
TRIESTE INTERMODAL KILAVUZU

Yük Sabitleme ve İstifleme......................................................................
Yükleme örnekleri.......................................................................................
Römork sabitleme.......................................................................................
Onarılabilen ve onarılamayan üniteler................................................
Faturalama....................................................................................................
Onarım süreci................................................................................................
Yeni Milos uygulaması...............................................................................
İletişim Bilgileri............................................................................................

2
6
14
29
36
38
40
51



YÜK SABİTLEME VE
İSTİFLEME
Intermodal iyileştirme projesi



YÜKLERİ NEDEN SABİTLEMELİYİZ?/YÜKLEME PLANLARI

Yüklerin sabitlenmesi, palet yükleri, kasaları ve diğer öğeleri güvenli ve hareket etmeyecek
bir şekilde tespit etmeye yarar.

Bunu sağlamanın en iyi yolu her bir römorku deniz yolculuğu için dikkatlice gemiye yüklemek,
sabitlemek ve gerekli hazırlıkları yapmaktır.

Sabitlenmemiş bir yük taşıma esnasında kayarak tehlikeli durumlara yol açabilir, yüke ve
römorkun veya intermodal konteynerin yapısına zarar verebilir.

Detaylı bir şekilde hazırlanan yükleme planları, göndericinin, nakliyecinin ve alıcının yükleri
hızlı ve kolay bir şekilde tanımasını sağlar. Bu sayede yükleme ve güvenlik kontrolü süreçleri
hızlanır.

Yükü, enine ve boyuna hareket etmesini önlemek için güvenle bağlanabilecek şekilde planlayın.

Yük hiçbir yöne hareket etmemelidir. 

•

•

•

•

•

•



YÜK SABİTLEME

Doldurun ya da sabitleyin. 

İstif gereçleri kullanın. Kullanılan istif gereci yükü kolayca destekleyecek kadar iyi kalitede, boyutta ve sayıda olmalıdır.

Hareket yollarını kapayın. 

Üstte herhangi bir boşluk veya sabitlenmemiş
paket bırakmayın.

Kaymaya sebep olacağı için pürüzsüz metal yüzeylerin birbirine temasından kaçınılmalıdır.

•

•

•

•

•

Doğru Yanlış



Yana doğru hareket eden yükleri sabitlemeye yönelik kılavuzlar, konteyner içinde boyuna
hareketi önlemek için istifleme yapılmasını önermektedir. 

Kapılara doğrudan baskı uygulanmasını önleyin, boş alanları doldurmak için uygun bir çit
veya bariyer kullanın.

Gerekli olduğu durumlarda ambalaj tehlike etiketleri ve
konteyner etiketlerinin olup  olmadığını kontrol edin.

Kapıları kapatın, kilitleyin ve mühürleyin.

YÜK SABİTLEME

•

•

•

•



YÜKLEME ÖRNEKLERİ
Aşağıda, farklı türdeki malların nasıl
istifleneceğine dair bazı örnekler
yer almaktadır:
   Çuvallar
   Kutular
   Variller ve kağıt bobinler
   Sac levha
   Borular
   Rulolar

•
•
•
•
•
•



1. Enine istiflenmiş;

2. İçe doğru eğimli;

3. Üst üste dizili ve bağlanarak sabitlenmiş paletlere yerleştirilmiş

ÇUVALLAR



KUTULAR

4. Birbirine bağlanmış;

5. Dolaylı bağlarla sabitlenmiş;

6. Yana doğru kaymalarını önlemek için dikey plakalar kullanın.



VARİLLER VE KAĞIT BOBİNLER

7. Bunları takozlarla sabitleyin;

8. Yana doğru kaymalara karşı sabitleyin (örn. kauçuk matlarla).

9. Hareket etmelerini önlemek için sabitleyin (örn. kauçuk matlarla);

10. Üst tabakayı birbirine bağlayın (kaymayı önlemek için).



11. Paketler halinde bağlanmış, azami yükseklik 75 cm;

15. Paket ve yığın halinde duran yükleri yaklaşık bir metre
aralıklarla bağlayın (2 enine bağ ile), yırtılmaya karşı
dirençli kayışlar ve köşe koruyucular kullanın.

13. Üst üste istiflenmiş, azami yükseklik 1,25 m;

14. Paketler arasına kirişler yerleştirin;

16. Enine hareketi önlediğinizden emin olun
(örn. kiriş veya bağ kullanın).

SAC LEVHA



17. En fazla 4 katman olacak şekilde yükleyin;

18. Kirişleri 2 m aralıklarla en az 60 cm’lik
bir boşluk yaratacak şekilde yerleştirin;

19. Tek seferde boru demetlerinden en az
2 tanesini birbirine bağlayın;

20. Yükü en az 2 dolaylı bağlantıyla, yırtılmaya
karşı dayanıklı spanzet kayışlar yardımıyla bağlayın.

BORULAR



Her rulo veya her rulo yığını,
dolaylı bağlama ile harekete karşı
sabitlenir.

Her rulonun altına ve istifleme
durumlarında ruloların arasına
kaymayı önleyici paspasları yerleştirin.

2, 3 veya 4 rulodan oluşan gruplar
gösterildiği gibi birbirine bağlanmalıdır.

Boş paletler ön duvara bir ara
parçası olarak yerleştirilmiştir.

RULOLAR



Yolculuk sırasında hareket etmelerini önlemek için
ünitelere yüklenen mallar etkili bir şekilde sabitlenmelidir.

Yük kaymasından dolayı brandasında çıkıntı olan ünitelerin
trenle taşınmasına izin verilmez.

Aşırı bir ağırlık farkının tespit edilmesi durumunda,
vagon trenden çıkarılır ve ünite içindeki malların yeniden
düzenlenmesi gerekir.

YAN ÇIKINTI ÖRNEKLERİ



RÖMORK SABİTLEME
Üniteyi kapatırken şunlara dikkat edin



Ağırlık merkezinin yere göre yüksekliği 8 fitten az olmalıdır.

Yükleri önden arkaya kadar sıkı ve emniyetli bir şekilde yükleyin. Gemi yalpalarken, gevşek
bir şekilde yüklenmiş ve üstü ağır olan yükler, bir yandan diğer yana çok şiddetli bir şekilde
sallanarak römorkun bağlandığı yerden ayrılmasına neden olabilir veya içinde bulunan
kargodan dolayı römorkun yanları hasar görebilir.    
    
Ağırlığı önden arkaya dağıtmak için eşit şekilde yükleme yapılmalıdır. Römorkları üstü
veya yan tarafları ağır olacak şekilde yüklemeyin.

Kış aylarında, ilave istif gereçleri kullanılması ve yükün yüksekliğinin azaltılması yük
bütünlüğü için önem arz eder.

Römorkun içinde serbest bir şekilde duran makaralar, borular, direkler veya kereste,
fırtına sırasında römorkun yanlarını, kapılarını ve/veya ön kısmını delip geçebileceğinden
bu tür yüklerin hareket etmesi önlenmeli ve bu yükler uygun şekilde sabitlenmelidir.

Sabitlenmediği takdirde kapalı kasa bir römorka çelik yüklemeyin. Gemi yüklenirken veya
boşaltılırken çelik, römorkun ön tarafından veya kapılardan kolayca kayabilir ve
yaralanmalara neden olabilir.

KAPALI KASA RÖMORKLAR

•

•

•

•

•

•



Tüm gergi çubukları uygun yuvalara
doğru bir şekilde yerleştirilmelidir

Sabitleme tertibatı doğru bir şekilde
tespit edilmelidir

Spanzet kayışlar gergin durmalı ve
tespit edilmelidir

GÖRÜNÜR YAPISAL BİLEŞEN KONTROLÜ



7.1.1 AÇIK KAPI



7.2.1 AÇIK ÇUBUK



7.3 KIRIK KABLO
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7.4 KIRIK MÜHÜR



7.5.1 YAN ÇIKINTI



Branda üzerindeki gözle görünen
tüm yırtıklar onarılmalıdır

Branda üzerindeki yırtıklar kaynaklanmalı
veya üzerine bir yama yapıştırılmalıdır

7.6 KUSURLU BRANDA



KILAVUZ

Boşluk kalmayacak şekilde yükleme yapmak, doğru ağırlık dağılımı ve düzgün sabitleme
gibi temel kurallara uyulursa, gerekli engelleme ve destekleme ile yükünüz güvenli
bir şekilde ve hasar almadan limana ulaşacaktır.

Araç kapılarına doğru hareket eden yük, kapı kilitleme mekanizmasını kırarak kapıların
açılmasına ve yükün araçtan düşmesine yol açabilir.

Bu olaylardan herhangi biri gerçekleşirse, fiziksel yaralanmalara ve hem ekipmanda
hem de ürünlerde hasara yol açabilir.

•

•

•



1. Sol kapıdan başlayın.

2. Kamları kilit karşılığına takın ve
ardından her iki kolu da çevirin. 

3. Son olarak kilit mandallarını aşağı
doğru çevirin.

KAPILAR NASIL KAPATILIR ÖRNEK (1)



KAPILAR NASIL KAPATILIR ÖRNEK (2)

1. Sol kapıdan başlayın.

2. Sonra sağ kapıyı kapatın.



KAPILAR NASIL KAPATILIR ÖRNEK (3)

3. Kamları kilit karşılığına
takın ve ardından
her iki kol da çevirin.

4. Son olarak kilit
mandallarını aşağı doğru
çevirin.



DOĞRU BİR ŞEKİLDE KAPATILMIŞ KAPI





��

Onarılabilen ve
Onarılamayan

üniteler
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Kusurlu ayak
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Yan çıkıntı
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Kusurlu kasa

Ayak için yedek parça
deposu olmaması

Yük elleçleme
ekipmanı olmaması

Terminalin içinde
atölye olmaması

Onarılamayan hasarlar ve onarılmama nedenleri



Mekanik bağlantı ve dişlilerden
dolayı ayaklarda oluşan

kusurların eski römorklarda
görülmesi daha olasıdır.

Kusurlu ayak



Bu hasarın önüne geçmek
için malların römorka

yüklenirken yan çıkıntıya
sebebiyet verebilecek

hareketlerini önleyecek şekilde
sabitlenmesini öneriyoruz.

Daha fazla ayrıntı için lütfen
"Yük Sabitleme ve İstifleme"

dosyasına göz atın.

Yan çıkıntı



Kusurlu kasa

Küçük çizikler veya römorkun
tamamen kırılması kasalarda

sıkça görülen sorunlardır.
Bu gibi durumları önlemek

adına römorklara aşırı yükleme
yapılmamasını ve römorklara

doğru bir şekilde yükleme
yapılmasını (ağırlığın doğru bir

şekilde dağıtılması) öneriyoruz.
Kusurlu ayak örneğinde olduğu

gibi, kasa kusurlarına da eski
römorklarda rastlanması

daha olasıdır.



Müşteri, sorumluluğu üzerine alarak söz
konusu üniteyi onarılmak üzere terminal
dışına çıkarmalıdır. Ünitenin onarıldığı
durumlarda, üniteye trende yeniden yer
ayırtmak için demiryolu acentesiyle
iletişime geçerek acentenin sistem
üzerinden terminal girişi için ön
bilgilendirme yapmasını sağlamayı
lütfen unutmayın.

Ünite karayoluyla çıkarılır.

Kusurlu ayak

DİKKAT Hasarı ne olursa olsun terminal dışında kendiniz onardığınız herhangi bir ünite için lütfen aşağıdaki e-posta adresinden bize
önceden bilgi verin: Repair.Trieste@dfds.com

Özellikle onarılamayan sınıfındaki üniteler için, bize haber vermezseniz, kendiniz onarsanız dahi onarım durumu sistemde onarılamaz
olarak gözükmeye devam edecek ve demiryolu acentesi ünitenin tren sevkiyatı rezervasyonunu gerçekleştiremeyecektir.

Yan çıkıntı Kusurlu kasa

Onarılamayan üniteler için alternatif çözümler

Müşteri, sorumluluğu üzerine alarak söz
konusu üniteyi yeniden istiflemek üzere
terminal dışına çıkarmalıdır. Bu durumda,
üniteye trende yeniden yer ayırtmak için
demiryolu acentesiyle iletişime geçerek
acentenin sistem üzerinden terminal girişi
için ön bilgilendirme yapmasını sağlamayı
lütfen unutmayın.

Onarımın zorluğuna bağlı olarak, "daha
kolay" onarılabilecek yan çıkıntı
durumlarında, üniteyi biz onarabiliriz.
Lütfen bizden bir fiyat teklifi alın.

Ünite karayoluyla çıkarılır.

Müşteri, sorumluluğu üzerine alarak söz
konusu üniteyi onarılmak üzere terminal
dışına çıkarmalıdır. Ünitenin onarıldığı
durumlarda, üniteye trende yeniden
yer ayırtmak için demiryolu acentesiyle
iletişime geçerek acentenin sistem
üzerinden terminal girişi için ön
bilgilendirme yapmasını sağlamayı
lütfen unutmayın.

Ünite karayoluyla çıkarılır.



Onarılabilir hasarlar Ücret

Kolon 25 Euro / Kolon

Kolon–Branda 25 Euro / Kolon

Kırık Tampon 25 Euro

Kırık Kablo 75 Euro

Kırık Kapı 60 Euro

Kırık Çubuk Desteği 60 Euro

60 EuroKırılmış Mühür

Düzgün kapanmamış kapı 60 Euro

Tehlike etiketlerinin kaldırılması 25 Euro / Etiket

Kusurlu branda 50 Euro

360 EuroKusurlu lastik

Kilitli olmayan çubuk 60 Euro

DFDS’nin Trieste’de onardığı hasarlar ve temel onarım ücreti listesi

Bu ücretler gösterge
niteliğindedir. Hasar düzeyi
normalden farklıysa, ücret

buna göre güncellenecektir.

DİKKAT



FATURALAMA



İstanbul'daki DFDS ekibi aracılığıyla rezerve edilen üniteler
Bu ünitelerin faturaları İstanbul'daki DFDS ekibi tarafından ayda iki defa gönderilecektir.

İstanbul'daki DFDS ekibi aracılığıyla rezerve edilmeyen üniteler
Müşteri hasardan haberdar olduğu için onarım doğrudan kendisine fatura edilir
ve müşterinin onarımı reddetme yetkisi vardır.

!!! Örneğin, bir müşteri DFDS’den 3 ünite ve Greenbridge’den 2 ünite rezerve etmişse,
müşterinin DFDS’den alacağı faturanın yalnızca 3 üniteyi kapsayacağını hatırlatırız.

Faturalama



ONARIM SÜRECİ
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YENİ MILOS UYGULAMASI
Bağlantı: https://tos.samerseaports.com/milos-tos/



Otomatik e-posta – Onarım ücreti 60 Euro'dan az

Gerekli onarım için otomatik bir e-posta alacaksınız.

Hasarı (Kilitli olmayan çubuk), onarım ücretini (45 Euro) ve ünitenin (IVANTEST) onarılacağını bildiren bir e-posta gönderilir.
Tarafınıza bir bağlantı gönderilecektir (SAMER SEAPORTS & TERMINALS’ı seçin).

Not: Onarım ekibi onarıma başlamadan önce onarımı reddedebilirsiniz.
Ekip onarıma başladıktan sonra onarımı reddedemezsiniz.



Otomatik e-posta – Onarım ücreti 60 Euro'dan fazla

Gerekli onarım için otomatik bir e-posta alacaksınız.

Onarım sürecinin başlaması için onay vermeniz/reddetmeniz gereklidir.



Milos uygulamasına giriş yapın

Bağlantıyı seçerek Milos'a giriş yapabilirsiniz (Kullanıcı Adı ve Şifre girin).



Milos uygulamasının ilk sayfası

Oturum açtığınızda, "Onarım yönetimi" bölümünde aşağıdaki sayfaya yönlendirileceksiniz. Terminale varmak üzere olan araçlar
ve terminal içindeki araçlar sırasıyla "Gelen araçlar" ve "Terminal içindeki araçlar" bölümlerinde yer almaktadır.



Onarımı Onayla/Reddet (1)

İncelenen/onarımı devam eden tüm üniteleri görmek için Terminal/Area Esterna'dan “TERMİNAL” seçeneğini seçin ve Arama yapın.

   Kırmızı üniteye (alet sembolü) tıklayın.

   Onarımı onaylayın veya reddedin.

•

 

•



•

 

•

•
•

Onarımı Onayla/Reddet (2)

Onarımı onaylar ve tekrar arama yaparsanız, simge sarı renge dönecektir. Bu, ünite için gümrük onayı gerektiğini ifade eder.
Gümrük işlemleri tamamlandığında simge mavi renge döner.

Ünite için gümrük onayı gerekmiyorsa, simge otomatik olarak maviye dönecektir 
Bir onarımı onaylarsanız, onu daha sonra reddedemezsiniz.

Ancak, bir onarımı reddeder ve fikrinizi değiştirirseniz, onarımı daha sonra onaylayabilirsiniz.
Onarımı onayladıktan sonra onarım tamamlanınca simgenin dışı yeşile, içi ise sarıya döner.
Burada da görebileceğiniz gibi:



Hasar/Onarım Fotoğrafları

Hasar/onarım fotoğraflarını görmek için, alet simgesini seçin, belge simgesini seçin ve yeni pencerede açılacak jpg dosyasını seçin.



Renkler Simge Açıklama

Beyaz alet sembolü olan
yeşil simge

İnceleme tamamlandı, hasar tespit edilmedi ya da müşteri onayına ihtiyaç duyulmayan
60 Euro limitinin altında bir ücret karşılığında onarım tamamlandı

Sarı alet sembolü olan
yeşil simge

Onarım tamamlandı ve müşteri onarımı onayladı

Beyaz alet sembolü olan
sarı simge

Gümrük onayı bekleniyor ve toplam onarım ücreti 60 Euro’dan
az/Müşteriden gelecek onarım onayına gerek yok

Sarı alet sembolü olan
sarı simge

Gümrük onayı bekleniyor ve toplam onarım ücreti 60 Euro’dan
az/Müşteri onarıma onay verdi

Beyaz alet sembolü olan
kırmızı simge

Gümrük kontrolü ve ardından onarım için beklemede, çünkü onarım koordinatörü
fiyat çıkarmadı ya da toplam onarım ücreti 60 Euro'dan fazla ve müşterinin

onaylaması gerekiyor

Beyaz alet sembolü olan
siyah simge

Onarılamayan ünite ya da müşteri onarımı reddetti ya da ünite demiryolu veya
karayoluyla onarılmadan çıkış yaptı ya da evrakların eksik olması/gümrük

hizmetlerinin sağlanamaması nedeniyle gümrük reddetti

Sarı alet sembolü olan
siyah simge

Onarılamayan ünite ya da ünite demiryolu veya karayoluyla onarılmadan çıkış yaptı
ve müşteri sürecin başında onarıma onay verdi ya da evrakların eksik olması/gümrük

hizmetlerinin sağlanamaması nedeniyle gümrük reddetti

Beyaz alet sembolü olan
mavi simge

Gümrük süreçleri tamamlandı/Onarım ücreti 60 Euro’dan az,
müşteri onayına gerek yok

Sarı alet sembolü olan
mavi simge

Gümrük süreçleri tamamlandı/Müşteri onarıma onay verdi

Simge renkleri (Onarım Durumu)



Gelen araçlar

Bu bölümde, Trieste terminaline varmak üzere olan üniteleri, konumlarını ve varış noktalarını kontrol edebilirsiniz.
Üst kısımdan üniteleri plakalarından da aratabilirsiniz. Ünitelerin bulunması muhtemel konumlar:

   Sopraelavata: Ana Kapıdan geçtikten sonra limanın içi
•  MAG 49: Özel Liman Bölgesi
   Verifica: Gümrük kontrolü
   Fernetti
•  Aree Comuni: Ortak Liman Bölgesi
•  Superstrada: Fernetti'den Trieste'ye giden karayolu
   Indeterminato: Ünite karayolu ile sevkiyatta
   Mare: Denizde

•

•
•

•
•



Terminal içindeki araçlar

Bu bölümde, Trieste terminalinde bulunan veya terminalden çıkış yapmış olan üniteleri, konumlarını ve varış noktalarını
kontrol edebilirsiniz. Üniteleri belirli tarihlere, plaka/konteyner numarasına, konuma vs. göre aramak mümkündür.

Örneğin, belirli bir tarih aralığında terminal içinde bulunan üniteleri kontrol etmeniz gerekirse, aşağıda gösterildiği gibi hem
"başlangıç" hem de "bitiş" tarihini ve arama kapsamını genişletmek için “her yer” anlamına gelen
"Ovunque" konumunu seçerek Arama tuşuna basmanız gerekiyor:

Konum veya tarih gibi filtreleri değiştirerek diğer istenen sonuçları elde etmek de mümkün.
Ayrıca, arama tuşunun altındaki simgeyi seçerek verileri Excel dosyasına aktarabilirsiniz.



İLETİŞİM BİLGİLERİ

Uygulama ile ilgili konular:

Ivan Giosefin     ivgio@dfds.com
Dimitrios Demiris   didem@dfds.com

Teknik (Onarım) konular

Onarım Grubu    Repair.Trieste@dfds.com
Massimiliano Sigur   masig@dfds.com




