşulları 1C-GENEL KARGO HİZMETLERİ / YüklemeTahliye / dökme sıvı (Kendi imkânları ile) esas ücreti 3 USD/ton olarak değiştirilmiştir.
• Samsunport Fiyat Listesi ve Özel Koşullan 1 A- GEMİ HİZMETLERİ/ Barınma/Acente-Servis
Botları esas ücreti 750 USD/ay olarak değiştirilmiştir.
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• Samsunport Fiyat Listesi ve Özel Koşulları 1C-GENEL KARGO HİZMETLERİ / YüklemeTahliye / Canlı Hayvan tarifesi Küçük Baş 3,5 USD/adet, Büyük Baş 5 USD/adet olarak
değiştirilmiştir.

• Liman demir sahasındaki gemilere, Samsunport terminal sahası kullanılarak verilen; personel
değiştirme/taşıma, sörvey personeli, bakım onarım personeli, kumanya sevkiyatı hizmetler için 5
USD/ sefer/acente servis botu ücreti gemi kaptanı veya acentesine fatura edilerek tahsil
edilecektir.
• 01.01.2021- 31.12.2021 tarihleri arasında gemiyle gelecek veya gidecek olan otobüslere ardiye
ücreti günlük 15 USD olarak uygulanacaktır.

Üyelerinize duyurulması hususunda gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla

Vedat KAMSIZ
Liman İşletme Müdür Yardımcısı
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