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2011 yılı sonunda açılması beklenen Pendik- Köstence Ro-Ro hattının 19 Kasım 

2011  Cumartesi günü ilk seferini gerçekleştirileceği duyurulmuştur. Türk taşımacı-

ları Ro-Ro gemileri ile ortalama 13 saatlik bir yolculuğun sonunda Romanya’nın 

Köstence Limanı’na varacaktır. Başlangıçta  bir gemi ile her  Salı – Perşembe – Cu-
martesi akşam Pendik Limanı’ndan Köstence’ye ve her Çarşamba – Cuma – Pazar 

akşamı Köstence’den direkt Pendik Limanı’na olmak üzere haftada karşılıklı olarak 

3 sefer yapılmaya başlanacaktır. 

Bilindiği gibi, Romanya ile 2011 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Kara Ulaştırması 

karma Komisyon Toplantısında belirlendiği ve Eylül ayındaki toplantıda da teyit edildiği üzere, Pendik- Köstence Li-

manları arasındaki Ro-Ro hattını kullanacak olan Türk plakalı araçlara tahsis edilmek üzere 4.000 adet ek ücretsiz 

Romanya transit geçiş belgesi teati edilmiştir. İadesi zorunlu olan bu belgeler 18 Kasım 2011 tarihinde başlayacak 

olan hattı kullanan araçlara tahsis edilmeye başlanacaktır.  

Romanya’ya başlayacak Ro-Ro seferleri için uygulanacak fiyatlar ve bonus uygulaması konusunda UN Ro-Ro şirketin-

den bilgi alınabilir.  
 

Diğer taraftan, İtalya güzergâhında olduğu gibi ENS beyanlarının da bu hattı kullanan araçlar için de önceden sunul-

ması gerekmektedir. UNDnet üzerinden yapılacak olan bu işlemler için daha detaylı bilgilendirme önümüzdeki gün-

lerde siz değerli üyelerimiz ile paylaşılacaktır. 
 

Özellikle kesilen yüksek cezalar ve uzun bekleme süreleri sebebiyle Türk nakliyecisinin Bulgaristan geçişlerinde 

 yaşamakta olduğu sorunlara alternatif bir çözüm olmayı hedefleyen yeni hattın sektörümüze hayırlı olmasını dileriz. 

 

Uzman Meriç KATMAN / meric.katman@und.org.tr 

Türkiye ile Romanya Arasında Ro-Ro Hattı  

Rusya İkili, Transit ve Kazakistan Geçiş Belgelerinde    
Son Durum 

Bilindiği üzere Rusya transit ve ikili geçiş belgelerinin bitmek üzere olmasından dolayı  Rusya 

ikili ve transit geçiş belgelerini ivedi ülkemize getirebilmek  adına Derneğimizce Ulaştırma, De-

nizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız, Ekonomi Bakanlığımız, Moskova Büyükelçiliğimiz, ASMAP, 

ve Rusya İstanbul  Başkonsolosluğu Ulaştırma Temsilciliği nezdinde girişimlerde bulunmuştur. 
 

Sonuç olarak, Rusya ikili geçiş belgelerinin hazırlanılmasının  devam edildiği bilgisine ulaşılmış 

olsa da, Rus transit belgeleri ile ilgili olarak herhangi bir olumlu veya olumsuz bir cevap alına-

mamış, geçiş belgeleri Moskova Büyükelçiliğimiz tarafından henüz teslim alınamamıştır. 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin elinde olan 1.000 adet Kazakistan geçiş belgeleri için ise Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığımız henüz genel kullanıma açılması talimatını vermemiştir. Pazartesi günü, 14.11.2011 tarihin-

de Bakanlığımız nezdinde gerekli girişimler tekrar yapılacaktır. 
 

Ticaretimizin devamını sağlayacak olan geçiş belgelerinin ülkemize bir an önce ulaşması için çalışmalar sürmekte 

olup, gelişmeler bilahare sektörümüzün bilgilerine sunulacaktır. 
 

Uzman Alpdoğan KAHRAMAN / alpdogan.kahraman@und.org.tr 



SLOVENYA LUKA KOPER GÜNÜ ETKİNLİĞİ  

17 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Ramada Plaza Oteli’nde Slovenya Büyükelçisi Sayın Milan Jazbec ile 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ruhi Engin Özmen’in katılımıyla 
“Luka Koper Günü” düzenlenecektir. Sabah saat 10.00’da başlayacak olan etkinlikte Koper Limanı yetkili-

lerinin Liman tanıtımı ve Sloven nakliye tedarikçilerinin sunumu gerçekleştirilecek olup her iki ülkeden et-

kinliğe katılacak olan firmalar ticari ilişkilerini canlandırmak amacıyla karşılıklı görüşme fırsatı bulabilecek-

tir. 

 

Bilindiği üzere Koper Limanı, Trieste Körfezinin güney kıyısında bulunmaktadır. Toplamda 10 adet termina-

li bulunan limanın toplam rıhtım uzunluğu ise 3.300 metredir. Koper Limanında gerçekleştirilen operas-

yonların başında kargo ve depolama gelmektedir. Konteyner, genel kargo, gıda maddesi, hafif bozulabilir 

eşya, canlı taşıma gibi eşyaların elleçleme ve depolama hizmetlerinin yanı sıra Ro-Ro ve kuru yük hizmetle-

ri de limanda bulunan 10 terminalde gerçekleştirilmektedir. 

 

Bu kapsamda, ülkemiz taşımacısının faaliyetlerine katkı sağlayacak her türlü alternatifi sektörümüze ka-

zandırmak amacında olan Derneğimizin de desteğinin olduğu söz konusu etkinliğe katılımınız rica olunur.  

  

 
TASLAK PROGRAM 
 

10.00 Açılış Konuşması  

10.30 Koper Limanı Sunumu  

11.00 Slovenya Lojistik Tedarikçileri Tanıtımı  

11.15 Kahve Arası  

11.30 İkili Görüşmeler  

13.30 Öğlen Yemeği (Açık büfe) 

 

Uzman Meriç KATMAN / meric.katman@und.org.tr 

Bulgaristan’da Yol Kontrollerinin Arttırılması  

Bulgaristan basınında yer alan haberlere atfen, Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığın-

ca Bulgaristan Karayolu Taşımacılığı İdaresi müfettişlerine kamyon ve otobüsle-

rin ve otobüslerin sıkı denetime tabi tutulması talimatı verdiği, kış mevsiminde 

yolcu güvenliğinin sağlanmasını hedefleyen teftişlerde araçların özellikle lastik ve 

fren sistemlerinin kontrol edileceği bildirilmektedir.  

 

Bulgaristan’a/Bulgaristan’dan taşıma gerçekleştiren üyelerimizin bilgi edinmesi 

rica olunur. 

 

Uzman Yrd. Cansu BAKİ / cansu.baki@und.org.tr 
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Birinci Karadeniz İşbirliği Forumu (Lojistik Sektörü) 

İstanbul Ticaret Odası tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle Karadeniz Tica-

ret ve Yatırım Geliştirme Programı çerçevesinde 6-7 Aralık 2011 tarihleri arasında İstanbul Ticaret Odasın-

ca 1. Karadeniz İşbirliği Forumu (Lojistik Sektörü) organize edilecektir. 
 

Söz konusu organizasyon, sektörde faaliyet gösteren Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin 12 ülke (Arnavutluk, 

Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye, 

Ukrayna) firmalarını bir araya getirerek buluşturmayı hedeflemektedir. 
 

Bu itibarla, etkinliğe lojistik sektöründe faaliyet gösteren ve bölgede yeni Pazar arayışı içinde veya bölgede 

devam eden ticari faaliyetlerini genişletmek isteyen firmaların katılımları beklenmektedir. 
 

Söz konusu etkinlikle ilgilenen firmaların, UNDP tarafından yapılacak olan firma eşleştirmelerinin ve orga-

nizasyon programı hazırlıklarının tamamlanması amacıyla http://www.und.org.tr/tr/haber.asp?id=3581 

 Linkindeki firma anketini doldurup, (212) 520 17 95 no’lu faksa ya da beril.cotuk@ito.org.tr adresine 18 

Kasım 2011 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. 

Etkinliğin sonunda ayrıca İstanbul içinde bir lojistik firma ve tesis ziyareti de planlanmaktadır. İlgilenen 

üyelerimizin bilgilerine sunulur.  
http://www.und.org.tr/tr/haber.asp?id=3581 

 
Toplantı Bilgileri: 
* Katılım Ücretsizdir. 

*Ayrıntılı bilgiler http://www.undpforblacksea.org/registration.htm adresinden edinilebilir. 

*Forum esnasında İngilizce-Türkçe simultane tercüme hizmeti verilecek olup, “İkili Görüşmeler “ esnasın-

da tercüme hizmeti verilmeyecektir. 

İlgili randevular ve program UNDP’nin firma eşleştirmesinden sonra firmalara gönderilecektir. 

         

İrtibat: 
Beril Tezcan Çotuk 

Tel        : (0212) 455 63 69  

Faks     : (0212) 520 17 95 

E-Posta : beril.cotuk@ito.org.tr 
 

 

İcra Kurulu Üyesi Evren BİNGÖL / evren.bingol@und.org.tr 
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Dünya Türk Girişimciler Kurultayı 

Bilindiği üzere, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)’nin en önemli faaliyet-

lerinden biri olan Kurultay, bu yıl, 18-19 Kasım 2011 tarihleri arasın-

da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda, T.C Ekonomi Ba-

kanlığı ve Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu (DEİK)’nun ev sahipliğinde 

gerçekleştirilecektir.  

 

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılım sağlayacağı 

Dünya Türk Girişimciler Kurultayı’nda, Bakanlar Kurulu üyelerinin 

katılımıyla gerçekleşecek “İnteraktif Oturum” ve “Bölgesel Oturum-

lar” düzenlenecektir. Yurt dışında yerleşik Türk girişimcilerinin karşı-

laştığı sorunlar uzmanlar, gazeteciler, öğretim görevlileri ve tecrübeli girişimcilerle tartışılacak ve soru ce-

vap şeklinde paneller gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan, “ikili iş görüşmeleri” ile dünyanın dört bir yanın-

dan katılan girişimcilerimizin hem birbirleriyle tanışması hem de anavatandaki muhataplarıyla işbirlikleri 

ve ortaklıklar kurmasına zemin oluşturulacaktır. 

 

“Değişen Dünyada Yükselen Türkiye” sloganı ile gerçekleştirilecek, Türk iş dünyası adına etkili bir iletişim 

ağı oluşturacak KURULTAY’ın programı www.und.org.tr adresinde yer almakta olup, etkinliğe katılım sağ-

lamak isteyen üyelerimizin başvuruların en geç 14 Kasım 2011 tarihine kadar Murat Atik’e (Tel: 00 90 212 

339 50 68, Email: kurultay2011@deik.org.tr) göndermeleri rica olunur. 

 

Uzman Meriç KATMAN / meric.katman@und.org.tr 

Lojistik Ödülleri İçin Büyük Yarışın İkincisi Başladı 
Lojistik Ödülleri Yarışması’nın ikincisi için süre başladı. Türkiye’de hızla gelişen lojistik sektörünün başarılı 

kurumlarının belirleneceği ve ödüllendirileceği yarışmanın ödül töreni, Logitrans Transport Lojistik Fuarı 

kapsamında gerçekleştirilecek. Bu ödüller; T.C. Ulaştırma Bakanlığı’ndan aldıkları faaliyet belgesi altında 

hizmet üreten taşımacılık, lojistik, kargo, kurye, depolama ve posta şirketlerini kapsıyor. 

 

Başvuruda bulunacak olan denizyolu taşıma firmalarının Deniz Ticaret Odaları’na kayıtlı olmaları, havayolu 

taşıma firmalarının IATA belgesine sahip olmaları, demiryolu taşıma firmalarının ise Demiryolu Taşımacılığı 

Derneği’ne üye olmaları gerekmektedir. Bu dallarda ‘forwarderlik’ hizmeti veren firmalarda ise UND, 

UTİKAD gibi ilgili bir meslek örgütü üyeliği aranacaktır. 

 

Yarışmaya katılım, beyan ve başvuru usulü ile yapılacak olup ödüller, başvuran firmalar arasında yapılacak 

olan değerlendirme sonucuna göre verilecektir. Aday firmaların www.lojistikodulleri.com sitesinden temin 

edecekleri başvuru formlarını en geç  21 Kasım 2011 tarihine kadar info@lojistikodulleri.com adresine ve-

ya 0212 266 91 63 numaralı faksa iletmeleri gerekmektedir.  



UND’nin  Çözüm Ortağı Evrim Sigorta ile UND Üyelerine 
Özel Hizmetler 

Sayfa 5 

Derneğimizin çözüm ortağı Evrim Sigorta ile UND üyelerine özel sunulan sigorta hizmetleri taşımacılık sek-

törünün ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanmıştır. 

 

UND Üyelerine sunulan ve sigorta hizmetlerini kapsayan, “Yeşil Kart Sigortaları”, “UND Ferdi Kaza – 

Uzunyol Güvence Paketi”, “Seyahat Sağlık Sigortaları” ve  “UND Kasko” ürünlerinden oluşmaktadır.   

 

*      31.12.2011 tarihine kadar geçerli olan “Yeşil Kart Kampanya” poliçeleri için 

kampanya uygulaması gereği kredi kartına 10 taksit imkânı sunulmaktadır. 10 taksit 

olarak düzenlenebilen poliçeler, düzenlendiği günkü kurdan Türk Lirası olarak tahsil 

edilebilecektir. 

 

*      UND Ferdi Kaza – Uzunyol Güvence Paketi, UND üyesi firmaları, çalışanları ve 

çalışanların ailelerini koruması altına almaktadır. 45 TL’den başlayan bu poliçe ile 

karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığında çalışan TIR sürücülerinin de aileleri gü-

vence altına alınmaktadır. 12 aylık bir sürede hazırlanan poliçenin en önemli özelliği 

tüm dünyada 365 gün 24 saat teminat veriyor olması. 

 

*      UND Seyahat Sağlık Sigortası, UND üyesi firmaların, çalışanları ve sürücüleri 

için en büyük teminat ve en küçük fiyat ile hizmetinizdedir. UND Seyahat Sağlık Si-

gortası, 6 aylık poliçede 150.000 Euro teminat ve 22 Euro poliçe fiyatı, 12 aylık poli-

çede ise 250.000 Euro teminat ve 39 Euro poliçe fiyatı ile sektörümüzde çalışanları 

güvence altına almaktadır.   

 

*      UND Kasko, Yeni değer klozu ile “0” kilometre araçlarda tam pert, hırsızlık ha-

sarlarınızda araçlarınızın anahtar teslim fiyatını ödeyen tek sigorta poliçesidir. İhtiya-

ri Mali Mesuliyet teminatı maddi ve bedeni ayrımı yapılmaksızın 1.500.000 TL’dir.  

 

Ürünler hakkında detaylı bilgiyi Evrim Sigorta’nın ilgili irtibat bilgilerinden (0216 571 15 71) ve Derneğimiz-

den temin edebilirsiniz. 

 

İcra Kurulu Üyesi Elif SEVİM / elif.sevim@und.org.tr 



EĞİTİM MERKEZİ 

ÜDY–3 Eğitimi 19 Kasım 2011 Cumartesi Günü Başlıyor 

“Lojistik Sektörüne Giriş Sertifika Programı” olarak da bildiğimiz Üst Düzey Yönetici Eğitim Programı top-

lam 130 saatten ibaret olup, sektöre girmek isteyenler için muhteşem bir eğitimdir. 

 

Sektörün içinde olanların da donanımlarını arttırmak için fırsat gördüğü bu eğitim programına 7 yılda 

1.500’ün üzerinde katılım gerçekleşti. 

   

        Bu Fırsatı Kaçırmayın 

Eğitim Tarihi: 19 Kasım 2011 Cumartesi 

Son Başvuru Tarihi: 14 Kasım 2011 Pazartesi 

Detaylı bilgi için  : Tel: (0212) 217 57 41 – 42 – 43 

 ibrahim.colak@und.org.tr; gazi.topal@und.org.tr ; meltem.aslan@und.org.tr 
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İş hayatında en fazla sıkıntı duyduğumuz ve eksikliğini hissettiğimiz konu-

lardan biri yabancı dil bilmemektir.  

 

Gelin, bu sefer kaçırmayın bu imkanı! Konusunda uzman eğitimcilerle ve 

en az maliyetle üstelik çaylar ve kahveler de bizden olmak kaydı ile şu 

İngilizcenin üstesinden birlikte gelelim.  

 

Biz bunu prestij meselesi yaptık. Gerçekten isterseniz ve kendinize ina-
nırsanız başarırsınız!   Günümüz iş dünyasında ayakta kalabilmek için hiç 

olmazsa İngilizceyi öğrenmeliyiz.   

 

Lojistik Sektörünün “Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi” olan Eğitim Merkezimizin kendi eğitim salonlarında, 

ders kitaplarının ve kurs süresince ikramların ücretsiz olduğu nezih bir ortamda sizleri yabancı dil öğren-

meye davet ediyoruz.  

İngilizce ve Almanca Dil Kurslarımız Başlıyor 

ADR Eğitimi 23 Kasım 2011 Çarşamba Günü Başlıyor 

23 Kasım 2011 Çarşamba günü başlayacak olan ADR Eğitimine kayıt için başvurular mevzuat gereği 18 Ka-

sım 2011 Cuma günü Saat 17.00 de sona erecektir.  

Gerekli Belgeler : 

• 1 adet Fotoğraf (JPEG formatında veya orijinal hali) 

• SRC–3 veya SRC–4 Belgesinin fotokopisi 

• Ehliyet fotokopisi 

• Kimlik fotokopisi 

 

ADR Eğitimine katılacak sürücülerin SRC–3 veya SRC–4 Belgesine sahip olmaları yasa gereği zorunludur!  

Katılım kontenjan ile sınırlı olup, kayıtlar başvuru önceliğine göre alınacaktır 


