
 

 

22.04.2014 

Konu : 2. El Transit Araçların Kabulü Hk. 

 

İşletmemiz, 18.04.2014 tarihinden itibaren liman sahası içerisinde bulunan toprak alanda, gemi ile 
gelecek olan 2. el araçların tahliyesine izin verecek ve firmalara, saha kiralama yöntemi ile geçici yer 
tahsisi yapacaktır. 

2.el araçların istiflenmesi için, saha talebinde bulunan müşteriler aşağıda açıklanan şartları peşinen kabul 
etmiş sayılacaktır: 

1. Toprak sahaya alınacak araçlarda hava şartları ve zemin sebebi ile oluşabilecek zarar/ziyan 
konusunda Liman İşletmesi hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. 

2. Liman İşletmesi tarifede bulunan tahliye, ISPS ücretlerini, liman tarifesine göre fatura edecektir.  

3. Araçların çıkışı sırasında, yükleyici firmanın rampa talep etmesi durumunda, rampa kullanım 
ücreti: 40 USD / beher tır, firmaya rücu edilecektir. Yükleme müşteri imkânları ile gerçekleştirilir. 

4. Araçların gemiden itibaren her türlü sevk, istif, yer değişikliği, saha içi araç düzenlemesi ve 
araçlarla ilgili her türlü bakım ve onarımı, kiracı firma kendisi veya LimakPort’un onaylayacağı 
yetkili taşeron vasıtası ile yapacaktır. Onaylanan taşeron sahadaki çalışmalarında Limakport 
Taşeron Yönetmeliğine uygun çalışacak ve belgelerini sunacaktır. Kiracı, Yükleyici, Acenta, Alıcı, 
taşeron firması arasındaki fiyatlandırma, faturalama, tahsilat gibi konulardan Liman İşletmeciliği 
hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 

5. Kira sözleşmesinin imzalanması, kira bedelinin Limakport hesabına yatırılması, istenen 
Teminatların yerine getirilmesi,  gemi yanaşmadan önce tamamlanacaktır. 

6. Kira dönemi sonunda, tüm araçlar limandan çıkış yaptıktan sonra, Kiracı saha kirasını yenilemek 
istemez ise, banka teminat mektubu kendilerine iade edilir. Süresinden önce boşaltılan saha için 
kira iade edilmez. 

7. Kira dönemi sonunda, Kiracı yeni dönem için sözleşmeyi uzatmaz ve kira ödemesi yapmaması 
durumunda, banka teminatı nakde çevrilir. 

Kira Tarife uygulama şartları aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır: 

Süre 1 ay  6 ay  
 

Birim Ücret (Ay) $ 15 / m2 $ 9 / m2 
 

Peşin Ödeme $ 15 / m2 $ 54 / m2 
 

Nakit/Banka Teminatı* $ 75 / m2 $ 18 / m2 
 

(*)Teminat mektubu en az 1 yıl süreli olacaktır. Teminat senedi veya çeki kabul edilmemektedir. 

 

Saygılarımızla, 

 
 
 
 
Cem AYSEL 
Genel Müdür 


