
DOĞRULANMIŞ BRÜT AĞIRLIK (DBA)
VERIFIED GROSS MASS (VGM)

Turkon Line’a
rezervasyon talebi 

gönderilmesi

Cut off tarihlerini de 
içeren bir rezervasyon 
onayı ve boş ekipman 

için depo bilgisi 
alınması 

Konteyner dolumunun
gerçekleştirilmesi ve 

mühürlenmesi

DBA (VGM) bilgisinin 
alınması

Maksimum DBA (VGM) 
değeri aşılmamalıdır.

DBA (VGM) bilgisinin 
girişini Turkon Line

sisteminden 
yapabilirsiniz.

Konteynerin limana 
teslim edilmesi

Konteyner liman kapısına geldiğinde DBA (VGM) bilgisi eksikse, liman tarafından tartılır.  
Tartım sonucu limandan ya da Turkon Ofisleri’nden talep edilebilir. Aksi durumda 
konteyner gemiye kabul edilmeyecektir.

DBA (VGM) BİLGİSİ İLE NE YAPIYORUZ?

• Yükleyiciden DBA (VGM) bilgisini alırız.
• DBA (VGM) bilgisinin yükleyicinin 
yükleme talimatında ilettiği brüt kilo ile 
arasında +-%5 aralığında olup 
olmadığının kontrolünü yapıp, aksi 
durumda müşterimizi bilgilendiririz.
• DBA (VGM) sonuçları ile yükleme listesi 
hazırlanır, limanda ve gemi üzerinde 
ağırlıklarına göre pozisyonlamaları 
yapılır.
• Limanın uygun ekipmalarla yüklemeyi 
gerçekleştirebilmesi için  yükleme listesi 
limana da gönderilir.

DBA (VGM) Cut Off tarihlerini nerede 
görebilirim?

*Kapıda DBA (VGM) gerektiren limanlar 
rezarvasyon onayında gösterilmektedir.

• Rezarvasyon onayı 
dokümanında

• Web sitemizdeki 

zaman çizelgesinde

Gecikmeleri önlemek adına, konteyneriniz 
paketlendikten ve mühürlendikten sonra DBA 
(VGM) bilgisini mümkün olabildiğince erken 
yüklemenizi öneririz.

Her bir konteyner için DBA (VGM) bilgisi mevcut 
olmalıdır.

Hangi yöntem kargom için daha uygun?

Toplam Ağırlık*

Paketlenmiş ve 
mühürlenmiş 
konteynerin ağırlığını 
ölçtürün ve bunu 
yaparken, devlet 
düzenlemelerince 
belirlenen 
yetkilendirme 
kriterlerini göz 
önünde bulundurun.

Hesaplama**

Konteynerdeki tüm 
paketleri, kargo 
malzemelerini, paletleri, 
istif tahtalarını ve 
paketleme malzemelerini 
tartın ve çıkan sonucu 
konteynerin dara 
ağırlığına ekleyin. 

Konteynerin dara ağırlığı 
bilgisini konteyner 
kapısında veya Türkon
Line’ın web sitesinde 
bulabilirsiniz.Hangi bilgileri 

göndermem 
gerekiyor?

• Rezervasyon 
(Booking) 
numaranız 

• Konteyner 
numarası

• Doğrulanmış Brüt 
Ağırlık (VGM)

• Yetkili kişi 

DBA(VGM) Bilgisini Nasıl 
Gönderebilirim?

www.turkon.com

DBA (VGM) Cut Off Tarihi

Yükleme Cut Off Tarihi

DBA (VGM) bilgisi zamanında ulaştırılmayan 
konteynerler yüklenmeyecektir ve bu konuda size bilgi 
verilecektir. 

Detaylar için sizinle iletişime geçilecektir.

Limanda yüklemenin 
gerçekleştirilmesi

DBA (VGM) ile,

• Daha güvenli operasyon
• Daha güvenli ulaşım

Göndericinin paketlenmiş bir konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığını elde edebileceği yöntemler:

*Yöntem 1: Sadece dolu konteynerin tartılmasıdır.
**Yöntem 2: Palet, istif ve diğer ağırlıklar da dahil olmak üzere tüm paketlerin ve kargo öğelerinin tartılmasıdır. Çıkan sonuç konteynerin dara 
ağırlığına eklenir. 

http://www.turkon.com/

