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7.2.1 AÇIK ÇUBUK



7.3 KIRIK KABLO
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7.4 KIRIK MÜHÜR



7.5.1 YAN ÇIKINTI



7.6 KUSURLU BRANDA
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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)
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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.



TREN İÇİN GEREKLİ BELGELER

TÜRKİYE’DEN AVRUPA’YA AVRUPA’DAN TÜRKİYE’YE
Tren için gerekli gümrük 
belgeleri

Gümrük transit veya ithalat belgesi. 
Samer Nakliye Şirketi belgeleri
doğrudan Billitz’den veya müşteri
temsilcisinden alacaktır.
 

 
 
 

Yalnızca MRN numarasının ve belge 
türlerinin Samer Nakliye Şirketi’ne 
bildirilmesi yeterlidir. Eğer Trieste’den 
verilecekse fiziki belgeler gerekecektir.

Gemi için gerekli gümrük 
belgeleri
 

Gümrük transit veya ithalat belgesi. Gümrük belgesinin bir kopyası: 
yeni belge, Trieste’den verilen T1, çeşitli
karneler,...

Tehlikeli Ürünlerin taşınacağı 
durumlarda

Multi-model DGD ve güvenlik veri 
listesinin bulundurulması (üniteler 
boş dahi olsa) zorunludur. Genellikle
her ikisi de gemi tarafından alınır.
 

 
Multi-model DGD ve güvenlik veri 
listesinin bulundurulması (üniteler boş 
dahi olsa) zorunludur.



ÖZEL DURUMLAR

YUNANİSTAN:

Yunanistan’dan gelen veya Yunanistan’a giden, yine gemiyle taşınan Intermodal üniteler varsa iki ihtimal vardır:

T2L belgesiyle taşınıyorsa: EU statüsünü koruyordur

Trieste’deki Billitz tarafından bir “Scheda Magazzino” (özel durum) dosyası açılmıştır. CMR’ı ve ünitenin Trieste limanına nasıl
girdiğini beyan etmek zorunludur: Bunun için geçerli olan kanıtlar karayolundan giriş için gümrük polisinin girişte bastığı damga, 
trenle giriş için CH30, gemiyle giriş için gemi konşimentosu.

 

GRUPAJ:
Grupaj varsa doğru mühür/kaşe numarasının bulunması gerekir. Gümrük belgelerindeki mühür/kaşe numarasının 
güncellenmesi ve üzerinde gerekli gümrük damgalarının bulunması gerekir.

CEPHANE:

Eğer cephane bulunuyorsa lütfen iletişime geçiniz. Eğer bunlar boş ise özel bir izin alınması yeterlidir, 
aksi takdirde yapılması gereken özel bir prosedür bulunuyor.

NATO KARNESİ:

NATO Karnesi istenecekse bunun bildirilmesi gerekiyor çünkü alınması gereken birtakım izinler var.






