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                                                       ALT YÜKLENİCİ POLİTİKAMIZ 

Bu politika ana operasyonlarımızda uygulama taahhüdünde bulunduğumuz; Sağlık, Emniyet, Güvenlik, 

Çevre (SEÇ) ve Kalite ile ilgili konulardaki müşteri beklentilerini entegre veya entegre olmayan, birlikte 

çalıştığımız tüm alt yüklenici firmaların da aynı düzeyde sağlayabilmesi amacıyla belirlediğimiz alt 

yüklenici gerekliliklerini tanımlamak amacıyla oluşturulmuştur. Tedarik alt yüklenici, seçimlerimizde 

benimsediğimiz özellikler ve gereklilikler aşağıda sıralanmıştır. 

Düzenlemelere Uyum 

Alt Yüklenici, ilgili tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak çalışıyor olmalı ve talep 

edilmesi halinde bu uygunluğu belgeleriyle kanıtlayabilmelidir. Alt yüklenici tedarikçilerimizden 

beklediğimiz temel yasal gereklilikler aşağıda sıralanmıştır. 

1. Alt Yüklenici firma gerekli işletme ruhsatlarına sahip olmalıdır. 

2. Sürücüler, taşınan mallarla ilgili olarak geçerli ehliyet ve sertifikalara sahip olmalıdır. 

3. Sürücülerin uyuşturucu ve alkol kullanımına ilişkin katı bir politika olmalıdır. 

4. Çalışma ve araç kullanma saatlerine ilişkin kısıtlamalara uyulmalıdır. 

5. Alt Yüklenici ve sürücüleri, park etme ve yönlendirme konusunda ilgili yönetmeliklere uymalıdır 

( ulusal güzergâh ve tünel düzenlemeleri, tehlikeli maddeler için park kısıtlamaları vb. ) 

6. Operasyonu destekleyen tüm ilgili nakliye ve gümrük belgeleri yanında bulundurmalıdır. Kendisine 

teslim edilen belgeleri (CMR, Tehlikeli Maddelerle İlgili Belgeler, Faturalar, Konşimentolar vb.) azami 

dikkat ve özenle muhafaza etmeli ve teslim etmelidir. 

7. Taşıma zincirindeki her bir taraf, taşınan ürünle ilgili riskler hakkında bilgilendirilmelidir. 

Nakliyeyi kabul etmeden önce  taşınacak ürünle ilgili Yazılı Talimatlar  ve SDS (Güvenlik Bilgi Formu) 
taraflarca biliniyor olmalıdır. 

8. Alt Yüklenici ve Sarp Intermodal, Acil Durum ile ilgili düzenlemeleri belgelemelidir. 

9. Yukarıdakilere ek olarak, tehlikeli malların taşınması durumunda şu kriterler uygulanmalıdır. 

Taşınması için geçerli uluslararası ve ulusal düzenlemelerin tüm hükümleri etiketleme, afişleme, 

dokümantasyon, ekipman, eğitim, mal ayrımı vb. uygulanmalıdır. 

10. Tehlikeli madde taşımacılığında istihdam edilen Alt Yüklenici sürücülerinin geçerli bir ehliyete sahip 

olması gerekmektedir. 

11. Sürücülere ADR eğitim sertifikası ve uygun kişisel koruyucu ekipman ile sağlanmalıdır. 

12. Alt Yüklenici; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanını (TMGD) olay raporlarının hazırlanması, yıllık 

rapor ve iyileştirme planlarının yerine getirip getirmediğini kontrol etmeli ve talep edildiğinde Sarp 

Intermodal’a raporlayabilmelidir. 
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Ekipman ve Operasyonlar 

Ekipman  

1. Alt Yüklenici ekipmanları yasal gerekliliklere ve taşınacak ürün için geçerli şartlara uygun olmalıdır. 

Hem yasal denetim gerekliliklerini hem de üretici tavsiyelerini dikkate alarak oluşturulan düzenli ve 

etkili bir bakım planı olmalı ve bu plana uygun olarak ekipman bakımlarını yaptırmalıdır. 

2. Tehlikeli maddelerin taşınması için kullanılan ekipmanlar yasal olarak gerekli tüm donanıma sahip 

olmalı, güvenlik ekipmanı ve güvenlik özellikleri üreticinin talimatlarına göre kullanılmalıdır. 

Operasyonlar 

1.Kimyasal madde taşımacılığında Alt Yükleniciler, Sarp Intermodal’ın tank temizliği konusunda verdiği 

talimatlara uymalı, mümkünse SQAS tarafından değerlendirilen temizleme istasyonlarını kullanmalıdır. 

Temizleme firması SQAS tarafından değerlendirilmemişse Alt Yüklenici tarafından denetime tabi 

tutulmalıdır. 

2.Alt Yüklenici, yükleme veya boşaltmada güvenilir ve tutarlı bir performans sunmalıdır. 

3.Alt Yükleniciler müşteri ile olan iletişimlerinde güvenilir ve tutarlı olmalı verimli, profesyonel, 

zamanında ve uygun ekipmanla hizmet sağlayabilmelidirler. 

Performans İzleme ve Denetim 

1. Alt Yükleniciler Sarp Intermodal’ın kimyasal taşıma sektörü için ECTA/EPCA/Cefic Yönergelerine 

uygun hazırladığı  performans takip süreçleri ile uyumlu çalışabiliyor olmalıdır. 

2. Alt Yüklenicilerin de Davranışa Dayalı Güvenlik ( BBS ) sistemini kurmuş ve işletiyor olması tercih 

sebeplerindendir. 

3. Sarp Intermodal Alt Yüklenicileri ile tavsiye alışverişinde bulunmak, iş birliğini ve performansı 

iyileştirmek amacıyla düzenli toplantılar yapar. 

4. Alt Yüklenici Sarp Intermodal’a kendisini  teknik yönlerden denetleyebilmesi için erişim hakkı 

verebilmelidir. Kimyasal madde taşımacılığında bu denetimler HSE ve Kalite şartlarına uygun olarak 

yapılmaktadır ve beklediğimiz özel gereksinimler şunlardır: 

a. Alt Yüklenicinin sürücüleri de yükleme ve boşaltma sırasında güvenli çalışma kurallarına uymalıdır. 

Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte yüksekte çalışma, tanka giriş, güvenli numune alma, yük güvenliği, 

ekipman temizliği konularında için ECTA/EPCA/Cefic BBS Yönergelerine uygun prosedürleri olmalı ve 

bu prosedürleri uygulayabilmeli. 

Sürücü İşe Alım ve Eğitim Süreci 

1.Sürücülerin yeterli ve belirli periyotlarla tekrarlanan eğitimler alması sağlanmalıdır. Sürücülerine 

özellikle Davranışa Dayalı Güvenlik, Yükleme Öncesi ve Sonrası Kontrolleri, Defansif Sürücü Eğitimi, 

Sürücü Kılavuzu İçerik Eğitimi gibi konularda eğitim aldırmış olan Alt Yükleniciler tercih sebebi olacaktır. 
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2.Alt Yüklenici sürücülerinin, yerel park etme ve yönlendirme düzenlemeleri, ürün ayrımları ve 

uyumluluğu, farklı ülkelerdeki ağırlık limitleri ve çalışacağı güzergahta konuşulan diller konusunda  bilgi 

sahibi olması tercih edilmektedir. 

Sigorta Kapsamı 

Alt Yüklenici tarafından sunulan faaliyet için yasal olarak gerekli tüm sigorta kapsamının asgari düzeyde 

karşılanması sağlanmalıdır. 

Raporlama 

1.Taşeronluk için uygunsuzluk ve olay raporlamaları çok önemlidir. Alt Yüklenici, herhangi bir ekipman 

hasarı, taşıma/yükleme/boşaltma sırasındaki düzensizlikler, emniyetsiz durumlar, kazalar ve olaylar, 

yük hasarları veya tutarsızlıkları gibi konularda en azından Sarp Intermodal’a  zamanında ve doğru bilgi 

verebilmelidir.   

2.Sarp Intermodal ve Alt Nakliyeci arasında sürekli ve paylaşımlı bir bilgi paylaşım süreci 

oluşturulmalıdır. 

Finansal Güvenilirlik 

Sarp Intermodal olası Alt Yüklenicinin mali sağlığını ve güvenilirliğini sözleşme yapmadan önce kontrol 

etmektedir. 

Gizlilik 

Müşterilerin operasyonel ve ticari verilerinin gizliliğini sağlayabilmek amacıyla Alt Yüklenici ile yapılan 

sözleşmeler gizlilik içeriğine sahiptir. 

Güvenlik 

Sarp Intermodal, Alt Yüklenicinin uygun yasal düzenlemelere uyduğundan emin olmalıdır. Bu sebeple  

Alt Yükleniciye ait her sürücünün, taşıma esnasında mutlaka fotoğraflı ehliyet  ve kimlik taşıması 

gerekmektedir. 
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