
DFDS BU MED
Intermodal

Güvenlik Rehberi



HERKES GÜVENLİKTEN
SORUMLUDUR.

ÖNCE GÜVENLİK



MERKEZ OFİS:
insanlar park yerinden ofislere ve sürücülerin
bilet gişelerine girebilir. (işletme sahası yok)

İŞLETME SAHALARI:
1 ve 3 numaralı kapılardan erişim sağlanır.
Kimlik doğrulaması gerekir.

Terminale kendi araçlarıyla girmelerine
İZİN VERİLMEYEN kişiler: Kapıya vardığınızda lütfen
SST ile iletişime geçin, bir görevli sizi içeri alacaktır.

Terminale kendi araçlarıyla girmelerine 
İZNİ OLAN kişiler: Lütfen mevcut kurallara + güvenlik
koordinasyonu sırasında kararlaştırılan kurallara uyun.

İşletme sahasındaki ışıkları her zaman açın:
araç kullanırken aracınız görünür olmasına dikkat edin.

Terminal içerisinde geçerli olan trafik kurallarına mutlaka uyun
(haritayı ve güvenlik işaretlerini dikkate alın) Özellikle:
 

- Azami hız: 20 km/h

- İŞ MAKİNALARINA HER ZAMAN YOL VERİN.
  (forkliftler, römork, tren vb.)

- Yayalara ayrılan yolları kullanın.

- Aracınızı park ederken park alanında veya park izni
  olan alanlarda olduğunuzdan emin olun.

- Genel trafik kurallarına uyun.
  (emniyet kemeri, kısa far kullanımı vb.)

ULAŞIM TALİMATLARI



GENEL KURALLAR

Kısıtlanmış bir alana girmek ve iş makinalarının yanından 
geçmek / yanına park etmek kesinlikle yasaktır.

ARAÇ KULLANIRKEN CEP TELEFONU KULLANMAK 
KESİNLİKLE YASAKTIR. Cep telefonu kullanımının dikkat 
dağınıklığına neden olduğunu lütfen unutmayın.
Yayalar yalnızca güvenli alanlarda cep telefonu kul-
lanabilir.

Çalışma saatleri içinde, molalarda ve mesai öncesinde 
alkol almak, psikoaktif madde veya başka bir 
uyuşturucu madde almak kesinlikle yasaktır.
BU MADDELER KAZA VE YARALANMA RİSKİNİ ARTIRIR 
VE BİRİNİN MENTAL VE FİZİKSEL SAĞLIĞININ TEHLİKE 
ALTINA GİRMESİNE YOL AÇABİLİR.

SİGARA İÇMEK, ATEŞ YAPMAK, YANGINA NEDEN 
OLABİLECEK HERHANGİ BİR DAVRANIŞTA BULUNMAK 
KESİNLİKLE YASAKTIR. 
- Terminal içindeki herhangi bir operasyonel alanda 
(depolarda, tehlikeli alanlarda veya yanıcı maddeler 
alanında, yakıt pompalarının yanında ve yukarıda 
belirtilen 10m'lik alanların çevresinde)
– Gemide
- Herhangi bir binanın içinde
- Herhangi bir aracın içinde

İzinsiz fotoğraf çekmek kesinlikle yasaktır..

Çöp ve atıkların özel alanların veya çöp
bidonlarının dışına atılması kesinlikle yasaktır.

Sağlık sorunuyla karşılaşılması halinde yardım
gelene kadar yaralı kişiye yardım edin.

Acil bir durumda (yangın, duman, yanık kokusu, patlama, sağlık sorunu vs.) 
hemen SST’deki ilgili kişiye ulaşın. SST'nizin irtibat kişisiyle iletişime 
geçemiyorsanız, aşağıdakilerden birine ulaşın.

En yakın SST personeli
KAPI 1 (24 saat): +39 040 9828490
ASPMAO çalışma ofisi: 800 43 53 11 

YARDIM ÇAĞIRIRKEN VERMENİZ GEREKEN BİLGİLER:
Kim olduğunuz, nereden / hangi bölgeden aradığınız (tren bölgesi, depolar, 
ofis vb.) ve acil durum hakkında detaylı bilgi. Sorulara cevap verirken sakin 
olmaya çalışın ve ilgili kişiye telefon numaranızı mutlaka verin.

TAHLİYE PROSEDÜRÜ
Sakin olun ve herhangi bir kişisel girişimde bulunmayın. 
Sadece gerekli eşyalarınızı yanınıza alın ve çıkış
noktalarını takip ederek en yakın buluşma noktasına gelin.
Hiçbir sebeple geri dönmeyin.

YANGIN ANINDA
Çevrenizdeki tüm kapıları kapatın.
Dışarıdan duman / alev gelmiyorsa, bir pencere açın ve herhangi birinin 
dikkatini çekmeye çalışın Dışarıdan duman / yangın geliyorsa pencereleri 
kapatın. 

Yardımın gelmesini beklerken yere uzanın, burnunuzu ve ağzınızı ıslak mendil 
ile koruyun.

DEPREM ANINDA
Güvenli bir yere gidin. Kapalı alandaysanız bir kapının pervazının veya sağlam 
bir masanın altına, pencerelerden veya düşebilecek nesnelerden uzakta bir 
alana gidin. Balkonda durmayın veya asansörü kullanmayın. Dış alanlarda 
şunlardan uzak tutun: binalar, duvarlar, elektrik iletkenleri.
Kepenklerin deprem sarsıntılarından korunmasını önlemek için kapıları açın. 
İlk sarsıntı sona erdiğinde, düzenli bir şekilde binadan çıkın.

SEL DURUMUNDA
Asansörü kullanmadan en üst kata çıkın ve elektrikli cihazlardan uzak tutun.
Çevreniz tamamen suyla doluysa binadan çıkmayın ve yardımın gelmesini / 
acil durumun sona ermesini bekleyin.

FIRTINA ÇIKMASI DURUMUNDA
Binanın içindeyseniz pencerelerden uzak durun. Dışarıdaysanız elektrik 
iletkenlerinden, projektörlerden uzak durun ve düşme riski olan nesnelere 
dikkat edin.

ÇALIŞMA SAHASINDA YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK
(EN AZ 2. SEVİYE):
Kirli veya fazla kullanılmış çalışma kıyafetleri 
değiştirilmeli veya yıkanmalıdır. Eğer bu kıyafetler 
yeterince görünür değilse çalışan güvenliği sağlanamaz.

ÇARPIŞMA / KAZA

DÜŞME, KAYMA ELEKTRİK ÇARPMASI SUYA DÜŞME RİSKİ

ASILI YÜK YANGIN

KORUYUCU AYAKKABILAR
(EN AZ SEVİYE 2):
Çalışma sahasında kullanılan ayakkabılar
sürekli olarak değiştirilmelidir.

BARET:
GEMİDE VE YÜK İŞLEMLERİ SIRASINDA
BARETLER SAĞLAM OLMALIDIR VE SON KULLANMA 
TARİHİNİN GEÇMEMİŞ OLMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR.
Kırılmış, kullanılmış veya son kullanma tarihi
geçmiş ekipmanlar değiştirilmelidir. 

KURALLARA UYULMAMASI DURUMUNDA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR:

1- İhtar

2- Terminale girme yasağı (Geçici veya Kalıcı)

GENEL RİSKLER VE KKE ACİL DURUM TALİMATLARI



Punto Franco Nuovo,
Trieste’deki Riva Traiana

Terminali’ndeki Davranış ve
Güvenlik Kuralları

ÖNCE GÜVENLİK



İşletme sahasındaki ışıkları her zaman açın:
araç kullanırken aracınız görünür olmasına dikkat edin.

Terminal içerisinde geçerli olan trafik kurallarına mutlaka uyun
(haritayı ve güvenlik işaretlerini dikkate alın) Özellikle:
 

- Azami hız: 20 km/h

- İŞ MAKİNALARINA HER ZAMAN YOL VERİN.
  (forkliftler, römork, tren vb.)

- Yayalara ayrılan yolları kullanın.

- Aracınızı park ederken park alanında veya park izni
  olan alanlarda olduğunuzdan emin olun.

- Genel trafik kurallarına uyun.
  (emniyet kemeri, kısa far kullanımı vb.)

ULAŞIM TALİMATLARI

MERKEZ OFİS:
insanlar park yerinden ofislere ve sürücülerin
bilet gişelerine girebilir. (işletme sahası yok)

İŞLETME SAHALARI:
1 ve 3 numaralı kapılardan erişim sağlanır.
Kimlik doğrulaması gerekir.

Terminale kendi araçlarıyla girmelerine
İZİN VERİLMEYEN kişiler: Kapıya vardığınızda lütfen
SST ile iletişime geçin, bir görevli sizi içeri alacaktır.

Terminale kendi araçlarıyla girmelerine 
İZNİ OLAN kişiler: Lütfen mevcut kurallara + güvenlik
koordinasyonu sırasında kararlaştırılan kurallara uyun.



GENEL KURALLAR

Kısıtlanmış bir alana girmek ve iş makinalarının yanından 
geçmek / yanına park etmek kesinlikle yasaktır.

ARAÇ KULLANIRKEN CEP TELEFONU KULLANMAK 
KESİNLİKLE YASAKTIR. Cep telefonu kullanımının dikkat 
dağınıklığına neden olduğunu lütfen unutmayın.
Yayalar yalnızca güvenli alanlarda cep telefonu kul-
lanabilir.

Çalışma saatleri içinde, molalarda ve mesai öncesinde 
alkol almak, psikoaktif madde veya başka bir 
uyuşturucu madde almak kesinlikle yasaktır.
BU MADDELER KAZA VE YARALANMA RİSKİNİ ARTIRIR 
VE BİRİNİN MENTAL VE FİZİKSEL SAĞLIĞININ TEHLİKE 
ALTINA GİRMESİNE YOL AÇABİLİR.

SİGARA İÇMEK, ATEŞ YAPMAK, YANGINA NEDEN 
OLABİLECEK HERHANGİ BİR DAVRANIŞTA BULUNMAK 
KESİNLİKLE YASAKTIR. 
- Terminal içindeki herhangi bir operasyonel alanda 
(depolarda, tehlikeli alanlarda veya yanıcı maddeler 
alanında, yakıt pompalarının yanında ve yukarıda 
belirtilen 10m'lik alanların çevresinde)
– Gemide
- Herhangi bir binanın içinde
- Herhangi bir aracın içinde

İzinsiz fotoğraf çekmek kesinlikle yasaktır..

Çöp ve atıkların özel alanların veya çöp
bidonlarının dışına atılması kesinlikle yasaktır.

Sağlık sorunuyla karşılaşılması halinde yardım
gelene kadar yaralı kişiye yardım edin.

Acil bir durumda (yangın, duman, yanık kokusu, patlama, sağlık sorunu vs.) 
hemen SST’deki ilgili kişiye ulaşın. SST'nizin irtibat kişisiyle iletişime 
geçemiyorsanız, aşağıdakilerden birine ulaşın.

En yakın SST personeli
KAPI 1 (24 saat): +39 040 9828490
ASPMAO çalışma ofisi: 800 43 53 11 

YARDIM ÇAĞIRIRKEN VERMENİZ GEREKEN BİLGİLER:
Kim olduğunuz, nereden / hangi bölgeden aradığınız (tren bölgesi, depolar, 
ofis vb.) ve acil durum hakkında detaylı bilgi. Sorulara cevap verirken sakin 
olmaya çalışın ve ilgili kişiye telefon numaranızı mutlaka verin.

TAHLİYE PROSEDÜRÜ
Sakin olun ve herhangi bir kişisel girişimde bulunmayın. 
Sadece gerekli eşyalarınızı yanınıza alın ve çıkış
noktalarını takip ederek en yakın buluşma noktasına gelin.
Hiçbir sebeple geri dönmeyin.

YANGIN ANINDA
Çevrenizdeki tüm kapıları kapatın.
Dışarıdan duman / alev gelmiyorsa, bir pencere açın ve herhangi birinin 
dikkatini çekmeye çalışın Dışarıdan duman / yangın geliyorsa pencereleri 
kapatın. 

Yardımın gelmesini beklerken yere uzanın, burnunuzu ve ağzınızı ıslak mendil 
ile koruyun.

DEPREM ANINDA
Güvenli bir yere gidin. Kapalı alandaysanız bir kapının pervazının veya sağlam 
bir masanın altına, pencerelerden veya düşebilecek nesnelerden uzakta bir 
alana gidin. Balkonda durmayın veya asansörü kullanmayın. Dış alanlarda 
şunlardan uzak tutun: binalar, duvarlar, elektrik iletkenleri.
Kepenklerin deprem sarsıntılarından korunmasını önlemek için kapıları açın. 
İlk sarsıntı sona erdiğinde, düzenli bir şekilde binadan çıkın.

SEL DURUMUNDA
Asansörü kullanmadan en üst kata çıkın ve elektrikli cihazlardan uzak tutun.
Çevreniz tamamen suyla doluysa binadan çıkmayın ve yardımın gelmesini / 
acil durumun sona ermesini bekleyin.

FIRTINA ÇIKMASI DURUMUNDA
Binanın içindeyseniz pencerelerden uzak durun. Dışarıdaysanız elektrik 
iletkenlerinden, projektörlerden uzak durun ve düşme riski olan nesnelere 
dikkat edin.

ÇALIŞMA SAHASINDA YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK
(EN AZ 2. SEVİYE):
Kirli veya fazla kullanılmış çalışma kıyafetleri 
değiştirilmeli veya yıkanmalıdır. Eğer bu kıyafetler 
yeterince görünür değilse çalışan güvenliği sağlanamaz.

ÇARPIŞMA / KAZA

DÜŞME, KAYMA ELEKTRİK ÇARPMASI SUYA DÜŞME RİSKİ

ASILI YÜK YANGIN

KORUYUCU AYAKKABILAR
(EN AZ SEVİYE 2):
Çalışma sahasında kullanılan ayakkabılar
sürekli olarak değiştirilmelidir.

BARET:
GEMİDE VE YÜK İŞLEMLERİ SIRASINDA
BARETLER SAĞLAM OLMALIDIR VE SON KULLANMA 
TARİHİNİN GEÇMEMİŞ OLMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR.
Kırılmış, kullanılmış veya son kullanma tarihi
geçmiş ekipmanlar değiştirilmelidir. 

KURALLARA UYULMAMASI DURUMUNDA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR:

1- İhtar

2- Terminale girme yasağı (Geçici veya Kalıcı)

GENEL RİSKLER VE KKE ACİL DURUM TALİMATLARI



“ÖBB Infrastructure AG Wels” Terminallerinde
Uyulması Gereken Davranış Kuralları

ÖNCE GÜVENLİK



Ön açıklama
ÖBB Infrastructure AG Terminallerinde Uyulması Gereken Davranış Kuralları 
bağlayıcı maddeler içermektedir ve terminal dâhilinde, yaya halde veya bir 
araçtayken uyulması gereken tüm kuralları kapsamaktadır. Davranış 
Kurallarının amacı, terminaldeki işlemlerin güvenli bir şekilde ve yasal 
gerekliliklere uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır.

ÖBB Infrastructure AG Terminallerinde Uyulması Gereken Davranış Kuralları, 
Avusturyalı İşçileri Koruma Yasası'nın 8. Bölümü uyarınca işverenlerin 
koordinasyonunun temelini oluşturmaktadır ve terminal kullanıcılarına 
yönelik yayınlanacak talimatlar için bir temel olarak kullanılmalıdır.

1 İlkeler
ÖBB-Infrastruktur AG'nin işlettiği kombine yük taşımacılığı terminalleri 
(bundan böyle "INFRA-Terminalleri" olarak anılacaktır) demiryolu 
tesisleridir. Demiryolu tesislerine giriş ve bu tesislerde sergilenecek her 
türlü davranış, 1957 tarihli Avusturya Demiryolu Yasası (EisbG) ve 
Avusturya Demiryolu Güvenliği Yönetmelikleri (EisbSV) ile düzenlenmiştir. 
Bu meyanda, bu, prensipte sadece genel ulaşım kullanımına hizmet eden 
alanlara özel izin (izin kartı) olmaksızın girilebileceği anlamına gelmektedir.

Kural ihlalleri olması halinde 1957 Demiryolu Yasası hükümlerine göre 
yaptırım uygulanacaktır.

ROLA (tırların çekicileriyle birlikte vagonlar üzerinde taşındığı sistem): 
ROLA kullanıcıları, sadece trenin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında, 
demiryolu çalışanlarının gözetiminde ve sadece trenin yüklenmesi / 
boşaltılması için zaruri olduğu ölçüde ray alanına dikkatli davranarak 
girebilirler.

2 Çalışanların korunması / koordinasyonu
İşçilerin Korunması Yasasının (ASchG) 8. Bölümü uyarınca, etkilenen 
işverenler, güvenlik ve sağlık koruma hükümlerini uygularken işbirliği 
yapmak durumundadır. Terminalde iki veya daha fazla işverenin çalışanı 
görevlendirilmişse, her bir işveren bu Davranış Kuralları ile ilgili bilgileri 
çalışanlarına aktarmakla yükümlüdür.

İşveren, terminalde ilgili faaliyet için geçerli olan tüzük, yönetmelik, 
standart ve talimat hükümlerine göre kendi çalışanlarını korumak için 
alınması gereken önlemlerin uygulandığından ve bunlara uyulduğundan 
emin olmalıdır. İşveren, çalışanlarına ÖBBInfrastruktur terminalinde mevcut 
olan tehlikeler ve gerekli koruma mekanizmaları ve önlemleri hakkında 
yeterli bilgi ve doğrulanabilir talimatlar verilmesini sağlayacaktır ve ayrıca 
bu tür koruma önlemlerine uyulup uyulmadığını izleyecektir. 
ÖBB-Infrastruktur terminalleri için geçerli güvenlik ve sağlık koruma 
belgeleri, terminal müdürünün ofisinde incelenmek üzere mevcuttur.

3 Ayrıntılı Davranış Kuralları
Demiryolu Yasası kapsamında ve terminalin çalışanların korunması 
gerekliliklerine uygun olarak düzenli çalışması için ayrıntılı bir Davranış 
Kuralları çerçevesi aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca, İşçileri Koruma Yasası'nın 
14. Bölümü uyarınca talimatların yayınlanmasına yardımcı bir unsur olarak 
hizmet etmektedir.

Davranış Kuralları, "INFRATerminalleri" olarak adlandırılan demiryolu 
tesislerinin sınırları dâhilinde sergilenen davranışları yönetmektedir. 
"Davranış Kurallarına" ve ayrıca terminaller tarafından şart koşulan özel 
davranış kurallarına (tabelalar, bildirimler), özel bir talepte bulunulmaksızın 
uyulmalıdır.

4 Giriş / kayıt
Terminale giriş yol gösteren tabelalarla gösterilmiştir. Giriş izni yalnızca 
INFRATerminal'in kullanıcıları ve çalışanlarına verilir ve bu izin 
faaliyetlerinin süresiyle sınırlıdır. Terminal personeline kayıt yaptırmak 
zorunludur ve en geç terminale girdikten (giriş yaptıktan) hemen sonra 
(kapıda, bankoda, vb.) yapılmalıdır!

INFRATerminal'e yetkisiz erişim veya INFRATerminal'de izinsiz bulunma 
durumunda hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. Ebeveynler 
çocuklarından sorumludur. Her durumda, INFRA Terminallerine yapılacak 
ziyaretlerde terminal yönetimi ile mutabık kalınmalıdır. Ziyaretçiler terminal 
binalarında yalnızca izin alarak ve terminal yönetiminin önceden yayınlamış 
olduğu talimatlarına tabi olarak bulunabilirler. Ziyaretçiler, terminal 
yönetimine derhal kayıt yaptırmalı ve ziyaretlerini tamamlayıp terminalden 
ayrılmadan önce aynı şekilde çıkış kaydı yaptırmalıdırlar. Geçerli bir izin 
kartı olsa bile, halkın erişimine açık olmayan alanlara ancak gözetmen ile 
temasa geçildikten ve tehlikeler hakkında detaylı bir şekilde 
bilgilendirildikten sonra girilebilir.

5 Koruyucu giysiler
Terminal genelinde gerekli kişisel koruyucu giysiyi (PPC) giyme 
yükümlülüğü bulunmaktadır. Her durumda, yüksek görünürlüğe sahip 
giysiler ve iyi kavrama özelliğine sahip, uygun, sağlam, geniş ve alçak 
tabanlı ayakkabılar giyilmelidir. Tahta tabanlı ayakkabı giyilemez. Elleçleme 
makinelerinin etrafındaki tehlike bölgesinde ve benzeri tehlikeli yerlerde 
koruyucu kask takma zorunluluğu vardır. PPC (kişisel koruyucu kıyafetler) 
uygun durumda olmalıdır (temiz, kullanım süresi dolmamış, yıpranmamış, 
vb.). Vücudun üst bölümünde kıyafet olmadan faaliyet yürütmek son derece 
tehlikeli ve bu nedenle yasaktır.

6 Trafik kuralları
Dikkat, terminal faal durumda!

Terminal, Avusturya Karayolu Trafik Yasası kapsamında kamuya açık bir 
trafik bölgesi değildir ve bu nedenle özel davranış biçimlerinin 
uygulanmasını gerektirir. Terminal, insanlar, karayolu ve demiryolu taşıtları 
için trafik bölgelerinin yanı sıra elleçleme cihazlarından oluşur ve kombine 
taşımacılık için birim yüklerin elleçlenmesi amacına hizmet eder.

Karayolları Trafik Yasası, aşağıdaki istisnalar dışında terminal dâhilinde 
geçerlidir: forkliftler (çatallı kaldırıcılar), vinçler, terminal çekici üniteleri ve 
demiryolu araçları önceliğe sahiptir.

Lütfen yol gösteren levhalara ve ayrıca zemin işaretlerine dikkat ediniz.

Demiryolu araçları:
- Her zaman önceliğe sahiptir,
- Görüşe göre değil sinyallere göre sürülür,
- Aniden duramaz,
- Işıkları olmayabilir,
- Her iki yönden gelebilir ve
- Özellikle yerde kar varken çok fazla ses çıkarmaz

7 Genel emniyet kuralları
Herhangi bir riske neden olmayınız, güvenliği tehlikeye atacak her türlü 
eylem veya ihmal yasaktır!

Özellikle araç kapılarını açarken veya araçlardan inerken her zaman 
karayolu, demiryolu araçlarının ve vinçlerin hareketine dikkat ediniz!

Taşıt yolunda yürürken, özellikle birim yüklerin veya araçların arkasından 
çıkarken özel dikkat gösteriniz.

Olumsuz hava koşullarında (rüzgâr, sis, yağmur, kar) ve karanlıkta özel 
dikkat gösteriniz.

Her işveren ve her çalışan, çalışanlarını koruma yükümlülüklerini yerine 
getirmelidir. Kazaları önleme konusunda herkesin bir yükümlülüğü 
bulunmaktadır.

8 Talimat verme/yayınlama gücü
Her zaman demiryolu, terminal ve ROLA'ya eşlik eden personelin 
talimatlarına uyunuz. Daima yürütme makamları, acil servisler ve gümrük 
makamlarının temsilcilerinin emirlerine riayet ediniz.
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9 Sigara içme, çıplak/kontrolsüz alevler
Birim yükler için elleçleme alanının tamamında ve ayrıca araçların içerisinde 
sigara içmek yasaktır!

Terminal alanının tamamında nesnelerin yakılması, yemek pişirilmesi veya 
ızgara yapılması, çıplak/kontrolsüz alev ve ateş yakılması yasaktır.

10 Birim yüklerinin park edilmesi / depolanması
Park etme, terminal yönetiminin onayına tabidir ve sadece belirlenen 
alanlarda park yapılmasına izin verilir. İzin görünür şekilde araca 
yapıştırılmalıdır.

Birim yüklerinin ve şasinin depolanması terminal yönetiminin onayını 
gerektirir. ROLA-Kamyonlar sadece belirlenen alanlara park edilebilir.

11 Cep telefonu / yeni medya
Araçlar hareket halindeyken cep telefonlarının / Tablet PC'lerin veya 
kulaklıkların kullanılması yasaktır.

12 Alkol / ilaçlar
Terminale girerken ve terminalde geçirilen süre boyunca, tüm kişiler iş 
güvenliğini tehlikeye sokabilecek ve/veya kendilerini veya diğer insanları 
riske atabilecek maddelerin etkisinden tamamen uzak olmalıdır. Bunlara 
alkol, uyuşturucu ve ilaçlar dâhildir (talimat kitapçığına bakınız).

Yukarıda belirtilen maddelerin terminal dâhilinde tüketilmesi veya 
bulundurulması yasaktır.

13 Yangın güvenliği / ilk yardım
Lütfen yangın güvenliği uyarılarına dikkat ediniz ve yangın güvenliği 
yönetmeliklerini okuyunuz. Bu dokümanlar, terminalin emniyetli çalışması, 
tehlikelerden nasıl kaçınılacağı ve yangın çıkması durumunda hasarın nasıl 
azaltılacağı ve yangın durumunda ne yapılması gerektiği ile ilgili önemli 
bilgiler sağlar.

14 Temizlik
Temizlik, güvenlik demektir! Her kişinin terminali temiz tutma yükümlülüğü 
bulunmaktadır. Lütfen terminalin temiz tutulmasına yardımcı olunuz, 
sağlanan çöp kutularını kullanınız ve özellikle yağ ve yakıt içeren herhangi 
bir kirlilik oluşturmaktan kaçınınız.

15 Trafik rotalarının tıkanmasına engel olunuz
Tüm acil durum girişleri ve yolları engellerden ve olası tıkanmalardan 
arındırılmalıdır. Geçiş yolları bloke edilemez.

16 Motoru kapatınız
Lütfen teslimat işlemleri ile ilgilenirken ve/veya birim yükleri alırken, 
beklerken veya park halindeyken aracın motorunu kapatınız.

17 Personelin uygunluğu
Araçları veya cihazları kullanan kişiler, bunları kullanmak için uygun şekilde 
eğitilmeli ve yetkilendirilmelidir.
Uygun sertifikalar talep edildiğinde mutlaka gösterilmelidir.

Terminalde sadece kendilerine verilen görevleri yerine getirmek üzere 
kişisel, teknik ve dilbilimsel açıdan kısıtlama olmaksızın uygun olan 
personel görevlendirilebilir.

18 Demiryolu elektrifikasyon ekipmanları
Katener (elektrik enerji hattı) ile doğrudan temas olmaksızın elektrik 
şimşekleri de mümkündür.

- ÖLÜM TEHLİKESİ!

Demiryolu elektrifikasyon ekipmanlarının tüm parçalarının canlı olduğu 
varsayılmalıdır. Bu nedenle, güvenlik nedeniyle lütfen bunlarla aranızda en 
az 3 metre mesafe bırakınız. Bu güvenlik mesafesinin etkisi, nesneler veya 
vücut uzuvları ile azaltılmamalıdır. Bu demiryolu elektrifikasyon 
ekipmanlarına güvenlik mesafesini korumadan yaklaşmak veya ekipmana 
dokunmak son derece tehlikeli olabilir ve bu nedenle de yasaktır. Güvenlik 
mesafesini korumanın mümkün olmadığı durumlarda, terminal yönetimi ile 
bir anlaşmaya varılmalıdır.

Elektrikli ekipman taşıyan / destekleyen direklere çıkmak yasaktır.

19 Birim yük / biniş araçları ve birim yükler üzerinde çalışma
Terminal yönetiminin açık izni olmadan, özellikle biniş araçları ve birim 
yüklerini içerecek şekilde birim yükü üzerinde çalışmak (örneğin yükün 
sabitlenmesi, yük sabitleme mekanizmalarıyla manipülasyon, yükün 
düzenlenmesi) yasaktır. Nedeni: Canlı demiryolu elektrifikasyon ekipmanları 
nedeniyle olası risk mevcuttur.

ROLA:Kayışların bağlanması veya yükün düzenlenmesi yoluyla planlı bir 
ek kamyon emniyetinin sağlanması, demiryolu elektrifikasyon 
ekipmanlarının tehlike bölgesi dışında gerçekleştirilecektir.

20 (Tır) kamyonları, arabalar için sürüş kuralları
Terminaldeki trafik işaretlerine, zemin işaretlerine ve yol gösteren 
tabelalara uyulmalıdır.

Terminalden sadece belirlenmiş ve tabelalarla işaretlenmiş trafik 
bölgelerinden ilerlemek suretiyle geçebilirsiniz.

Terminalden araç ile geçerken, özellikle (yağmur, sis, kar vb.) olumsuz hava 
koşullarında ve karanlıkta, trafiğin yönü ve ekipmanın incelikli özellikleri 
nedeniyle lütfen özel dikkat gösteriniz.

Bunun için açık bir talimat verilen ve bir gözetmenin bulunduğu haller 
dışında, (tır) kamyonlarının geriye döndürülmesi yasaktır.

Lütfen konteyner forkliftlerinin, portal vinçlerinin ve diğer araçların 
yanından geçerken aranızda uygun bir güvenlik mesafesi bırakınız.

Trafik bölgelerinde araç sürerken ve terminalde birim yükleri bırakırken, 
lütfen en yakın raydan en az 2 metre uzakta durmaya dikkat ediniz ve sınır 
çizgilerini veya engellenen alanları geçmekten veya bunların üzerinden 
(içeri doğru) sarkmaktan kaçınınız.

Araçlar ve iş ekipmanları doğru şekilde çalıştırılmalıdırlar! Kullanım 
talimatlarına göre doğru ve profesyonel bir şekilde kullanılmalıdırlar.

21 Askıya alınan yükler
Askıya alınan yüklerin altında yürümeyiniz veya araç sürmeyiniz. Askıya 
alınan yüklerin altında ve tehlike bölgesinde durmak yasaktır (elleçleme 
cihazının hareketleri nedeniyle askıdaki yük düşebilir).

22 Rüzgâr riskleri
Kuvvetli rüzgâr esmesi durumda terminaldeki konteyner depolama alanına 
girmek yasaktır. Terminal, tehlikeli bölgelere erişimi engelleyebilir.

23 Yaya yolları
Prensip olarak, terminal dâhilinde yalnızca genelin kullanımına açık olan 
yollarda ve tesislerde yürüyebilirsiniz. Belirli yollar tayin edilmişse, yalnızca 
bu yolları kullanabilirsiniz.

Bu nedenle, tayin edilmemiş yollardaki arka yolları / kestirme yolları 
kullanmak ve demiryolu tesislerini geçmek son derece tehlikeli ve yasaktır!

Lütfen terminal binasındayken, özellikle trafik yollarının yakınında iken, her 
zaman önlem alınız ve özel dikkat gösteriniz.

‘‘ÖBB INFRASTRUCTURE AG WELS’’ TERMİNALLERİNDE UYULMASI GEREKEN DAVRANIŞ KURALLARI



Raylar boyunca yürümeye sadece zemin işaretlerinin dışında izin verilir. 
Herhangi bir zemin işareti göremiyorsanız, en yakın raydan en az 2 metre 
uzakta durunuz.

ROLA: Yükleme sırasında (kamyonların yaklaşması ve/veya kalkması; 
yüklerin emniyete alınması), raylar boyunca sadece özel bir dikkatle ve 
demiryolu personelinin gözetiminde yürümeye izin verilir.

24 Raylar
Rayların üzerinde yürümek son derece tehlikelidir ve bu nedenle 1957 
tarihli Demiryolu Yasasına göre yasaktır.

Rayların yanındaki yol alanındaki zemin işaretlerinin üzerinden geçilemez 
ya da bu işaretler eğilemez. Herhangi bir zemin işareti göremiyorsanız, en 
yakın raydan en az 2 metre uzakta durunuz.

ROLA: Raylar arasında durmaya sadece tekerlek takozlarının takılması / 
sökülmesi amacıyla izin verilir.

ROLA: Yakındaki demiryolu ve karayolu trafiği olasılığından dolayı, eşlik 
eden vagonun yanına sadece itina ile ve demiryolu personelinin 
gözetiminde rayların yanından yürünerek yaklaşılabilir.

ROLA: Rayların yanında ve karayolu trafiğinin olduğu alanlarda durmaya 
sadece ROLA üzerindeki ulaşımla doğrudan ilişkili ise, sadece kesinlikle 
gerekli olduğu ölçüde ve dikkatli olunması koşuluyla izin verilir. Raylarda 
(rayların arasında) durmak veya rayların, makasların, makas 
mekanizmalarının vb. üzerine basmak yasaktır.

Raylı araçlara yaklaşırken veya onları geçerken özel dikkat gösteriniz. 
Lütfen en yakın raylardan en az 2 metre uzakta durunuz ve zemin 
işaretlerine dikkat ediniz.

Demiryolu araçlarının yanından geçerken açık kapılar, yerinden kaymış 
yükler, çok geniş sevkiyatlar, hatalı vagonlar, çırpınan vagon kapakları, 
gevşek kablolar vb. düzensizlikler risk oluşturabilir. Lütfen bu tür 
düzensizlikleri terminal personeline bildiriniz.

25 Ray benzeri demiryolu geçişlerinin kullanılması
ütfen ray benzeri demiryolu geçişlerini kullanırken özel dikkat gösteriniz. 
Rayların geçişine sadece tabelalarla işaretlenmiş noktalarda ve demiryolu 
araçları üzerinde olmadığı sürece izin verilir. Yaklaşmakta olan demiryolu 
araçlarına özel dikkat gösteriniz!

Trafik ışıklarına uyulmalıdır. Çalışmıyorlarsa, lütfen terminal personelinin 
talimatlarına uyunuz.

Araçlar yaklaşırken veya hareket eden araçların hemen arkasından ray 
benzeri demiryolu geçitlerinin kullanılması ve ayrıca ray benzeri demiryolu 
geçitleri üzerinde durulması yasaktır.

Uyarı sinyallerine derhal uyulmalıdır!

26 Asfaltlı trafik bölgelerindeki raylar (gömülü demiryolu hatları)
Gömülü rayların üzerinden sadece terminal personelinin talimatı üzerine ve 
karayolu taşıtları ile geçilebilir.

27 Demiryolu araçları, birim yükler
IDemiryolu araçlarına binmek, yük vagonları boyunca yürümek veya yük 
vagonlarını geçmek yasaktır.

ROLA: Kamyona binmek / kamyondan inmek amacıyla alçak tabanlı yük 
vagonlarına binilmesi izin dâhilindedir.

Demiryolu taşıtlarına üzerine tırmanmak, araçların altından emekleyerek 
geçmek, tampon veya kaplinlerin (bağlantı noktalarının) üzerinden 
atlamak yasaktır.

ROLA: Rayları geçerken hareketsiz araçlardan kaçınılmalıdır, bu nedenle 
onlardan en az 10 metre uzakta olmanız gerekmektedir. Araçlar tek tek 
veya gruplar halinde bırakılmışsa, münferit araçlar veya araç grupları 
arasında en az 20 metrelik bir mesafe bırakılmış olmalıdır.

Vinçlere veya elleçleme cihazlarına tırmanmak yasaktır.

Terminal yönetiminin açık izni olmadan birim yüklere tırmanmak yasaktır. 
Nedeni: Canlı demiryolu elektrifikasyon ekipmanları nedeniyle olası risk 
mevcuttur.

28 Elleçleme
Karayolu taşıtlarının sürücüleri, terminal personeli tarafından aksi 
belirtilmedikçe, birim yükleri teslim etme ve toplama görevleri dışında 
herhangi bir işlem yapamazlar.

Güvenlik nedeniyle vinçler ve elleçleme cihazları ile aranızda yeterli bir 
mesafe bırakınız.

Lütfen özellikle binerken ve inerken kamyon, forklift ve vinç trafiğine dikkat 
ediniz.

Birim yükler yalnızca kamyon sabitken ve kamyon şoförü ile yetkili terminal 
personeli arasında koordineli bir şekilde elleçlenebilir. Kamyon şoförü, sağ 
kolunu kaldırarak yüklemeye hazır olduğunun sinyalini verecektir.

Konteyner forklift sürücüsüyle iletişim, yalnızca elleçleme cihazı sabitken 
kurulabilir. Elleçleme cihazına yaklaşırken forklift sürücüsü tarafından 
görüldüğünüzden daima emin olunuz. Konteyner forkliftinin hemen 
yakınında durmak ve hareket halindeki bir elleçleme cihazına yaklaşmak 
yasaktır. Dikkat: Konteyner forkliftlerinin kör noktaları (sınırlı görüş alanları) 
olduğunu unutmayınız. Forkliftlerin tehlike bölgesinden uzak durunuz! 
Tehlike bölgesi, bir iş ekipmanının içinde veya çevresinde bulunan 
çalışanların güvenliğinin veya sağlığının risk altında olduğu (veya 
olabileceği) alan anlamına gelmektedir.

Her zaman elleçleme ekibi tarafından görüldüğünüzden emin olunuz. 
Yükleme/boşaltma sırasında vinç ve forklift operatörlerinin her zaman görüş 
alanınızda olduğundan emin olunuz.

Prensip olarak, bekleme süreleri kamyonun içinde değil ancak hemen 
yakınında geçirilmelidir. Sürücüler terminalde kaldıkları süre boyunca 
güvenli bir alanda kalmalı, terminal faaliyetlerine dikkat etmeli (elleçleme, 
trafik, vb.), gerekirse güvenli bir alan bulmalı (asılı yükler, trafik, diğer 
riskler) ve her zaman vinç donanımı ile arasında güvenli bir mesafe 
bırakmalıdır.

Operasyonel
Yarı römorklar ve yük nakil kasaları yalnızca belirlenmiş ve etiketlenmiş 
depolama alanlarına ve terminal personelinin talimatlarına göre bırakılabilir.

Kamyon sürücüleri tarafından yapılacak yükleme veya boşaltma için 
hazırlık:
- TDoğru ayırma/bağlama ve ayrıca yükün karayolu taşıtından/taşıtına 
uygun şekilde bağlanması/bağlantısının kesilmesi, özellikle güvenlik 
cihazları da dâhil olmak üzere sabitleme cihazlarının sökülmesi ve 
kurulması ve demiryolu veya karayolu taşımacılığı için daha fazla hazırlık 
yapılması (örneğin, destek ayaklarının ve yanal ve arka alt korumaların 
ayarlanması), kamyon sürücüsü tarafından ve kendi sorumluluğunda 
yapılmalıdır.

- Kilitleri yalnızca doğrudan vinçle kaldırmadan önce çözünüz ve birim yükü 
monte ettikten hemen sonra kapatınız.

- arı römorklarda, yan ve arka alt korumaları katlayınız ve sabitleyiniz, 
havalandırma ekipmanlarını gerektiği gibi kullanınız.

Kamyon şoförü, sağ kolunu kaldırarak yüklemeye hazır olduğunun sinyalini 
verecektir.
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- Yönetsel
Sürücü, imzasını vererek
- terminalin davranış kurallarını bildiğini ve bunları anladığını,
- konteyner / yük nakil kasasının uygun şekilde ve talimatlarına uygun 
olarak monte edildiğini (takıldığını),
- konteynerin / yük nakil kasasının / yarı-römorkun sayısı, türü ve 
uzunluğunun sıraya göre aktarma merkezinin notunda girilen ile eşleştiğini 
ve tanımlanan birim yükünü kabul ettiğini,
- konteyneri / yük nakil kasasını toplama aracına sabitleyeceğini 
(sabitlediğini),
- araç için izin verilen maksimum ağırlık, aks ağırlıkları, uzunluk, genişlik ve 
yüksekliğin konteyner / yük nakil kasası / yarı römork eklenmek suretiyle 
aşılmadığını,
- karayolu ile ileri taşımacılığın bir parçası olarak ulaşım şartlarına ve 
karayolu trafik düzenlemelerine uymak ile yükümlü olduğunu,
-  terminalden ayrılırken aracın ve yükün karayolu trafiğine girmek için 
güvenlik şartlarını sağladığını onaylamış sayılır.

29 Olaylar / raporlama
Temel prensip: Herkesin, her türlü yaralanma, yangın, kaza, madde sızıntısı 
(buharlar, sıvılar, gazlar, toz gibi katı maddeler) gibi olay ve durumları derhal 
terminal yöneticisine veya amirine bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Belli başlı güvenlik önlemleri ve acil bir durumda yapılması gerekenler:
- Olay yerinden uzak durunuz veya mümkün olduğunca kısa bir süre orada 
kalınız!
- Tehlike bölgesini rüzgâr yönünü dikkate alarak terk ediniz!
- Olayı derhal bir terminal yöneticisine veya gözetmene bildiriniz; size 
verilecek talimatları almak için bekleyiniz!
- Sızdıran musluklar veya valfler, tıslama sesleri veya belirgin kokuların 
tespit edildiği araçlara veya birim yüklere yaklaşmak yasaktır.
- Kaçak maddelere (buharlar, sıvılar, gazlar, toz gibi katı maddeler) 
dokunmayınız ve/veya mümkün olduğunca onları solumaktan kaçınınız.
- Sağlık sorunları yaşamanız halinde hemen bir doktora başvurunuz.

30 Diğer aktiviteler
Doğrudan terminalin işleyişi ile ilişkili olmayan faaliyetlere (örneğin 
malların bir kamyondan diğerine yeniden yüklenmesi, mobil vinç 
kullanılması) sadece terminal yönetiminin açık izni ile izin verilir.

31 Diğer hükümler
Kanunlar, yönetmelikler ve resmi gereklilikler gibi yasal hükümlere 
uyulmalıdır (örneğin İşçilerin Korunması Yasası, Tehlikeli Malların Taşınması 
Yasası, Konteyner Güvenliği Yasası, vb.).

32 Yaptırımlar
Bu Davranış Kurallarının ihlal edilmesi durumunda, ÖBB-Infrastruktur AG 
Terminal Hizmeti Avusturya, rahatsızlık yaratan kişilerden terminali terk 
etmelerini isteme ve/veya onlara terminal yasağı koyma hakkını saklı tutar. 

ÖBB-Infrastruktur AG, bu hükümlere uyulmaması sonucunda meydana 
gelebilecek hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sorularınız ve daha fazla bilgi için lütfen terminal yönetimi ile iletişime geçiniz.
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Güvenlik Kuralları - Bettembourg Terminali

ÖNCE GÜVENLİK



GÜVENLİK KURALLARI - BETTEMBOURG TERMİNALİ

- Trafik kurallarına dikkat edin
- Sağa öncelik verin
- Demiryolunu geçmeyin

Hız limiti 30 Km/h

Makinelerin taşınmasına mutlak öncelik

Güvenlik yeleği ve güvenlik 
ayakkabıları zorunludur
- E, F, J bölgelerinde kask takma 
zorunluluğu vardır

Alkol ve narkotik maddeler 
tüketmek yasaktır

CCTV Numarası 1054/2016

Zorunlu çıkış testi

Taşıma alanında sadece ikili kilitlerin 
manipülasyonu

Nzin verilen alanlar dışında
sigara içmek yasaktır

Bekleme süresi boyunca motoru kapatın ve 
el frenini çekin

Çift park etmek yasaktır

Yarı römorkun park edilmesi:
- Süspansiyonlardaki havayı serbest bırakın
- Park frenini devreye sokun

Temizlik ve atık ayırmaya
saygı gösterin

Sarı çizgiyi geçmek yasaktır

Taşıma sırasında kabinde kalma yasağı

Beklemek yasaktır

Bu talimatlara uyulmaması durumunda
siteye erişiminiz yasaklanacaktır!



Paskov Terminali Tesislerinde
Hareket İçin Güvenlik Talimatlari

ÖNCE GÜVENLİK



Konteyner yükleyici vinçler, diğer karayolu araçlarına nazaran 
önceliğe sahiptir ve demiryolu araçlarının daima önceliği vardır.

- 1 no'lu kapıdaki bariyerin önünde durmak (giriş ve çıkış için geçerli)

- Emniyet görevlisi bekçilerin talimatlarına uymak ve istenilen belgeleri 
sunmak

- Tüm tesis içerisinde azami hız sınırı olan 20 km/h uymak

- Araç kabini dışarısında uygun ayakkabı giymek, fosforlu yelek giymek ve 
koruyucu baret takmak

- Yürüme esnasında dikkatli olmak, vinçlerin ve karayolu araçlarının 
yakınına gelmemek

- Tesise giriş ve çıkış sonrasında kayıt görevlisine gitmek, belgeleri 
düzenlemek ve mütekaiben yapılacak işler konusunda anlaşmak

- Tesis alanlarında, konteyner vinç sahası görevlisinin veya yetkili AWT 
personelinin talimatlarına uymak

- Vinç operatörü ile güvenli bir boşaltma/yükleme konusunda anlaşmak - 
sözlü olarak, telsiz ile

- Dikkatli davranmak, diğer şahıslar, vinçler, diğer taşıtlar ve teknik ekipman 
ile çarpışma olmayacak şekilde araç kullanmak

- Römorka yüklü konteyneri güvenli şekilde sabitlemek, yüklü römorku 
güvenli şekilde sabitlemek

- Terminal tesisleri içerisinde durma ve duraklama, sadece konteyner 
(römork) yükleme ve boşaltma için gerekli olan süre boyunca, veya 
konteyneri ve römorku güvene alma için gerekli olan süre boyunca 
mümkündür.

- Dispeçer şefinin izni olmadan tesis içerisinde park etmemek

- Terminal alanı yüzeyi, iklim şartları ve diğer şartlara uygun sürüş yapmak

- Aracı terk etmeden önce, aracın kimseye zarar vermemesi için gerekli olan 
tedbirleri almak

PASKOV TERMİNALİ TESİSLERİNDE HAREKET İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI

- Araç ile demiryolu geçitlerinde durmamak, raylardan 3 m uzaklık kuralına 
uymak ve demiryolu araçlarına binmemek

- Şayet kaldırılmış konteynerin altından çıkmıyorsa, konteyner yükleme ve 
boşaltma esnasında aracın kabinini terk etmek

- Asılı konteyner ve römorkların altına ve yakınına gitmeme

- Yangın, kaza, iş kazası ve tehlikeli madde kaçaklarını engellemek için 
alınan kurallara uymak



Sürücüler, Ziyaretçiler ve Yükleniciler için
Hafen und Güterverkehr Köln AG (HGK)

ÖNCE GÜVENLİK



SÜRÜCÜLER, ZİYARETÇİLER VE YÜKLENİCİLER İÇİN

- HGK, terminal binasında geçirdiğiniz süre boyunca maruz kalacağınız mal 
kaybı ve/veya hırsızlık olaylarından sorumlu değildir.

TERMİNALE GİRMEDEN ÖNCE
-Terminale girmeden önce, sürücüler şasinin işlerliğini kontrol etmelidir. 
Arızalı veya hatalı şasi olması durumunda, HGK yüklemeyi reddedebilir.
- Park şeritlerinde motor kapatılmalıdır.
- Girişte ve çıkışta geri gitmek yasaktır.

Tehlikeli malların taşınması durumunda:
- Gerekli ADR (Karayolu ile Uluslararası Tehlikeli Madde Taşıma ile ilgili 
Avrupa Antlaşması) sertifikası, ADR'ye göre yazılı talimat ve ADR'ye göre 
taşıma belgesi, kontrol için elleçleme konteynerinde gösterilmelidir.
- Aracın uyarı plakaları teslimattan sonra kapatılmalı veya toplamanın 
akabinde açılmalıdır.

GENEL TERMİNAL KURALLARI

Uygulamanın Kapsamı: 
KV Terminal Köln Nord Franz-Grei -Straße 8 50735 Köln

UYGULAMA
Terminal yönetmeliklerinin uygulanması Hafen und Güterverkehr Köln AG 
(bundan böyle "HGK" olarak anılacaktır) personeli tarafından kontrol 
edilmektedir. Personelimiz tarafından verilen talimatlara uyulmalıdır.

ARAÇ MUAYENELERİ
Araçlar, terminal binası dâhilinde rastgele kontrollere tabi tutulabilir. 
Yürürlükte olan güvenlik yönergelerine ve uygulamada ise, geçerli tehlikeli 
mal düzenlemelerine uymayan araçlar reddedilebilir ya da bir yükleme 
biriminin devri / kabulü reddedilebilir.

YAPTIRIMLAR
HGK, terminal kurallarının ihlallerini kayda geçirme, müşterinizi / işvereninizi 
bilgilendirme, yüklemeyi veya boşaltmayı reddetme ve ek olarak terminal 
yasağı koyma hakkını saklı tutar.

KAZA ANINDA YAPILACAKLAR
Kaza yeri emniyete alınmalıdır. Bireylerin yaralanması veya yükleme 
üniteleri, ekipmanlar, binalar ve üst yapılarda hasar olması durumunda,
HGK liman personeli veya terminal yönetimi telefonla (+49 221 390 2870) 
bilgilendirilmelidir. Sürücü kaza yerinden ancak kişisel bilgileri ve plaka 
numaraları kaydedildikten, hasar raporu düzenlendikten, sigorta verileri 
kaydedildikten ve tüm hasarlar fotoğraflarla belgelendikten sonra HGK 
çalışanının izni ile ayrılabilir.

GÖZETİM
Terminal alanının tamamı gözetim altında tutulmaktadır. Bu alana 
girildiğinde, gözetim kısıtlama olmaksızın kabul edilmiş sayılır.

SÜRÜCÜLERİN / ZİYARETÇİLERİN / YÜKLENİCİLERİN ERİŞİMİ
- Terminalin yer aldığı arazinin içerisine giriş / sürüş öncesinde kayıt 
yaptırmak zorunludur ve elleçleme konteyneri içerisinde gerçekleşir. 
- Her kamyon sürücüsü, yükleme ünitesinin teslimi / toplanması için gerekli 
belgeleri elleçleme konteynerinde teslim etmeli veya kabul etmelidir.
- Ziyaretçiler için park imkânı check-in (kayıt) konteynerinde mevcuttur.
- Terminale girişte tehlike uyarı ışıkları açılmalıdır. 
- Terminalde tehlikeye neden olabilecek, tehlike oluşturabilecek, trafiği 
aksatabilecek veya engelleyebilecek şekilde davranmak kesinlikle yasaktır.
- Ziyaretçiler, ziyaretin sonunda check-in (kayıt) konteynerinde çıkış yapmak 
zorundadır. 
- Terminale girişte risk kişinin kendisine aittir.

Özellikle raylarla bırakılan güvenlik mesafelerine uyulmalıdır. 
Ray alanına yetkisiz erişim yasaktır. Vagonların izinsiz 
yüklenmesi veya boşaltılması yasaktır.

Kargo elleçleme alanının tamamında sigara içmek, ateş ve 
çıplak ışık kullanmak yasaktır.

Askıya alınmış yüklerin altında adım atmak veya araç 
sürmekten mümkün olduğu kadar kaçının ve bu alanlardan 
olabildiğince uzak durun.

Terminal dâhilinde alkollü içecek veya diğer bağımlılık yapan 
maddelerin tüketilmesi/kullanılması yasaktır.

Doğru bağlama ve sökme ve ayrıca yükleme birimlerinin ceza aracına veya 
aracından doğru şekilde bağlanması, özellikle emniyet tertibatları da dâhil 
olmak üzere sabitleme tertibatının gevşetilmesi ve sıkıştırılması ve ray veya 
ceza alanı üzerinde yolculuk için daha fazla hazırlanması (örneğin destek 
ayaklarının yanı sıra yan ve arka koruma kalkanının değiştirilmesi), teslim 
eden veya toplamayı yapan tarafından ve kendi sorumluluğu altında 
gerçekleştirilmelidir.

- Yarı römorklarda, yan ve arka koruma kalkanını katlayın ve sabitleyin, 
hava hortumlarını gevşetin ve havayı boşaltın.
- Kilitleri vinç kaldırılıncaya kadar açmayın veya yükleme ünitesi vince 
yerleştirildikten hemen sonra kilitleyin.

- Yükleme-boşaltma işlemi sırasında, sürücü tehlike bölgesini terk etmelidir.
- Vincin hazır olduğu, vinç operatörüne bir el işareti ile haber verilmelidir.

Toplamayı yapanların yükleme birimlerinde (SU) hasar tespit etmesi 
durumunda, yükleme ünitesi kaldırıldıktan/yüklendikten hemen sonra 
terminal personeli durumdan haberdar edilmelidir. Yükleme ünitesi 
kaldırıldıktan/yüklendikten sonra hasar kabul edilemez.

Terminalin bulunduğu arazinin içerisine giriş / sürüşe yalnızca terminal 
binasında kayıt olunduktan sonra izin verilir. Personel tarafından verilen 
talimatlara uyulmalıdır.

Yol Trafik Kuralları (RTR) terminal binası genelinde geçerlidir. 
Maksimum hız 20 km/s'dir.

Raylı araçlar, portal vinçler ve terminal çekicileri her zaman 
geçiş hakkına sahiptir. Araçların veya yükleme birimlerinin 
izinsiz park edilmesi ve geri gitmesi yasaktır.

İşaretli şeritten ayrılmak yasaktır. Terminal arazisi dâhilinde park etmek 
yasaktır.

Atıl durumda iken ve bekleme sürelerinde motor 
kapatılmalıdır.

Terminalde uyarıcı kıyafetler ve sağlam ayakkabılar 
giyilmelidir. Vinç sistemlerinin bulunduğu alanda kalıcı olarak 
kalınması durumunda koruyucu bir kask giyilmelidir.

Terminal dâhilinde video ve fotoğraf çekmek kesinlikle 
yasaktır.

Tehlikeli malların taşınması sırasında, güvenlik gereçleri talep 
üzerine gösterilmelidir.




