KARGO HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TARİFESİ
Tarife Başlangıç 01.01.2019 Tarife Bitiş 31.12.2019

İHRACAT KARGOLAR
KARGO KABUL ÜCRETİ
09:00 -17:00
17:00 -19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 09:00
Hafta Sonu
Dini ve Resmi Tatil

GENEL KARGO
260
330
400
440tl+tonx100tl
350
420

TEHLİKELİ KARGO

DEĞERLİ EŞYA

280tl+(kgx0,30tl)xgün
340tl+(kgx0,30tl)xgün
400tl+(kgx0,30tl)xgün
460tl+(kgx0,30tl)xgün
380tl+(kgx0,30tl)xgün
520tl+(kgx0,30tl)xgün

(saat 18 e kadar geçerlidir)
(saat 18 e kadar geçerlidir)

320 TL + ( Kg. x 0,30TL ) xgün
380 TL + ( Kg. x 0,30TL ) xgün
400 TL + ( Kg. x 0,30TL ) xgün
420 TL + ( Kg. x 0,30TL ) xgün
380 TL + ( Kg. x 0,30TL ) xgün
520 TL + ( Kg. x 0,30TL ) xgün

SOĞUTMA GEREKLİ KARGOLAR
300 TL + ( Kg. x 0,30TL ) xgün
370 TL + ( Kg. x 0,30TL ) xgün
400 TL + ( Kg. x 0,30TL ) xgün
420 TL + ( Kg. x 0,30TL ) xgün
400 TL + ( Kg. x 0,30TL ) xgün
520 TL + ( Kg. x 0,30TL ) xgün

*Hızlı kurye taşımacılığı kapsamındaki kargolardan özel kargo statusundeki eşyalara özel hizmet tarifesi hawb başına 50 tl uygulanır(val-dgr-per vb)
EK ARDİYE ÜCRETİ
GERİ ÇEKİM BEDELİ

280+kgx0,06euroxgün
280+kgx0,06euroxgün

CANLI HAYVAN ÜCRETİ
Küçükbaş Hayvanlar ( Balık,civciv vd.)
Küçükbaş Hayvanlar ( Balık,civciv vd.)
Büyükbaş Hayvanlar ( At,İnek vd.)
Büyükbaş Hayvanlar ( At,İnek vd.)
OTOMOBİL ÜCRETİ

280+kgx0,075euroxgün
280+kgx0,075euroxgün

( 09:00 - 17:00 )
09:00öncesi 17:00sonra haftasonu resmi tatil
( 09:00 - 17:00 )
09:00öncesi 17:00sonra haftasonu resmi tatil
09:00-17:00

280+kgx0,075euroxgün
280+kgx0,075euroxgün

440 TL + ( Kg. x 0,24TL )
570 TL + ( Kg. x 0,24TL )
590 TL + ( Kg. x 0,24TL )
830 TL + ( Kg. x 0,24TL )

730 TL + ( Kg. x 0,18TL )xgün
840 TL + ( Kg. x 0,18TL )xgün
1100 TL + ( Kg. x 0,18TL )xgün

17:00-19:00 ve Hafta Sonu
19:00-24:00 ve Resmi ve Dini Tatil

KARGONUN APRONDAN DİĞER ANTREPOYA SEVKİ (ÇEKİCİ ÜCRETİ)
Tarafımızdan Sevk Edilir ise;
310
460
570
2001 Kg Üzeri (700+tonx200tl)

1-500 Kg
501-1000 Kg
1001- 2000Kg
2001 Kg Üzeri
2 Tona Kadar
2Tondan Sonra Ton başına

280+kgx0,075euroxgün
280+kgx0,075euroxgün

FORKLİFT ÜCRETİ
140,00 TL
90,00 TL

*Üç gün'e kadar ardiye tarifesi uygulanır(giriş günü esas alınır)3 günden fazla kalan kargolar için ek ardiye ücreti alınır

HAMMALİYE ÜCRETİ
320,00 TL
200,00 TL

70 TL(3ton 'a kadar)
Her bir beyanname için

Ambar içi tartım talebi
140tl (0-100kg)
250tl (100-500kg)
440tl (500kg-1000kg)
630tl (1000kg-3000kg)
NUMUNE ÜCRETİ MUAYENE ÜCRETİ
140,00 TL
140,00 TL
Her bir beyanname için uygulanır.

*tartım ve ya ölçü sonuçlarına itiraz edilmesi durumunda Gümrüklü saha içerisinde 2.tartım veya 2. ölçü talebi ücretlidir

*2000kg üzeri(forklift gerektirmeyen) koli , kumaş vb dökme kargolarda; kargo kayıt bedeline ilave olarak (250kg x20 tl ) ücret uygulanır.

*.Özel kargo etiketleri (dgr-per vb) adeti 2 tl dir

* Talep edilmesi halinde EURO PALET:70 TL ÇEMBER ÜCRETİ :35TL STRECH:35 TL ÇELİK ÇEMBER:ADET70 TL KALAS:80TL

*muayene,numune faturanın kesildiği gün geçerlidir!farklı gün için tekrar fatura düzenlenir.

* Kargo etiketi 2.kez talep edildğinde etiket başına 1(Bir)tl ücret alınır(etiketin tarafımızdan yapılması hammaliye ücreti dahilindedir)

*fatura beyannamedeki ihracatcı şirkete kesilmekte olup nakliyeci veya farklı şirkete fatura talebiniz gönderici şirketten alınan muvafatname-

* İhracat Kargo hesaplamalarımızda fiyatlarımıza KDV dahildir.

gönderilmesi durumunda fatura kesilmeden önce belirtilmesi durumunda düzenlenebilir

*özel kargolarda(val-dgr-per-car)tarife x uçuş günü olarak hesaplanır

*7işgününü geçen ek ardiye hesaplamalarnda 100kg dan hafif yükler için kargonun kg dikkate alınmayıp -

* Kargo kayıt ücretlerine forklift ücreti dahil degildir.

ambarda kaldığı gün sayısı x20 euro işgaliye ücreti tahsil edilir

*Tek parça ve 3 ton üzerindeki kargoların Antrepo teslimatı vinç bedeli müşteriye aittir

*herhangi bir sebepten dolayı tasfiye veya imhaya kalan kargolar için oluşabilecek masraflar müşteriden tahsil edilir

* İhracat kargolarında tek beyanlara birden fazla konşimento ile consol yapılmış ise konşimento başı ücret uygulanır.

*kargoların etiketlenmesi forwarder ların sorumluluğunda olup eksik etiketleme sebebiyle tarafımızdan temin edilecek etiketler adet başına 2tl olarak ücretlendirilir

* kargolarda Kg. miktarı düşük, hacim olarak büyük kargolar için Volume Kg. uygulanır. ( kayıt ucreti+forklıft tarifesi baz alınır)
* Ambar değişikliğinde aprondan tarafımızca sevk edildiği takdirde Çekici ücreti alınır.
*Gümrük mesai saatleri dışında ek mesai alınıp (on.kayit@mngairlines.com) adresine bildirilmesi gerekmektedir.
*Yavru beyanname kapsamındaki beyannamelerede tarife ücreti uygulanır
* Özel durumlarda güvenlik hizmetleri için (SGHA jan2008 version section:7) ücret talep edilebilir.

*21:00 dan itibaren ek mesaili kargolar için tarife dışında görevli personel ücreti tahsis edilir ( ilave personel talebi saat X 30 Dolar )

ELLEÇLEME ÜCRETİ
260,00 TL
Her bir ton için uygulanır.

*kargoların uçuşa uygun olmaması(IATA) durumunda yapılacak hertürlü elleçleme ücrete tabidir
*muayene ücreti dışında çekilen her bir resim için 20tl ücret uygulanır
haftasonu/resmi tatil tarifesi saat 18:00 e kadar geçerli olup alınan mesaiye göre ücretlendirme yapılır(saat 18den sonraki işlemlere ilave personel ücreti uygulanır saatx30 usd)
*Hızlı kurye taşımacılığı kapsamındaki kargolardan özel kargo statusundeki eşyalara özel hizmet tarifesi hawb başına 50 tl uygulanır(val-dgr-per vb)

*TRANSİT (TR), GDY AKTARMA (TK), ANTREPOYA AKTARMA (AN) İŞLEMLERİ İÇİN150 USD+0,12 USD*Kg* gün tarifesi uygulanır

*OPAK KARGOLARDA(X-RAY E SIĞMAYAN) GÜVENLİK HİZMETİ OLARAK K-9 HİZMETİ TALEBİ YETKİLİ FİRMADAN TALEP EDİLEREK OLUŞAN ÜCRET İLGİLİ KARGONUN FATURASINA YANSITILARAK TAHSİL EDİLİR(BEYANNAME BAŞINA 70 TL DİR)(5ton ve üzeri 350tl dir)

