
  
 
                  İstanbul, 31.12.2013 
                  Ref : 13/GM.MC-077 
 
 
Sayın Uluslararası Nakliyeci Dostumuz, 
 
Konu : Çeşme-Trieste Hattı Kazandırmaya Devam Ediyor 
 
13/GM.MC-077 referans numaralı sirkülerimizde belirtildiği gibi 2013 yılında hizmetinize 
sunulan 283 yarı römork kapasiteli ULUSOY-14 ve ULUSOY-15 isimli iki yeni gemimiz ile 
siz değerli uluslararası nakliyecimizin hattımızda artan kapasite ve hizmet kalitesinden daha 
fazla faydalanmasını sağlamak, yatırımlarınızı desteklemek, ayrıca karayolu ve diğer taşıma 
tipleri ile rekabet gücünü artırmak üzere 01.01.2014 tarihi itibari ile uygulayacağımız 
kampanyalarımız aşağıdaki gibidir. 
. 
1 – Çeşme-Trieste hattında 2014 yılında kullanılan her 100 gidiş/dönüş bileti için 1 (bir) adet 
ödül bilet verilecektir.  
 
Hattımızda uygulanmakta olan 10 adet gidiş-dönüş bilete verilen 1 hediye bilet uygulaması 
devam etmektedir. Buna ilave olarak bu kampanya kapsamında 2014 yılında hattımızda 
kullanılan her 100 gidiş/dönüş araç için 1 adet ödül bilet verilecektir. 
 
Örneğin 2014 yılında hattımızda 620 gidiş/dönüş bilet alınması ve bu biletlerin 510 adetinin 
gidiş/dönüş olarak hattımızda kullanılması durumunda 5 adet gidiş/dönüş ödül bilet 
kazanılacaktır. Bu 620 gidiş/dönüş biletin tamamının gidiş/dönüş olarak hattımızda 
kullanılması durumunda 6 adet gidiş/dönüş ödül bilet kazanılacaktır. 
 
Kazanılan bu ödül biletler 2015 yılı Ocak ayı içerisinde araçlarınıza kullandırılacaktır. 
 
2– a) 2013 yılında Çeşme-Trieste hattını kullanan ve gemilerimize yıllık en az 120 
gidiş/dönüş bilet almış firmalara 2014 yılı toplamında 2013 yılı taşımalarının üzerine çıkan 
beher gidiş/dönüş aracı için 400 Euro, tek yön bilet alınan veya gidiş/dönüş biletimizin tek 
yönlü kullanıldığı beher araç için 200 Euro indirim yapılacaktır. 
 
Bu durumda 2014 yılı aylık gidiş/dönüş biletli araç sayısı ile 2013 aylık gidiş/dönüş biletli 
araç sayısı karşılaştırılacak ve 2014 yılında aylık bazda artan beher gidiş araç için 200 Euro, 
beher dönüş araç için 200 Euro olmak üzere 2014 yılında aylık bazda artan beher gidiş/dönüş 
araç için 400 Euro kazanılacaktır. Çeşme – Trieste hattında bir yönde araç sayısının artması 
diğer yönde azalması durumunda, artan araç sayısından azalan araç sayısı düşülerek bulunan 
araç sayısı kadar tek yön iskonto yapılacaktır. 
 
Örneğin A firmasının gemilerimize yüklediği araç sayısı 2014 yılı Şubat ayında 2013 yılı 
Şubat ayına göre Çeşme-Trieste yönünde 20 araç artmış ancak Trieste-Çeşme yönünde 10 
araç azalmıştır. Bu durumda toplamda artan araç sayısı ( 20-10 = 10 araç ) 10 tek yönlü araç 
olduğu için 10 x 200 Euro = 2000 Euro iskonto yapılacaktır.    
 
    
      b) 2013 yılında Çeşme-Trieste hattını kullanan fakat 120 aracın altında kalan diğer 
müşterilerimiz ile 2014 yılında Çeşme-Trieste hattını kullanmaya başlayan müşterilerimizin 
2014 yılı toplamında 120 aracı aşan beher gidiş/dönüş aracı için 400 Euro, tek yön bilet alınan 



veya gidiş/dönüş biletimizin tek yönlü kullanıldığı beher araç için 200 Euro indirim 
yapılacaktır. 
 
-Bu değerlendirmeler aylık bazda yapılacak ve Nakliyecimizin bu uygulamadan takip 
eden ay içinde faydalanması sağlanacaktır.  
 
Kazanılan toplam tutara karşılık, takip eden ay içerisinde fiyat farkı faturası alınacaktır.  
 
-Grup firmaların yaptığı taşımalar ortak hesaplanarak 2014 – 2013 yılı aylık karşılaştırmaları 
yapılacak ve buna göre iskonto tutarı hesaplanacaktır.  
 
-01.01.2014 tarihi itibari ile firmaların C2 listesine kayıtlı öz mal veya kiralık araçları ile bu 
tarihten sonra öz mal yatırımı olarak C2 listesine eklenen araçları bu uygulamadan  
faydalanır. 
 
-01.01.2014 tarihinden sonra kiralık araç kapsamında C2 listesine ilave edilecek araçlar bu 
uygulamadan faydalanamaz. 
 
-Bu uygulama 31.12.2014 tarihine kadar geçerlidir. 
 
-Yukarıdaki kampanyalarla ilgili olarak uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklık ve sorunlarla 
ilgili olarak firmamızın her türlü tasarruf hakkı saklıdır. 
 
Bilgilerinize sunarız. 

 
Saygılarımızla.     


