
         
 
          İstanbul, 25.12.2019 
          Ref  : 19/GM.MC-24 
  
 
Sayın Uluslararası Nakliyeci Dostumuz, 
 
Konu : 2020 Yılı Fiyat Tarifesi ve Uygulamaları 
 
24.07.2019 ve 13.12.2019 tarihli duyurularımızda belirttiğimiz üzere, 01.01.2020 tarihi itibarıyla 
uluslararası sularda çalışan tüm gemilere düşük sülfürlü ( % 0,5 altında) yakıt kullanma zorunluluğu 
getirilmiştir. Buna bağlı olarak dünya denizcilik sektöründe her tip taşımacılıkta navlun fiyatları artış 
göstermiş, düzenli hat seferi yapan konteyner ve roro  firmalarının büyük bir kısmı 2019 yılının son 
çeyreğinde  düşük sülfürlü yakıt nedeniyle oluşan maliyet farkını fiyatlarına  yansıtmışlardır. 
 
Firmamız sektörü desteklemek maksadıyla , 2020 Küresel Kükürt Üst Limiti ile uyumun getirdiği ilave 
maliyetin büyük kısmını üstlenmiş ve  buna uygun olarak  navlun tarifemizde düzenleme yapılmıştır . 
Buna göre gidiş-dönüş bilet ücretleri  Kamyon-Römork  ve Komple Araç için 170 Euro/araç, Yarı- 
Römork için ise  140 Euro/araç arttırılmış, tek yön fiyatlarında değişiklik yapılmamıştır. 
 

 
01.01.2020 tarihi itibarı ile geçerli olacak standart araç tarifesi aşağıdaki gibi uygulanacaktır. 
 
   Gidiş/Dönüş    Gidiş       Dönüş  
        (Euro)   (Euro)       (Euro) 
Kamyon Römork*     3.005      1.680        1.630 
Komple Araç*      2.790      1.570        1.460 
Yarı Römork *      2.210      1.285        1.170 
Boş Kamyon-Römork*          725           725  
Boş Komple Araç*        725           725 
Boş Yarı-Römork*        575           575 
 
*Liman masrafları dahil değildir. Boş araçlar hattımızda geçerli diğer uygulamalardan faydalanamaz.  
 
 
01.01.2020 tarihi itibarı ile geçerli olacak Konteyner ve Swapbody fiyatları aşağıdaki gibi 
uygulanacaktır. 
 
Konteyner ve Swapbody **                   Tek Yön 
                 (Euro) 
20' Konteyner – Dolu    650    
20' Konteyner – Boş    435 
21'- 30' Konteyner – Dolu   700   
21'- 30' Konteyner – Boş   470 
40' - 45' HC - Box – Dolu   950 
40' - 45' HC - Box – Boş    635 
40' - 45' Swapbody – Dolu             1.050 
40' - 45' Swapbody –Boş   700  
 
**Liman masrafları dahildir 



 
 
 
Düşük sülfürlü yakıt uygulaması nedeniyle özellikle 2020 yılında yakıt fiyatlarının hangi seviyede 
dengeleneceği öngörülememektedir. Bu nedenle yakıt fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler 
dikkate alınarak  önümüzdeki  dönemlerde  fiyat ayarlaması söz konusu olabilecektir 
 
26.11.2018 tarihli yazımız ile duyurduğumuz “Tahsilat Yöntemleri”, “Ciro Primi Uygulamaları” ve 
“Taahhüt Edilen Bilet Uygulaması” 2020 yılı için de geçerli olacaktır. “Taahhüt Edilen Bilet 
Uygulaması” talepleri 31.01.2020 tarihine kadar alınacaktır. Bu tarihten sonra talepte bulunan 
müşterilerimiz bu uygulamadan faydalanamayacaklardır.  
 
Bu vesile ile  siz değerli müşterilerimizin yeni yılını kutlar, 2020 yılının ülkemiz ve sektörümüz için  
hayırlı ve bol kazançlı bir yıl olmasını dileriz. 
 
 
Saygılarımızla. 


