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Saygıdeğer Dostlarımız,
Son zamanlarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri limanlarında gemiye verilen dolu gaz tüplerinin boşlarının geri
alınması ile ilgili olarak sorunlar yaşamaktayız. Bu durum, özellikle de motor servisinin gemi acente kanalı ile yapıldığı
hallerde söz konusu olmaktadır.
Uniservice Amerika acentemiz, bizden aldığı direktif doğrultusunda, gemi acentesi ile irtibata geçerek , acentenin
belirttiği motor servisine dolu tüpleri gemiye iletilmek üzere bırakır. Normalde yapılan servis sonrasında Uniservice
Amerika acentemizin gemiden çıkan bos tüpleri yine ayni motor servisinden alması gerekir. Ancak acentemiz bize gemi
acenteleri tarafından temin edilen motor bot servislerinde muhatap bulmakta zorlandıklarını, gemilerden boş tüplerin
çıkıp – çıkmadığını motor servisinden takipte zorlandıklarını belirtmiştir. Kimi zaman gemi adamları/motor servis
elemanları gemiden boş tüplerin çıktığını belirtmesine rağmen, acentemiz çıkan tüpleri teslim almaya gittiğinde ne yazık
ki hiç boş tüp bulamamaktadır.
Bunun sebebi; gemilerden gelen bütün boş tüplerin, motorların boşaltma limanında herhangi bir ayırım, tasnif
yapılmaksızın, ve hangi gemiye ait oldukları dahi belirtilmeden bir arada bulundurulmalarıdır. Bu durumda “ilk gelen ilk
alır” formülü işlemekte, ve herhangi bir gemiye servis yapmış olan UNITOR, DREW, MARICHEM veya diğer lokal
firmaların tüm tüpleri kendi ikmalleri sonrasında almaktadır.
Motor servisinin gemi acentesi tarafından düzenlendiği durumlarda, motor servisi muhatap olarak, armatörleri ve gemi
acentelerini kabul etmektedirler. Böylece, boş tüplerin sorumluluğu armatör aracılığı ile gemilerde ve gemi
acentelerinde bulunmalıdır. İkmal edilen gaz tüpüne karşılık ve gemiden verilen boş tüpü tarafımıza iade edemeyen
motor servisleri bu kayıplardan direk sorumlu tutulmalıdır.
Bu tür bir problem ile yüz yüze gelmemek için sizlerden ricamız, Amerika limanlarında yapılan gaz tüpü dolumlarında
gemi acenteleri aracılığı ile motor servislerinin özellikle bilgilendirilmeleri ve motor servislerinin bos tüpleri Uniservice
Amerika acentemize teslim etmeleri, aksi takdirde kayıp tüplerden kendilerinin sorumlu tutulacağı konusunda
uyarılmalıdır.
Buna ilave olarak ta tüm limanlarda Delivery Receiptlerde de iade edilen tüp sayısı BELİRTİLMELİDİR.
Anlayışınız ve bizlere bu konuda göstereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ederiz.
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