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GÜNCELLENİYOR
T

abi ki senelerdir süre gelen Logistical
dergimiz bu senede olması gerektiği
noktada ve daha ilerilere gitmek için
güncellemeler
yapmakta..
Her
sene
çıkartmaya
devam
ettiğimiz
Logistical
dergimiz bu sene değişen teknolojinin ve
hızlanan iletişim ağına ayak uydurarak
“E-Bülten” yayınlarına başladı. Her ay düzenli
olarak iletişime geçtiğimiz bağlantılarımız
ve destekçilerimizle röportajlar hazırlayıp
ay içerisinde paylaşarak hem daha dinamik
bir yapı hem de daha hızlı ve etkili iletişim
ağı oluşturduk. Lojistik her geçen gün
yeni bir hal alıp çeşitlendirilirken biz bu
sektörün yegane öğrencileri olarak sektörü
yakından takip edip İstanbul Üniversitesi
Lojistik Kulübü olarak sektörle öğrencileri
birleştirebilecek uygun sahalar ve ortamlar
hazırlıyoruz. Logistical sadece sektörden
bilgiler ve ya sektörün nabzını tutan firma
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yöneticileri, yetkililerinin röportajları ile dolu
değil aynı zamanda Logistical’in kurucuları
dahil olmak üzere okulumuzdan mezun
olmuş çeşitli değerlilerimize de gerektiği
önemi göstermeye çalışan mezun yazılarını
da bünyesinde barındırıyor. Bir Logistical
hazırlanırken ki süreçte kulübümüzde onlarca
kişinin çeşitli araştırmaları, incelemeleri ve
saatlerce verdiği emekleri de söylemeden
geçmek olmaz. Her zaman kendinden ödün
vererek belirli amaçlar için çalışan insanlar
başarılı olacaktır. Biz İstanbul Üniversitesi
Lojistik Kulübü olarak emek veriyoruz,
çabalıyoruz, uğraşıyoruz ve tabi ki sizler
değerli okuyucular, destekçilerimiz, öğrenci
arkadaşlarımız, hocalarımız, okuldaki çeşitli
görevlere mensup abilerimiz ve ablalarımız
dahil olmak üzere baştan sona herkesin
maddi ve ya manevi yardımları içinde
teşekkürü bir borç biliriz.

RÖPORTAJ

25. YILIK TECRÜBE
TURKISH CARGO

Röportaj:

Çağla COŞKUN

T

ürkiye’nin en büyük ve hacimsel olarak en gelişmiş
havayolu şirketinin sistemleri günümüzde dikkat
çekmeye başladı ve bizde bu sistemlerin sağladığı
kolaylıkların tüketimindeki faydaları öğrenmek ve
aktarmak istedik.
İşte Öğrendiklerimiz.
COMIS (Cargo Operations Management System), hava
kargo taşımacılığına yenilik ve maliyet etkinliği sağlayarak
Turkish Cargo gereksinimlerini sağlayacak web tabanlı
yeni nesil bir sistemdir.
Turkish Cargo’da 25 yıldır kullanılmakta olan TACTIC
sisteminin artan büyüme hacmi ile doğru orantılı
olarak sektörel gelişmelere daha hızlı adaptasyon
sağlayabilmesi adına yeni jenerasyona uygun olan bir
sistem ile değiştirilmesi yönündeki çalışmalar COMIS
Projesi adı altında 2011 yılında kavramsal tasarım ile
başladı.
Satınalma ve ihale süreçlerinin ardından 2013 yılının ilk
çeyreğinde Hint menşeili şirket olan IBS’in iCargo ürünü
tercih edildi ve Turkish Cargo gereksinimlerine göre
geliştirilmesine karar verildi. Sistemde iş süreçlerinin
yönetimi için 600 ekran tasarlandı ve tüm iş birimlerimizin
katılımıyla ileride ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara bugünden
cevap verilebilecek bir yapı kuruldu.
iCargo’nun canlıya alınması 2015 yılının ikinci
çeyreğinden itibaren; Satış, Muhasebe ve Operasyon
modüllerinin aşamalı olarak canlıya geçişi ile gerçekleşti.
01.10.2015’te canlıya geçişin son ve en önemli adımı
olan İstanbul geçişi de gerçekleştikten sonra iCargo’nun
devreye alınması süreci de tamamlanmış oldu. Canlıya
geçtikten sonraki süreçte iş birimlerimizden gelen geri
bildirimlere istinaden sistem geliştirmeleri hali hazırda
devam etmekte.

COMIS ile birlikte kullanıma sunulan iCargo sistemi
sayesinde, Turkish Cargo’nun operasyonel kabiliyetini
ve veri kalitesini arttırarak otomatize hale getirilen iş
süreçleri ile hatalarda azalmalar gözlemlendi. Hem hava
taşımacılığı sektöründe en gelişmiş çözümlerden biri olan
hem de Community Based Product özelliği sayesinde
iCargo, sektörel gelişmelere adaptasyon ve kullanım
kolaylığı sağlamakta.
iCargo kullanımı ile gerçekleşen değişikliklerin
bazıları şu şekildedir;
• Dış istasyonlar kendi uçuşlarını kendileri yöneterek çıkış
noktasından varış noktasına kadar olan tüm rezervasyon
bilgilerini kendileri girmektedir. Sistem, rezervasyonu
onaylı veya yedekli olarak belirli parametrelere göre
otomatik güncellemektedir.
• Parametrik yapı sayesinde manuel girişlerden
kaynaklanan kullanıcı hataları ve bunların süreçlere etkisi
azalmıştır.
• Ücret bilgileri rezervasyonla senkronize bir şekilde
belirlenip görüntülenebilmektedir.
• Veri kalitesi arttığı için daha doğru bir raporlama
yapılmaktadır.
• Rate Audit ile otomatik ücret kontrolü sağlanarak
hatalar en aza indirilmektedir.
• Kargoların depo içindeki ve ramp tarafındaki bütün
hareketleri el terminalleriyle gerçekleştirilmekte, bu
sayede kayıplar ve kullanıcı hataları azalmaktadır.
• Depo yönetim sistemi sayesinde kargoların lokasyon
takibi anlık olarak yapılmakta ve geçmiş hareketleri
görüntülenebilmektedir.
Acenta Portal, SAP, DCS gibi 20’den fazla bilgi sistemi iCargo
sistemi ile entegrasyonu sağlanarak kullanılmaktadır.
TURKISH CARGO REKLAM DEPARTMANINDAN ÖMER CAN BEY BİLGİLERE
ULAŞMAMIZDAKİ SAĞLAYICIMIZDI. TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNARIZ.
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RÖPORTAJ

GABARİ DIŞI TAŞIMALARA
BİRDE ÖNCÜLERİN
GÖZÜNDEN BAKALIM
Ağır Nakliyeciler Derneği (AND) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Erdoğanlar Nakliyat Genel
Müdürü Sayın Tamer ERDOĞAN ile ağır nakliye ve gabari dışı yük taşıma konularında konuştuk. Bizlere
fikir ve öngörülerini ileten Tamer Bey aynı zamanda AND ile ilgili de sorularımızı içtenlikle cevapladı.
Kendisine bizi kırmadığı ve cevapları için çok teşekkür ederiz.Z
Röportaj:

Şeyma KAHRAMAN

G

abari dışı yük taşımacılığını
sektör ilgilileri ve öncüleri olarak
tanımlayabilir misiniz?
Karayolu Taşıma Yönetmeliği 128.maddesi a,
b, c, d maddelerinden herhangi birisinin ihlali
sonucunda yol izin belgesi alınarak yapılan
taşımalardır.
Tam olarak gabari dışı yük taşımalarını
kapsayan yükler nelerdir detaylandırabilir
misiniz?
Rafineri tesisleri, rüzgar, doğalgaz, termik
enerji santralleri, ulaşım ve altyapı tesisleri,
inşası sırasında veya bakım ve yenileme için
gereken tüm yükleri kapsamaktadır.
26 Kasım 2016 tarihinde AND olarak
kuruldunuz kuruluş amacınız neydi?
Sektörümüz ortak problemlerine çözüm
geliştirmeye çalışmak olarak genelleyebiliriz.
Tabi ki detaylandırdığımızda en önemli
hedefimiz sektörümüzün yeni bir mevzuata
ihtiyacı olmasıdır. Bu yeni mevzuatın bir
an önce yürürlüğe girmesini sağlamaya
çalışıyoruz. Bu mevzuat ile yol belgesi fiyatları
ve süreleri, gece sürüşleri, destek araçları
gereklilik halleri, köprü geçişleri ile ilgili bir çok
problemi çözmüş olacağız.
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Sektörde
çalışan
personellerin
mesleki
yeterliliklerini geliştirmek için eğitimler organize
etmek. Bunların yanında firmaların kullandığı
sözleşme şartları arasında çok farklılıklar
bulunmakta. Bunun için sözleşme standartları
belirlemek için çalışmalar yapmak diğer bir
amaçlarımızdan biridir.

RÖPORTAJ
İlk hedef olarak değiştirmeyi ve eklemeyi
düşündüğünüz konular nelerdir?
En öncelikli gündemimiz Derneğimiz tarafından
hazırlanan Ağır ve havaleli yüklerin taşınmasına
ilişkin yönetmelik taslağının KGM tarafından
yayınlanmasını sağlamak.
Çok dikkat ve önem gerektiren bu
taşımaları çeşitli teknolojiler ile entegre
edip kolaylaştırmak mümkün müdür?
Tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüz
dede gelişen teknoloji bu taşımalar daha
kolay hale gelmiştir. Örnek vermek gerekirse
Araçların bir dönüş yapması esnasında yolda
kaldırılacak veya engel teşkil edecek yerlerin
tespiti artık bilgisayar üzerindeki simülasyonlar
ile gerçekleştirilebilmektedir. Bunun sayesinde
yolda yapılacak iyileştirmeler ne eksik olup
taşımaya engel oluşturmak nede fazla olup
gereksiz maliyet oluşturmaktadır.

Tarihi ve ağır yüklerin taşınmasındaki
alternatifler çözümler nelerdir?
Tarihi yüklerin sökülerek ve yeni yerinde tekrar
birleştirilerek taşınması mümkündür. Fakat bu
yöntem yükün tümüyle taşınması yöntemine göre
daha uzun ve maliyetli bir yöntemdir.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen
Tarihi Zeynel Bey türbesi taşınmasını nasıl
yorumluyorsunuz?
Bu taşımalar sektörümüzün daha iyi tanıtımı
açısından önem arz etmektedir. Ayrıca bu
yöntem yurtdışında yıllardır kullanılmasına
rağmen Türkiye’de ilk defa kullanılmıştır.
İnanıyoruz ki bu gibi taşımalar ileriki yıllarda
artarak devam edecektir.

Vizyonunuzda yer alan daha verimli, hızlı,
kaliteli yapabilmeleri için her türlü oluşuma
öncülük etmek cümlesindeki noktaları biraz
daha açabilir misiniz?
Ağır nakliye esnasında trafikteki diğer araçları
uyarmak için kullanılan destek araçlarının renkleri,
ekipmanları gibi vs. özellikleri için herhangi bir
yazılı standart bulunmamaktadır. Bunun için bu
araçların standartlarını oluşturmak istiyoruz.
Mevzuat ile ilgili engelleri bizlerle de
paylaşabilir misiniz? Kaldırmak için nasıl
süreçlerden geçilecektir söyleyebilir misiniz?
Mevcut mevzuatımızda tek tip yol belgesi
bulunmakta. Bu belgenin fiyatı da tektir ve
süreside sadece 15 günlüktür.
Rüzgar gülü, ,uçak motoru, tarihi eser gibi
gabari dışı taşımalarda kullanılan araçların
geliştirilmesi mümkün müdür?
Tabi ki bu sektörde imalatçılar yüklerin ölçülerinin
değişen ihtiyaçlar doğrultusunda artması nedeni
ile daha uzun, daha yüksek ve daha ağır yüklerin
taşınabilmesi için araçlar geliştirmektedir.
Rüzgar gülü kanatları mesela 34m boylardan
başlamış şu anda ise 61m’ye kadar çıkmıştır.
Üreticiler bu uzunluktaki kanatların taşınabilmesi
için daha fazla uzayabilen araçlar imal etmişlerdir.
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RÖPORTAJ

Yine rüzgar santrallerinde kule çaplarının artması
nedeni ile taşıma yükseklikleri artmıştır. Yollardaki
gabari kısıtlamaları nedeni ile öncelikle bu kuleleri
taşıyan araçları daha az yüksekliğe sahip olarak imal
edilmiştir. Bu tip araçların yetersiz kaldığı durumlar
için ise kuleyi tamamen yerden yüksekliği 1-2 cm
olacak şekilde taşıyabilecek araçlar geliştirilmiştir.
Bu taşıma sisteminde kule her iki ucundan adaptör
ile bağlanmakta ve her iki uçtaki adaptör iki ayrı
araç üzerine yüklenmektedir. Kule bu iki aracın
arasında taşınmaktadır.
Yine bir gelişme ise çelik kalitesinde ve lastik
teknolojilerindeki gelişmeler ile modüler hidrolik
dorseler de aks başına kapasiteleri 36ton’dan 45t’a
çıkmıştır.
Bunun gibi daha bir çok gelişme gerçekleşmiş ve
gerçekleşmeye devam etmektedir.
AND olarak gelecekte gabari dışı yük
taşımacılığının nasıl değişimler göstereceğini
düşünüyorsunuz?
Bu sektörde diğer tüm sektör gibi teknolojiye uygun
olarak gelişecek ve yeni iş güvenliği standartları
ile daha sıkı kontrol edilen bir sektör olacağını
düşünmekteyiz. Tabi ki ülkemizdeki yatırımların
artması ile sektöründe büyümeye devam edeceğini
öngörmekteyiz.
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Tamer ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Erdoğanlar
Nakliyat Genel Müdürü Sayın

MEZUNLARIMIZ

O

kulumuza 2002 yılında girip 2006
yılında mezun oldum. Okulumuzun hem
İstanbul’da hem de İstanbul Üniversitesi
gibi köklü bir üniversite bünyesinde olmasının
yanında Ulaştırma ve Lojistik alanının geleceğin
önemli iş kollarından birisi olması tercihimi
etkilemiştir. Okul hayatım boyunca arkadaşlarım
ve hocalarımla ilişkilerim hep iyi olmuştur. Bir
dönem lojistik kulübü yönetim üyeliği de yaparak
kulüp faaliyetlerinde yer aldım.
Okul hayatım boyunca okumayı, araştırmayı
seven yapım nedeniyle yüksek lisans ve doktora
çalışmalarıyla beraber akademik kariyer yapmaya
karar verdim. Mezun olduğum yıllarda Ulaştırma
ve Lojistik alanının akademi için yeni bir alan
olması ve İstanbul Üniversitesi eğitimi önümü
açan etmenlerden olmuştur.

Akademik yaşamın dinamikleri gereği araştırma,
okuma sürekli aşamaları ifade ederken yüksek
lisans ve doktora tezi gibi çalışmalar genel
aşamaları oluşturmaktadır. Bu süreçlerin elden
geldikçe çabuk tamamlanması temel stratejidir.
İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü faaliyetlerini
takip etmede sosyal medya bu konuda oldukça
faydalı oluyor. Akademik kariyerim boyunca
birden fazla üniversite bünyesinde çalışma
şansım oldu. Üniversite kulüplerinde gördüğüm
en büyük problemin süreklilik ve istikrar
yakalama olduğunu söyleyebilirim. Lojistik
kulübü hem lojistik alanında benzerlerine göre
hem de klasik üniversite kulüpçülüğü anlayışına
göre dinamikliğini ve kurumsallaşmasını aynı
anda sağlayabilen nadir örneklerden olarak biz
mezunları gururlandırmaktadır.
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MEZUNLARIMIZ

Lojistik Kulübü lojistik alanındaki benzer
organizasyonlara göre ilk oluşu ve sektörde
ses getiren faaliyetleriyle sürekli takip
edilen çalışmaları saygı uyandıran bir kurum
olmuştur. Kulübü, mevcut konumunu
gerek benzer kulüpler gerekse de sektör
kuruluşları ve devlet nezdinde daha etkili
hale getirmiş şekilde görmek isterim.
Kulübün mevcut faaliyetlerine aynen devam
ederken diğer üniversitelerde yer alan lojistik
kulüpleriyle işbirliklerini arttırıp onların da
lokomotifi olma özelliği göstermesi gerekir.
Ayrıca mezunlar derneği ile koordinasyon
içerisinde sektör dernekleri ve devlet
kurumlarıyla yakın temaslarda bulunarak
mezun ve öğrencilerin çıkarlarını koruyacak
faaliyetlerde bulunması da faydalı olacaktır.
Ulaştırma ve Lojistik alanında eğitmen açığı
hem üniversite hem de lise boyutunda devam
ettiği için akademik kariyer yapmalarını
tavsiye ederim. Sektör içerisinde yer alacak
öğrencilere ise imkanlarını zorlayarak
girişimci olmalarını da öneririm.

anlamıyla karşılayamadığından farklı alan
mezunlarının sektörde tercih edilirliği henüz
bitirilememiştir.
Sektöre girmek için yoğun bir rekabet
yaşamanın yanında birçok firma ve pozisyon
için hayal edilen maaşlara ulaşılamayacağı
da açıktır. Sektörün yoğun ve stresli çalışma
temposu da mezunlar tarafından göz ardı
edilmemelidir. Sektörde yükselmek sadece
diploma, yabancı dil bilgisi, bilgisayar
bilgisi gibi olmazsa olmaz gerekliliklerle
sağlanamayacaktır.
Bu
gerekliliklerin
yanında sabırlı, soğukkanlı ve girişken olmak,
lider özelliği göstermek, esnek olmak gibi
gerekliliklerde sahip olunması üstünlük
sağlayacak özelliklerdir.
Beykoz Üniversitesi Beykoz Lojistik Meslek
Yüksekokulu Öğretim Görevlisiyim.

2002 yılından bugüne lojistik sektörünün
Türkiye açısından önemi daha fazla anlaşıldı.
Ulusal ve Uluslar arası yatırımcıların
sektöre ilgisi devam etmektedir. Bu olgular
sektörün büyümeye devam
edeceğini
gösteriyor. Sektörün hem yurtiçi hem de
yurtdışı
operasyonlarında
kullanacağı
kalifiye eleman ihtiyacının süreklilik arz
edeceği rahatlıkla söylenebilir. Sektör ve
öğrenciler için tek tehdit noktası Türkiye’nin
siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarında
görülebilecek olası çalkantılardır.
Sektörde mezunlara yeteri kadar açık
işgücü olamadığını düşünüyorum. Lojistik
mezunlarının her geçen yıl sayıları artmasına
karşın sektör içerisinde alaylı durumda
olanlar
ile
endüstri
mühendislerinin
etkinliğinin devam ettiği söylenebilir. Lojistik
eğitimi uzun yıllara yayılan örneklerine
karşın hala sektör ihtiyaçlarını tam
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Celil DURDAĞ

MEZUNLARIMIZ

İ

stanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik
bölümüne 2002 yılında giriş yaptım.
İstanbul Üniversitesi hem Türkiye’de hem
de dünyada birçok değişim programında en
iyi üniversiteler arasında bildiğiniz üzere. Bu
sebeple İstanbul Üniversitesi ulaştırma ve lojistik
konusunda eğitimli olmak isteyen biri için tercih
edilebilecek Türkiye’de bulunan en iyi lisans eğitimi
veren kurumdur. Vizyonu ve sektöre liderlik eden
kurum ve kurum yetkilileriyle yakın ilişkilerinden
ötürü de ayrıca mezunlar için çok güzel iş imkanları
yaratmaktadır.
Okul hayatım boyunca aktif kulüplerde yönetim
kurulunda bulunmam nedeniyle hem bölüm
arkadaşlarımla hem hocalarımla hem de sektörde
bulunan üst düzeylerle yakın, pozitif ilişkilerim
olmuştur. Okul dönemi süresince Lojistik
kulübünde LOGISTICAL dergisinin editörlüğünü ve
kurumsal ilişkiler başkanı görevini aktif yürüttüm.
Okul eğitimimin bitiminin hemen ardından
bölümümüzün kurucu yönetim kurulunda aktif
görev aldım. Okurken ben iş aramadan iş beni
bulmuştu. Bu benim aktif kulüpte çalışmalarımın,
kurumlarla ve hocalarımla yakın, pozitif ilişkimin
güzel bir sonucuydu. 12 senedir bu sektörde ve 11
senedir de DB Schenker Arkas kurumunda çalışan

bir yönetici olarak istikrarlı çalışmamın ve İstanbul
Üniversitesinde almış olduğum eğitimi yüksek lisans
eğitimimle desteklememin etkisi tabi ki olmuştur.
Önemli olan size referans olacak çalışmalarda
hangi pozisyonda ve hangi kurumda olursanız olun
fark etmez her zaman talip olabilmenizdir. Ben
hiç durmadım ve okurken de hem kulüpte hem
farklı platformalarda hep çalıştım. En önemlisi de
insani ilişkilere hep kazanım olarak baktım. Bugün
lojistik sektöründe birçok dernekte, kurumda üst
kademeden alt kademeye kadar okuldan aldığım
eğitimi de harmanlayarak güzel bağlantılar edindim.
İş hayatımda ağırlıklı yönetim sistemleri, projelerde
liderlik, iyileştirme, çeşitli yapıların kurulum aşaması
gibi kısımlarda hep sistem kurucu olarak çalıştım ve
uzmanlık dönemim kariyer hayatımda uzun sürdü.
Kariyer hayatında uzmanlık dönemi uzun sürenlerin
daha işine hakim olduğu görüşündeyim. Uzman
iken birçok konuya en yakın seviyede oluyorsunuz.
Açıkcası bilmeden, kazayla veya emeksiz yükselişlerin
çok sert düşüşü oluyor ve öğrenme bitmek bilmeyen
bir döngü. Ben hem ekibimden hem sektörden hem
de benden önde kendi alanımda giden liderlerden,
yoldaşlarımdan birçok şey öğreniyorum ve bilginin
paylaşımında da hep şeffaf ve samimi davranıyorum.
En iyi stratejim paylaşmak, insana değer ve
hazmederek bir yere gelebilmek için durmadan
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MEZUNLARIMIZ
çalışmak. Yaptığınız işe hakimseniz başarı sizi ya
çalıştığınız kurumda ya da başka bir noktada mutlaka
bulmaktadır. Bunu sizin bilmeniz, bu amaçla her daim
emek sarf etmeniz stratejik olarak ne kadar kendi
hedeflerinize odaklı çalıştığınızı göstermektedir.
Kulüp faaliyetlerinden zaman zaman haberdar
oluyorum ve seneler önce bin bir emeklerle bu
yapının hala devam ediyor olmasında emeklerin
ne kadar fazla olduğunu biliyorum. Bu yolda uzun
dönem çalışmış biri olarak zor koşullarda yapılan
bu çalışmaların hem kişisel hem de bölüme katkısı
mutlaka olmaktadır.
Bizim zamanımızda biz elektronik kanalları daha
az kullanabiliyorduk. Yeni dönem arkadaşlarım bu
konuda kesinlikle daha başarılı. Bu konuda onları
takdir ediyorum.
Bence sektöre en yakın çalışan kulüp olarak Lojistik
Kulübü kesinlikle çok başarılı. Ek olarak mezunları
da dahil edecek belki daha farklı aktiviteler
düzenlenebilir.
Mezunları biraz daha fazla bir araya getirecek
aktiviteler düzenlendiği takdirde belki bu başarı
sektörle bağlantı anlamında avantaja çevrilebilir.
Bölüme girişte özel kurumlar, anadolu lisesi ve özel
kurslarda yeterli İngilizce eğitimi almış kişiler dışında
mezun öğrencilerin dil konusunda yetersizliği
gözlemliyorum. Kulüp olarak İngilizce başta
olmak üzere konuşma kulübü aktivite programları
düzenlenebilir. Ayrıca dil kurumlarıyla avantajlı
fiyatlar konusunda mümkün ise belki anlaşmalar
yapılabilir. İşten kaçmayalım, riskli hallerde göreve
takip olalım. İnsana temas en önemli değerdir.
Her ilişki içerisinde olduğumuz kişi ve yaşadığımız
olay kazanımdır. Bu kazanım olumlu veya olumsuz
olabilir hiç sorun değil. Kariyer yolunda unvanlara
takılmadan yaptığınız işte kendinizi kontrol
edebilecek kadar iyi bir çalışan olduğunuzda iyi bir
yönetici olabilirsiniz. Bu sebeple yönetici olmayı
hedeflemek yerine verimli bir uzmanlık dönemi
geçirmeye odaklanılmasını tavsiye ediyorum. Sektör
dinamik bir sektör.
Özellikle gelişime ve değişime açık, sürekli
öğrenmeye odaklı aday ihtiyacı var. Bu sebeple
öncelikle bu eksiklikleri kapatacak ve çok iyi bir dil
bilgisiyle destekleyecek şekilde alt yapı yaratılır ise
sektörü de yine bu nitelikteki çalışanların daha ileriye
taşıyabileceğine inanıyorum. Ekonomik olarak ise her
ne kadar kotalar, taşımada ortaya çıkan masraflar
ciddi seviyede engel olsa da dünya ticaretinde ortaya
çıkan tedarik zinciri güvenliği, güvenilirliği anlayışını
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ülkemizde sağlıklı oturtursak ticaret açısından avantajlı
koşullar yaratabileceğimizi düşünüyorum. Sektörde
sadece operasyon tabanlı alana odaklanılmaz ise
sahada farklı alanlarda mezun ihtiyaçları vardır. Hatta
birçok mezun arkadaşım ulaştırma ve lojistik sahasında
en kutsal görevlerden biri olan akademik kariyer
sahasında sektörü daha ileriye taşıyacak adaylar
çıkarmak yolunu seçmişlerdir.
Sektör şu anda tüm seviyelerde çalışan ihtiyacı
olmaktadır. Tabi ki bu kademeler için oluşan pozisyonlar
da belli yıl tecrübe istemektedir. Dolayısıyla sadece
operasyon alanı değil sektörde birçok farklı sahada
da yine bölüm mezunlarına ihtiyaç vardır. Ulaştırma
ve Lojistik mezunu kişilerin iş geliştirme, satış,
insan kaynakları, yönetim sistemleri gibi yapılarda
da çalışması beklentisi vardır. Mezunların kariyer
tercihlerini yaparken operasyon dışında alanlara da
yönelme beklentisi mevcuttur.
DB Schenker Arkas firmasında Kalite ve İş Yönetim
Sistemleri yapısını yönetmekteyim. Mevcut yapı;
sağlık, emniyet, çevre ve fiziksel güvenlik konularıyla
belgelendirme ile müşteri denetimleri süreçleriyle
ilgili konularla bağlantılı çalışmaktadır. İşinde
uzman ekip arkadaşlarımla müşterileri beklentileri,
yasal
yükümlülüklerimiz
ve
standartlaştırma
adına proseslerin kurulması, ilgili kişilerin eğitimi,
denetlenmesi, denetimlerin raporlanması, şirketi temsil
gibi sorumlulukları yürütmekte ve yönetmekteyim.

Duygu Ağca Bağıröz

RÖPORTAJ

Akıllı Ulaşım Sistemleri
denilince akla gelen mi akla
gelmesi gereken mi?
Sayın Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği
Başkanı Erol Yanar sorularımızı
cevaplıyor.
Röportaj:

Çağla COŞKUN

A

kıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili olarak
Dünya’nın çeşitli ülkelerinde birbirinden
farklı
tanımlamalar
bulunmaktadır.
Söz
konusu sistemin siz nasıl tanımlıyorsunuz?
Sistemin akıllı olması ile kast edilen tam olarak
nedir?
Son zamanlarda çok farklı alanlarda akıllı kelimesi
kullanılmaktadır. Bu kelime genel anlamda
internet bağlantısı buluntan veya erişilebilen
cihazlar için kullanılmaktadır. Örneğin: Akıllı cep
telefonları, akıllı ev eşyaları vb.
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RÖPORTAJ
Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS-ITS) dendiğinde yol (alt
ve üstyapı), yolcu ve araçlar arasında bilgi ve iletişim
teknolojileri kullanılarak iletişim kurulması, böylece
uygulama ve servisleri kullanıcıların hizmetine
sunarken daha hızlı, konforlu, güvenli ve çevre dostu
bir ulaşım sisteminin oluşu kastedilmektedir.

korunması yönünde sağlayacağı faydalar kısa sürede
sistemin kendi maliyetini çıkaracaktır.

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ulaştırma ve
lojistik sektörüne entegre hale getirilmesinin
sektörümüze ne gibi olumlu etkilerinin olacağını
düşünüyorsunuz?
Yukarıdaki cevaptan da anlaşılabileceği gibi, AUS
trafiğin tüm alanlarında (kara, hava ve deniz) daha
hızlı, konforlu, güvenli ve çevre dostu bir trafik
hedeflemektedir. Bunlara ulaştırma ve lojistik
penceresinden
bakarsak,
elektronik
irsaliye
uygulaması gibi fabrikadan son noktaya kadar
elektronik takip sistemleriyle, yol boyunca kurulacak
weight in motion sistemleri ile daha hızlı ve kesintisiz
bir yolculuk ve yanında güvenli bir seyir mümkün
olacaktır.

AUSDER fikri nasıl oluştu? AUSDER’in gelecek
dönemler ile ilgili planları / projeleri nelerdir?
UDHB Ulusal AUS Strateji Belgesi ve Eki Eylem Planının
hazırlanması sırasında AUS konusunda çalışan
devlet kurum ve kuruluşları, özel sektör firmaları,
üniversiteler, araştırma kuruluşları ve STK örgütleri
arasında eş güdümün sağlanması yolunda bir dernek
kurma eylemi de ön görülmüştü. Bu eylem uyarınca
AUSDER 15 Mart 2016 tarihinde kuruluş bildirgesini
vererek kurulmuştur.

AUS ile birlikte Ulaşım Planlaması (yük taşıma
planlaması) ile lojistik sevkiyat etkin bir şekilde
yönetilecektir.
Sistemin maliyetleri hakkında neler
söyleyebilirsiniz? Sistem zor, karmaşık ve
masraflı diyebilir miyiz?
Her sistemin bir maliyeti olacaktır. Ancak fiyat
fayda oranına bakarsak AUS uygulamalarından elde
edilecek faydanın çok yüksek olacağı görülmektedir.
En önemli faydası sürekli takip sistemi güvenliği
artırırken
kazaları
önleyeceğinden
insan
kaynaklarının heba olmasının önüne geçecektir. Bu
sistemlerin maliyetlerinin şimdiki konvansiyonel
sistemlerin kurulum maliyetlerinde sağlayacağı
tasarruf yanında mevcut altyapı tesislerinin
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AUS özellikle lojistik alanında haksız rekabetin
önüne geçeceğinden kanunlara saygılı vatandaşların
haklarını da koruyacaktır.

AUSDER kuruluş amacı gereği AUS konusunda çalışan
devlet, özel sektör, üniversite ve STK’lardan gelen 20
kurucu üye ile kurulmuş ve bugün itibarı ile 37 üyeye
ulaşmıştır. Her gün üye sayısı artmaktadır.
Ayrıca AUS konusunda çalışan diğer oluşumlar ile
de irtibata geçerek AUS alanında yapılan çalışmaları
izlemekte ve taraf olmaktadır. Böylece AUS konusunda
çalışan oluşumlar arasındaki iletişimi sağlayarak en
önemli eksikliklerden birini bertaraf etmektedir.
AUSDER şehirlerimizin Akıllı Ulaşım konusunda
yaptıkları çalışmaları teşvik etmek, desteklemek,
seviyelerini belirlemek ve neler yapılması gerektiği
noktasında bilgilendirmek amacı ile AUS Şehir Endeksi
çalışmasını başlatmış ve bu amaçla AUS Endeksi
Çalışma Grubunu kurmuştur. Yaklaşık bir yıllık bir
çalışma süresi öngörülmektedir.
AUS ile birlikte geleceğin iş kollarından biri olacak
olan Internet of Things (IoT) konusunda çalışma grubu

RÖPORTAJ

kurulması planlanmaktadır. Akıllı Yol uygulamaları
konusunda çalışmalar yapılması, AUS standartlarının
uygulanması konusunda danışmanlık yapılması,
AUS konusunda Mesleki Yeterlilik eğitimlerinin
düzenlenmesi, AUS konusunda çalışma yapan tüm
kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti verilmesi
planlanan eylemler arasındadır.
Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Dünya uygulamaları
incelendiğinde hayata geçirilen ve çalışmaları
devam eden “Akıllı Yol” projesi, AUS Planları,
Dinamik Mesaj İşaretleri gibi çeşitli projelerin
ülkemiz uygulamaları nelerdir? Bu kapsamda
planlanan ve uygulanan sistemlerden bahseder
misiniz?
Ülkemizde Akıllı Ulaşım Sistemleri konusunda bir
bütünlük içerisinde olmasa da farklı uygulamalar
yapılmaktadır.
Başta İstanbul BŞB olmak üzere birçok belediye toplu
taşıma araçlarının seyrüseferlerini içeren, şehirdeki
trafik sıkışıklıklarını gösteren mobil uygulamaları
hizmete vermişlerdir. Ayrıca tek bir kart ile (her ne
kadar sadece o belediyede geçerli olsa da) farklı toplu
taşıma araçlarından yararlanma imkanı sağlayan
uygulamalarda kullanılmaktadır.
Yol yoğunluk durumunu, ortalama varış süresini,
yoldaki çalışma ve anlık olumsuzlukları kullanıcılara
ileten Değişken Mesaj İşaretleri belediyelerimizle
birlikte karayolları tarafından da kullanılmaktadır.
Güvenlik ve kural ihlalleri için kullanılan Elektronik
Denetleme Sistemleri, Plaka Tanıma Sistemleri,
hareket halinde ağırlık ölçüm sistemleri ülkemizde
değişik seviyelerde de olsa kullanılan diğer AUS
uygulamalarındandır.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından deneme
amaçlı olarak inşasına başlanan Akıllı Yol Projesi bir
yandan haberleşme alt yapısının imalatı ile devam
ederken diğer yandan üst yapı projelendirmesi le
devam etmektedir.
Akıllı Ulaşım Sistemleri kullanma düzeyimiz ile
ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz? Bu sistemlerin
kullanımının şehir içi ve şehirlerarası trafik, yolcu
yoğunluğu ile trafik kazalarının azaltılmasına
etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Akıllı ulaşım sistemleri Karayolları Genel Müdürlüğü
ve özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca
gün geçtikçe yeni uygulamalarla gündelik hayatımıza
girmeye devam etmektedir. Ancak bunlar tek
bir elden koordine edilmediği için farklı yerlerde
farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle
belediyelerimizin AUS seviyelerinin belirlenmesi için
daha öncede bahsedildiği gibi AUS Şehir Endeksi
çalışması başlatılmış olup buradan elde edilecek
sonuçlar belediyelerimizin AUS ifadesinden ne
anladıkları, bunlardan hangilerini hangi yaygınlıkta
kullandıkları, gelecek ile ilgili planları ortaya
koyacaktır.
AUS uygulamaları daha hızlı, konforlu, güvenli
ve çevre dostu bir hareketlilik hedeflemektedir.
Uygulamalardan elde edilecek sonuçların da bu
doğrultuda olması beklenmektedir. Ancak bunlar
bugüne kadar rasyonel olarak ölçülmediğinden
veya yapılan ölçümlerin dar alanda ve kısa sürede
olmaları sonuçların genelleştirilmesine imkan
vermemektedir. Ancak yurt dışı uygulama sonuçları
hedeflenen sonuçları sağladığını göstermektedir ki
ülkemizde de bu yönde olacağından şüphe yoktur.
Bu ropörtaj için öğrencilerimizden Merve Seher
Cebeci’ye teşekkürlerimizi sunarız.
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RÖPORTAJ

TOPLU TAŞIMA VE AKILLI ULAŞIM

ENTEGRASYONUNUN EN İÇİNDEN SİZLERE...
Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürü Muhammed YAVUZ ile merak edilen bir konuyu akıllı ulaşım sistemlerini
konuştuk. Muhammed Bey bize ‘akıllı ulaşımda neredeyiz, geliştirilen projeler neler, daha neler
yapabiliriz, ulaştırma ve lojistik sektöründeki yeri nedir’ sorularının cevaplarını verdi. Verdiği cevaplar ve
samimiyetinden dolayı Muhammed Beye teşekkür ederiz.
Röportaj:

Çağla COŞKUN

A

kıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili olarak
Dünya’nın çeşitli ülkelerinde birbirinden farklı
tanımlamalar bulunmaktadır. Söz konusu sistemi
siz nasıl tanımlıyorsunuz? Sistemin akıllı olması ile
kastedilen tam olarak nedir?
Bir araca, yola ve ya durağa teknolojiyi yüklediğimizde
bu sistemlerin akıllı olduğu ile ilgili bir düşünce ortaya
çıkıyor fakat bizim düşüncemiz bu şekilde değildir.
Sadece teknolojiyle değil bir durağa ya da araca ya da
yola sürdürülebilir ve basit bir şekilde kullanıcının istek
ve ihtiyaçlarını karşılayacak çözümleri akıllı ulaşım
sistemleri olacak görüyoruz. Dünyadaki bununla ilgili
tüm örnekleri ve yapılan çalışmaları takip etmenin
yanı sıra bizde ar-ge çalışmaları yapıyoruz, ürün
geliştirmeleri gerçekleştiriyoruz
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RÖPORTAJ
Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ulaştırma ve
lojistik sektörüne entegre hale getirilmesinin
sektörümüze ne gibi olumlu etkilerinin olacağını
düşünüyorsunuz?
Akıllı
ulaşım
teknolojilerini
sektörel
bazda
düşünmemek gerekir. Çünkü artık akıllı şehir
kavramları söz konusudur. Akıllı şehir kavramı altında
toplu ulaşım, toplu taşıma ve bunların çevreye ve ya
trafiğe etkileri söz konusudur. Bunların faydalarını
söylemek gerekirse tabi ki ilk olarak ekonomik
faydası olacak, konfor artışı ve maliyetlerde düşüş
ve kalite artışıdır.
Sistemin maliyetleri hakkında neler
söyleyebilirsiniz? Sistem zor, karmaşık ve
masraflı diyebilir miyiz?
Ortaya bir hizmet sunduğumuz için hizmetin fayda
bizim yaptığımız iş üzerinde yani toplu taşımaya
kattığı konfor, kalite, yolcuya kattığı kalite ya
da bizim aus ile sağladığımız maliyet azalması
düşündüğümüz maliyet etkinliğine bakıyoruz. Çok
pahalı sistemlerde var biz bunları da araştırıyoruz
ve bakıyoruz ilk kurulum maliyeti yüksek sistemler
olması yanı sıra katkısına baktığımızda maliyeti
karşılayan sistemlerdir. Örneğin; biz de araçlarımıza
3000 tane şarj istasyonları koyuyoruz. Bunun
maliyetinden çok yolcuya kattığı konfor ve katma
değer karşılığında bu maliyetleri üstlenebiliyoruz.
Her araçta araç takip sistemi koyuyoruz. 6000
araçlık filomuzu bir sitemden yönetmemizi sağlayan
bu sistemin maliyetinden çok katma değer konusu
bizim için daha önemli bir konu halini alıyor.
Toplu ulaşımın konforunu arttırmanız demek aynı
zamanda insanları özel araçlardan toplu ulaşımlara

yöneltmeniz anlamına geliyor. Bu da İstanbul
genelinde trafikte iyileşmeyi sağlıyor trafikte iyileşme
ise yine toplu ulaşımın konforunun artmasını
sağlıyor ve maliyetlerimizin de azalmasını sağlıyor
ama biz burada maliyet etkinliğine bakmıyoruz biz
burada yolcuya sağladığımız konfora bakıyoruz.
Çeşitli maliyetler söz konusudur bunlar ilk kurulum
maliyeti, bakım maliyeti, sürekli geliştirme maliyeti
var ama konfor artışı için bunları yapıyor olmamız
gerekiyor. Amacımız toplu ulaşımın kalitesini
arttırıyoruz.
Gerek mobil uygulamalar gerek durak bilgilendirme
sistemleri ya da engelli erişilebilirliği ile ilgili
sistemler ya da diğer yolculara yönelik bilgilendirme
sistemleri yolculuk konforunu arttırmaya yönelik
sistemler olduğunu söyleyebiliriz.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
bünyesinde oluşturulmuş olan ve söz konusu
sistemlerin geliştirilmesiyle ilgili olarak
faaliyetler yürüten ekip veya biriminiz var mı?
Evet. Ulaştırma Bakanlığı ile ortak çalışıyoruz. Akıllı
ulaşım ile ilgili ulaştırma bakanlığı bir doküman
da yayınladı. Bu dökümana da çeşitli katkılarımız
oldu. Zaman zaman ulaştırma bakanlığı ile
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar oluyor. Çalıştaylar
oluşturuyoruz. Strateji geliştirme dairemiz ya da
AUS tarafından yönetilen bir süreç söz konusudur.
Gelecek dönemler ile ilgili planları / projeleriniz
nelerdir?
Ben burada toplu taşımadaki çalışmalardan
bahsetmek isterim. Dört ana başlıkta çalışmalar
yapıyoruz. Bilgilendirme sistemleri ve konfor arttırıcı
sistemler, filo yönetimi ve operasyon sistemleri,
elektronik ödeme sistemleri, emniyet ve güven
sistemlerine yönelik çalışmalar yapıyoruz.
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Ayrıca biz çalışmaları yaparken erişilebilirlik
konusunda ayda bir engelli komiyonumuzla
birlikte herhangi bir engeli olmayan yolcularımız
nasıl bu sistemlerden faydalanabiliyorsa
aynı
şekilde
engelli
yolcularımızın
da
kullanabilmelerini sağlıyoruz. Bununla ilgi
büyük
şehrimizin
engelli
komisyonuyla
çalışmalar yürütüyoruz. Ürettiğimiz hizmeti
onlara sunup kullanılabilirliğini sorguluyoruz.
Sesli durak sistemleri ve duraklarda bulunan
sesli bilgilendirme sistemleri yeni geliştirilip
uygulamaya geçen sistemler olarak örnek
verebilirim.
Duraklardaki
herhangi
bir
arızaya hızlı çözüm üretebilme adına Skada
sistemini koyup uzaktan yönetebilme imkanını
oluşturduk. Yeni bir tasarım araçlarımıza
koyduk bununla birlikte aktarma noktaları ve ya
tarihi yerleri, büyük hastaneler belirten işaretler
gibi eklemeler yaptık. Bunun yanı sıra bir kara
kutu sistemimiz mevcut. Bu sistemde araçtaki
48 farklı veri ile sürüş analizleri ile şoföre eğitim
aldırıp, mekanik araç arızalarını tespit edip
çözümler üretebilme imkanı veren bir sistemdir.
Şoförün sürüş bilgisi, araca yönelik her türlü
bilgi, motor sıcaklığı, yakıt tüketimi gibi güvenliği
sağlamak adına kullanılan bir sistemdir.
Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Dünya
uygulamaları incelendiğinde hayata
geçirilen ve çalışmaları devam eden “Akıllı
Yol” projesi, AUS Planları, Dinamik Mesaj
İşaretleri gibi çeşitli projelerin ülkemiz
uygulamaları nelerdir? Bu kapsamda
planlanan ve uygulanan sistemlerden
bahseder misiniz?
Bilgilendirme ve konfor arttırıcı sistemleri de
üçe ayırıyoruz bunlar yolculuk öncesi, yolculuk
anı ve yolculuk sonrasındaki ilişki yönetimi gibi
kısmını ele alıyor. Filo yönetimi ve operasyon
tarafında ise şuan 6000 araçlık bir filoyu 10
saniye de bir cevap alarak araçların yerini,
görev takibini ve zamanında orda olabilmelerini
kontrol
edebiliyoruz.
Elektronik
ödeme
sistemleri ise şuan her toplu taşımada yer alan
İstanbul Kart yönetimi sistemi yine büyükşehrin
kontrolü altında bulunuyor. Bununla ilgili
yaptığımız uzaktan yükleme çalışmaları son
aşamaya gelmiş bulunmakta.
Emniyet ve güvenlikle ilgilide kaza önleme
sistemleri, panik butonu kamera sistemleri ve
yüz tanıma sistemleri üzerine çalışmalarımız
devam ediyor. Yine gerçekleştirdiğimiz yolcu
sayım sistemlerinin hatlar ve araçlar arasındaki
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dengelenmenin
sağlanmasına
çok
fayda
sağlayan bir sistem olacağını düşünüyoruz.
Nesnelerin interneti yani bu verilerin alınması
ve bu verilerin anlamlandırılması çalışmamız var.
Çeşitli verileri birleştirerek devasa bir veri havuzu
oluşturuyoruz. Bunlar araçlardan 10 saniyede
bir aldığımız sinyaller ve ya her gün 4 milyon
kişinin kullandığı Mobiett uygulamasından
gelen verilerden oluşuyor. Karar destek
sağlayabilecek sistemlerin üstüne çalışmalar
yapıyoruz. Mobiett üzerinde çeşitli iyileştirmeler
ve yenilemeler oluyor. Akıllı uygulama ve ya akıllı
telefon dediğimiz şey otobüsün kaç dk sonra
geleceğini söylemesi değil biz daha çok ben daha
yatağımdayken otobüsün geldiğini ya da her gün
kullandığın yolda trafik olduğunu tespit edip
alternatif yol öneren sistemdir diyoruz.
Akıllı Ulaşım Sistemleri kullanma düzeyimiz
ile ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz?
Bu sistemlerin kullanımının şehir içi ve
şehirlerarası trafik, yolcu yoğunluğu ile
trafik kazalarının azaltılmasına etkisini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Akıllı ulaşım sistemleri toplu taşımaların
konforlarını ve kalitelerini arttırarak yolcuları özel
araçtan toplu taşımaya çekerek İstanbul trafiğinin
yoğunluğunu azaltmakta bir diğer amaçlarımız
arasındadır.

RÖPORTAJ
Akıllı ulaşım üzerine yapılan
faaliyetlerden beklentiniz nedir?
Sadece toplu ulaşım olarak bakmamak
lazım biz Büyükşehir Belediyesi olarak
her noktada yer alıyoruz. Sinyalizasyon
sistemleri, Elektronik denetleme sistemleri,
meydanlarda internet gibi çeşitli projeler var
metroda ya da deniz ulaşımında yaptığımız
çalışmalar ve bunların tamamız için gerek
kendimiz ar-ge yapıyoruz gerek firmalar
çalışıyoruz. Firmalarla çalıştığımızdaki asıl
beklentimiz ise sunacağımız bu hizmetleri
sürdürülebilir, maliyeti etkin formatlara
çevirmeleri hem de toplu ulaşımın sunduğu
hizmete değer katıp kalitesini arttırmaları
beklentimiz var.

TRANSİST gibi fuarlarda çeşitli AUS
firmalarını bir araya getirmedeki
beklentileriniz
nelerdir?
İETT’yi “4D” olarak tanımlıyoruz. Bunlar
dengeleyici, düzenleyici denetleyici ve danışman.
Aslında bu tarz fuarlar bizim danışman
rolümüzle eşleşiyor. Bizim toplu taşımadaki
bilgi birikimini yönetmek gibi bir amacımız var.
Biz şuanda dünyada izlenen, Türkiye’de öncü
İstanbul’da ise yöneten bölümündeyiz. Biz böyle
bir ulaşım fuarında danışmanlık rolümüze katkı
sağlıyoruz. Burada çeşitli konular için tartışılıp,
sunumların yapılıp sempozyumların olduğu ve
toplu ulaşımdaki değişiklikleri görmek ve birlikte
adım atıyor olmak için gerçekleştiriyoruz.

Muhammed YAVUZ
Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürü
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Sokağa çıkmadan önce trafiği
düşünmeye son gibi duruyor?
Alternatifler bizi bekler.
Röportaj:

Çağla COŞKUN

Herkesin genel sorunları arasında
ulaşım vardır. Nasıl giderim?
En trafiksiz yol hangisi acaba?
Trafiğe kapalı yerler benim
güzergahımda var mı? Acelem var
en hızlı nasıl ulaşırım?
İşte bu sorulara çözümler peşinde
koşan ve hazırladıkları uygulama
ile bu soruları cevaplayan bu
uygulamanın Türkiye Genel
Direktörü Erhan Doğan ile yaptığımız
röportajımız.
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Uygulamasının doğuş hikâyesini bizlerle
paylaşır mısınız?
Azmat Yusuf Londra’nın çift katlı kırmızı
otobüslerini kullanırken zorlanıp sorunlar
yaşayınca 2011yılında Busmapper isimli bir
uygulama hayata geçirdi.
Sonrasında
Londra
Belediyesi
tüm
geliştiricilere ücretsiz açık veri sunmaya
başladı ve diğer toplu taşıma türleri de
ekledikten sonra bugün Londra’da en çok
kullanılan ulaşım uygulaması Citymapper
doğmuş oldu.

RÖPORTAJ

Citymapper uygulamasının Roma, Berlin,
New York, Londra, Paris gibi Dünya’da 40’tan
fazla şehirde yoğun olarak kullanıldığını
biliyoruz. Bu kapsamda İstanbul’da kullanıma
sunulması fikri nasıl gelişti?
İstanbul 14 milyondan fazla bir nüfusa, günlük
ve sezonluk ziyaretçilere sahip dev bir metropol.
Bu trafiği taşıyabilmek için de çok fazla ulaşım
seçeneğine sahip. Otobüs, metrobüs, metro,
tramvay, dolmuş, minibüs, vapur, taksiler, şirket
servisleri, özel araçlar ve daha bir çok ulaşım
seçeneği var.
Türkiye en çok mobil uygulama indirilen ülkeler
arasında ön sıralarda yer alıyor. Akıllı telefon
satış sayıları ve mobil internetten faydalanan kişi
sayısı her geçen yıl bir çok popüler ülkeden daha
fazla artıyor.
Tüm bu veriler ışığında hareket ederek Türkiye
pazarına giriş yaptık. Kolay da olmadı. Ekibimiz
2 sene boyunca sahada çalışarak en doğru
veriye sahip olmak için çalıştı. Şubat ayında da
Citymapper İstanbul’da hizmet vermeye başladı.
Şubat 2017 itibariyle Türkiye pazarına giriş
yapan Citymapper’ın tanıtımına ve kullanıcı
ile buluşturulmasına yönelik olarak neler
yapıyorsunuz? Şuan itibariyle kullanıcı sayısı
beklentilerinizi karşıladı mı?
Türkiye en önemli pazarlarımızdan biri.
Kullanıcı sayıları konusunda hiçbir ülkede bilgi
paylaşmıyoruz. Ayrıca, kullanıcı sayısı çalıştığımız
alandaki en önemli performans belirleyici değil.
Bizim tek odağımız girdiğimiz pazardaki en
iyi ürünü geliştirmek. Sürekli olarak ürün
geliştirdiğimiz için sürekli olarak ürün kendi
kendine kulaktan kulağa yayılıyor. Öyle ki son
günlerde uygulama mağazalarında “bu uygulama
o kadar iyi ki ücretli olmalı” ya da “hayatımda
ilk kez bir uygulama için yorum yazma gereği
hissettim” tadında tatminkar yorumlar alıyoruz.

Pazarlama ve reklam yerine sürdürülebilirliği daha
sağlıklı olan mükemmel ürün deneyimi ve en doğru
ve güncel bilgiye sahip olmayı tercih ediyoruz. Nadir
ürünler vardır, kullanıcıların ya da platformların
rüzgarlarını arkalarına alırlar, biz de onlardan biriyiz
ve korumak için elimizden geleni yapacağız.
Citymapper uygulamasının içeriğinden bahseder
misiniz?
Citymapper A’dan B’ye toplu taşıma ve taksileri
kullanarak navigasyon sağlayan bir uygulama.
Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, marmaray,
teleferik, tünel, dolmuş, minibüs ve taksilerle
kullanıcılarına rota seçenekleri sunuyor.
Sizin de bildiğiniz üzere toplu ulaşım
teknolojileri ve mobil uygulamalar alanında
faaliyet gösteren birden fazla Android ve
IOS yazılımları mevcut. Citymapper bu alana
yönelik olarak kendisine avantaj sağlayacak ne
gibi yenilikler geliştirmektedir?
Her ülkede mutlaka birçok toplu taşıma uygulaması
vardır. Fakat bir tanesi şehri en iyi tanıyan, takip
eden ve şehrin sorunlarıyla yaşayan bir uygulamadır.
Citymapper’ın İstanbul’daki diğer uygulamalardan
en büyük farkı da en iyi kullanıcı deneyimini ve en
doğru veriyi sunması.
İstanbul’daki
kullanıcılarımızla
birlikte
ürünü
geliştiriyoruz.
Örneğin;
kalabalık
duraklarda
beklemek istemeyen, otobüste ayakta beklemek
istemeyen, aktarmalarda çok yürümek istemeyen,
dik yokuş çıkmak istemeyen kullanıcılarımız var. Her
birinin sorunu için ürün geliştirdik. Uygulamamızı
deneme şansı bulursanız ev ve okul adreslerinizi
kaydederek bu özellikleri test edebilirsiniz.
Sadece kullanıcıların değil, Otobüs, minibüs
ve dolmuş şöförlerinin de işlerini hafifletmek
istiyoruz. Örneğin, İstanbul’da ilk kez kullanıcılara
ilk kez minibüs ve dolmuş fiyatlarını kapsamlı olarak
sunmaya başladık.
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Gelecekteki toplu taşıma hatlarına göre ev satın
alacak ya da kiraya çıkacak kullanıcılarımız vardı.
Bu kullanıcılarımız için araştırma yaparak gelecek
metro hatlarını ve diğer ulaşım projelerini de
uygulamamız içinde göstermeye başladık. Yarayı
tespit ettiğimiz her alanda merhem geliştirmeyi
sürdüreceğiz.
Uygulamanın geliştirilerek Türkiye’nin
farklı şehirlerinde bulunan kullanıcılara
da sunulması mümkün mü? Citymapper’ın
teknolojik altyapısı hakkında bilgi verir
misiniz?
Diğer şehirlerde yaşayan Citymapper deneyimini
yaşamış ya da duymuş olan kullanıcılardan
yorumlar alıyoruz. “Ankara yok” yazarak 1 yıldız
veren kullanıcılar var. Bu ön talep toplama sürecini
çok önemsiyoruz. Yeni bir şehre giriş yapmadan
önce ve sonrasında bu kullanıcılardan destek
alıyoruz ve onların şehirlerine ve şehirlerini gezen
gezginlere yardımcı olmasına olanak sağlıyoruz.
Bir sonraki Citymapper şehri için bu sayfadan oy
verebilirsiniz.

Uygulama akıllı cihazlarda ücretsiz olarak
kullanılabiliyor. O halde Citymapper nasıl bir
gelir modeli kullanımını tercih etmektedir?
Kendi otobüs teknolojilerimizi geliştirdik. Kendi
ulaşım araçlarımızı Londra’da test ediyoruz. Çok
değerli bir veriye sahibiz. Birçok fırsatımız var ve
bunları her şehirde değerlendirmek isteriz.
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Erhan Doğan
Citymapper Türkiye Genel Direktörü

RÖPORTAJ

DİJİTALLEŞEN DÜNYAYA DİJİTALLEŞEN LOJİSTİK
Lojistik sektörünün önemli isimlerinden, ‘Yılın Lojistik Profesyoneli’ ödülü sahibi tGök-Bora Lojistik Pazarlama,
Satış, CMR ve Nakliye Satın alma Müdürü Sefa EZGİN ile güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu röportajımızda
günümüzün önemli trendlerinden 4.0 ve dijitalleşme konularında Sefa Beyden bilgiler edinirken bunlar
dışında biz öğrenciler adına iş hayatı ve kişisel gelişimimiz için güzel tavsiyeler de aldık. Değerli bilgilerinden
dolayı Sayın Sefa EZGİNER’e teşekkür ederiz.
Röportaj:

Çağla COŞKUN

Lojistikte dijitalleşme nedir?
Dijitalleşme bütün lojistik süreçlerini hem hızlandırmayı,
hem de daha verimli ve etkin bir hale getirmeyi
amaçlamaktadır. Teknolojinin yardımıyla lojistik
sektöründeki firmalar işe bakışı ve iş yapış şekillerini
değiştirdiğini, lojistik kavramını nakliyattan, tedarik
zinciri yönetimi boyutuna getirdiğini gözlemliyoruz.
Diğer taraftan, tüm dünya “dijitalleşebilen her şey
dijitalleşecek!” sloganıyla başlayan dönüşüm sürecinden
geçiyor. Müşterilerimiz ve çalışanlarımız süratle
dijitalleşirken, bize düşen en önemli görev, onlarla eş
zamanlı olarak dijitalleşmeyi başarmaktır. Dijitalleşmeyi
ürün ve hizmet sağlayıcıların nihai kullanıcılarla
arasındaki mesafeyi kısaltması, sadeleştirmesi ve
etkinleşmesi olarak değerlendirilebiliriz. Dijitalleşme iş
yapış şekillerini tüm sektörlerde olduğu gibi lojistikte
de ciddi olarak değiştirecektir.
Endüstri 4,0 ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Dönüşüm
Neleri değiştirecek?
Endüstri 4,0 devriminin lokomotifi Almanya’dır.
Almanya’da başlayan değişim süreci daha sonra
tüm Dünya’ya yayılmaya başladı. Endüstri 4,0’ın

temel amaçlarını üç açıdan değerlendirebiliriz.
Birincisi, bilişim teknolojileri ile endüstriyi bir
araya getirmektir. Böylelikle, üretim süreçlerinde
fabrikaları mümkün olduğu kadar üretim veya
insan hatalarından arındırmayı amaçlamaktadır.
İkincisi, kendi kendini koordine eden, süreçlerini
kendi içinde yöneten, akıllı üretim süreçlerini
gerçekleştiren, birbirleriyle bağlı çalışan fabrikalar
haline getirmektir. Üçüncüsü, Üretim miktarlarını
ve kalitesini arttırarak, maliyetleri ve üretim için
gereken enerji miktarlarını azaltmaktır. Bunun
anlamı daha verimli, daha az enerji harcayan,
daha ekonomik üretim ve tüketim döngüsü,
gelişmiş geri dönüşüm sistemleri gibi birçok alanı
doğrudan etkilemesi beklenmektedir.
Şirketlerin pek çoğu bu yeni döneme adım atmamış
olsa da, Endüstri 4.0 sayesinde, yeni ürünleri
pazara sunma süresi yüzde 25 ile 50 arasında
azalabilecektir. Bununla birlikte, mühendislik
giderlerinin ise yüzde 30’a kadar düşebilecek ve
yüzde 70’e kadar enerji tasarrufu sağlanabileceği
öngörülmektedir.
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Dijitalleşmenin olumsuz yanları var mıdır?
Varsa nelerdir?
Dijitalleşme ile birlikte bilgi güvenliği ve siber
güvenlik tehtitlerinden dolayı bu alanda
yatırımlar artacaktır. Önümüzdeki dönemde,
dijitalleşmeye paralel olarak güvenlik risklerinin
minimize edilmesi önemli bir konu olmaya
devam edecektir. Son yıllarda önemli oranda
artış gösteren siber saldırıların etkisi ile bilgi
güvenliği ve siber güvenlik sorunlarının önüne
ancak bu şekilde geçilebilir. Bu yüzden, şirketlerin
IT yapıları, süreç, yönetim, satış, pazarlama
yazılımları, iş zekâsı uygulamaları ve donanım
vb. teknoloji konusundaki yapılanmalarının
tamamen gözden geçirilmesi, değişmesi,
yenilenmesi gereken yıllar başlayacaktır.
Sektörde öncelik olarak dijitalleşme hangi
konularda olmalıdır?
Hizmet sektörünün bir kolunu oluşturan lojistik
sektöründe fark yaratmak her geçen gün
zorlaşmaktadır. Lojistiğin ana unsuru müşteridir.
Bu yüzden, şirketler için müşterilerine sundukları
bilgi akışı hızlı ve kesintisiz olması büyük önem
taşımaktadır. Firmalar arasında, müşterilerin
davranışlarını analiz edip, müşteri bazında
ortalama harcamayı yükseltmek ve yeni müşteri
potansiyelini artırmak ön plana çıkacaktır.
Bu yüzden, firmalar müşteri alışkanlıklarını
takip ederek, her türlü ihtiyacı en hızlı şekilde
karşılayarak başarıya ulaşmaları gerekiyor.
Bunu yaparken de en son teknoloji neyse, onu
alıp kullanmak büyük önem taşımaktadır. Diğer
taraftan, Akıllı telefon, tablet vb. mobil akıllı cihaz
penetrasyonunun anormal artması nedeniyle
web siteleri, dijital platformlarını geliştirmeye
odaklanılmalıdır. Sosyal medyada kuvvetli
olmayan, online kanallarının entegrasyonunu,
dijital pazarlamayı, #hashtag’li kampanya
yönetimini
vb.
önemsemeyen
firmaların
ilerleyen zamanlarda işi çok zorlaşacaktır.
Dolayısıyla, firmalar dijital kurgularını stratejik
olarak konumlandırmalı ve Dijital Ajansını iyi
seçmelidir.
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya’da
Facebook’un önemi nedir ?
Kuşkusuz hızlı ve sürekli internet alt yapısı,
internetin her alanda yaygınlaşması ve
ucuzlaması dijitalleşme süreçlerinin hızla
gelişmesine olanak sağlıyor. Internet ve
özellikle akıllı telefonlar üzerinden hemen
hemen tüm ihtiyaçlarımızı karşıladığımız,

24

iletişim kurduğumuz ve hatta çalıştığımız bir
dönemdeyiz. Bu nedenle Sosyal medyanın
en büyük mecrası olan Facebook’un önemli
giderek yükselmektedir. Örneğin, Türkiye,
Facebook kullanımında 33.9 milyonla 10.
sıradadır. Facebook artık tartışmasız dünyanın
en büyük medya şirketi, en kalabalık dijital
nüfusu haline gelmiştir. 2016, üçüncü çeyrek
sonuçlarına göre aktif Facebook kullanan insan
sayısı 1,79 Milyara ulaşmıştır. Enteresan olan
kullanıcıların yarısından fazlasının her gün
Facebook kullandığı belirtilmektedir. Diğer
taraftan, WhatsApp 500 milyon , Twitter 284
milyon ve Instagram 200 milyon kullanıcısı
olduğu düşünürsek , Facebook 1,79 Milyar
kullanıcıyla açık ara liderliğini sürdürmektedir.
Özetle; rakamlar net olarak gösteriyor ki, Sosyal
medya ve dijital pazarlamada her ne yapılıyorsa
yapılsın Facebook’suz olmamalıdır.
Dijitalleşme endeksini yükselten
şirketlerdeki en popüler görevler, unvanlar
nelerdir?
Divjital
Pazarlama
Müdürü/Uzmanı/
Koordinatörü, Analisti, SEO Müdürü/Uzmanı,
WEB Tasarımcısı/Geliştiricisi, Sosyal Medya
Yöneticisi, İçerik Pazarlama Müdürü, Kullanıcı
Deneyim Müdürü, İçerik Stratejisti ön plana
çıkan pozisyonlardır. Bu kişilerin hem yazılımdan
hem dijital dünyanın algoritmasından hem de
pazarlamadan ve stratejiden çok iyi anlaması
gereken üstün yetkinlikteki, çoğunlukla da
mühendislerden oluşacağı düşünülmektedir.
Mobil uygulamalarda en çok neye dikkat
edilmesi gerekiyor?
Uygulamalarda her zaman önem verilmesi
gereken konu basitlik ve sadelik olması
gerekiyor. Gelişen teknoloji ile birçok uygulama
daha karmaşık ve detaylı hale gelebiliyor.
Özellikle, Uygulamaları planlarken 7’den 70’e
tüm müşteriler tarafından kolay anlaşılabilir
ve kullanılabilir olması için çalışılmalıdır.
Menüler ve işlem süreçlerimizi basit tutarak
ve sık yapılan işlemleri ön plana çıkararak
müşterilere ihtiyaç duydukları işlemlere- en kısa
yoldan- kolayca ulaşabilme ve tamamlayabilme
imkânı sunulmalıdır. Örnek olarak, Lojistik
takip sistemi uygulamasını müşterilerinizden
biri açtığı anda ulaştıkları ekranda başka hiç
bir menüye tıklama ihtiyacı hissetmeden tüm
istedikleri bilgiyi tek sayfada görebilme imkânı
verilmelidir. Müşterilerin malzemeleri teslim

RÖPORTAJ

edildiğinde ya da yüklendiğinde, ödeme vakti
geldiğinde ya da hesaplarının bakiyesi verdikleri
limitin altına düştüğünde veya üstüne çıktığında
mobil uygulamamızdan bildirimler göndererek
haberdar olmaları çok önemlidir. Bunun yanı sıra,
mobil uygulamanın yalnızca lojistik işlemlerini
yapabilecekleri bir uygulama değil aynı zamanda
kişisel bir asistan gibi konumlanmasını büyük
önem arz etmektedir.
Gök-Bora Lojistik, dijital alanda 2017 yılına
yönelik hedefleri neler olacak?
Internet ve özellikle akıllı telefonlar üzerinden
hemen hemen tüm ihtiyaçlarımızı karşıladığımız,
iletişim kurduğumuz ve hatta çalıştığımız bir
dönemdeyiz. Bu nedenle biz de teknolojiye
yaptığımız yatırımlarla, dijital kanallardan hizmet
alan müşterilerimize kesintisiz, yer ve zaman
tanımadan hizmet vermeye ve bu hizmet alanını
genişletmeye çalışıyoruz. Dijital müşterilerin
memnuniyetlerinin diğer konvansiyonel kanalları
kullanan müşterilere oranla daha yüksek
olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde,
dijitale yatırım yapan markalar arasında önemli
bir yerde olmak en önemli konudur.
Bu doğrultuda, Gök-Bora olarak hizmetlerimizin
online kanallarda görünürlüğünü arttırmak,
doğru ve etkili içerikler üretmenin yanı sıra
müşterilerimi dinlemek ve onların taleplerine
doğru şekilde cevap vermek, önümüzdeki yıl
için ana hedefimiz olacaktır. Yine önümüzdeki
yıl, kullanmış olduğumuz Cargomax sistemini
güncelleyip, mobilize etmek ve ülkemizdeki
internete bağlı tüm müşterilerimiz ile birebir
iletişimde olmak istiyoruz. RFID sistemindeki
gelişmeleri yakından takip ediyoruz. RFID
sayesinde üretim sahasındaki yarı mamul
ilerleyişini
gerçek
zamanlı
olarak
takip
edilmektedir. Diğer odak noktamız, iç süreçlerin
de dijital ortama taşınmasıdır. Bu süreçte gerek
akıllı telefonlar gerek tabletler ile çalışanların
dijital donanımı için çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
Saha satış ekipleri de bu süreçte artık müşteri
edinimlerini tabletler üzerinden gerçekleştirmesi
sisteme katkıda bulunacaktır.

Son olarak, Üniversite yaşamlarında öğrencilere
neler tavsiye edersiniz? Öğrenciler kendilerini
bu 4–5 yıllık süreçte nasıl donatmalı?
Kişisel gelişimlerini, geleceklerini planlama
konusunda bilinçli çalışmalarını tavsiye ederim.
Ne meslek edinirlerse edinsinler, neyin uzmanı
olurlarsa olsunlar;
*Kendilerini yazılı, sözlü, görsel, işitsel olarak çok iyi
ifade edebiliyor, anlatabiliyor olmalılar.
*Çok meraklı olmalılar
*Olumlu ve neşeli tutum benimsemeyi alışkanlık
haline getirmeliler
*Yaratıcılık, inovasyon ve girişimcilik kamplarının
müdavimi olmalılar
*Yurt dışında deneyim ve bu doğrultuda İngilizceyi
geliştirebilecekleri fırsatlara balıklama atlamalılar

Sefa Efe EZGİN
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İŞTE YÜKSEK LİSANSIN ADRESLERİ
İnsanlarin kendini daha çok gelistirmesi için çaba göstermesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu
çaba da tabi ki eğitimle başlar. Evet pek çoğumuz üniversite okuyoruz. Peki bu çoğuldan sıyrılmak
için neler yapmak gerekir? Ya da akademik kariyer yapmak, üniversitelerde akedemisyen olmak,
için ne yapmak gerekir? Yüksek lisans ya da master.

A

slında lisans için bir merdivenin ilk basamağı diyebiliriz. Ve merdivenleri çıktıkça
yuksek lisans, doktora gibi kendimize geniş imkanlar tanıyıp kendimizi geliştirebiliriz.
İlk olarak master yani yüksek lisans nedir,
bilmekte fayda var.
Yüksek lisans; 4 yıllık lisans öğretimine dayalı,
eğitim – öğretim ve araştırmanın sonuçlarını
ortaya koymayı amaçlayan yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen bir yükseköğretim
programıdır.Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu
bilimsel bir makaleyle (tezle) ispat etmesiyle
tamamlanır. Bu eğitimin ardından kişi “bilim uzmanı”,”uzman hekim”, “yüksek mühendis”, “yüksek mimar” gibi unvanlara sahip olur.
Yüksek lisans programlarında lisans eğitimine
oranla daha az ders bulunmaktadır. Lisans
eğitiminde öğrenciler daha fazla sayıda ders ile
daha az derinlemesine uğraşmakta iken yüksek lisans programlarında daha az sayıda ama
genellikle daha yoğun içeriğe sahip olan dersler
bulunmaktadır.
Yüksek Lisans, Lisans eğitimi bittikten sonra devam edilen eğitime verilen isimdir. Tezli
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ve Tezsiz Yüksek Lisans olarak ikiye ayrılır.
Tezli yüksek lisans başvurusu yapmak için
ALES(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’na girip yeterli puan almış olmak ve başvuru yapılan programın gerekliliklerini yerine getirmek gerekmektedir. Tezsiz
yüksek lisans için ALES şartı aranmamaktadır
Tezli yüksek lisans başvurularında yabancı
dil puanı, lisans not ortalaması, ALES puanı
ve mülakat puanı kriterleri ile değerlendirmeler yapılmaktadır. Tezli yüksek lisans başvurularında en az 55 ALES puanı şartı aranmaktadır. Bu YÖK( Yüksek Öğretim Kurumu)
tarafından belirlenen asgari ALES puanı
şartıdır, üniversiteler daha yüksek ALES puanı
isteyebilir. YDS de ise çoğu üniversitelerde
belirlenen baraj 50-55 puandır.
Lojistigin tanımına gelecek olursak; ürün veya
hizmetlerin hedef pazarlara, daha ekonomik
ve dogru zamanda, doğru bir şekilde ulaştırılmasını içermektedir. Lojistik; siparişlerin
alımından mal bedellerinin tahsiline, gümrük ve transit geçiş evraklarının hazırlanmasından, depolamaya ve tüm iş süreçlerinin
hizmet ile entegrasyonuna kadar olan süreç
de diyebiliriz.

HABERLER
Üniversitelerin Lojistik Yüksek Lisans Programlarına bakarsak bir çok üniversitede bu alana
önem verildiğini söyleyebiliriz.
•
İstanbul Üniversitesi – Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
•
İstanbul Üniversitesi – Tedarik Zinciri Yönetimi
Yüksek Lisans Programı
•
Dokuz Eylül Üniversitesi – Lojistik ve Deniz Ulaştırması Yüksek Lisans Programı
•
Dokuz Eylül Üniversitesi – Lojistik Mühendisliği
Yüksek Lisans Programı
•
Dokuz Eylül Üniversitesi – Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
•
Ege Üniversitesi – Uzaktan Öğretim Lojistik Yönetimi Tezsiz E-Yüksek Lisans Programı
•
Galatasaray Üniversitesi – Lojistik ve Finansman
Yönetimi Yüksek Lisans Programı
•
Galatasaray Üniversitesi – Pazarlama ve Lojistik
Yönetimi Yüksek Lisans Programı
•
Gaziantep Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve
Lojistik Yüksek Lisans Programı
•
Akdeniz Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı
•
Kara Harp Okulu – Tedarik ve Lojistik Yönetimi
Yüksek Lisans Programı
•
Bahçeşehir Üniversitesi – Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
•
İstanbul Gelişim Üniversitesi – Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Yüksek Lisans Programı
•
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi – Uluslararası
Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı
•
İstanbul Ticaret Üniversitesi – Lojistik Yönetimi
Yüksek Lisans Programı
•
İzmir Ekonomi Üniversitesi – Lojistik Yönetimi
Yüksek Lisans Programı
•
Maltepe Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
•
Okan Üniversitesi – Lojistik Yönetimi Yüksek
Lisans Programı
•
Toros Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı
•
Yeditepe Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
•
Yeditepe Üniversitesi – Lojistik Sistemleri Yönetimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
Tezli Yüksek Lisans Programı sektörde iyi ilişkiler
içinde olan ve donanımlı eğitim kadrosuyla lojistik
sektörünün kurumsal alanında gelişmesinde etkin
rol alan, üst düzey yönetici ihitiyacına cevap verecek
adaylar yetiştirmek amacıyla farklı alanlarda lisans
derecesi almış adayları, sektör konusunda geliştirmek,
lojistik alanında lisans derecesinde eğitim almış, kari-

yerini geliştirme çabasında olan adayları ise ileri
düzeyde lojistik yönetimi becerileri ile donatmayı
hedeflemektedir.İstanbul Üniversitesi’nin diğer
bir amacı ise araştırmacı, alanında donanımlı akademisyenler yetiştirmektir.
Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı’na kabul işlemi, Lisans derslerinin not ortalaması, ALES veya eşdeğer sınav, yabancı dil sınavı
ve mülâkat sonuçları değerlendirilerek yapılır.
Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Lisans Programı iki
yarıyıl sürmektedir ve adaylar tezlerini tamamlayarak bu dereceyi almaya hak kazanmaktadır.
Üniversitemizin IRU (International Road Transport Union – Uluslararası Karayolu Taşıma Birliği)
ile imzalanan akreditasyon anlaşması ile tüm
yüksek lisans mezunları, diplomalarına ek olarak
uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip olan Profesyonel Yönetici Yetkinlik Sertifikası sahibi olmaktadır.
Böylece lojistiğin bu kadar önemli olduğu şu
zamanlarda sektörün her düzeyinde donanımlı bireyler olarak görev alacak ve de araştırmacı,
eğitimci, bilim alanına katkı sağlayacak bireylerin projeler geliştirmesinde etkin rol oynayan
bu eğitimin merdivenin yüksek ama bir o kadar
da insanı güçlendirici bu basamağını çıkmanın
yararını görüyoruz.

Nilay ŞENER
İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü Genel Sekreteri
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Ömer Ömeroğlu fakültemize 2002 yılında giriş yapmıştır. Bu konu ile ilgili bizlere şöyle bir bilgi veriyor; Fakültemiz
1999 yılında zorunlu hazırlık sınıfı ile açılmıştı. Yani 99 yılında 1.sınıf okuyan öğrenci yoktu. Ancak ertesi yıl
zorunlu hazırlık sınıfı kaldırıldı, yerine ise yeterlilik sınavı konuldu.2000 yılında ÖSS ile giriş yapan öğrenciler
yeterlilik sınavını geçince 99 girişlilerle beraber 1. Sınıf oldular. Bu öğrenciler 3.sınıf olduklarında kendisinin
1.sınıf olarak okula başladığını belirten Ömer Ömeroğlu ayrıca “Eskiden 20 kişi hava ulaştırma, 40 kişi de kara
ulaştırmadan alınırdı hatta bende hava ulaştırma girişliyim. Sonradan Hava/Kara birleşti ve ulaştırma lojistik
oldu” diyor. Okul hayatında hocalarla arasının her zaman iyi olduğunu ve birçoğu ile hala görüştüğünü söyleyen
Ömer Ömeroğlu fakültemiz hocalarından Ebru hocanın bazı derslerine de girdiğinden bahsediyor.

Ö
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mer
Ömeroğlu
fakültemizden
mezun olalı 10 yıl oldu. Mezun
olduğu senelerde okulumuzun çok
bilinmediğinden bahsediyor. ” Zaman
içinde diğer üniversiteler de lojistik
bölümleri açtılar böylece bilinirlik arttı.
İşletme, iktisat mezunları yerine, lojistik
sektörüne kendi okulundan mezun
insanlar yetiştirilmeye başlandı.” diyor.
Fakültemizin eskiden yüksekokul olması
ile alakalı da şuan fakülte ismine sahip
olmasının daha iyi bir imaj yarattığını
düşünen Ömer Ömeroğlu; 4 yıllık ama
yüksekokul tabiri kullanılınca insanlarda
yanılsama oluşabiliyor, diyor.

için, bir şeylere ya bizim gitmemiz
gerektiği ya da onların bize gelmesi
gerektiği olgusu oluşmaya başlamıştı.
Örneğin yazın tatile çıkacağız, deniz olan
yerlere nasıl gideceğiz? Otobüs uçak
vs. içinde insan taşımacılığı var yada
kullandığımız telefonla. Gidip üretildiği
ülkeden mi alıyoruz? Hayır, tırlarla bize
geliyorlar, gümrük işlemlerine tabi
tutuluyorlar, depolanıyorlar, depolarda
elleçleniyorlar, perakende dağıtım oluyor
ve bize ulaşıyor. Biz insan olarak her şeye
ulamayacağımıza göre lojistik sektör
olarak bitemez. Bu nedenle seçtim, çokta
pişman değilim.” diyor.

Neden lojistik seçtiğini bizlere anlatan
Ömer Ömeroğlu, liseden sonraki yaz
turizm sektöründe part time işler
yaptığını
söylüyor.
Devamında
“O
zaman da yaşamımızı sürdürebilmemiz

Lojistiğin her geçen sene önem
kazandığını düşünen Ömer Ömeroğlu; 20
yıl önce bunun okulu yoktu, 10 yıl önce
birkaç tane vardı, artık bir sürü okulu
var. Bu örnekten bile ne kadar önem

MEZUNLARIMIZ
kazandığını anlayabiliriz diyor. Lojistik hakkındaki
düşüncelerini şu cümlelerle belirtiyor ve bizlere
tavsiyede bulunuyor “Lojistik bir deniz gibidir,
denizde sadece kum, kaya, deniz suyu yok. Türlü
türlü canlılar nasıl varsa lojistikte de sadece bir tırın
A noktasından B noktasına gitmesi değildir. İnsan
taşımak lojistiğin bir kolu, yük taşımak başka bir kolu,
insanları ve yükleri havadan taşımak başka bir konu,
trenle, denizden, otobüs ile, tır ile taşımak bambaşka
konular. Depolama, gümrükleme, stok yönetimi vs.
hepsi lojistiğin alt dalları. İşte u yüzden ne kadar
çok farklı branşlarda staj yaparsanız, hangi dala
daha ilginiz olduğunu iyi anlarsınız. Mezun olduktan
sonra artık ilerleyeceğiniz yolda kafanızda bir şeyler
oturmuş olmalı.”
Lojistik Kulübü ile olan ilişkisinden bahseden Ömer
Ömeroğlu, Lojistik Kulübü’nün ilk para kazandığı
aktivitede yer almış. Bunu nasıl yaptığını bizlere
anlatıyor; “Öğrencilik zamanında ek iş olarak DJ’lik
yapıyordum. Bir radyodan eğitim almıştım ve
üzerine gece kulüplerinde çalmaya başlamıştım.
Kulüp kurulunca bilgisayar alınması/ printer alınması
gerekliydi. Çaldığım yerle görüştüm, oradan indirim
aldık. O indirimi satışlarda ve bilette kullandık. Gece
sonunda bilgisayar ve printer paramız çıkmıştı ve
tüm gece ben çalmıştım. Güzel bir akşamdı.”

Benim şurada stajlarım, burada part-time işlerim,
bu yabancı dillerim, şu sertifika programlarım var
dediğiniz zaman ne mezunu olursanız olun o kadar
öne geçersiniz. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve
Lojistik’ten mezun olmak önemli ama daha önemli
hale getirmek sizin elinizde.” İş hayatında başarıyı
nasıl yakalayabileceğimizi ise şu cümlelerle
bize anlatıyor; “Biraz verilen fırsatları kullanma,
biraz ona da bir şeyler katma, biraz şans, biraz
JIT(derslerde görmüşsünüzdür) hepsinin ayrı
önemi var. Stratejiler her zaman tutmuyor,
ona kalbinizden ve zihninizden geçenlerle yön
vermelisiniz. Çalıştığınız yeri ve arkadaşlarını
çok sevebilirsiniz ama orada 5 yıllık kaldıktan
sonra devam etmeli mi? Edilirse ne olur, kalınırsa
ne olur ya da çalıştığınız yeri hiç sevmeyip her
gün yeni bir şeyler öğreniyorsunuzdur o zaman
seveceğiniz yere mi gitmeli yoksa kendinize bir
şeyler katmaya devam mı etmeli? Dediğim gibi
birçok soru havada kalabiliyor, işte burada 6. his
veya şans devreye giriyor.”
Son olarak dergimizle alakalı; ”Dergiyi PDF
formatında da yapabilirsiniz. Daha az maliyetli
olur, tavsiye ” diyor ve diğer etkinliklerimizi de
takip etmeye çalıştığını, etkinlikten öte katılım
yükseltilirse daha da verimli olacağını belirtiyor.

Fuarlarda Lojistik Kulübü standını özellikle ziyaret
ettiğini belirten Ömer Ömeroğlu beni tanımayanlar
olurdu ben de kendimi tanıtırdım diyor ve “destek
olabildiğim kadar olmaya çalışırdım; fuarlara,
kariyer günlerine gelerek, derslere girerek hep
destek vermeye çalıştım bunu da severek yaptım.”
Diye ekliyor.
Bunun bir vefa borcu olduğunu
düşündüğünü söylüyor. Bizlere tavsiye olarak
sektörle ilgili ziyaretlerinizi ne kadar artırırsanız o
kadar fayda görürsünüz diyor.
Ömer Ömeroğlu iş hayatına Slovenya Ljublajana’da
devam ediyor. Burada Türkiye ve komşu ülkelerine
giden (GR, BR, GEO, AZ, KZ vb.) ve oradan OOG
yüklerinin trafiğini kontrol ediyor.“ Aynı zamanda
şirketin diğer departmanlarına (paketleme, yol
izni, pilot araç servisleri vb.) destek oluyorum. Yeri
geliyor liman operasyonlarına katılıyorum, yeri
geliyor fuarlara, yeri geliyor toplantılara… Proje
yükleri konusunda hareketin olduğu her yerde
olamaya çalışıyorum.” diye kendisi ekliyor. İş
hayatıyla ilgili bizlere tavsiyede bulunuyor; “Kendi
fırsatınızı kendiniz yaratacaksınız. Örnek veriyorum
ben firmama 3 çalışan alacağım, eğer diğer fakülte
mezunlarından daha iyi olduğunuzu bana ya da
başka çalışan arayan firmalara kanıtlayabilirseniz,
yeterli alan bulursunuz.

Ömer ÖMEROĞLU
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Samet CİVAN

Lojistik kavramının lugatımızda hızla yükselmeye başladığı dönemlerdi. Henüz akademik alanda çok fazla
üniversitede eğitimi verilmiyor olsa da benim merak ettiğim, takip ettiğim ve ısrarla istediğim Ulaştırma ve Lojistik
bölümüne 2005 yılında giriş yaptım. Gelişme göstermesi beklenen en önemli meslek gruplarının başında yer alması
ve biraz da rehber hocamın yönlendirmesiyle tercihimi bu bölümden yana kullandım. Zaten meslek grubu ile ilgili
araştırma yaptığımda da bölümün benim için ideal bir tercih olacağını ve bu alanda kariyerimi ilerletebileceğimin
kararını çoktan vermiştim.

O

kula başladıktan sonraki her anın benim için
hayatımda unutamayacağım anların, hikâyelerin
başlayacağı yer olacağını tahmin edemezdim. Gerek
arkadaşlarımla gerek hocalarımla ilişkim her zaman
sıcak ve kuvvetli olmuştur. Kaldı ki bu ilişkilerimi
de hala daha aynı sıcaklıkla devam ettiriyorum. İlk
senemi Beyazıt kampüsünde yabancı dil eğitimini
alarak geçirdim. Okuldan fiziki olarak uzak kalsam
da bu dönemde Lojistik Kulübü’nün faaliyetlerinin
neredeyse tamamına katıldım. Bölüme başladığım
2006 yılından itibaren de kulüp ile ilgili temaslarım
daha da sıklaşmış, etkinliklerine de gerek dinleyici,
gerek etkinlik gönüllüsü olarak katılmışımdır. 20082009 döneminde kulübün yönetim kurulunda yer
alıp, 2009-2010 döneminde de kulüp başkanlığı
görevini üstlendim. Ve bu dönem aslında benim
sektöre bakış açımın değiştiği ve daha iyi şeyler
yapabilmek için azmin diri kalmasını öğrendiğim
dönemin başlangıcı olmuştur… Çünkü bu dönemde
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etkinliklerimizin
neredeyse
tamamı
dolu
dolu geçmiş, faaliyetlerimiz okul yönetimi ve
sektör tarafından da ciddi destek görmüştü. O
dönem ilki gerçekleştirilen proje yarışmasıyla
beraber onlarca etkinlik yapmıştık. Ekibimiz çok
kuvvetliydi ve bana çok fazla iş düşmemişti. Her
etkinliğimize bir lider belirleyerek ilerlemiş ve
tüm etkinliklerimizde diğer tüm lojistik bölümü
öğrencilerini de misafir etmiştik.
Başkanlık yaptığım dönem haricinde nerdeyse
her dönem ya gönüllü staj ya da yarı zamanlı
sektörle ilgili işlerde tecrübe edinme fırsatım oldu.
Mezun olduğum 2011 yılından sonra da askerlik
görevinin bitmesiyle 2012 yılında Türk sermayeli
bir gıda firmasında işe başladım. Profesyonel
anlamda bu ilk iş başlangıcımda ve sonraki ikinci iş
tecrübemde de okul dönemindeki faaliyetlerimin
ve özellikle kulüple ilgili hikâyelerin işvereni çok
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fazla cezbettiğini söyleyebilirim. Zira bölümün ilk açıldığı
üniversiteden mezun olmam da dikkat çeken bir diğer
nokta oluyordu. İş hayatına başladıktan sonra aslında
size rakip olan bir sürü insanı geride bırakıp tercih
edildiğiniz için kendi içinizdeki sorumluluğunuz da daha
fazla oluyor. Başarma ve işletmeye bir şeyler katabilme
arzusu heyecanınızı hep ayakta tutuyor. Bir çırpıda
okuyup bitirdiğiniz okulun dışında başka bir dinamik
yapı ile, gerçek dünya ile karşı karşıya kalıyorsunuz.
Kendinizi sürekli yenilemenin, gelişmeleri sürekli takip
etmenin ve artık kendinize katma değer eklemenin
gerektiği dönemlerin içine girmiş oluyorsunuz. Ben
de ilk başladığım andan itibaren zihnin radarlarını
hep açık tuttum ve bildiklerimin üzerine her gün yeni
bilgiler koymaya devam ettim. Çalışmaktan ve meraktan
kendimi hiç ayırmadım. Ve bunun da mükâfatını iki sene
içinde yöneticilik ile aldım. Artık bu dakikadan sonra da
vites küçültmeyi artık hayatımdan çıkarttım. Hatta bu
dönemlerde çeşitli okullarda seminerlere katılarak bilgi
ve deneyimlerimi genç meslektaşlarıma anlatma fırsatım
oldu. Bunlardan ilki de Lojistik Kulübü’nün 2015 yılında
organize ettiği Mezunların Hikâyesi konulu söyleşi
olmuştu.
Okul yaşantımda içinde bulunduğum ve severek
çalıştığım kulüp faaliyetlerini okul bitiminden sonraki
süreçte de sık sık takip etmeye devam ettim. Hatta her
dönemde görev alan arkadaşlarla da sürekli iletişim
halinde olduğumu söyleyebilirim. Çok kıymetli arkadaşlar
başarılı ve bir o kadar da faydalı etkinliklere imza
attılar. Kulübün gelişimine inanılmaz katkı sağladılar.
Kulübün bu denli ilerleyişini ve gelişimini görmek bana
ayrı bir gurur ve mutluluk veriyor. Benim başkanlık
dönemimdeki faaliyetlerde de ekip arkadaşlarımızın
gösterdiği gayret ve özveriyi yeni dönem arkadaşlarda
da görüyorum. Birebir birçoğu ile tanışıp konuştuğumda
da bu işi ne kadar severek yaptıklarını ve ne kadar istekli
olduklarını görebiliyorum. Onların da kendilerinden
sonra gelen kulüp yönetimlerine bu bayrağı başarıyla
teslim edeceklerine dair en ufak bir şüphem yok.
Etkinliklerde mezunların da olmasını çok yerinde
buluyorum.
Bizim
dönemimizde
de
mezunları
faaliyetlerin içine katmıştık ve bunun devam ediyor
olması da güzel bir ilerleyişe vesile oluyor. Fakat
belirli sayıda insana ulaşılabildiğini görüyorum, bunu
arttırmak için de okul yönetiminin faaliyetleri olduğunu
biliyorum ve destekliyorum. Okuyan arkadaşlarımıza yol
göstermek ve tavsiyelerde bulunmanın önemli olduğu
kanısını taşıyorum. Mezun olan arkadaşlarımızın da
bilgi ve tecrübelerini kendi dünyalarından yansıtarak
sektörümüze, bu alana ilgi duyan insanlara ve hatta
topluma yansıtmaları gerekiyor. Mezun olduktan
sonra para kazanma duygusuyla hareket edip kariyer
ilerletmenin dışında bir de üretmek gerekiyor. Okuyan

arkadaşlarımızın da mezun olana kadar geçecek olan
sürede aldıkları akademik bilgileri reel dünyada da
görebilmek için gönüllü ya da yarı zamanlı çalışmalarla
desteklemeleri gerekir. Ve tabi kulüp faaliyetlerini es
geçmemeleri…
Sektörün fotoğrafını çektiğinizde Lojistik, 2000’li yılların
başından itibaren gösterdiği gelişime hızla devam ediyor.
Her gün kendini yeniliyor. Bugün lojistik sektörü ülke
ekonomisine turizmden sonra en çok katkıyı veren sektör
olarak göze çarpıyor. Kaldı ki sektörümüz bugün itibariyle
1 milyona yakın istihdama ulaşmış durumda. Ve bugün
100’ün üzerinde lisede lojistik eğitimi ve bir o kadar da
üniversitede lisans ve ön lisans eğitimi verilmeye devam
ediyor. Ülkemizdeki lojistik faaliyetlerin gelişimi Dünya
Ekonomik Forumu’nun açıkladığı indekste Türkiye’yi
gelişim gösteren 10. ülke konumuna yükseltmiştir.1
milyona yakın istihdamın oluştuğu sektörde % 70
oranında lise mezunları % 20 oranında da lisans
mezunları çalışıyor. Lisans mezunlarının da maalesef %
11 ‘lik kısmı Lojistik mezunu kişilerden oluşmuş durumda.
Fakat bu rakam artmaya devam ediyor ve önümüzdeki
ilk 5 senede de % 37 ile ilk sırada bulunan işletme
mezunlarını tahtından edeceğini düşünüyorum. İş
ilanlarını da incelediğinizde artık kavram olarak ‘’ Lojistik
mezunu ‘’ ibaresini görmeye başlıyoruz. Bundan 3-4 yıl
öncesine kadar böyle bir kavram henüz yerleşmemişti.
Bu da mezun olacak olan arkadaşlarımızın da şansını
yükseltmektedir. Tabi bu durum okuyan arkadaşları
rahatlığa sürüklememeli, aksine her yıl verilen yaklaşık
7000 civarı lojistik mezunu maratonunda öne geçmek
için kendilerini geliştirme hırsına katkı sağlamalıdır.
Ben de birey olarak çalıştığım iş yerlerinde personel
önceliğini her zaman İstanbul Üniversitesi Lojistik
mezunlarına veriyorum. Hatta mezun grubumuza da
çokça yönlendirdiğim yeni mezun arkadaşım olmuştur.
Bu desteğim her zaman hem okuyan arkadaşlarda, hem
okulda, hem de benim için çok özel olan kulüp üzerinde
devam edecektir.
Severek ve isteyerek eğitimini aldığım Lojistik mesleğinde
çalışmaktan da her zaman gurur duydum. 6 yıllık bir
tecrübe edindiğim Lojistik sektöründe ağırlıklı olarak
hizmet alan tarafta yer aldım. Şuan da ağaç bazlı panel
sektöründe faaliyet gösteren, ülkenin lider konumunda
bulunan şirketlerinden birinde çalışıyorum. Gemi
yükleme operasyonları, özel müşteri faaliyetleri ve süreç
yönetimlerine katkı sağlıyorum.
Bir gün karşılaşmak ümidiyle…
Selam ve muhabbetlerimle
					
					

Samet CİVAN
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Okulumuza 2007 yılında giriş yaptım. 2011 yılında da mezun oldum. 2007 yılının yaz aylarında sınav
sonucuma bağlı olarak araştırmalar yapmaya başlamıştım. Sınav hazırlık süresinde Lojistik bölümünü
tercih etmek gibi bir fikrim oluşmammıştı. Ancak yaz aylarında özellikle rehber hocamın yönlendirmesi
ile bölümü araştırmaya başladım. Okula gidip oradaki idari kadrodan bilgi aldım. Karar verme sürecim
bu şekilde gerçekleşti. z

2

007-2011 yıllarının benim hayatımda
oldukça büyük önemi bulunuyor. Hem
isteyerek seçtiğim bir bölümü okuyup
hem de tüm kulüp aktivitelerinde aktif
olarak rol aldım. 4 yıl boyunca belki de
sınıftan çok uğradığım yer Lojistik Kulübü
odası olmuştur. Özellikle son 2 yılım kulüp
çalışma ortamının da başarılı arkadaşlar
ile katılımı ile çok daha verimli bir hal
aldı. 2010 Eylül ve 2011 Haziran aylarında
yani son sınıfta okurken aslında çalışma
hayatına başlamıştım.
Özel bir üretim firmasında logn tern
intern olarak çalışmaya başlamış ve bir
çok süreci görme imkanım oluyordu.
Ayrıca lojistik operasyonların bağlı olduğu
Supply Chain yapısını da en iyi şekilde
görüp değerlendirme fırsatım oldu. Okul
dönemi boyunca çok kıymetli sektör
mensuplarından dersler aldık, eğitimler
gördük. Bunların etkisi ile seçildiğimi
ve okul adındaki markamızın etkisinin
çok
olduğunu
düşünüyorum.Yaklaşık
5-6 yıllık bir çalışma hayatım var. Bu
sürecin tamamına baktığımda aslında
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herşeyin adım adım yol alması gerektiğini
düşünüyorum. Özellikle lojistik gibi Türkiye
de yapısı sektörel anlamda çok daha
oturmamış bölümler için her uzmanlık
alanine görmek ve buna göre hareket
etmek önemli. Zamanla iş hayatında
herkesin önüne fırsatlar çıkıyor.
Önemli olan çıkan fırsatlara hazırlıklı ve
donanımlı olmak. Sosyal medya üzerinden
her zaman planlanan organizasyonlardan
haberdar oluyorum ve bu beni gerçekten
mutlu
ediyor.
Çünkü
okuduğum
dönemde yaşanılan sıkıntıları az çok
görüp bilebiliyordum. Son dönemlerde
yapılan organizasyonları da beğenip ilgili
kulüp yöneticisi arkadaşlara da teşekkür
maili atmışlığım vardır.Bence artık daha
görselsiniz. Daha etkin kullanılıyor sosyal
medya. Kendi sosyal ağınızı açtığınız da
herşey den haberdar olabiliryorsunuz. Bu
noktada emekleriniz için teşekkür ederim.
İ.Ü Lojistik Kulübü olarak sektörün ilk
lojistik kulübüyüz ve bunun her alanda ilk
olması için çalıştık, çalışıyorsunuz. Bence
lojistik sektöründe biliniyoruz ancak
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lojistik sadece nakliye tarafında değil. Kulüp
de bulunduğum süre içerisinde de ibreyi
hep lojistik hizmet veren tarafa çevirmeyi ve
oradaki Tedarik Zinciri içindeki durumumuzu
görmeyi amaçladım. Açıkcası kariyerime de bu
şekilde yön verdim. Bence bu tarz firmalara
daha çok girmeliyiz.
Bir
vizyon
değişikliğine
gidip
biraz
da
hizmet
alan
firmalara,onların
d ep o
y a p ı l a nm a l a r ı na ,s i p a ri ş
planlamalarına,nakliye planlamalarına ve en
önemlisi maliyet yapılarına girmek, oralarda
olmak lazım. Bu hem lojistiğe çok farklı bir
bakış açısı kazandıracak hem de yeni bir vizyon
katacaktır. Lojistik kulübü olarak her türlü
aktivite hazırlığında yaşanılan zorlukları bende
yaşadığım için yaptığınız veya yapacağınız her
şey çok kıymetli. Ancak operasyonel açıdan
artık standart dışı organizasyonların yapılması
gerektiğini düşünüyorum. Aslında sadece
organizasyon olarak değil vizyon açısında
da yapımızı değiştirip, farklı alanlara yön
verilebilir.
Bu nokta da en önceliklisi kesinlikle teorik
eğitim ile okulu sonlandırmayın. Her zaman
için sektörle hatta lojistiğin bulunduğu
her noktayı öğrenme amacında olunması
gerektiğini
düşünüyorum.
Çünkü
her
firma her iş yapış şeklinin öğrenilmesi bile
vizyon açacaktır. Okuldan çıktığınızda bilgi
birikiminizin yüksek olması bence en önemlisi.
Yaklaşık 10 yıl önceki lojistik ihtiyaçlar ile şuan
ki ihtiyaç tabiki değişti ve hala daha değişiyor.
vwSon zamanlar da özellikle benimde
takip ettiğim 4. Sanayi Devrimi geliyor. Her
firma öncelikle üretim sonrasında lojistik
operasyonlarını bu sisteme göre düzenlemeye
başladı bile. 1-2-3. Sanayi devrimleri sonrası
4. Sanayi devrimi oldukça farklı ve firmaların
lojistik altyapılarının otomasyona dönüşmesi
için inanılmaz bir fırsat. Tedarik Zinciri
içerisinde bulunan tüm fonksiyonların maliyet
sıralamasında lojistik operasyonlar ilk 3 de yer
alacaktır. Bu nedenle gelişen dünyamıza açık
olup, olup bitenlerin takip edilmesi önemli.
Yeterki biz bu sistemlere ayak uydurabilecek
yapıda ve deneyimde olalım.

düşünüyorum. Her şekilde bilgi elde edilecek bir
dünyadayız. Fakat tecrübelerimizi yaşamamız
gerekiyor. Bunun içinde bulunulan her alanda her
tarafı görüp tecrübe etmek önemli.
Bu nedenle lojistik kulübü gibi sosyal ortamların
tüm okuyan arkadaşlara vizyon katması ve
herkesin bundan yararlanması önemli. Sonrasında
emin olun firmaların farklı kademelerinde çalışan
mezunlarımız olacaktır. Bu noktada zaman oldukça
önemli. Zamanla her oluyor ve zamana göre şekil
alabilen yapılardaki insanlar süreçleri yönetebiliyor.
Okulumuzdan mezun olan tüm arkadaşların okul
hayatında sektöre olan yakınlıkları veya uzaklıkları
karşılacakları sorunları ve avantajları beraberinde
getiriyor.
Her zaman için kendinizi herşeye hazırlayabildiniz
zaman mücadele gücünüz artıyor ve mücadele
etmeden yol alınmıyor. Ben yaklaşık 1 ay önce 4,5
yıldır çalıştığım yine özel sektör içerisinde Gıda
faaliyetleri gösteren bir firmadan ayrıldım. Eski
firmamdaki özellikle son 2,5 yıldır tüm lojistik
operasyonlara daha hakim,süreçleri yöneten
kişi konumundaydım. 1 aydır da doğrudan satış
ile faaliyetini sürdüren bir firmaya geçiş yaptım.
Çok daha dinamik ve operasyone açıdan oldukça
yeniliğe açık bir yapıyı yönetmek üzere yola
koyuldum.

TUGAY ÖRGÜ
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik
Fakültesi 2010-2011 Mezunu

Bence lojistik mezunlarına iş imkanı yeterli
değil. Ama bu nokta da sizin kendinizi
görmek istediğiniz yer ile de alakalı olduğunu

33

2016-2017 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
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14.Lojistik Zirvesi

Sektörün farklı dallarındaki liderleri öğrencilerle buluşturarak yeni ufuklar açmayı hedefleyen, İstanbul
Üniversitesi Lojistik Kulübünün kurulduğu günden bu yana her yıl geleneksel olarak gerçekleştiği Lojistik
Zirvesi’ni; Taha Kargo ve DHL Express’in sponsorluğunda 14. kez gerçekleştirmenin gurunu yaşadık.

İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü olarak dönemin zirve etkinliği niteliğinde olan 14. Lojistik Zirvesi‘ni 19 Nisan 2017 tarihinde Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Oditoryumu’nda gerçekleştirdik.
Planlama, bütçeleme, reklam ve organizasyon gibi
bütün faaliyetlerin Lojistik Kulübü üyeleri tarafından yürütüldüğü etkinliğimiz için çalışmalara

aylar öncesinden başladık. Yoğun toplantılar ve
çalışmalar nihayetin netleşen konuşmacılarımız,
akabinde sponsor arayışları ile eş zamanlı olarak
süren reklam faaliyetleri sonucunda yaklaşık 650
bilet satışı ile İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü
olarak düzenlediğimiz lojistik zirveleri arasında en
yüksek sayıyı da yakalamış olduk.

Katılımcılar:

-Emre Eldener (UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı ve KITA Lojistik CEO’su)
-Emin TAHA (Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı)
-Mesut AKYILDIZ (LC Waikiki Küresel Lojistikten Sorumlu G.M. ve Yönetim Kurulu Üyesi)
-Turhan Özen (THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı)
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‘Üzerimize Düşen Görevi Yapmaya
Hazırız.’
14. Lojistik Zirvesi açılış konuşmasını her yıl olduğu gibi bu yıl da Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Dekanı, Prof. Dr. Abdullah Okumuş yaptı. Sayın
hocamız konuşmasında ülkemizin 2023 hedefleri
doğrultusunda lojistiğin öneminden bahsetti.
Bununla birlikte Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nin bu hedefler doğrultusunda üzerine düşen
görevi yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Zirve’ye UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı ve
Kıta Logistics CEO’su Sayın Emre Eldener’in
konuşması ile devam edildi. Emre Bey konuşmasına
bölüm öğrencilerine hitaben lojistik bölümünün
çok doğru bir tercih olduğunu belirterek başladı.
Uluslararası anlamda Çin’in yoğun üretimini
desteklemek tma yatırımlarından bahsederek
devam ettiği konuşmasında 3. Havalimanı’nın
ülkemiz, bölgemiz ve dünya için yaratacağı farkın
üzerinde durdu. Bulunduğumuz yıl içerisinde
Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği anlaşmasının
yenileneceğini belirten Eldener, uluslararası
taşımalarda yaşanılan zorluklara ve lojistiğin yeni
trendi olan 4.0’a da konuşmasında yer verdi.

14. Lojistik Zirvesi’nde 2. Konuşmacı olarak kürsüye Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı
ve MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Emin TAHA çıktı.
Petrol gibi yeraltı zenginliğine sahip olmayan Türkiye’nin sanayi sektöründe güçlenmesi gerektiğini bunun da
güçlü lojistik sayesinde olabileceğinden bahseden Emin TAHA, Türkiye’ye geldiği ilk yıllarda ülke konumunun
çok önemli bir noktada olduğunu farkettiğini ve Ortadoğu’yu Batı’ya bağlayan bir noktada olduğunu dile
getirdi. Bu konumun en doğru şekilde kullanılması lojistiği de güçlendireceğini vurguladı. Sayın TAHA,
Ortadoğu ile yapılan parsiyel taşımalarda ülkeye çok fazla sıcak para girişi olduğunu söyledi. TAHA “1 Tırda
100’den fazla müşterinin malı var. 1 Tır için 100 kişi Türkiye’ye uğruyor burada kalıyor, yemek yiyor, alışveriş
yapıyor. Tüm bunlar ülkemize sıcak para girişi sağlıyor.” dedi. Parsiyel Taşımacılığın lojistiğin en zor kısmı
olduğunu söyleyen Sayın TAHA aynı zamanda en çok para kazandıran kısmı olduğundan bahsetti.
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‘Biz garantörüz.
Kötü niyetli
yabancıların
Türkiye’deki
üreticilere zarar
vermesini
engelliyoruz.’

Emin TAHA konuşmasını “Biz garantörüz. Kötü
niyetli yabancıların Türkiye’deki üreticilere zarar
vermesini engelliyoruz. Müşterilere ürünlerinin
kapıdan
kapıya
servisle
teslim
ediyoruz.
Ortadoğu’da en büyük sıkıntımız finans işlemleri.
Bunu da müşterileri paralarını ofislerimize bırakır,
parayı Türkiye’ye biz göndererek çözüyoruz.
Hesabımızda görünen para ve pasaportu satıcıya
gösterir malı teslim alırız.” sözleriyle sürdürdü.
MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı olarak
sektörün yetkin personel ihtiyacı olduğunu
belirten Emin Bey, bu yetkinliği sektörle ilgili olan
öğre ciler arasından seçtikleri 5 öğrenciyi MÜSİAD
toplantılarına dahil ederek sağlamaya çalıştıklarını
belirtti. Konuşmasının sonlarında yazılımın lojistik
üzerindeki etkisinden bahseden Emin Bey, “Tabi
ki tüm bu işlemlerin yapılabilmesi için güçlü bir
yazılım sistemine sahip olmak lazım. Lojistik
yazılımsız olmuyor.” Sözleri ile konuşmasını
sonlandırdı
Yoğun katılıma sahne olan 14. Lojistik Zirvesi’nin
öğleden sonraki kısmında yine sektörün çok önemli
2 ismi kürsüden bizlere hitap edecekti.
Kürsüye önce Mesut Akyıldız çıktı. LC Waikiki
Yönetim Kurulu Üyesi ve LC Waikiki Küresel

Lojistikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Mesut
Akyıldız
konuşmasına
İstanbul
Üniversitesi Lojistik Kulübü’ne tebrik ve
teşekkürlerini ileterek başladı. Konuşmasında
alışılagelmişin dışında öğrencilere kariyerleri için
fayda sağlayacağını düşündüğü, tecrübelerini
aktaracağı kişisel gelişimi içeren bir konu tercih
etti. Mesut Bey başlangıç olarak Mesut AKYILDIZ
kimdir sorusuna cevap verdi. 45 yaşında ve
endüstri mühendisi olduğu belirterek kendisini
öncelikle baba daha sonra eş, arkadaş ve evlat
olarak tanımladı. Mühendislik Yönetimi masterı
yaptığını, 8 yaşında çalışmaya başladığını 22
yıldır da profesyonel iş hayatında olduğunu
belirtti. Unilever grubunda, Amerika’da bir
danışmanlık şirketinde akabinde de Türkiye’de
Ülker grubunda ve LC Waikiki’ye geçene kadar
da kendi danışmanlık şirketinde danışmanlık
yaptığını söyledi. “Ben Farkındalığı”, “Sen
Farkındalığı”, “Niyet/Hedef”, “Hareket”, “Konum”
olmak üzere Hayat kurgusunu 5 ana başlıkta
topladığını ve bu 5 ana başlığı detaylı açıklayarak
devam ettiği konuşmasına gün içinde 5 dakika
durup ‘bugün kendim için ne yaptım?’ diye
sormamızı ve kuralsız, hiç durmadan yazmamızı
önerdi. Bunların bize ilgi ve deneyim katacağını
düşündüğünü belirti
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‘Biz zaferden
değil seferden
sorumluyuz.’
Salonda büyük ilgi uyandıran ve dinleyiciler
tarafından dikkatle dinlenen konuşmasında hayat ile ilgili verdiği tavsiyelerden bazı ise şunlardı:
-Değerinizi bir kere çiğnediğinizde kendinizden veriyorsunuz demektir.
-Karşımızdaki insanı değiştirmek istiyorsak
önce kendimizi değiştirmemiz gerekiyor.
Biz değiştiğimizde karşıdaki de değişir.
Her yapılan şeyde sadece sonuca bakarak başarı
yada başarısızlığa karar veriyoruz. Nereye geldiğimizden ziyade nasıl geldiğimiz daha önemlidir.
Biz zaferden değil seferden sorumluyuz dedi.
Değerlerinizle yaşarsanız değerlisiniz. Herkesin
değeri kendine. Herkes kendini iyi tanımalı ve
bütünleşik olmalı.

38

İnsan yaptığı iş/çalıştığı firma için bireysel
düşünceleri ile uyuşması gerektiği ve kişinin
profesyonel hayatında mutluluğu ancak bu
şekilde yakalayacağını belirten sayın AKYILDIZ, “Şirketin değerleri benim değerlerimle örtüştüğü için hala şirketimdeyim” diyerek sözlerini sonlandı.
14. Lojistik Zirvesi’nin sonuna doğru yaklaşırken son konuşmacı olarak mikrofon
Turhan Özen’deydi. Türk Hava Yolları Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Turhan Özen, konuşmasına Türk Hava
Yolları’nın 120 ülke ile dünyanın en fazla ülkesine uçan, 248 Dış Hat noktasına uçan ve
299 nokta ile dünyanın en büyük 4. uçuş ağı
olduğundan bahsederek bizleri gururlandırarak başladı. Turkish Cargo’nun dünyadaki
kargo pazar payının %3’ün biraz altında olduğunu belirten Özen, 2023 yılında 2 milyon
tona yakın bir kargo taşıması beklediklerini
söyledi. Türkiye’nin hava kargo trafiğinin
merkezinde bulunduğuna işaret eden Özen,
Türkiye’nin dünya ağırlık merkezine en yakın
hava limanına sahip olduğunu söyledi.

‘Amerika ile Çin
arasındaki en büyük
kargo terminaline
sahip olacağız.’
ÖZEN yeni hava limanı ile ilgili “Bütün uçuşların
merkez noktası yeni hava limanından geçecek.
Dünyadaki hava kargo pazarında daha fazla
pay almak istiyorsanız terminaller önemlidir.
Yeni havalimanı 60 bin metrekareye, toplamda
130 bin metrekareye bu da yüzde 67 kapasite
artışı anlamına geliyor. 2 milyon tonun ardından
Amerika ile Çin arasındaki en büyük kargo
terminaline sahip olacağız.” ifadelerini ekledi.
Turhan Özen, konuşmasına kulübümüze
teşekkürleri ile sonlandırdı.

Turhan Bey yerine geçmeden salona sonradan gelerek etkinliğimize desteklerini gösteren
Kargo Başkanı Sayın Şeref KAZANCI, okul yönetimimiz ve ekip arkadaşlarımız ile toplu fotoğraf
çektirerek THY’nin partner öğrenci kulübü olan İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü işbirliği bir
kez daha teyitlenmiş oldu.

14.
Lojistik
Zirvesi’ni
fakülte
arkadaşlarımızdan Gökay YAYLA’nın
gitar performansı eşliğinde şarkı
seslendirmesi
ile
eğlenerek
sonlandırdık.

Afiş sponsorumuz British Time Dil Okulları 14.
Lojistik Zirvesi katılımcılarına özel indirim ile
dil eğitimi imkanı sundular. Etkinlik arasında
çekiliş ile belirlenen 2 şanslı katılımcımız
ücretsiz dil eğitimi şansı yakalarken 5
misafirimiz daha çeşitli oranlarda indirimli
eğitim şansı yakaladı.
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Konuşmacılarımıza sahneden inmeden plaket
yerine ülkemiz için daha faydalı olacağına inandığımız, onlar adına TEMA Vakfı’na bağışlanan
Fidan Sertifikaları takdim edilmiştir. Ayrıca etkinlik boyunca Tema Vakfı kendilerine ayrılan stantta
gönüllü ve kurum için bağış toplama faaliyetleri
gerçekleştirdi.
Etkinlik sponsorlarımızdan Gözcü Organizasyon
gün boyu yiyecek ve içecek ikramları ile misafirlerimizi memnun etmeye çalıştı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da misafirlerimiz DHL
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Express İnsan Kaynakları Birimi’nin açmış olduğu
standa CV bırakma imkanı yakaladılar.
Türkiye’nin ilk lojistik fakültesi öğrencileri olarak
sektörden ve hocalarımızdan oldukça beğeni toplayan 14. Lojistik Zirvesi için türlü fedakarlıklarla
etkinliğe katkıda bulunan bütün aile üyelerimiz
adına; bizlere sürekli destek olan okul yönetimimize, sorunsuz bir etkinlik geçirmemize yardımcı
olan sponsorlarımıza, değerli misafirlerimize,
davetimize icabet ederek bizlerin ufkunun açılmasına aracı olan çok kıymetli konuşmacılarımıza
teşekkürlerimizi sunarız.

Lojistiğin Bugünü ve Geleceği

İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu ile İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik
Fakültesi-Lojistik Kulübü işbirliği ile düzenlenen “Lojistiğin Bugünü ve Geleceği”konulu panelimizi
gerçekleştirdik.
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Katılımcılar:
-Canan ÇELEBİOĞLU (ÇELEBİ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI)
-Hande ESATOĞLU (AXA SİGORTA A.Ş. Rücu Departmanı-Müdür ve Av.Elif EROCAK
AXA SİGORTA A.Ş. Rücu Departmanı-Avukat)
-Ceren EKER GÜVEN (Genel Müdür Yardımcısı ANT Lojistik Ltd. Şti.)
-Av. Arb. Sedat TATAR (Mercedes-Benz Türk A.Ş.Genel)
-Av. Burcu ÇOTUKSÖKEN (Beykoz Üniversitesi Öğretim Görevlisi)

Oturum Başkanları:
-Av. Egemen Gürsel ANKARALI
-Yrd. Doç Dr. Türkay ÖZDEMİR
Panelimizin
açılış
konuşmaları
İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma
Hukuku Komisyonu Başkanı ve
İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Görevlisi Av. Egemen Gürsel
ANKARALI hocamızın konuşması
ile başladı,hocamız konuşmasında
komisyonun faaliyetlerinden,okulun
alanındaki ilk oluşunun yüklediği
sorumluluktan
ve
düzenlenen
etkinliğinden öneminden bahsetti.

Ayrıca açılış konuşmasında söz alan
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Dekanı,
Prof.
Dr.
Abdullah
Okumuş hocamız konuşmasında,
İstanbul Barosu ile böyle bir işbirliği
içinde olmanın önemi ve bu tür
işbirliklerinin bizler için de önemini
vurgulayıp fakülte olarak bu tarz
etkinliklere ev sahipliği yapmaktan
memnun olduğunu belirtti.
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Açılış
konuşmaları
İstanbul
Barosu
Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu
Başkanı Av. Muazzez Yılmaz’ın da açılış
konuşmasıyla devam etti. Muazzez Hanım
konuşmasında bizlere verdiği tavsiyelerin
yanı sıra Türkiye’de yaşanan lojistik
alanındaki sıkıntılarda ana kaynaklarından
biri olarak lojistik alt yapısının eksikliğine
vurgu yaptı. Bunun yanında kurum ve
kuruluşların dayanışma içinde olmasının
lojistiğin ilerlemesine katkı sağlayacağını
söyledi.

Çelebi Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Canan Çelebioğlu Tokgöz’ün konuşmasıyla
ilk oturum başladı. Canan Hanım, Çelebi
Holding’in kuruluşundan bahsederken kendi
hayat hikâyesinden de bizlere örnekler
vererek bizlere rehberlik edebilecek ve
hayatımızda başarıya ulaşacağımız yolda
yapmamız gerekenleri 5 başlıkta toplayıp
anlattı. Bu maddeleri cesaret, çalışkanlık
ve hedef, işinizi sevmek, sosyal iletişim ve
işimizi ciddiye almak olarak ayırdı.

Bunun yanı sıra sivil havacılık ve lojistiğin iç içe ve büyüyen iki sektör olduğunu unutmamamız
gerektiğini ve iyi işler başarmak istiyorsak acele etmemiz gerektiğini ve sürekli kendimize yeni
şeyler katarak gelişime açık olmamız gerektiğini, bunların bize farkındalık yaratacağını ve bizi
özgürleştireceğini belirtti.
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2. konuğumuz olan AXA Sigorta A.Ş.
Rücu Departmanı Av. Elif Erocak ise
bizlere AXA Sigorta’dan bahsederken
bir yandan da kendi iş yaşamından
örnekleri bizlere aktardı. Elif Hanım,
lojistik süreçlerinde gerçekleşen
operasyonlarda
hukukî
işlerin
birlikte
yürüdüğünü
söylerken
iş
hayatında
karşılaşacağımız
durumlar hakkında da örnekler
vererek lojistik ile hukuk arasındaki
öneme değinerek konuşmasına son
verdi.

İlk oturumumuzun son konuğu ANT Lojistik Genel
Müdür Yardımcısı Ceren Eker Güven ise ANT Lojistik
işleyişi hakkında bizlere bilgi verdi ve ANT lojistiğin
otomotiv lojistiği sürecindeki hizmetlerinden bahsetti.
Ceren Hanım şirket işleyişinin yanı sıra bizlere iş
hayatında neler yapmamız gerektiği konusunda da
tavsiyelerini bizlere aktardıktan sonra panelimizin
birinci oturumu,konuklarımızın teşekkür belgeleri ve
plâketlerinin takdimiyle noktalandı.

2. oturumumuz hocamız Yrd. Doç. Dr. Türkay
Özdemir’in açılış konuşmasıyla başladı. Hocamız,
lojistik hukukunun dünden bu güne yaşadığı
değişimleri anlatırken lojistik ve hukukun bir bütün
olarak ele alınması gerektiğinin vurgusunu yaptı.
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2.
oturumun
ilk
konuğu
olan
MercedesBenz
Türk
A.Ş.Genel
Sekreterlik ve Hukuk Kısım Müdürü
Av. Arb. Sedat Tatar’ın konuşmasıyla
oturumumuz başladı.. Sedat Bey
konuşmasında: “Ticaret lojistikle başlar
ve lojistikle biter ve eğer ürettiğin yer ve
tükettiğin yer aynı değilse lojistik orada
devreye giriyor.” dedi. Daha sonrasında
sektörde bizleri bekleyenin ne olduğu
ve sektörde

Sedat bey konuşmasını teknolojiye ayak uydurmamız,hukukî düzenlemeleri takip edip güncel
kalmamız ve yabancı dil yeteneklerimizi geliştirmemiz konularındaki tavsiye ve deneyimlerini
bizlerle paylaşarak noktaladı.

Panelimizin son konuğu Beykoz
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Av.
Burcu Çotuksöken idi. Burcu Hanım
lojistik
eğitiminden
bahsettikten
sonra lojistik ve sigortanın bugünü
ve geleceği hakkındaki düşüncelerini
bizlerle paylaştı. Mezun olduktan
sonra bizleri bekleyen olanaklardan
bahsetti.
Sektörün
gerektirdiği
özelliklerden bahsederken meslekte
bir adım öne

çıkmamızı sağlayacak ve sektör içinde farkındalığımızı yaratmada dilin önemine ve sektör
hâkimliğine dikkat çekerken bir yandan da sosyal faaliyetlerde bulunarak sivil toplum kuruluşlarında yer almamızı önerdi.
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Egemen Gürsel ANKARALI hocamızın nazik daveti üzerine hocalarımız ve
konuklarımızla birlikte katıldığımız yemek sonrasında panelimizi resmen
noktalamış olduk. Lojistik Kulübü olarak, İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu’nun düzenlediği bu panele ev sahipliği yapmanın
verdiği gururla Lojistik Kulubü’nün her zaman işbirliği içerisinde olmaya
hazır ve istekli olduğunu elimizden geldiğince göstermeye çalıştık. İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu Başkanı ve İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Görevlisi Av. Egemen Gürsel ANKARALI
hocamıza ve İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesi / Lojistik
Hukuku Öğretim Üyesi, Lojistik ve Taşıma Hukuku Derneği (LOTHED) YK
Başkanı Yrd. Doç Dr. Türkay ÖZDEMİR hocalarımıza ve tüm konuklarımıza
teşekkür ederiz.
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Fuar Katılımları
Logitrans 2016

İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü
olarak her sene olduğu gibi bu sene de
Uluslararası Transport Lojistik Fuar Logitrans’ta yerimizi aldık. Sektör temsilcileri
ve ilgililerinin bir araya geldiği Logitrans’ı
Lojistik Kulübü olarak sektörle doğrudan
temas edebildiğimiz çok önemli bir etkinlik olarak görüyor ve her sene bu bilinç
ile hazırlık yaparak fuar süresi boyunca
üyelerimiz ile birlikte çalışmalar yürütmekteyiz.
Yoğun ön hazırlık sürecinin ardından
fuar günü kalabalık bir ekip ile fuar alanına ulaşıp ziyaretçilerimiz için standımızı
hazırladık. İstanbul Üniversitesi Lojistik
Kulübü olarak nitelik ve nicelik anlamın-

da kalabalık ekibimiz ile açılış panelini
takip ettik. Daha sonra ziyaretçilerimizi
ağırlamak üzere kendi standımıza dönerek son hazırlıklarımızı tamamladık.
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Turgut ERKESKİN, Alman Ulaştırma ve
Dijital Altyapı Bakanlığı/Genel Politikalar
Direktörü Dr. Gerhard SCHULZ, EKO MMI
Fuarcılık İdari Direktörü İlker ALTUN,
Messe München Yönetim Kurulu Üyesi
Gerhard GERRITZEN gibi çok önemli isimlerin yer aldığı protokol, İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü standını ziyaret
ederek ekibimiz ile gelecekte sağlayabilecekleri olası destekleri için görüşmeler
yapıp daha detaylı konuşabilmek amacıyla randevu verdiler.
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Ziyaret sırasında Sayın Turgut ERKESKİN
kulüp başkanımız Sayın Salih Emre AYTAÇ
ile özel olarak görüşerek faaliyetlerimiz
konusunda tebriklerini ilettiler. Ayrıca yine
ziyaret sırasında Sayın Dr. Gerhard SCHULZ
ile kulübümüz faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi
paylaşımı yapıldı. Sayın SCHULZ gibi önemli
isimlerin kulübümüze olan ilgisi bizlerin de
sektöre olan ilgisini arttırıyor. İlk gün boyunca
ağırlıklı olarak standında kalarak ziyaretçilerini
ağırlayan ekibimiz sonraki günlerde önceki
partner
ve
sponsorlarından
başlayarak
fuar alanındaki tüm standları gezerek yeni
bağlantılar oluşturdu. Fuar süresi boyunca
Turkish Cargo Başkan Yardımcısı Sayın Serdar
DEMİR, Pegasus Cargo Direktörü Sayın Aydın

ALPA, Lufthansa Cargo Direktörü Hasan
HATİPOĞLU, Qatar Airways Cargo Direktörü
Serkan DEMİRKAN ile görüşerek fuarda yer alan
bütün havacılık firmaları ile görüşme sağlamış
olduk. Ayrıca Taha Group Genel Müdürü ve
MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Emin
TAHA ve MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkan
Yardımcısı Vahit KIRKAN ile sohbet etme fırsatı
yakaladık.
İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü olarak her
yıl geleneksel olarak katıldığımız Logitrans’ta
bu yıl da çok önemli bağlantılar kurup mevcut
bağlantılarımızı güçlendirdik. Logitrans 2016’yı
gururla geride bırakırken Logitrans 2017’yi de
heyecanla bekliyor olacağız…

TRANSİST 9. Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı

TRANSİST İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, “Toplu Ulaşımda” 4T: Traffic (Trafik), Timing (Zamanlama),
Transform (Dönüşüm), Technology (Teknoloji), teması ile; İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde,
1 – 3 Aralık 2016 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
TRANSİST 9. Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarında fakültemizi temsilen yer üaldık.
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Fuarın birinci gününde standımızı
Ulaştırma Bakanımız Sayın Ahmet
Arslanile
İstanbul
Büyükşehir
Belediye
BaşkanıSayın
Kadir
Topbaş ziyaret etti.

Transist 2016 İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı’nın 2. gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Sayın Dr. Hayri Baraçlı
ve beraberindeki protokol İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü
standını ziyaret etti. Ziyaretsırasında kulübümüz faaliyetleri hakkında
bilgilendirilen Baraçlı, ilgililere gerekli talimatları vererek kulübümüze
destek sözü verdi.
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Teknik Geziler
Turkish Cargo Teknik Gezisi
İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü olarak
her zaman olduğu gibi bu yılda Turkish Cargo’yu ziyaret ettik. THY ‘nin kargo tesislerini
gezen üyelerimiz hava kargo operasyonlarını
yerinde izleme şansı yakaladılar. Gezi boyunca bizlere rehberlik eden Kargo Tanıtım ve
Reklam Müdürlüğü’nden İstemi Gerçek’e
teşekkürü borç biliriz.

Taha Kargo
Davutpaşa Sevkiyat
Merkezi Teknik
Gezisi
Kulüp üyelerimizden fakültemiz 2. sınıf
öğrencilerinin Taha Kargo Davutpaşa Sevkiyat
Merkezi teknik gezisi 22 Aralık 2016’da
gerçekleştirildi. Taha Kargo İnsan Kaynakları
Müdürü Kadir Rahman Bilir tarafından
karşılanan arkadaşlarımızın teknik gezisi, depo
içerisindeki operasyonel süreçler özetlendikten
sonra sevkiyat merkezinde faaliyet gösteren
diğer departman sorumlularının katılımıyla
soru cevap şeklinde devam etti.
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İBB Lojistik Destek Merkezi Gezisi
İstanbul Üniversitesi Lojistik
Kulübü olarak Lojistik Destek
Merkezi gezimiz 17 Mart 2017
tarihinde gerçekleştirildi. Kulüp
üyelerimiz burada gerçekleşen
faaliyetleri ve depolama alanlarını departman sorumlularının katılımıyla gördükten
sonra gezimiz, sunum ve soru
cevap ile sona erdi…

TCDD Halkalı Lojistik Merkezi Gezisi
İstanbul Üniversitesi Lojistik
Kulübü olarak teknik gezilerimize bir yenisini daha
ekleyerek ülkemizde hızla
gelişen demiryolu operasyonları görmek için TCDD
Halkalı Lojistik Merkezi’ni ziyaret ederek yakından görme
fırsat yakaladık.

TAI Gezisi
İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü
olarak teknik gezilerimizde rotamızı Ankara’ya çevirdik. Türkiye’nin en önemli
savunma sanayi tesislerinden olan ve
askeri hava araçları üretim alanında tek
kurum olan TAI’yı ziyaret ettik.
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I-Lab Amfi Etkinlikleri
Kişisel Gelişim ve Sektörel Deneyimler
Gökbora
Uluslararası
Nakliyat ve Ticaret A.Ş.
Pazarlama & Satış Müdürü
ve Kişisel Gelişim Uzmanı
Sn. Sefa Ezgin’i okulumuzda
ağırladık. Kendisine sunumu
ve değerli görüşleri için
teşekkür ederiz.

CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri
Eğitim Uzmanı Tuba Ermiş,bizlerin
gelişimine
katkıda
bulunmak
amacıyla
tüm
katılımcılara
profesyonel ve özel yaşamları ile
ilgili bilgi ve tavsiyeler verdi.Tuba
Hanım, sosyal hayattaki başarının
profesyonel
hayatı
doğrudan
olumlu etkilediğinden bahsederek
bizlere spor,müzik vb. gibi alanlarda
uğraşlar
edinerek
kendimizi
geliştirmemiz konusunda daha iyi
yol alabileceğimizden bahsetti.
Ayrıca etkinlikte dil eğitiminin sadece iş hayatını değil özel hayatı da olumlu etkileyeceği yönünde
paylaşımlarda bulunuldu. Etkinliğin ilerleyen dakikalarında Tuba Ermiş CV hazırlarken dikkat
etmemiz gereken noktalardan bahsederek tecrübelerimizi ve kişisel özelliklerimizi CV’mize aktarırken göz önünde bulundurmamız gereken püf noktalar üzerine detaylı bilgilendirme yaptı.
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Sosyal Etkinlikler
Lojistiyenler Derneği Lansman
İstanbul Üniversitesi Lojistik Fakültesi ve Lojistik
Kulübü ortaklığıyla kurulan Lojistisyenler
Derneği lansmanı The Green Park Hotel’de
yapıldı. Eski mezunlarımız, akademisyenlerimiz
ve Lojistik Kulübümüzün katılımıyla gerçekleşen
lansmanda Lojistisyenler Derneği’nin kurulum
süreci,amacı ve geleceğe yönelik plânlarıyla ilgili
konuşuldu. Hocalarımız ve eski mezunlarımız
sektörün durumu ve geleceği hakkında
analizlerini bizlerle paylaştı ve hep birlikte
derneğimizin geleceğiyle ilgili ilk adımı atmış
bulunmaktayız.

Çanakkale Gezisi 			

Yenice Doğa Kampı

İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz doğa
faaliyetimizi bu sene de geçen sene olduğu gibi doğa kampı olarak 12-14 Mayıs tarihleri
arasında gerçekleştirdik. Faaliyet liderlerimizin tavsiyesi üzerine kamp yeri olarak Karabük il
sınırları içerisinde yer alan Yenice Kent Ormanı seçildi.
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Kulüp Temsilleri
MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Toplantısı
MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu
toplantısı İstanbul Üniversitesi
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nde gerçekleştirildi. MÜSİAD
Lojistik Sektör Kurulu üyelerine okulumuza ve kulübümüze
gösterdikleri destekleri için
teşekkür ederiz.t

Enerji Lojistiğinin Stratejik Önemi Paneli
21 Aralık’ta MÜSİAD Lojistik Sektör
Kurulu tarafından düzenlenen “Enerji
Lojistiğinin Stratejik Önemi” konulu
panele MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu
Başkanı Emin Taha moderatörlüğünde
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürü Halil İbrahim Bozkuş ve
Uluslararası
Nakliyeciler
Derneği
(UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu panelist
olarak katıldı.

UND’nin “DTÖ Anlaşmasının Ekonomi ve Dış
Ticaretimize Etkileri” Paneli
Lojistik Kulübü olarak UND’nin DTÖ
Anlaşmasının Ekonomi ve Dış
Ticaretimize Etkileri konulu paneline
UND’nin
daveti
üzerine
hocalarımızdan Arş. Grv. Dr. Bahadır
Fatih Yıldırım,Yrd. Doç. Dr. Ebru
Demirci ve Yrd. Doç. Dr. A. Özgür
Karagülle ile birlikte katılım sağladık.
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