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UND’DEN KONSOLOSLUKLARA YEMEK DAVETİ  

28 Kasım Pazartesi akşamı UND’nin ev sahipliğinde 

Hilton Otelinde gerçekleştirilen yemeğe, işbirliği 

yapılan ülkelerin konsolosluk yetkilileri davet edil-

di. Gecede bir araya gelen konsolosluk yetkilileri 

ve UND Yönetim Kurulu, uluslararası karayolu taşı-

macılığında yaşanan vize sorunları ve Schengen 

ülkeleri temsilciliklerine yapılan müracaatlarda 

talep edilen ve yenilenen başvuru evraklarına de-

ğindi.  
 

Uluslararası karayolu taşımacılığı sektöründe çalı-

şan sürücüler ve firma temsilcileri için 1980’li yıl-

lardan itibaren vize hizmeti veren UND Vize Ofisi, 

2002 yılında ayrı bir büro ile sektöre yönelik verdiği geniş kapsamlı vize hizmetlerini devam ettirmektedir.   
 

İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunan ofisleri ile sürücüler ve firma temsilcilerine vize alınmasına  

aracılık eden UND Vize Ofisleri; Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda, İngiltere, İs-

viçre, İtalya,  Slovenya, Polonya, Yunanistan, Belarus, Litvanya, Moldova, Mısır, Suudi Arabistan, Tacikis-

tan, Türkmenistan, Özbekistan ve Yemen olmak üzere toplam 20 ülkeye vize hizmeti sunuyor.  
 

Karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı sektörünün temsilcisi olarak ülkemizde bulunan tüm ülke temsil-

cilikleri ile sürekli görüşme halinde olan UND Vize Ofisi, her geçen gün vize hizmeti verdiği ülkeler arasına 

bir yenisini daha ekleyerek sınırlarını genişletmektedir. 

UND Vize Ofisi, İstanbul’da bulunan Konsolosluklar ile bir araya gelerek “UND’nin sektördeki önemi ve Vi-

ze süreçlerindeki yetkinliği” ile gündemini belirledi.  

UND-ASMAP Görüşmeleri ve Rusya Transit Geçiş Belgeleri  

İki Dernek yetkilileri Türkiye- Rusya arasında taşımacılık alanında yaşanılan sorunları gö-

rüşmek üzere bir araya gelmiştir. 

Önemli bir gündem maddesi olan Rusya transit geçiş belgelerine ilişkin,  ASMAP yetkilileri 

Derneğimizin ve sektörümüzün taleplerini not ettiklerini ifade edip, transit belgelerin 

gönderilmesi için Bakanlıkları nezdinde görüşmelerde bulunacağını ve Pazartesi günü net 

bir bilgilendirme yapacaklarını belirtmişlerdir.   

Hâlihazırda TOBB geçiş belgeleri dağıtım sistemine göre Haydarpaşa’da 16 adet, Samsun’da 7, Zonguldak’-

ta 19 adet transit geçiş belgesi gözükmekte olup, araç sırasına göre belgelerin tükenebileceği ifade edil-

mektedir. 

Bu çerçevede, Rusya transit geçiş belgelerin alınabilmesi için Resmi Kurumlarımızın ve Derneğimizin giri-

şimleri devam etmekte olup, olası gelişmeler bilahare sektörümüze duyurulacaktır.  

 

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



Suriye Gümrüklerinde 02.11.2011 Tarihinde Yaşanan 
Gecikmeler  

Bilindiği üzere, bugün bazı medya haberlerinde Suriye’nin tek taraflı olarak 

iki ülke arasında mevcut olan Serbest Ticaret Anlaşmasının askıya aldığı 

bildirilmektedir.  
 

Diğer taraftan, bugün Suriye gümrüklerinde yaşanan beklemeler ve gecik-

melerin söz konusu Anlaşmanın tek taraflı olarak Suriye tarafından iptal 

edilmesinden kaynaklandığı düşünülmüştür.  
 

Konuya ilişkin, Ekonomi Bakanlığımızdan edinilen şifahi bilgiye göre,  Cuma 

namazı nedeniyle güvenlik gerekçesiyle Suriye gümrükleri kısmi olarak ka-

patılmış ve gümrükleme işlemlerinde gecikmeler yaşanmıştır. 
 

Öte yandan, ülkemizden giden ürünlerin vergilendirilmelerinde değişiklik nedeniyle gümrükleme işlemleri-

nin uzaması ve buna bağlı olarak taşıtlarımızın zaman kaybetmesi ve benzeri olumsuzlukların ileride yaşa-

nabileceği de öngörülmektedir. 
 

Her ne kadar bugün Suriye tarafından serbest ticaret anlaşması askıya aldığı bilgisi alındıysa da, henüz 

gümrük vergilerinin yeniden düzenlenmesine yönelik Suriye gümrüklerine herhangi bir talimat ulaşmamış-

tır. 
 

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

Türk Dış Yatırımları Paneli  

Almanya’nın Lojistik Merkezi Kuzey Ren-Vestfalya’nın Türk Lojistikçilere Sunduğu Fırsatlar – 09.12.2011 
 

Dünya Gazetesi, NRW-Inwest Germany ve Kuzey- Ren Vestfalya Kalkınma Ajansının işbirliğiyle 09.12.2011 

tarihinde İstanbul Fuar Merkezinde genel katılıma açık (İstanbul Dünya Ticaret Merkezi – Pamukkale Kon-

ferans Salonu, Kat 1- Yeşilköy/İstanbul ) “Almanya’nın Lojistik Merkezi Kuzey Ren-Vestfalya’nın Türk Lojis-

tikçilere Sunduğu Fırsatlar” konulu bir panel düzenlenecektir. Derneğimizin de konuşmacı olarak katılım 

sağlayacağı konferansa Türk lojistik ve nakliye sektörleri temsilcilerine Avrupa ticareti konusunda ve Avru-

pa’da bir merkez, satış bürosu ya da benzer bir yapı oluşturmak isteyen nakliye ve lojistikçilere birinci el-

den bilgi verilecektir. Yerli ve yabancı birçok konuşmacının ve panelistin katılacağı konferans saat 10’da 

başlayacak olup, panel ile sonlanacaktır. 

 

Konferans ve panele ilişkin detaylı bilgiler için: 

NRW Invest Turkey 

Neriman Şener 

Tel. 0212 249 18 48  

 

İcra Kurulu Üyesi Alper ÖZEL / alper.ozel@und.org.tr 
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Türkmenistan'da Yatırım Ortamı ve İş Fırsatları Toplantısı 

Bilindiği üzere Türkmenistan’a ihracatımız 2007 yılından itibaren ortalama her yıl yüzde 50 oranında artış 

göstermekte olup Türk girişimcilerinin bu ülkedeki yatırımlarının toplamı 1.5 milyar dolar seviyesine ulaş-

mıştır.  

Bu dönem boyunca Türkmenistan’da Türk müteahhitlik firmalarınca üstlenilen proje sayısı 1000’i aşmış 

olup, toplam proje tutarı 27 milyar dolar düzeyindedir.  
 

Türkmenistan’ın Bağımsızlığının 20. yılının kutlandığı bu dönemde, Türk – Türkmen İş Konseyi, Türkme-
nistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhammedov’a “20. Yıl Büyük Kalkınma” ödülünü Sayın 
Bakanımız Zafer Çağlayan aracılığı ile takdim etmiştir. 
 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk – Türkmen İş Konseyi tarafın-

dan Türkiye’nin ticaret ve sanayisinde öncü illerimizdeki sanayicileri ve KOBİ’lerimize Türkmenistan’ı tanıt-

mak, ihtiyaçlarını belirleyip çözüm önerileri sunabilmek ve onlara Türkmenistan ekonomisi ile ticaretindeki 

gelişmelere koşut bir strateji sunup, Türkmenistan’a entegrasyonlarını sağlayabilmek amacıyla Türkmenis-

tan Büyükelçiliği işbirliği içinde “Türkmenistan Bilgilendirme Toplantıları” isimli toplantılar serisi düzenlen-

mektedir. Söz konusu Toplantıların yedincisini Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan’ın katılımıyla 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Mersin ilimizde, 20 Aralık 2011 tarihinde düzenlenecektir. 
 

Anılan etkinliğe katılmak isteyen Üyelerimizin internet sitemizde ilgili haberin (http://www.und.org.tr/tr/

haber.asp?id=3641) dosya ekindeki form aracılığı ile en geç 19 Aralık 2011 mesai bitimine kadar Mersin 

TSO’ya ( Sn. Fulya Melisa A. Kurt Tel: 0324 238 95 00 / 285, Faks: 0324 231 9697, kobi@mtso.org.tr ) baş-

vurmaları gerekmektedir.  
 

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

Türk-Romen İş Forumu 
Romanya Cumhurbaşkanı Traian Băsescu’nun Türkiye’ye resmi ziyareti vesilesiyle, TOBB-DEIK 

evsahipliğinde 13 Aralık 2011 tarihinde İstanbul Ceylan Intercontinental Otel Dolmabahçe Salonu’nda saat 

10.30’da konuk Cumhurbaşkanı ve TOBB/DEİK Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla 

“Türk-Romen İş Forumu” düzenlenecektir. 

 

Toplantıda Romanya’daki güncel yatırım ve özelleştirme projelerine ilişkin bilgi verilerek özellikle altyapı-

inşaat, enerji, turizm, ulaştırma (kara-deniz), lojistik alanlarında işbirliği imkanları tanıtılacaktır. Türk giri-

şimcilerimizin yoğun yatırımlarına sahne olan Romanya’da finans, inşaat-taahhüt-, gayrimenkul, demir-

çelik, beyaz eşya, gıda sanayi, turizm ve ticaret alanlarında yaklaşık 700 milyon dolar tutarında Türk yatırı-

mı bulunmakta olup, ikili ticaret hacmi yıllık ortalama %20 artış ile 6 milyar doları aşmıştır.  

 

İki ülke ilişkileri açısından önem taşıyan sözkonusu İş Forumu’na katılım sağlamak isteyen üyelerimizin ka-

tılım teyitlerini www.und.org.tr adresinde yer alan başvuru formu aracılığıyla ile en geç 9 Aralık 2011 me-
sai bitimine kadar DEİK’e (abstaj@deik.org.tr, Faks: 0 212 339 50 65) iletilmesi rica olunur.  

 

Uzman Meriç KATMAN / meric.katman@und.org.tr 
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Fransa ICS/ENS Zorunluluğu  
7 Aralık 2011 Tarihinde Başlıyor  

1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Ro-Ro hatları ile Trieste’ye giden her araç için uygulamasına başlanan 

ICS/ENS beyan zorunluluğu, 7 Aralık 2011 tarihinde Ambarlı limanından hareket edecek RoRo gemisi ile 

birlikte Fransa güzergâhında da başlayacaktır.  
 

Bilindiği gibi, 1 Ocak 2011'den itibaren Avrupa Birliği ülkelerine yönelik taşımacılık faaliyet gösteren firma-

ların sunması zorunlu hale gelen elektronik giriş/çıkış özet beyan uygulamasına ilişkin geçiş süreci 1 Ocak 

2012 tarihinde sona ermektedir ve cezai uygulamalar bu tarihten itibaren başlayacaktır. 
 

1 Ocak 2012 tarihine dek gerekli hazırlıkların tamamlanabilmesi ve bu tarihte bir aksaklık yaşanmaması 

amacıyla 7 Aralık 2011 tarihinde Ambarlı’dan hareket edecek Toulon gemisi ile Fransa’ya yönelik ICS/ENS 

uygulaması da başlatılacaktır. Söz konusu uygulama kapsamında TIR karnesi ya da T1 ile Toulon’a gidecek 

araçlar ICS/ENS beyanlarını İtalya’da olduğu gibi önceden Gümrük İdaresine sunmaları gerekmektedir. 
 

Fransa güzergâhında sunulacak olan ENS beyanlarının İtalya güzergâhına göre tek ve önemli farkı, varış 

ülkesi neresi olursa olsun alıcı firmaların EORI numaralarının beyan edilmesi zorunluluğudur. Bu neden-

den dolayı, Ambarlı limanında görevli UNDnet personeline ENS işlemleri için evrakların teslimi esnasında 

AB’de yerleşik alıcı firmanın EORI numarasının da mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.  
 

Diğer taraftan, Fransa Gümrük İdaresi gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılması için partnerimiz SGS ile bir 

protokol imzalamıştır. Bu protokole istinaden UNDnet T1 beyanlarının %99’u geminin Toulon varışının ön-

cesinde serbest bırakılacak ve sürücü limana varır varmaz SOGECA’dan T1 (TSAD) dokümanını alabilecek-

tir. Bu araçlara öncelik verilecek ve gemiden iner inmez hemen limandan çıkabileceklerdir.   
 

Ambarlı’daki UNDnet ekibi UNDnet T1 beyanlarını hazırlamak üzere liman içinde hazırdır. 

Bu kapsamda, Fransa T1 beyanların teşvik edilmesi amacıyla 7 Aralık 2011-1 Ocak 2012 tarihleri arasında 

Fransa’ya sunulan T1 beyanlarında 8 Euro (KDV dahil) indirim yapılabilecektir.   

Saygılarımızla,  
 

UNDnet-TIR ve UNDnet-T1/TR Sistemi Hakkında Detaylı Bilgi İçin; 

·         Bülent Akçay    : 0212 359 26 00 – 333         | bulent.akcay@und.org.tr  

·         Ertan Kılbaş      : 0212 359 26 00 – 334         | ertan.kilbas@und.org.tr 

·         Berkalp Kaya    : 0212 359 26 00 – 317         | berkalp.kaya@und.org.tr  

·         Erman Ereke    : 0212 359 26 00 – 308         | erman.ereke@und.org.tr  

Kapıkule Mülki İdare Amirliği'nden alınan şifahi bilgiye istinaden,29.11.2011 

Bulgaristan sınırında Bulgar çiftçiler tarafından traktörlerle yol kapama eyle-

mi yapıldığını duyurmuştuk. Eylemin aralıklarla devam etmesi nedeni ile Bul-

garistan tarafında bazı araçların bekletildiği ve taşımalarda bir takım aksaklık-

ların yaşandığına dair bilgiler alınmıştır.  

Bu aksaklıkların, eylemlerin devam etmesi öngörüldüğünden 1 hafta kadar 

sürmesi beklenmektedir. Bulgar yetkilileri araçları alternatif yola yönlendir-

mektedir. 

 

Uzman Yrd. Cansu BAKİ / cansu.baki@und.org.tr 

 

Bulgaristan'daki Eylem Nedeni İle Yaşanan Aksaklıklar 
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UND Logitrans Transport Lojistik Fuarında 

Uluslararası pazarlara ulaşım ve Türk lojistikçilerini dünya devleriyle buluşturma hedefi ile başlatılan 

Logitrans Transport Lojistik Fuarı' 8-10 Aralık 2011 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekle-

şecek. 

13 ülkeden 17 katılımcı ile uluslararası bir fuar olma yolunda adım atan Logitrans Transport Lojistik 

Fuarında; UND, üyeleri ile bir araya gelecek. UND, 10. salon 205 numaralı stant alanında üyelerine vermiş 

olduğu hizmetleri anlatacak. 

Türkiye’nin STK kategorisinde ilk Ulusal Kalite Ödülü sahibi olarak bugün 1000’i aşkın üyesinin topluma ve 

çevreye saygılı müesseselere sahip olmaları misyonunu taşımakta olan Derneğimiz, Logitrans Transport 

Lojistik Fuarı kapsamında “Afet Lojistiği” başlığı altında bir Forum düzenlemeyi hedeflemektedir. 

 

Bilindiği üzere, başta deprem olmak üzere, doğal afetlerden en az zararla kurtulmanın yöntemleri Lojistik 

Biliminin rehberliğinde aranmasını gerektirmektedir. Ülkemizde 23 Ekim 2011 tarihinde Van merkezli ger-

çekleşen deprem afet süresince ve özellikle afet sonrasında ihtiyaç olunan yardımların eşit ve etkin bir şe-

kilde yönlendirilmesi hususunda “ Afet Yönetimi ve Lojistiği”nin önemini maalesef bir kere daha ortaya 

koymuştur. 

Bu kapsamda, 9 Aralık 2011 Perşembe günü İstanbul Fuar merkezinde saat 14.00- 16.00 saatleri arasında 

Derneğimiz tarafından Logitrans Transport Lojistik Fuarında gerçekleştirilmesi planlanan “Afet Lojistiği Fo-

rumu”nda siz değerli üyelerimizi bekliyoruz. 
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IRU’dan Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticilerine Ödül: 

2012 Ödül Başvuru Süreci Başladı  
 Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Yönetim Kurulu’nun 3 Kasım 2010 

tarihinde aldığı karar sonucunda ilki geçen yılın sonunda düzenlenen “IRU Karayolu Taşı-

macılığı Tepe Yöneticileri” Ödül Sürecinin ikincisi için başvurular başlamıştır.  
 

 Sadece üyelerimizin katılımına açık olan bu son derece prestijli ödülün ve sağlaya-

cağı uluslararası saygınlığı elde etmek için geniş bir mesleki tecrübenin, ahlaki nitelikle-

rin ve yönetici olarak belirgin başarıların elde edildiğinin kanıtlanması gerekmektedir. 

Başarılı sektör yöneticilerine ödül getirecek yönetim başarıları arasında ilgili firma içinde 

ahlaki değerler, çalışma standartları gibi konularda bir dizi temel değeri hayata geçirmiş 

olmak, ayrıca çevrenin korunması, karayolu güvenliği ve üretkenlik alanlarında iyileşme 

sağlayacak yenilikçi çözümlerin bulunmuş olması gibi kazanımlar yer almalı; başvuran 

yöneticilerin meslektaşlarına, IRU üyesi olan derneğine karşı vefakâr tutum takınmış ol-

ması ve kendilerinin ve çalışanlarının uygun mesleki eğitimlere katılarak önemli bilgi bi-

rikimi elde etmesini sağlamış olmaları gerekmektedir.  
 

Son başvuru tarihi olan 30 Ocak 2012 tarihine kadar UND’ye gönderilmesi zorunlu olan başvurularda dik-

kat edilmesi gereken hususlar şunlardır: 

 

ÖNEMLİ UYARI:  

 

1- Ödüle "sadece şirketin en tepe yöneticisi" aday gösterilebilir. 
2- Ödül kriterlerinin TAMAMINA, EKSİKSİZ şekilde uygun olunduğuna dair "kanıtlayıcı evrakın birer nüs-
hası" başvuru belgesi ile birlikte Derneğimize gönderilmelidir.  
3- Ödül aynı kişiye “sadece 1 kez” verilmektedir. 
4- Ödül başvuru kriterleri, bu kriterlerin yerine getirildiğini kanıtlayan belgelere dair açıklamalar ve 
““IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülü Başvuru Belgesi”  web sitemizde  
http://www.und.org.tr/tr/haber.asp?id=3614 linkinde yayınlanmaktadır.  
 

UND’ye iletilecek olan Başvuru Belgelerinde yer alan bilgiler,  Derneğimiz tarafından IRU’nun özel bir for-

muna işlenerek, son onay için IRU’ya gönderilecektir. Nisan 2012’de gerçekleştirilecek olan IRU Yönetim 

Kurulu toplantısında onaylanacak olan ödüller sahiplerine UND organizasyonundaki bir etkinlikle takdim 

edilecek olan ödül şunları içerecektir: 

 

·         İngilizce olarak basılacak, A4 boyutunda bir IRU beratı, 

·         İngilizce olarak “ROAD TRANSPORT – TOP MANAGER” (Karayolu Taşımacılığı- Tepe Yöneticisi) 

yazan bir IRU rozeti, 

·         İngilizce olarak “ROAD TRANSPORT – TOP MANAGER” (Karayolu Taşımacılığı- Tepe Yöneticisi) 

yazan elektronik formatta bir IRU logosu (şirket, ödülü kazanan yönetici tarafından yönetildiği sü-

rece antetli kağıt, kartvizitler vb. şirket evraklarında kullanılabilecektir)  

Ayrıca belirtilen kriterlerin hepsini “en üst seviyede karşılayan ve IRU’nun ödülünü almaya hak kazanan 

tüm başvuru sahipleri arasından UND-IRU işbirliğiyle seçilecek olan 1 tepe yöneticimize” UND’nin özel ba-
şarı ödülü de verilecektir.  
 

Sektörümüzün en üst düzey yöneticilerini uluslararası alanda onurlandırmayı amaçladığımız bu ödüle baş-

vurularınızı bekliyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.  
 

İcra Kurulu Üyesi Evren BİNGÖL / evren.bingol@und.org.tr 



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

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 
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EĞİTİM MERKEZİ 

ÜDY–3 Eğitimi 24 Aralık 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: 24 Aralık 2011 Cumartesi 

Son Başvuru Tarihi: 19 Aralık 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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Günümüzün rekabet koşulları, teknolojinin gelişimi, dünya pazarlarının yakınlaşması ve şirketlerin daha 

çok farkında olmaları ile insan kaynağının önemi sürekli olarak artmaktadır.  

 

UND Eğitim Merkezi olarak siz değerli üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek ve bilgi akışının doğru kişi-

lerle yapılması amacıyla insan kaynaklarından sorumlu kişilerin irtibat bilgilerine ihtiyaç duymaktayız.  

 

Bu itibarla, insan kaynaklarından sorumlu olan kişi veya kişilerin; adı-soyadı, telefon ve e-mail bilgilerini 5 

Aralık 2011 tarihine kadar Meltem Aslan’a (meltem.aslan@und.org.tr) gönderilmesini rica ederiz.  

İnsan Kaynaklarından Sorumlu Kişilerin İrtibat Bilgileri  

ADR Eğitimi 14 Aralık 2011 Çarşamba Günü Başlıyor 

14 Aralık 2011 Çarşamba günü başlayacak olan ADR Eğitimine kayıt için başvurular 

mevzuat gereği  9 Aralık 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 



Taşımacılık Sektörüne Özel  
İş Hukuku Kuralları ve Uygulamaları Semineri  

Son yıllarda İş Hukuku kural ve uygulamaları açısından sorunlar yaşandığı malu-

munuzdur. Bu sorunların temelinde İş Kanununun Uluslararası Taşımacılık ve Lo-

jistik Sektörünün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu gerçeği yatmaktadır. 

 

İş Kanununun sektörümüzün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu sadece 

Derneğimiz değil, görüşlerini aldığımız pek çok hukukçu, öğretim üyesi ve konu-

sunda uzman kişilerce de açık bir dille belirtmektedir. Nasıl ki, Denizcilere özel bir 

İş Kanunu, Basın sektörüne özel bir iş kanunu düzenlenmiş ve yıllarca başarıyla 

uygulanıyorsa Karayolu Taşımacılığı ve Lojistik sektörü için de özel bir İş Kanunu kaçınılmazdır. Yaşanan 

karışıklığın en aza indirgemek ve tüm tarafların sorunlarına çare olabilecek Taşımacılık ve Lojistik Sektörü-

ne Özel İş Kanunu üzerinde Derneğimiz Yönetim Kurulu tarafından gerekli çalışmalar hassasiyetle yürütül-

mektedir. 

 

Diğer taraftan, tarafların yeterli bilgi ve tecrübe eksikliğinden kaynaklanan maddi manevi zararların en aza 

indirgenmesi amacıyla Eğitim Merkezimizce sadece bu konuya özel bilgilendirme seminerleri düzenlen-

mektedir. 

 

Seminerin  13 Aralık 2011 Salı günü (09.30 – 16.30 arası) yapılması planlanmaktadır. Sektörün içinden bizi 

ve sürücüleri çok yakından tanıyan Hukuk Müşaviri Avukat Elif Narin tarafından “Uluslararası Eşya Taşıma-
cılık Sektörüne Özel İş Hukuku Semineri” ne katıldıktan sonra alacağınız tedbirler sayesinde şirketinizin 

yarınları ile ilgili düşünceleriniz daha da netleşeceğine dair inancımız tamdır. 

 

Seminerde her biri ayrı bir ders konusu olan birbirinden önemli can alıcı konular işlenecek olup bazı alt 

başlıklar aşağıdaki gibidir: 

 

• İş Hukukunun temel kavramları, 

• İşçi, işveren, 

• İş sözleşmesi (belirli, belirsiz, kısmi süreli, deneme süreli), 

• Ücret, ücretin ekleri, ücret kesintileri, 

• İşverenin ihbar önelsiz feshi, işçinin ihbar önelsiz feshi, 

• Çalışma süresinden sayılmayan haller, 

• Fazla çalışma, esnek çalışma halleri, 

Yargıtay Kararları ve örnek vakalar. 

 

Seminerin interaktif olması ve azami katkı sağlanması amacıyla katılım kontenjanla sınırlıdır. 

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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Limanlara ADR’li Yük Taşıyan Sürücülerin Dikkatine  

04 Şubat 2011 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yayınlanan Yö-

netmelik ve 28 Ekim 2011 tarihinde yayınlanan Genelge; liman tesislerine 

tehlikeli yük getiren ve limanlardan tehlikeli yük alan sürücülerin IMDG 

Kod Göreve Yönelik eğitimini de alması yasal zorunluluk haline getirilmiş-

tir.  

 

Genelge’nin ilgili bölümünde bu zorunlulu; “Taşıma işlemini gerçekleştiren 

ve ADR tehlikeli madde sürücü eğitim sertifikasına  (SRC 5) sahip olan sürü-

cülerin, deniz yolu ile taşınacak tehlikeli yüklerin liman tesislerinden kara 

tesislerine veya kara tesislerinden liman tesislerine karayolu ile taşınması işlemini gerçekleştirecek olan 

sürücülerin; almış oldukları ADR temel eğitimine ilave olarak, IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitim Seminerine 

katılması ve sertifikalandırılması gerekmektedir. IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitim Sertifikası sahibi olma-
yan sürücülerin 04 Şubat 2012 tarihinden itibaren liman tesislerine girmesine izin verilmeyecektir” şek-

linde tanımlanmıştır. 

 

Genelge kapsamında dökme ve ambalajlı tehlikeli maddelerin taşınması-yüklemesi-boşaltılması-

elleçlenmesi-sınıflandırılması- ambalajlanması- işaretlenmesi ve diğer konularda işlem yapanlar, ilgili liman 

ve kara tesisi personeli, teklif alan ve teklif veren kurumlar, sevk belgelerini hazırlayanlar, acenteler, 

freight forwarder’lar, taşıma firmaları, kimyevi madde üreticileri, ambalaj üreticileri ve tedarikçileri, göze-

tim kuruluşları ve diğer ilgili kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm firma çalışanlarının ve ofis personelinin 

IMDG Kod Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitimleri almaları zorunlu hale getirilmiştir.  

 

Eğitim İle İlgili Detay Bilgiler : 
 

• Eğitim Tarihi   : 8 Aralık 2011 

• Eğitim Süresi   : 1 Gün 

• Eğitime Katılacakların SRC-5 Belgesi veya eski adıyla ADR Sertifikasına sahip olmaları zorunlu. 

• Sınav, eğitim sonunda yapılacak olup, sınavda başarılı olanlara “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere 

İlişkin Uluslararası Kod (IMDG KOD) Eğitim Semineri Katılım Sertifikası (CERTIFICATE OF ATTENDANCE TO 

THE IMDG CODE TRAINING COURSE) verilecektir. 

• Eğitim almak isteyen SRC-5 Belgesi sahibi sürücülere çalıştıkları firmalarda da bu eğitim verilebilir. 

 

• SRC-5 (ADR) Eğitimlerimize katılan sürücülerin talep etmeleri halinde (ki almalarını mutlaka öneriyo-

ruz) eğitimin sonuna bu eğitimi de ilave ederek zaman kazanabilirler. Bu eğitimi aldıklarında limanlarda 4 

Şubat 2012 tarihinde uygulanmaya başlanacak yasaktan da etkilenmeyeceklerdir. 

IMDG Kod Taşıyan/Elleçleyen/Yükleyen/Paketleyen/Taşıma belgesi düzenleyen/Taşıma teklifi isteyen 

 Taşıma teklifini onaylayan vb. görevleri yürüten kara tesisi personelinin 1 günlük Genel Farkındalık ve  

3 günlük Göreve Yönelik Eğitim Seminerine katılması ve başarılı olanların sertifikalandırılması gerek 

mektedir.  

 

*Bu eğitim, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşu aracılığı ile verilecektir. 

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