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EDİIÖRDEN ...
i.ü. Lojistik Kulübü olarak bu sene gümüş seneyi yani 1O. Seneyi yaşıyoruz.
Yıllardır çıkardığı sayılarla
eğitimi

lojistik sektöründeki

öğrencilerin

sesi olan,

ve vizyonu ile Türkiye'deki lojistik eğitimi veren üniversiteler arasında

öncü olan kulübümüzün geleneksel olarak
bu seneki

sayısında

1O.

çıkan

Logistical Oergisi'nin

Yıl teması işledik.

Yıllarca öğretilen basmakalıp

bilgilerin biraz olsun dışına çıkarak, öğrencilerin

daha keyifli daha bilinmedik lojistik faaliyetleri görmesi ve öğrenmesi;
kulüp olarak derginin kulüp vizyonuna

yakışır şekilde

lojistik üssü olan

Türkiye 'nin lojistik sektörü içindeki tüm şirket ve okullara ulaştırılması ilk hedefimizdir. Çağdaş
Türkiye'nin çağdaş bir okulu olarak; elimizdeki materyal ve bilgiyi başta ülkemizdeki öğrenci
arkadaşlarım

olmak üzere herkesle

Yaşamış olduğumuz

olduğunu

çok farklı

bu

sıkıntılı

belirtmek isterim.
düşünen

ikiye

katlayacaktır.

dönemde insanlara teşekkür etmenin benim için son derece önemli

Yanında olduğum

olduğunu anladığım,

çok okulunu

paylaşmak yaptığımız işteki mutluluğumuzu

yapmak

Yönetim Kurulu

zaman ; onu

istediği işlerle
Başkanı

ve

Alper C.

dışarıdan

görmekle içerden görmenin

düşündükleriyle
Hatipoğlu ' na

yeri

geldiğinde

kendinden

en büyük teşekkürü etmekte

tereddüt etmiyorum. Ayrıca desteklerini bizden esirgemeyen UNO' ye ve UNO içinde bulunan İcra
Kurulu

Başkanı

Mine Kaya' ya sonsuz

teşekkürlerimi

bir borç bilirim. Son olarak; emekleri her

şeyden büyük ekip arkadaşlarıma , son ana kadar desteklerini eksik etmeyen

Yönetim Kurulu
Artık

arkadaşlarıma ,

dünya üzerinde önemli bir

götürecek olan

lojistiği

şekilde geldiğimizi

hayatta da

Ulyo'daki akademisyen
iş

öğretmenlerime teşekkür

ederim .

hacmine sahip olan ve ileriki senelerde bunu daha ileriye

biz yeni nesillerin en üst seviyeye

ulaştırmak

belirtiyor, dergiye geçmeden de bir lojistik

çoğu şeyin

i.ü . Lojistik Kulübü

için son derece bilgili bir

sloganı olmasıyla

beraber

aslında

ipucunu veren bir sözle bitirmek istiyorum.

THINK LOGISTICALL Y ...

İ.Ü LOGISTICAL DERGİSİ EDİTÖRÜ

TANER YILMAZ
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iÇiNDEKiLER
BiR BAŞARI ÖYKÜSÜ
TOBB ULAŞTIRMA VE
LOJiSTiK MECLiSİ BAŞKANI
ÇETiN NUHOGLU

4

EGLENCE SEKTÖRÜNÜN
YAPI TAŞLARI
"TESDER"

20

KARGO KÖYÜ PROJESİ

8

ORGAN NAKLi
VE LOJISTIGI

24

FUAR
ORGANIZASYONLARINA
EKOL ÇÖZÜMÜ

11

KISA KISA ...

26

15

DAV AND NIGHT, WE ARE
THINKING ABOUT YOUR
INDUSTRY'S LOGISTICS
"KUEHNE-NAGEL"

29

16

"3 KITANIN LOJiSTiK
MERKEZi "

31

HAVA KARGOCULUGUN
GELiŞiMi VE HAVA
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sız REKABETE

KONSANTRE OLUN ...
LOJiSTiK BiZiM
iŞiMiZ!

"BORUSAN LOJiSTiK"
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l.Ü. LOJiSTİK KULÜBÜ
KURUCUSU
VE BARSAN ABD
DİREKTÖRÜ: UGUR AKSU

SEKTÖRÜN YENi
RAKiBİ : IDOBÜS!

LOJiSTiK DÜNYASINDA
KURALLAR BELiRLENİYOR !
YENi TÜRK TİCARET
KANUNUNDA TAŞIMA.

34

DAHA iYi BiR
GELECEGE
KOŞAN TCDD

44

36

WE CONNECT THE WORLD.
SO THAT YOUR FREIGHT
ARRİVES SAFE
"LUFTHANSA CARGO"

47

38

AYDINLIK
BiR PENCERE

50

40

1JUNGHEINRICH

55

42

KÜRESEL EKONOMiK
KRiZ VE LOJİSTİK
SEKTÖRÜ

60

"AV. EGEMEN GURSEL ANKARALI"

BATUM LIMANI VE
GÜRCİSTAN İLE
LOJİSTİK FAALiYETLER

Well worthwhile

LOGlll!>"fllCAL _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __
BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

10. YIL ÖZEL RÖPORTAJI
Kısa

bir

özgeçmiş

bilgileri

• Ülkemizde iş dünyasının gelişimi için sivil toplum kuruluşlarının önemine
iş dünyasına

inanan ve

hizmet eden

hizmet eden sivil toplum

iş dünyasının

öne

çıkan

kuruluşlarına

gönüllü olarak

isimlerindendir.

• 1955 yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da
tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1976 yılında

mezun oldu.
• Mezuniyetinden sonra

uluslararası taşımacılık

sektörüne giren

Nuhoğlu ,

1977 yılında, bir taşımacılık şirketinin yan ısıra , bugün ülkemizde treyler üretimi
alanında

lider konumda bulunan

Tırsan

Treyler'i kurdu .

• 1998'de Almanya'nın Goch kentinde treyler üretimine
Tırsan

GmbH

firmasının

da

başkanlığını

yürüten

sektörlerine yönelik ürün ve hizmet veren 9 grup
• 1.000'in üzerinde
bizzat yer alan

çalışanı

bulunan

Nuhoğlu, aynı

Tırsan

zamanda

başlayan

ve yüzde yüzü

Nuhoğlu , çoğu

şirketinin

Tırsan

yine ulusal ve

grubuna ait olan Goch-

uluslararası taşımacılık

de kurucusudur.

grubunun toplam kalite yönetimine

uluslararası taşımacılık

ilişkin

tüm

sektörünün bu alanda

çalışmaları

içerisinde

yapılan çalışmalarına

da öncülük etmektedir.
• Bu kapsamda UND'nin 2004 yılında "Ulusal Kalite Ödülü - Sivil Toplum Kuruluşları " kategorisinde Ulusal
Kalite Büyük Ödülü 'nü kazanmasına liderlik yapmıştır.
• 2006-2008 döneminde, daha önce

başkan yardımcılığını yürüttüğü

KalDer'in

• 2008-201 O döneminde, Sektöre! Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu

Halen sürdürdüj;'Jü dij;'Jer idari görevler:
·TOBB Türkiye

Ulaştırma

ve Lojistik Sektör Meclisi

Başkan l ığı

• TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Üyeliği
·Okan Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeliği
• Türkiye Eğ itim Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliğ i
•Toplum Gönüllüleri Vakfı Kurucu Üyeliği
·Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı Başkan Yardımcılığı
• Nuhoğlu ve Aile Yakınları Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği

Başkanlığını yürütmüştür .

Başkanlığı

görevini

üstlenmiştir .

••

)•

•
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Kariyer

başan

.•ıo

öyküsü

• Mezunu olduğu İstanbul Üniversitesi bünyesinde

katılımcısı olan TNT Express'in CEO'su Peter Bakker

Türkiye'deki ilk " Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu"nun

gibi dünya

kurulması çalışmalarına katkı sağlamış; Üniversite

Kongreye katılan kuruluş temsilcilerinin "Küresel İlkeler

rektörlüğü

Sözleşmesi " ne

liderlik

nezdinde bu amaçla

etmiş ;

yapılan girişimlere

Başkanlığını

yürüttüğü

firmasının oluşturduğu

yılında

Yüksekokul'a modern bir

binanın inşa

sürecini

ettirilerek üniversiteye

armağan

edilmesi

• 1OOO'in üzerinde çalışanı bulunan
toplam kalite yönetimine

taşımacılık

ilişkin

almış , aynı

Tırsan

tüm

zamanda

Grubu'nun

•

Kasım 2009-Kasım

Rekabet Forumu REF

konusu ödül

uluslararası

geleceğine

etmiştir.

bağımsız

bilimsel

çerçevede, Uluslararası Nakliyeciler

(UNO) 2004

yılında

"Sivil Toplum

Derneği ' ne

Kuruluşları "

kategorisinde Ulusal Kalite Büyük Ödülü'nü kazandıran
sürecin

liderliğini yürütmüştür.

• Bu sürecin bir sonraki

aşaması

KalDer'in

• Kal Der Yönetim Kurulu

olarak, 2006 yılında
Türkiye

Başkanlığına seçilmiştir.

Başkanı

sürecine bizzat ve aktif katılım

olarak organizasyon

sağladığı ,

13-14

Kasım

2007 tarihlerinde istanbul 'da "Küresel Rekabet ve
Dünya

Vatandaşlığı " temasıyla gerçek l eştirilen

16.

Kalite Kongresi 'ne Türkiye'den ve dünyadan toplam
2800

kişi katılmış ;

kongreye

Birleşmiş

Genel Sekreteri Kofi Annan ,

Milletler Eski

Birleşmiş

Milletler

Kalkınma Programı Başkanı Kemal Derviş , İş Dünyası

ve Sürdülebilir

yürütülen "Rekabet

" Firmaların ,

bulmuştur .

Söz

artışı

için

rekabet gücü

yaklaşımlar geliştirebilmesi ,

uzman organizasyonlar tarafından

altyapısı

bağlıdır.

kapasiteye sahip
uyguladıkları

Kalkınma Topluluğunun

aktif bir

üreti lmiş ,

olan, evrensel düzeyde kabul

örnek

görmüş

Rekabetçilik konusunda yüksek
firmaların

ödüllendirilmesi,

yaklaşımların yaygınlaştırılması

yoluyla, firmaların rekabet yetkinliğinin artırılması ve
ülke çapında rekabet gücü kazandıran temel

başkan yardımcılığını yürüttüğüm

Derneği

Kalite

işbirliğiyle

dair stratejik

bilinirliğinin

daha önce

sağlanmıştır .

201 O döneminde SEDEFED-

6. Rekabet Kongresi'nde sahiplerini

analizlere
·Aynı

atması

Gücü Ödülleri " sürecinin liderliğini yapmıştır. İlgili

çalışmaları

sektörünün bu alanda yapılan çalışmalarına

da öncülük

imza

ve

ödüller İLK KEZ 4 Kasım 201 O tarihinde düzenlenen

yönetmiştir.

içerisinde bizzat yer

konuşmacıların katılımı

etkili

UNO

koordinasyonunda 44 üye
konsorsiyumla 2003

çapında

artırılmaya

amaçlamaktadır .

kıstasların

devam ed i lmesini
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2003 yılında dergimize verdiginiz röportajda "Üst Düzey Yöneticilik ve orta Düzey Yöneticilik üzerine,egitim
düzeyinin yükseltilmesi ve alt yapılarının kuvvetlendirilmesi adına düşüncelerim var." demiştiniz. Bu
hedefinizi

gerçekleştirdiniz

mi?

2003 yılında ilk Karayolu Taşıma Kanunu ve ardından Yönetmeliği yürürlüğe girdi biliyorsunuz. O dönemde,
yönetim kurulu başkanı olduğum Uluslar arası Nakliyeciler Derneği olarak, sektöre girişlerde AB'nin ilgili
direktiflerinde öngörüldüğü gibi , "mesleki yeterlilik" şartının da olması gerektiğini savunduk. Ulaştırma
Bakanlığımıza yaptığımız önerilerde bunu yetkililere izah ettik. Yeni Kanunda bu zorunluluk yürürlüğe girdi

ve ilk kez bu uygulama taşımacılık sektöründe faaliyet gösterenlerin belirli bir eğitim düzeyine sahip olmaları
gerektiğini ortaya koydu . UND'nin 2001 yılında kurduğu Eğitim Merkezi ise, bu uygulamayı 1 adım daha ileri
götürerek, karayolu taşımacılığının küresel temsilcisi IRU 'nun
(Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) global eğitim merkezleri
ağına

akredite olmuştu . Bu sayede, UND'nin sunduğu mesleki yeterlilik
eğitimleri , IRU'nun global ağının sürekli iyileştirilen ve zenginleştirilen
niteliklerinden de
Türkiye

Ulaştırma

katkılar

almakta.

ve Lojistik Meclisi bünyesinde

kurduğumuz " Eğitim "

Alt Komitesi çerçevesinde, ÜDY ve ODY eğitimlerinin , yüksek öğretimle
birlikte iyileştirilmes i amaçlı çalışmaları sektör temsilcileri ile beraber
yürütüyoruz. Hedefimiz, bu eğitimlerde Türkiye çapında ortak, çağdaş
bir standardı oluşturmak ve bunların yaygınlaştırılmasını sağlamak .
Son olarak, bu alandaki somut önerilerimizi , 21 Aralık 2011 tarihinde
Meclisimiz-Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Toplantısı ' na katılan Bakanlık Müsteşar Yardımcısı

Koordinasyon

Sn. Talat

Aydın

ile paylaştık . Sadece karayolu taşımacılığı alanında değil , gelişen
intermodal taşımacılık çerçevesinde , demiryolu -denizyolu ve
intermodal

taşımacılık alanındaki

geliştirilmesini

mesleki

eğitim-öğretimin

de

desteklemekteyiz.

Lojistik sektörü açısından 2012'nin nasıl geçmesini bekliyorsunuz?

Ocak ayında Dünya Bankası 2012 için gelişmiş ülkelerdeki büyüme beklentisini % 2. ?'den % 1.4'e düşürdü.
Gelişmekte olan ülkeler içinse tahmini % 6.2'den % 5.4'e indi.
Dünya ticaretinin ise bu yıl % 5.2 artacağı tahmin ediliyor ki ; 2011 'de
bu yana uluslararası ticarette yavaşlama görülüyor.
Daha çok, Asya' nın

desteklediği

büyüme

eğilimi doğrultusunda

artış%

6.6

olmuştu.

2011 'in sonundan

2013 'te ise küresel ekonomideki büyümenin

% ?'nin üzerine çıkacağına dair tahminler yapılıyor . Gelişmiş ekonomilerde ise talep hala çok çok zayıf .
Dünya ticaretinin % 50'sinin gerçekleştirileceği öngörülen bir bölgenin kilit noktalarından biri olan Türkiye için,
uluslararası ticaretle paralel performans sergileyen lojistik hizmetler alanında beklentiler halen olumlu. Yeni
ve Hızlı Gelişen Pazarlar arasında lojistik yatırımlar açısından cazip ilk 5 Pazar arasında kabul edilen
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ülkemizde sektöre! yatırımlar hızla sürmekte, filo genişlemekte.Yeni açıklanan Teşvik Paketi doğrultusunda
yatırımlarda da hareketlenme bekliyoruz. Ancak yanıbaşımızdaki İran , Suriye gibi komşularımızda devam
eden siyasi karmaşanın yakın gelecekte bir savaş ortamına dönüşmesi, lojistik sektörünü de olumsuz
etkileyecektir. Sadece Ortadoğu pazarına yönelik ticaret ve taşımalarımız değil , Orta Asya'ya taşımalarımız
dahi aksayabilecektir. Bu nedenle belirsizliğin sürdüğünü söyleyebiliriz.

Yeni mezun olacak adaylara kariyer hedefleri

hakkında

ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

Ülkemizin bölgesel , hatta küresel çapta bir lojistik
merkezi haline gelmesi hedefimizin gerçekleşmesinde
yeni yetişecek eğitimli, donanımlı genç insan
kaynağının katkıları büyük olacaktır. Sektörün geleceği
için yeni mezunlarımızdan beklentilerimiz şöyledir :

7. Proje yönetimi ve takım oluşturma konula r ında
kendilerini geliştirmeleri ( çünkü lojistik bir takım
oyunudur) ,
8. Tedarik zincirlerinde uluslar arası ortaklık ilişkilerini
idare etmek için liderlik becerilerinizi geliştirmeleri ,
9. Hedeflerini net ve iyi belirlemeleri ve bu hedefleri

1. Bu karmaşık ve küresel sektörde hayati roller
oynamaya hazır olmalı, sadece taşımacılık ve dağıtım
değil , tedarik zincirinin bütününün yönetimi ve
lojistikçinin bu zincirdeki rolünü ve teknolojinin bu
zincirin yönetimindeki etkisini kavramaları ,
2. Uluslararası konjonktür hakkında ; dünyanın belli
başlı pazarları; AB , ASEAN, Avrasya Ekonomik
Topluluğu gibi büyük ticaret blokları hakkında ; bu
bloklardaki sosyal, kültürel koşullar , üretim ve tüketim
koşulları hakkında bilgi ve anlayışa sahip olmaları ,
3. Uluslararası konvansiyonlar ve küresel ticarette
uygulanan yasal ve ticari düzenlemeleri bilmeleri,
değişiklikleri yakından izlemeleri,

gerçekleştirmeye odaklanmaları ,

4. Ülkeler, kıtalar arasında kültürel , zamana dayalı ve
coğrafi engelleri aşabilmeleri , bunun için gereken dil
becerilerine sahip olmaları ,
5. Kendilerini çok yönlü olarak sürekli geliştirmeleri ,
aynı zamanda belli konularda uzmanlıklar geliştirmeleri ,
6. Uluslararası pazarlara açılan ihracatçılarımız ve
ithalatçılarımız , iletişim becerilerine giderek daha fazla
önem vermekte olduğundan ; görev alacakları
işletmelerde süreç modellerini formüle etmek ve fikir
alışverişi yapmak için interneti ve diğer bilgi ve iletişim
teknolojilerini iyi kullanabilmeleri ,

ve değişen bir dünyada rekabet
ortamına ayak uydurabilmek için dünyada ve ülkedeki
sektöre! ve genel konjonktürdeki gelişmeleri , eğilimleri
yakından takip etmeleri ; risk ve tehditleri önceden
görüp önlem almaları ve gen i ş bir vizyona sahip
1O.

Hızla gelişen

olmalarıdır .

Türkiye , bir lojistik üssü olma hedefine yaklaştıkça
lojistik sektörünün yetenekli insan gücüne olan
ihtiyacını karşılamak için bizlerin görevi de lojistik
şirketleri olarak yeni nesil lojistikçileri gerçek iş dünyası
ile tanıştırmak, teorinin pratiğe dönüşmesini sağlamak,
onların bu heveslerini yitirmemeleri için elimizden

geleni yapmak ve onları geleceğin de ötesine bakmaya
teşvik etmektir. Bu konuda bizler de gereken desteği
vermeye gayret ediyoruz.

ıııl

•
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HAVA KARGOCULUGUN GELİŞİMİ VE
HA VA KARGO KÖYÜ PROJESİ
HAZIRLAVAN : ESMA KAVA
Bu makalemizin lojistik
taşımacılığı

konusunda

öğrencileri

öğretici

için hava kargo

bir nitelik taşımasını

hedefliyorum. Bu yüzden hava kargo
öncelikle bir kavram olarak ele
ICAO* ve IATA**
ve

üzere,

malların

alalım .

kurallarına bağlı

taşıyıcı kısıtlamaları

taşımacılığını

taşımacılığı "

olarak tanımlanabilir .

ve

iletişim araçları

Zaman ve

hazırlanması

ile sevk edilmesi "hava kargo
sayesinde giderek küçülen ,

hız

yaşamaya

faktörü , her geçen gün daha

da önem kazanmakta, bu önem ,

taşıdığı

maliyete

yönelik ilgi ve talebi

gelişim

önemli

olması

nedeniyle , hava

rahat ve emniyetli
ve

hızlı

bir

oluşu

şekilde gelişim

taşımacılığının

faktörünün çok

ulaşımının

süratli ,

içinde

bulunması , diğer

kargo taşımacılığında hava

önemini daha da artırmış ve dünyadaki

paralel olarak ülkemizde de bu alanda

sürede büyük

Globalleşme
gel i şmelerin

hızlı değ i şim

ve dünya teknolojisinin sürekli

ulaşım modlarına karşılık

kısa

hız

içerisindedir. Zaman ve

hava kargo

artt ı rmaktadır .

Günümüzde hava kargo taşımacılığı çok

gel i şmelere

küçüldükçe de büyüyen bir evrende
başladık .

ülke

(posta ve bagaj hariç) paketlenmesi ,

aracı

Ulaşım

başta

göz önünde bulundurulmak

ve bir hava

taşımacılığına

ve

olarak

etiketlenmesi, evrakların uygun bir şekilde

rağmen fırsat önceliği sağladığından ,

gelişmeler kaydedilmiştir .

sürecinde havayolu

de stratejik önem

taşımacılığındaki

kazandığı

bilinmektedir.

.ı
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Günümüzde,
yolcu
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taşımasından yavaş yavaş

dönmeye
taşıma

başlamıştır .

şekilde

taşımacılığı diğer

akışını

çok daha

yerine getirmekte; bozulabilir

değerlerini

Dünya ticaretinde ürün

birlikte rekabetin

hızlandırılması açısından

süreçlerinin

taşımacılığının sağladığı

edilme nedeni

Singapur, Çin , Japonya, Hong Kong ve

Balkanlar ve

Bağımsız

iş

pay

almasının

mümkün

özellikle son

hava kargo

konumu nedeniyle Türkiye, hava kargo

olmanın

ve bu ticaret
çok

önemli lojistik merkezlerinden biri

temel faktörleri; talep,

altyapı,

idari

hızlı

Doğu

ile

Batı,

Kuzey ile Güney

köprü konumunda olup,
olarak

kullanılan

batıda

ülke

taşıması ,

sınırlarını aşan

anlayışının

güçlü bir

e-ticaretin

üretim- tüketim

ruhuna uygun olarak ancak

imkanları ,

nakliyat

birlikte ,

yani hava kargo

taşımacılığının gelişmesiyle amacına ulaşacaktır.

yapı

ve arz boyutudur. Tarihi ipek yolu üzerinde bulunan
Türkiye;

bir gerçektir. Dünyada

yıllarda globalleşmeyle

potansiyel ve kapasite

haline gelecek avantajlara sahiptir. Hava kargo lojistik
üssü

olduğu

uluslararası haberleşme imkanlarının

avantajlar daha fazla tercih

olmuştur.

alanında dünyanın

Devletler Topluluğu (BDT)'nun

transit kargo üssü olabileceği ve pazardan daha büyük

yaygınlaşmasıyla

Coğrafi

ülkemizin, jeostratejik

konumu itibariyle, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu,

çeşitliliğinin

ve

Dubai , Güney Kore ve uzak

taşımacılığının yönlendirildiği

hızlı

kargoların

şiddetlenmesi

doğuda

okyanus ötesinden ise ABD 'den hava kargo

korumakta , belgeleme maliyetlerini

azaltmaktadır.
artmasıyla

doğuda

taşımasına

kargo

Hava kargo

türlerine göre kargo

Lüksemburg ile

en büyük kar getirisi

arasında

Tüm bunlara

karşılık Ulaştırma Bakanlığı

Türkiye'de hava kargoculuğun

bir

adımlar

halen kargo üssü

gelişmesi adına

önemli

atmaya karar verdi.

Almanya, Hollanda, Fransa ve

HAVA KARGO KÖYÜ PROJESi
Ulaştırma Bakanlığı tarafından

"Hedef 2023"

sloganıyla

sonunda, havacılık sektörüyle ilgili "Hava kargo
edilmesi"
edilmiş

kararı

olan

taşımacılığına

bulunuyor. Konuyla ilgili SHGM', Atatürk

yaklaşık

2009'da

gerçekleştirilen

uygun olan

havaalanlarının

Havalimanı'na bitişik

1.2 milyon metrekarelik alan üzerinde kargo köyü

"1 O'uncu

ve

Ulaştırma Şurası"

'serbest bölge' ilan

Ulaştırma Bakanlığı'na

kurulması çalışmaları

ile

tahsis

diğer

hava

alanlarına yakın bölgelerde kargo köylerinin kurulması çalışmalarına başladı. Ayrıca, Bursa, Gebze, İzmit,

Sakarya, Yalova gibi bölgeleri ve istanbul'un hızla büyüyen Anadolu Yakası'nı içine alan önemli bir hinterlandın
dünyaya

açılan

en

yakın kapısı

konumundaki Sabiha Gökçen

Havaalanı'nın

kargo

taşımacılığı

konusunda

gelişmesine yönelik faaliyetlere de devam edildiği belirtildi . Öte yandan Çorlu Havaalanı'nın birkaç yıl içinde

hava kargo için önemli bir merkez haline getirilmesi

amaçlanıyor .

9
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Bu proje hakkında SGHM'den yapılan açıklama şu şekildedir:
"Atatürk Havaalanında mevcut bulunan kargo

Atatürk Havaalanı 06/24 pistinin 24 pist başı yönünde

tesislerinin yetersiz kalması nedeniyle uluslararası

bulunan 633.694 m2'1ik alan Maliye Bakanlığı

standartlarda rekabet ortamının yaratılamaması ,

tarafından Bakanlığımız adına tahsisi yapılarak

yapılan

Havaalanının gelişimine katkı sağlaması

fizibilite çalışmalarında potansiyel olduğu

Atatürk
için

halde yeterli alt yapı ve hizmet sunulamaması

kazandırılmıştır.

nedeniyle, Ülkemizin kargo taşımacılığından yeterli

geçen Florya Yolunun, Havaalanı gelişim projelerinin

payı alamadığı görülmüştür.

bir bütünlük içerisinde uygulanabilmesini teminen

Atatürk

Havaalanı

arasından

arazisi

deplase edilmiş ve Kargo Köyü Projesi için ilk start
Bu kapsamda Atatürk Hava Limanında uluslar arası

verilmiştir."

çalışmaları

ölçekte kargo köyü projesinin fizibilite

Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılmıştır.
DHMİ, THY ,Özel sektör ile yapılan yoğun çalışmalar

sonucu Atatürk Hava
pazarında

Limanını

önemli bir noktaya

projesinin fizibilitesi

arası

uluslar

taşıyacak

kargo

kargo köyü

tamamlanmıştır.

60 MİLYON YOLCU KAPASiTELİ YENi HAVAALANI
Hava kargo köyü projesinin

yanısıra şura kararları

içinde yer alan hava kargo sektörünün
katkı sağlayacak

gelişmesine

iki önemli karar daha bulunuyor. Bu

Diğer taraftan

da önemli

Türkiye'de kargo acentelerinin

artışlar yaşanıyor.

2002

yılında

faaliyet gösteren kargo acentelerinin

sayısında

ülkemizde

sayısı

119 iken ,

kararlar, "Ülkemizde, 60 milyon yolcu kapasiteli 1, 30

bugün 301 tane yetkili hava kargo acentesi sektörde

havaalanı

faaliyet gösteriyor. Hava Kargo Acentelerini Görev,

milyon kapasiteli 2, 15 milyon kapasiteli 3
yapılması"

2023

ve "Türk sivil hava taşımacılığı filo

yılında ;

100

geniş

bölgesel uçak olacak

yapısının

gövde, 450 dar gövde, 200

şekilde

750

uçaklık

bir

yapıya

Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Özel Kuralları
belirleyen SHT-150.11
kapsamında

SHGM

sayılı Havacılık Talimatı

tarafından

"Hava Kargo Acentesi

ve toplam 350 milyonluk yolcu kapasitesine

Yetki Belgesi" veriliyor. Talimatın

ulaşılması."

bugüne kadar merkez ve

kapasiteli
sürdüğü

Bu hedefler çerçevesinde 60 milyon yolcu

havaalanı

ile ilgili yer tespit

çalışmalarının

kaydedildi.

şube

yayımlandığı

günden

birlikte olmak üzere

toplam 378 adet Hava Kargo Acentesi Yetki Belgesi
düzenlendi.

*Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ( lnternational Civil Aviation Organisation)
**Uluslararası

Hava

Taşımacılı{}ı

Birli{}i ( lnternational Air Transport Association)
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FUAR ORGANİZASYONLARINA '51(ttl~ ÇÖZÜMÜ
Yönetici-Fuar&Sergi Lojistiği
Teoman Alpay AL TIOK

Ekol Lojistik 1990 yılında kurulmuş bir şirket. Yatırımlarla
büyümüş şuanda sektörün her sene için ilk 3e girecek
potansiyeli ve rakamlarıyla kendini gösteren bir şirket.
Bu yapı içerisinde şu anda 400 m2nin üzerinde kapalı
alan 1000 kişinin üstünde çalışan personel sayısı , 1900ün
üzerinde araç filosuyla hala faaliyet gösteren bir şirket
bizim bu grup içerisinde 8 kişilik çekirdek bir kadromuz
var, yaptığımız iş fuar lojistiği. Zaman içerisinde daha
önceki sene lerde yani 9011 801i yıllarda fuar olgusu
milletler için çok önemli olmadığı dönemler zaten bunların
biraz daha sergi kermes mantığında olduğu dönemlerde
bu ihtiyaç çok fazla ortaya çıkmamıştır . Ancak ticaret
fuarların ,sergilerin devletler arasındaki ekonomi , devletler
için ekonomi değerinin artması sonucu bu lojistik
ihtiyaçları da ortaya çıkıyor ve diğerlerinden ayrılıyor.Diğer
lojistik modları olarak söyleyebileceğimiz denizyolu
taşıması , demiryolu taşıması , havayolu taşıması , karayolu

taşıması

bu tamamlayıcı faaliyetleri gümrüklemeler,ara
nakliyeler, sigortalamalar , ara depolamalar .son
depolamaların bu hizmetlerin tamamen kombine edildiği
bir iş kolu olarak karşımıza çıkıyor fuar lojistiği.Yaptığımız
işin özünde zamana karşı bir yarış var aslında .. . İhracatçı
firmalar kendilerine ait yurt dışı pazarlarını kurmak için
yeni pazarlar bulmak için yurtdışındaki fuarlarına
katılıyorlar . Yurtdışı fuarlarına katılımı devlette aynı
zamanda teşvik ediyor diyor ki hedef bölgeler var
mesela şuanda Dubai bölgesine katıldığınız fuarlarda
devlet size diğer bölgelere yüzde 50 teşvik verirken
nakliye ve kamp kirasıyla ilgili masraflarınızın yüzde
60ını karşılıyor. Bu aslında çok ciddi bir ihracat teşviki

ve firmaların fuarla ilgili harcamaların büyük bir kısmını
devlet kendi üstüne alıyor yeter ki bu bölgede ihracatımız
genişlesin genişletilsin ve üreticilerimiz artsın. Fuarlar
günümüz ekonomisinin vazgeçilmez bir öğesi . Tüm
firmalar mevcut iç pazardan kurtulup yurtdışına yada
yeni pazarlara açılabilmek için kendilerini tanıtabilmeleri
gerekiyor. Tabii ki teknolojik anlamda çok değişik kurgular
var. Olanaklar sonsuz günümüz internet çağı ve istediğiniz
kişiye görsel anlamda da ulaşabiliyorsunuz. Ancak
fuarlarla bir araya gelen firmaların somut anlamda da
modellerin görülebileceği , kıyaslanabileceği kısa dönemli
organizasyonlar. Fuarların mantığı veya başarısı bizi
uzun dönemde etkiliyor ama kısa dönem için ya da
bizimle ilgili olan dönem için bizim açımızdan değeri ve
önemi fuara zamanında malzemeyi yetiştirebilmek . Bunu
hatasız ve zamanında yapmak en önemli iki
kriterdir.Normal denizyolu ihracatında yada havayolu
taşımasında belirli bir zaman içerisinde tabii ki götürülmesi
gerekiyor ancak o gün,o saatte orda yapma mecburiyeti
bizi diğer taşıma modellerinden ayırıyor . Örnekler
üzerinden gidelim şuanda üzerinde yoğun olarak
çalıştığımız Heimtextil fuarı var Frankfurt'ta,önemli bir
tekstili fuarı diyebileceğimiz fuar ev tekstili üzerine 1114 ocak arasında.Bilindiği gibi Türkiye tekstil ihracatı
ağırlıklı bir ülke bu yüzden bu fuara Türkiye'den yaklaşık
150 tane tekstil firması fuarda boy gösterecek.dünya ile
yarışacak . Bizde büyük bir çoğunluğuna ekol lojistik
olarak hizmet veriyoruz . Bu yaklaşık 2003ten beri bizim
birebir hizmet verdiğimiz fuarlardan bir tanesi.Verdiğimiz
hizmet firmalar için kapıdan kapıya anahtar teslim
diyebileceğimiz hizmettir . Firmaların malzemelerini
adreslerinden, fabrikalarından . üretim bölgelerinden teslim
alıp kendi araçlarımızda Türkiye çıkış işlemlerine
müteakip, uygun sürede uygun mod da ,uygun taşıma
şekilleriyle fuar alanına götürmek.Fuar alanındaki
hizmetleri biz ekol olarak bir acenteden tedarik etmek
zorundayız . Heimtextil Fuarı üzerinden gidersek
Bursa'dan aldığımız bir 13 metre 60 santimlik bir araca
yüklediğimiz firma malzemesini istanbul 'a getiriyoruz.
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Kademe kademe anlatırsak Bursa'da gümrük işlemleri

o hatta

kullanmamız

yapılır , İstanbul ' da Ambarl ı' da ve Haydarpaşa diye

departmanı

geçiyor ama aslında Pendik'ten kalkan kuzey italya'ya

dünyaya

çıkan

ekiplerimiz

ro-ro gemileri vardır . Dorselerin yüklendiği ro-ro

olarak

daha

mantıklı

yurtdışı fuarlarında

yayılmış durumdayız .

vardır.

olur. Ekol lojistik fuar
bölge olarak

Her bölgeye bakan

Fuar biriminin

payı

ayrı

toplam gelirlere

lojistiğin oranı

seferleri var .Bu seferlerle istanbu l'dan kalkan gemiler

bakarsak ekol lojistikte fuar

3. Günde italya' nın Trieste Limanı ' na gelir daha sonra

olarak Ekol

Ekol'ün Heppenheim bölgesine günü birlik kalkan trenleri

olmasa bile ithalat ve ihracatları oluyor fakat fuar lojistiğinin

vardır.

müşter i ler i yılda

Ekol'un kendi treni vardır üstüne 32 tane Bursa'dan

yüklediğim i z

dorse de bunlardan bir tanesi olsun.

Trieste'den liman

sahasından dışarı çıktığınızda

yükleme vagon yükleme bölümüne getirilip

yani Heppenheim bölgesine geliyor.Buradan sonra
trenden vinçlerle
boşaltma

boşaltılan

dorseler çekicilerle ilgili

doğru

gidiyor.Bu araçlardan bir

bölgelerine

aracımız

aracı , 60

her gün

bir yada iki kere gelir. Total da az

da sebebi budur. Az ama öz bir taşıma

şekl idir .

Her sektörde

olduğu

gibi Fuar

bir rekabet

vardır.

özel li kler

altyapılarıdır.

Ancak

lojistiği dalında

firmaları

birbirinden

da belli

ayrıştıran

Bir firma Güney Avrupa

Bölgesi'nde yoğun trafiği varsa o bölgelere taşıma fiyatları
doğal

düşüktür . Dolayısıyla

olarak daha

daha

hatlarımız

km ilerdeki fuar

rekabetçidir.Ekol lojistik olarak bizim ana

bölgesine gidiyor ve oradaki acenteye

evraklarını

Almanya ve İngiltere ' dir . Dolayısıyla o bölgelerdeki

boşaltma işlemlerine başlıyor . Burada

ki süreç

tanesi de bizim

fuar

lojistiğe bakılırsa müşterilerimizin

tren

vagonları

Almanya' nın ortasına

yüklenmek suretiyle bir sonraki gün

olmasının

% 1.5'tir. Genel

5-6 günlük bir süreç fakat birer

ikişer

verip

aslında

gün ne olur ne

piyasa en iyi

taşıma fiyatlarını

Ukrayna'daki yeni

ş i rket . Türkiye

olmaz zamanı koyup taşımanın en

başında müşterimizle

yeni

görüşürken

şu

anlayışı . çevreye duyarlı

teslim

biz sizin malzemenizi

istiyorsanız şu

saatte

standınıza

saatte yüklememiz gerekiyor diyip

geriye yönelik bir projeksiyon

sunarız

firmaya.Yükleme

tarihinin öncesinde de teferruatlı malzemelerin

hazırlanma

süreci var .araca uygun bir paketleme

yapılması

gerekiyor . Sağlam

ve ölçülerine uygun paketleme

gerekiyor . Teferruatı

ı

olması

evrakların

koordinasyonu ,bilgilendirmesi tamamen bizim
üzerimizdedir. Fuara malzemeleri paketli olarak teslim
ettikten sonra bizim işimiz orada bitiyor.İlave hizmet
olarak firmamız standın kurumunda , montajında işçilik
ihtiyacı olması

durumunda destek

veriyoruz . Malını tanıtacak şirketler

sergileyecek malların ı

yada ekipman

bulabilecekleri pazarlara araştırıp değerlendirdikten sonra
biz tekrar devreye giriyoruz. Standlar sökülür Bursa'ya
mallar geri gidecektir.Fuardan sonra yetiştiri lecek bir yer
olmadığı

için daha esneklik

kritik bir zaman

yoktur.Doğu

sağlanır . Yetişmesi

gereken

Avrupa üzerinden yada Ro-

Ro üzerinden mallar geri getirilir.
Her taşıma bizim için bir vakadır. Standardizyon yoktur.
Her

taşımayı ayrı

bir

şekilde değerlendiriyoruz . ayrı

bir

proje yapıyoruz . O ülkeye en eko,en pratik hangi şartlarla
gidilebilir hangi sınır kapısından girilebilir hangi tedarikçileri

biz

verebiliyoruz.Ayrıca

yatırım , Romanya ' daki satın alınan

deki lanse
araç

edilmiş

kullanımı . gıpta

tren projemiz piyasayla farklılaştığımız
lojistiğinde

çevrecilik
ile

bakılan

noktalardır .

Fuar

öz mal kullanan nadir şirketlerden bir tanesiyiz.
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şirketler

de fuar ve sergi lojistiQi yapmaya
başladı, bu duruma yönelik uyguladıQınız rekabetçi
bir yaklaşımınız var mı?

Her iş kolunda ve her sektörde olduğu gibi belli bir
rekabet var. Ancak firmaları birbirinden ayrıştıran özellikler
altyapılarıdır. Bir firmanın güney Avrupa'ya yoğun bir
trafiği varsa, İspanya-Portekiz-Fransa ağırlıklı çalışıyorsa ;
bu bölgelere navlunları doğal olarak daha düşüktür .
Dolayısıyla daha rekabetçidir. Ekol lojistik olarak bizim
ana hatlarımız İngiltere ve Almanya ' dır. Bu yüzden
piyasadaki en iyi Almanya-İngiltere-İrlanda navlunlarını
biz verebiliyoruz . Bunun yanı sıra Ukrayna'daki yeni
yatırım , Romanya 'daki satın alınan yeni şirket,
Türkiye'deki lanse edilmiş çevrecilik anlayışı , çevreye
duyarlı araç kullanımı ve birçok Avrupa ülkesinin de
gıptayla yakından takip ettiği tren projesi, bu tren
projesinin de Romanya üzerinden gelecek olması bizim
asi ı nda piyasayla farklılaştığı m ı z noktalar.
Ama fuar departmanı olarak bizim sunduğumuz 'bizim
de şu noktalarımız farklı ' diyebileceğimiz çok şey yok.
Eskiden araçlardaki GPS sistemleri vardı . Fuar
malzemelerini firmalar bizim de verdiğimiz şifrelerle
internet üzerinden takibini yapabiliyorlardı. Şuanda hala
yapabiliyorlar ama pek büyük bir özellik kalmadı. Biraz
orta düzey bir teknoloji olarak kaldı çünkü birçok şirket
bu hizmeti verebiliyor. Biz bu teknolojinin başlangıcından
itibaren verdiğimiz bir hizmet olduğu için, kendini daha
hızlı yenilemiş ve daha verimli çalışan bir sistem aslında
şuanda. Bunun haricinde piyasada fuar lojistiğinde her
anlamda öz mal kullanan nadir şirketlerden biriyiz. Yani
kendi araçlarımızla kendi depolarımızla. Tabi ki bizim
çapımızdaki firmaların kendi uçakları ya da kendi gemileri
olmuyor. Bunlar için rekabet anlayışı biraz daha genel
anlamda Lufthansa ile ciddi bir trafik yaratabiliyorsanız
Lufthansa size daha iyi fiyatlar vermeye başlıyor yani
piyasada ne kadar büyükseniz , ne kadar çok ithalatihracat taşımalarınız varsa o size bir kota yaratıyor ve
fuar taşıması da bu fiyatlandırmalardan yararlanabiliyor.
- Fuar lojistiQinde zamanında ve sorunsuz bir süreç
olması çok önemli. Zamanında teslimat olması için
neler yapıyorsunuz?

Geriye yönelik bir projeksiyon tutuyoruz öncelikle . Her
bizim için ayrı bir proje ayrı bir vaka. Bunu biz o
malzemeyi o fuara zamanında yetiştirebilmemiz için
hangi yollardan hangi zamanlama süresi içerisinde
gitmeliyiz bunun bir sanal projeksiyonunu yapıyoruz .
Diyoruz ki X adlı bir firmanın diyelim ki 28nde başlayacak
bir fuar için kurulumu 20sinde de olabiliyor. Bizim için
fuarın 28nde başlayacak olması bir şey ifade etmiyor,
taşıma

bizim için 20sidir. İlgili ülkenin araçlarla ilgili yürüme
yasağı var mı yok mu, ilgili ülkenin dini-resmi tatili bayramı
var mı yok mu , gümrükler çalışıyor mu çalışmıyor mu
detayından , hangi sürede gümrük yapacağı hangi sürede
fuarda evrak edeceği kime teslim edeceği kurgusunu
tamamen baştan itibaren yapıyoruz bu geriye yönelik
bir süreç dediğimizde , her işte şu kadar gün transit süre
şu kadar gün gümrük yazısı şu kadar günde geminin
aktarmada kaybedeceği zaman , acentenin istediği
ledlineler veriyorlar. Diyorlar ki işte bizim bu malzemeyi
deniz yolunda Şanghay limanına 2 hafta öncesinden
gelmesi gerekiyor yazıyor biz gemi organizasyonunu
ona göre ayarlıyoruz. Bizde İşin %99unun da yapılabilirliği
diye bir şey yok ya yapmayacaksın ya da
% 1 OO
nü tamamen sorunsuz bir şekilde yapmanız gerekiyor
yani pardon diyebileceğiniz bir nokta yok süreçte.
Aldığımız önlemler en kritik şeyler zamanla ilgili. Elimizde
her zaman bulunan bir takvim bu takvim doğrultusunda
ihtiyaç nedir yapabileceğimiz şey nedir
karşılaşabileceğimiz riskler nedir B planımız nedir o da
olmazsa C planımız nedir diye alternatiflerle kritik
analizlerini yapıyoruz her taşıma için.
- En çok

karşılaştı{Jınız

Aslına bakarsanız

sorunlar nelerdir?

biz Avrupa ağırlıklı çalışan bir firmayız .
olarak fuar taşımalarında rekabetçi gücümüz
Avrupa taşımacılığına yönelik oluyor. Avrupa hattında
yoğun olarak kendi öz mal araçlarımızı kullandığımız
için takip ve yönlendirme şansımız diğer firmalara göre
daha fazla. Yani bir araçta olası bir gecikme olduğunda
Doğal
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onun boşaltma sırasını değiştirmek ya da Express-super
express araca çevirmek ikinci bir şoför verdirmek ya da
o şoförü primlendirip o tarihte o saatte muhakkak arda
olması konusunda desteklemek bizim elimizde olan
şeyler kontrol mekanizmaları bunlar. Ama karşılaştığımız
olası sorunların başında kontrolsüz taşıma modelleri
geliyor. Yani denizyolu fuar taşımas ı na uygun bir taşıma
modu değil aslında çünkü 9-1 O bin tane konteyner
yükleniyor aynı gemiye bunlardan bir tanesi bizim
konteynerimiz belki bizim konteynerimiz eksik geldiği
için konteyner de değil onun içindeki 2 metreküplük
malzeme, o kadar çok şeye bağımlısınız ki orada. O
geminin kalkması gemiler zaten gelip bekleyip
beyannamelerin açılmasını bekleyip tırlar gibi hadi
beyannameler açıldı konteynerler sorunsuz yükleyen
mekanizmalar da değil. Gemiler kesintisiz bir dünya turu

kontrolsüz bir taşıma şekli. Geminin hedef ülkeye fuar
ülkesine gitme aşamasında uğradığı limanlar oluyor.
Fark l ı limanların farklı durumları olabiliyor. O hatta o
grev olabiliyor ya da bir hafta dini bayram ya da tatil
olabiliyor. Gemi yoğunluğu vardır gemilerin girişi çıkışı
sorunlu olabiliyor ya da fırtına vardır yanaşamıyordur .
Çok fazla ihtimal üzerinde durduğumuz için gemi yolu
taşımalarına mümkün olduğu sürece uzun periyodlar
koyuyoruz. Bir ayda gidiyorum diyorsa biz onu gerekirse
1 bucuk ay olarak düşünüyoruz. Eğer hem deniz yolu
hem kara yolu bağlantısı varsa biz kara yolunu seçiyoruz.
Ama deniz aşırıysa kara yolu bağlantısı yoksa ve hava
yoluyla çok pahalıya oluyorsa mecburen gemiyle taşımayı
seçiyoruz. Deniz yolunda da mümkünse direkt gemileri
talep ediyoruz aktarması olmayan . Deniz yolu
taşımalarında potansiyel bir sıkıntı olduğundan onların
üzerinde daha fazla duruyoruz. Daha çok zaman
ayırıyoruz .

- Taşımacılı{;Jını yaptı{;Jınız önemli fuarların isimlerini
alabilir miyiz? Ya da sizin daha çok önemsedi{;Jiniz
fuarlar nelerdi?
Aslında

yapıyorlar çoğunlukla

büyük hatların gemileri. Buraya
15 Ocakta gelip demirleyecek bir gemi 16 Ocaktan 17
Ocaktan buradan kalkması gerekiyor programına ters
olmaması için, 15 ocakta geliş tarihi olan gemiye buradaki
acente yani geminin buradaki faaliyetlerini üstlenen
acente Arkas diyelim. Bir hafta öncesinden cut off veriyor.
Cut off dediğimiz beyannamelerin son kapanış tarihi. Bir
hafta 5 gün 4 gün son yükleme tarihi deniz yolunda
Cuma günleri cut off tarihidir çoğunlukla. Cuma günleri
kapanması gerekiyordur. Saat 1 O la 16 arasında
konteyner açılır ve yüklenir. Eğer full konteyner yüklemesi
yapacaksanız yani konteyneri tamamen siz
yükleyecekseniz ardiyesini ya da demurajını fazla
ödememek için cut off tarihinden 2-3 gün öncesinden
yüklemiş oluyorsunuz. Son beyanname açılma tarihinde
alanda hazır 16 ya kadar beyannamesi açılmış olarak
beklemesi gerekiyor. Konteyner arda bekliyor o ilgili
gemi bir hafta sonra gelip o malzemeyi alıyor. O tarihe
kadar beyannamesiyle ilgili bir problem olmuş ya da
beyannamesi açılmamış bir konteyner var ise o gemi
programından çıkarılıyor . Deniz yolu taşımaları doğası
gereği fuara çok uygun bir taşıma modeli değil. Çünkü

çok fazla fuar ismi var.2011 yılı içerisinde 186
tane fuar yaptık. Bu fuarların içerisinde 1 ya da 2 firmaya
hizmet verdiğimiz fuarlar da var 150-200 firmaya da
hizmet verdiğimiz fuarlar da var. Her fuar aslında bizim
için ayrı bir proje dediğimiz gibi, firma için zaten her fuar
ayrı proje ayrı bir özellik ayrı bir önem taşıyor. Ama bizim
zorlandığımız demeyelim de biraz daha önemsediğimiz
ya da biraz daha fazla konsantre olduğumuz fuarlar
daha çok zor fuarlar yani yoğun katılımcılı fuarlar
johannesburg da bir automekanica yapmıştık Güney
Afrika Cumhuriyetin de. Bu transit süresiyle, bölgesiyle,
organizasyonuyla zor bir bölge ve fuar oldu. Bunun daha
çok üzerinde durmuştuk bu bizim için önemli bir fuardı
ya da Belçika' bir Avrupa su ürünleri fuarı oluyor Türkiye
de milli katılım düzenliyor bu fuara, buradan canlı balıklar
dahi gidiyor yavru levrekler yavru çipuraların 8 saatte
gitmesi gerekiyor yoksa oksijen bitiyor ya da küçük
levrekler küçük çipuraları yiyebiliyor aynı akvaryum
içerisinde oldukları için. Bunun haricinde donmuşları ,
taze balıkları falan götürüyoruz bu durumda zamana
karşı yarışıyorsunuz ama artık çok da fazla zamana
karşı yarışıyorsunuz 8 saatte falan teslim etmeniz
gerekiyor. Bunun haricinde büyük gıda fuarları oldu
Birleşik Arap Emirliklerinde Dubai de bunlar da bizim
için önemli fuarlardı.

..•
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"bira"sız kalmasın ...
HAZIRLAYAN: TANER YILMAZ

Veltins Arena, Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde bulunan ve FC Schalke 04'ün Bundesliga maçlarını
yaptıQı stadyumdur. Schalke04'ün mükemmel stadının; elektronik giriş, oynatılabilen saha ve çatı en önemli

özelliklerindendir. Sadece futbol maçları için deQil, konser ve benzeri olaylarda da kullanılan stadyumun
içerisinde tam 5 kilometrelik bira boru hattı bulunmaktadır.
En güzel

özelliği

ise her bir seyirci
uzunluğunda

diye 5 kilometre

susuzluğunu

bira boru

giderebilsin

hattı bulunmasıdır

. Bu sayede stada gelen her seyirci koltuklarında soğuk
bira keyfi yapabilecektir .
olmuştur

ki bira firması

Stadın adı

da Veltins Arena

sponsorluğundan kaynaklıdır.

Böyle

büyük stadyumlarda bira dağıtmak için en uygun yöntemdir,
çünkü barlar
karşılamak

maçın çeşitli zamanlarında

için bu sistemi

kullanırlar.

gelen

yoğun

talebi

Bunu da merkezi bir

depodan temin ederler.

Stadyuma bira boru

hattı

Votka yerine bira tüketiminin

hızla arttıQı Rusya'nın

yarattıQı

stadyumuna bira boru

için Zenit
Vahmisterov'a ait.

takımının

Rusya futbol liginin 1.lig
maçtan sonra skor

takımı

tabelasında

ikinci büyük

St. Petersburg'da, bira

hattı döşenecek.

olan Zenit'in Alman Schalke 04 ile
yer alan "Stadyumda

şehri

şu

Bu fikir Vali

oynadığı

şişeleri

tehlike

Yardımcısı

Aleksander

birası

bulunacak."

son

anda 61 bin 700 seyirci

var. Bu insanlar maç boyunca 44 bin litre bira içti" yazısından esinlenen Vahmisterov
"Restore edilecek stada bira boru
Maçlarda hafif alkollü içki
açısından

"Boru

tehlike

hattıyla

sayılan

oluşturduğunu

hattı

çekilmesi yerinde bir karar olur" dedi.

bira içilmesinin

değil ,

sözlerine ekleyen vali

yanlarında getirdiğine
fabrikaları şimdiden

göre bira boru

boru

hattını

nasıl

hattı

şişelerin

güvenlik

yardımcısı şöyle konuştu:

stadyuma akacak bira plastik bardaklarda

localara musluklar konulacak. Gençlerimiz

cam

satılacak .

olsa güvenliği

aşarak

daha güvenli olmaz

doldurma sözü verdi. Boru

Kafeterya ve
bira şişelerini

mı?

Yerli bira

hattının diğer

ucunda

20 adet 1000 litrelik depo kurulacak. Bunlarda da sadece St. Petersburg üreticilerinin
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BORUSAN
LOJİSTİK

Siz rekabete konsantre olun ... Lojistik bizim işimiz!
Genel Müdür
Kaan GÜRGENÇ

- Üretim süreci ve müşteri ilişkileri yönünden toplam kalite yönetimi
nedir?
-Toplam kalite yönetiminde genel ilkeler nelerdir?
- Şirketinizde kalitenin tarihi ve gelişiminden bahseder misiniz?
- Kalite yönetim sistemleri ile ilgili çalışmalara neden başlama
gereği duydunuz?
- Şirketiniz hangi kalite belgelerine sahip?
-Lojistiği ilgilendiren toplam kalite unsurları nelerdir?
- Bu kalite belgeleri şirketinize nasıl bir değer kattı?
Borusan Lojistik'in kalite çalışmalarının temelinde paydaş beklentileri
Bu anlamda 2000 yılından beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'ni,
2002 yılından beri de ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile OHSAS
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini uygulayarak müşterilerimiz , çalışanlarımız ve toplum için
belli temel uygulamaları yaşatıyoruz.
Bu sistemlerin yapılandırılması aşamasında çok lokasyonlu yapısıyla geniş bir coğrafi dağılım gösteren Borusan
Lojistik'te, ortak bir kurum kültürü ve çalışma prensibinin temeli atıldı. Bu sayede , müşteri memnuniyeti , çalışan
sağlığı ve çevresel etkiler konusunda sağlamamız gerektiğini düşündüğümüz temel şartları garanti altına almış
olduk.
Tüm bu belgelenmiş yönetim sistemi standartlarının yanı sıra 6 Sigma Metodolojisini etkin bir şekilde kullanarak
hem iş süreçlerinin iyileştirilmesini , hem de maliyetlerin düşürülmesini sağlıyoruz .
yatıyor.

•
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Agresif stratejik hedeflere ve süreçlerin performans
hedeflerine erişimini ölçmek için Değer Bazlı Yönetim
(Value Based Management: VBM) , müşteri sesini
dinlemek için ise Müşterinin Sesi (Voice of Customer:
VOC) mekanizmalarından yararlanıyoruz . Verilerle
konuşmak

_ _ _ _ _ _ __
Diğer

taraftan EFQM Mükemmellik Modeli
doğrultusunda 2005 yılından beri sistematik olarak
yapmaya
ve

başladığımız

öz değerlendirmeler ile kuwetli

iyileştirmeye açık alanlarımızı
iyileştirme

çok

çalışmasını

tespit ederek, pek
hayata geçirdik.

Lojistik'te kurum kültürünün bir parçası haline geldi.
Bu da koyduğumuz hedeflere ne denli eriştiğimizi

Tüm bu çalışmalara başladığımız 2002 yılında 45
milyon dolar ciro yapan bir şirket iken 2007 yılını 184
milyon dolarlık ciro ile kapattık . 5 yılda 4 kat büyürken

doğru

aynı

ve verilere dayanarak karar almak Borusan

analiz etmemizi,

zamanında

Yönetim

doğru

kararlar

almamızı

ve

hareket etmemizi sağlıyor.

anlayışımız , uygulamalarımız

sağlamak

ve elde

ettiğimiz

sonuçlar ile 2004 yılında Borusan Grubu içinde "Yılın
En iyi Şirketi " ve "Yılın 6 Sigma Şirketi " olduk.
Tüm bu aşamaları kaydettikten sonra bu uygulamaların
entegre olarak ve sinerji içinde çalışacağı bir yapı
ihtiyacı

duymaya

kaldırmak
Yapı "

başladık.

ve hedef

diye ifade

Verimsizleri ortadan

birliğini sağlamak

ettiğimiz

için "Sarmal

bir yönetim sistemini

memnuniyetini ve iç

verimliliği

hem çok zor, hem de kaçınılmazdı. Bunu

başarmamız

stratejik hedeflerimize odaklı bir yönetim
sistemini hayata geçirmekle mümkün oldu. 2015
hedefimiz olan 675 milyon dolara ulaşmak içinse
hızımızı

daha da

Tüm bu

gelişmelerin

artırmamız

gerekiyor.
dışarıdan da görülmesi ve takdir

edilmesi hem çok mutluluk verici , hem de sürdürülen
çalışmaların doğru yolda olduğunun bir göstergesidir.
2006
Yıldız

oluşturma çalışmalarına başladık.

müşteri

zamanda

yılında

"Mükemmellikte Yetkinlik" belgesini 5

ile alan ilk firma olduk. 2006 ve 2007

yılında

Ulusal Kalite Hareketi 'ne katıldık ve
şirketimizde uygulanan tüm yönetim tekniklerinin
bütünleştirilmesi ve çalışanların katılımını sağlamak

Borusan Grubu içinde "Yılın VOC Şirketi " ödülünü
aldık. 2008 yılında ise Türkiye 'nin süper markaları
"Superbrands" arasına girmeye ve "Büyük Ölçekli

başladık.

Firmalar" kategorisinde Ulusal Kalite Başarı Ödülü'nü

2005

yılında

için Toplam Kalite prensiplerini uygulamaya
EFQM Mükemmellik Modeli'ni tüm bu

yaklaşımlarımızı

almaya hak

kazandık.

altında toplayabileceğimiz

bir çatı , "Sarmal Yapı" için
bir çerçeve olarak benimsedik. Bu çerçeve doğru
ilişkileri kurmamızı , boşluklarımızı, zayıf yönlerimizi

kalite hedefleriniz doğrultusunda
verdiğiniz eğitimler nelerdir?
Çalışanlarımızın gelişiminde öncelikle stratejik

ortaya çıkarmamızı sağladı.
EFQM Mükemmellik Modeli'nin

planımızı

önemli

kazanımlarından

şirketimiz

biri RADAR

için en

yaklaşımı

oldu.

-

Çalışanlarınıza

baz

alıyoruz.

ihtiyaçlarımıza

mekanizmalarımıza ,

gerektirdiği

ettik. Bu çalışma birçok iyileştirme ve geliştirmeye
ivme kazandırdı.
Diğer önemli kazanımımız ise modelin kalbini oluşturan
süreç yönetim anlayışının daha da ileriye taşınmasıydı.
Bu kapsamda , süreçlerin yönetiminden süreçlerle
yönetim anlayışına geçerek organizasyon
süreçlerle bütünleştirdik.

yapısını

doğrultusunda

ortaya çıkan sistem geliştirme ve kalite ihtiyaçlarımıza
göre eğitim planlamamızı yapıyoruz. Bu eğitimler

RADAR perspektifini süreçlerimize , karar
iç denetim modelimize entegre

Stratejik plan

göre EFQM Mükemmellik Modeli'nin

ve belgeli yönetim sistemleri ihtiyaçlarını
karşılayacak eğitimler olduğu gibi , aynı zamanda

şirketin

kritik inisiyatiflerini destekleyecek
sürdürülebilirlik ve operasyonel verimlil ik ile ilgil i
eğitimleri gerçekleştiriyoruz .
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- Kalite

departmanlarının

faaliyetleri nelerdir?

Şirketimizde

kaliteyle ilgili konulardan sorumlu olan
Yönetim Sistemleri Müdürlüğü üç temel amaca
hizmet ediyor. Bunlardan ilki , belgeli yönetim
sistemlerinin (ISO 9001 :2000 Kalite Yönetim Sistemi,
ISO 14001 :2004 Çevre Yönetim Sistemi , OHSAS
18001 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi)
sürdürülebilirliğinin ve yayılımının sağlanmasıdır .
İkincisi , Borusan Lojistik genelinde uygulanan tüm
yönetim uygulamalarının (EFQM , ıso 9001 , ıso

-

Çalışanlar

nasıl

bu sürece

yaklaşımı nasıl

ikna ettiniz ve sürece

Bu tür

14001 , OHSAS 18001 , ISPS, VBM , VOC, 6 Sigma
vb.) sarmal bir yapı altında toplanması ve birbirleriyle
bütünleşik bir şekilde yönetilmesinin sağlanması ve
sürekliliğinin garanti altına alınmasıdır . Üçüncüsü
ise hedeflere ulaşabilirliği garanti altına almak üzere
stratejik planlama , strateji yayılımı , stratejik
uyumlaşma ve kurumsal risk yönetiminin dinamik
yönetilmesinin koordine edilmesidir.

oldu? Olumsuz

yaklaşım

gösterdilerse

onları

kattınız?

çalışmalarda içselleştirmenin

sadece
yukarıdan
aşağıya
indirgenmesi ile
sağlanabileceğine inanmıyoruz. Yönetim ekibinde
vizyon , destek ve kararlılık , çalışanlarda ise inanç,
katılım ve katkı yak l aşımlarının olması önemlidir.
Tüm bu bileşenleri görebileceğin i z bir kültüre ve
yönetim anlayışına sahibiz. O nedenle zaman zaman
bazı aksaklıklar yaşasak da rotamızı asla
değiştirmed i k. Bu aksaklıklardan ders alarak

yolumuza devam ettik. Organizasyondaki herkes
biliyor ki geçmişteki başarılarımız , kazanımlarımız
nasıl hep birlikte elde edildiyse bundan sonraki
hedeflerimize ve gelişim planlarımıza da birlikte
odaklanmamız gerekiyor.

•

.•-..

LOGlll5'flll CAL _ __ __ _ __ _ _ _ __

- Kalite yönetiminizde bundan sonraki hedefiniz nedir ?

Borusan Lojistik olarak agresif büyüme hedefleri ile
ilerlemeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir hızlı
büyüme ve bunu destekleyecek yapılanma
ajandamızın ilk maddesini oluşturuyor. Bu yolda
doğru stratejilerle hareket etmek, hedeflerimize
ulaşmak ve bu sırada müşteri memnuniyetini
yükseltmek için yeni ihtiyaçlarımız olacak.
2015 yılında ciro hedefimiz 675 milyon dolardır.
Borusan Lojistik 2006 yılında Türkiye'de elde ettiği
deneyimleri ile yurtdışında da hizmet vermeye
başladı. O nedenle yabancı ülkelerde de Türkiye'de
uyguladığımız yönetim sistemlerini hayata geçirme
çalışmalarımız

devam ediyor.
Tüm bu gelişmeler her gün bir öncekinden daha
hızlı ve daha verimli olmamızı gerektiriyor. Müşteri
memnuniyetini sürekli kılmak için değişen ihtiyaçlara
göre konumlanmamız, çıtayı sürekli yükseltmemiz
gerekiyor.
Bunun için doğru strateji ile hareket etmemiz, iş
süreçlerinin ve kullanılan yönetim sistemlerinin bu
stratejiler doğrultusunda sinerji ile çalışması
gerekiyor. Bunun altyapısını EFQM Mükemmellik
Modeli'nin şekil verdiği sarmal yönetim sistemi ile
oluşturduk. Sarmal yönetim sistemi , yaşayan bir
sistemdir. Günün ihtiyaçlarına göre bu sinerjiyi
yakalayabilmek için sarmal yapıyı sürekli
geliştireceğiz .
Dış şartlardan bağımsız

olarak sürekli büyüyen ve
gelişen bir Borusan Lojistik istiyoruz . Bu da tüm
paydaş beklentilerinin dengelendiği, tüm kötü şartlara
hazırlıklı bir yapılanma gerektiriyor. Gündemimizdeki
öncelikli konulardan birisi her türlü kötü şart için
bağışıklığımızı artırmak ve hazırlıklı olmaktır. Bu
anlamda risk yönetimi ve iş sürekliliği konularına

eğiliyoruz.

Hem Türkiye'de hem de yurtdışında müşterimizi
daha iyi anlayacak ve onlara daha fazla rekabet
avantajı kazandırmamızı sağlayacak iyileştirmeleri

ve yenilikleri devreye almaya devam edeceğiz.
Süreçlerimizi bize hız kazandıracak şekilde
güncelliyor olacağız.
Hem Türkiye'de hem de yurtdışında tüm bunları
yapabilmek için yeni yöntemler gelişiyor , bir yandan
bunları takip edip bünyemize kazandırırken bir
yandan da kendi geliştirdiğimiz yaklaşımlarla
sektörümüze örnek olmaya devam etmek istiyoruz.
Özetle Borusan Lojistik olarak , paydaş
memnuniyetini sağlamak ve hep bir adım önde
olabilmek için, kalite çalışmalarımızı stratejik
seviyede yönetmeye devam edeceğiz. Bunun için
de hem kendi dışımızdaki değişimleri anlamak ve
onlara ayak uydurmak, hem de kendi içimizdeki
sürekli gelişim anlayışını sürekli kılmak
doğrultusunda çalışacağız.

Üzerinde yaşadığımız dünya çok hızlı değişiyor.
Dünün değil , bugün ve yarınların başarılı şirketi
olmak her geçen gün daha da zorlaşıyor . Şirketimiz,
bizler, tedarikçilerimiz , müşterilerimiz , iş birliği
içerisinde bulunduğumuz kuruluşlar , herkes bilmelidir
ki , "Mükemmel misiniz?" sorusuna cevabınız "Evet"
olsa dahi , yeni hedeflerimiz için hemen yarın
yapacak yeni işlerimiz olacaktır. Değişim devam
ettiği sürece mükemmellik tanımı değişecek , ona
ulaşmak için başlattığımız yolculuk aralıksız
sürecektir.
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EGLENCE SEKTÖRÜNÜN YAPI TAŞLARI
HAZIRLAYAN: SERHAT iLERi

Türkiye adına büyük projelere imza atmış,
Türkiye Eğlence Sektörü Derneği (TESDER)'in
kurucusu ve aynı zamanda yönetim kurulu
başkanı
FIRAT KASAPQ(iLU'yla
gerçekleştirdiğimiz söyleşiden önce dilerseniz
biraz kendisini tanıyalım:

sektöründe batılı anlamda ilk prodüksiyon ve proje yönetimi mesleğini seçen Fırat
Kasapoğlu ; yapımcı , prodüksiyon direktörü , danışmanlık pozisyonlarında 27 yılı aşkın tecrübesiyle eğlence
sektörünün önde gelen isimlerindendir.
Türkiye'de

eğlence

Dünya çapında 100.000 kişi üzerinde etkinliklerde A'dan Z'ye yapılandırma ve uygulama konusunda sayılı
uzmanlardan biri olan Fırat Kasapoğlu ; bale, tiyatro , opera, jazz, rock, pop müzik eventleri, televizyon ve film
prodüksiyonları ve klasik müzik konserleri gibi çok çeşitli performans ve prodüksiyonları yönetmiştir .
1984- 1996 yılları boyunca İstanbul Kültür Sanat Vakf ı 'na hizmet veren Fırat Kasapoğlu , hizmetinin
9 senes inde Ulus l araras ı İstanbul Fest ivali'nin Prodüksiyon Direktörlüğünü üstlenmiştir .

ıııl
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Türkiye'nin ilk stadyum konserinden ( Bryan Adams

THEPARTNERS , sergi projelerinin

-1992 ), ilk stadyum turnesine (Tarkan Doritos Panço

yılında

- 1995 ), Türkiye'nin en başarılı müzik festivaline (
Rock'n Coke 2003 -2004-2005-2006 yaratım ,
yapılandırma ve yapımcı) kadar sayısız etkinliğe

gerçekleştirmiş olduğu

imzasını atmıştır.

AVM

Garanti bankası

platform da ise 1991

"60 . yıl "kutlamaları kapsamında

açılışından Çırak

projeyi

" Garanti

lşığı "

TV

programına

kadar pekçok

gerçekleştirmiştir .

bu yana
sektöründe
vermektedir; Türkiye'nin ilk kentsel

yatırım

festivali Woodstock '94 ve Woodstock '99, The Fugees

merkezi olan ORA projesinin 2003 yılından beri

eğlence

Avrupa Turnesi 2005, Lauryn Hill Avrupa Turnesi 2007
gibi önemli organizasyonları yönetmiştir .

ve genel konsept danışmanlığını yapmaktadır. Proje ;
bir gösteri merkezi ( 5500 oturmalı ,7000 ayakta) , 2

bir çok

etkinliğin yaratımında

yılından

2006

projesi ( Genel
Merkez binası ve 6 şehirde 7 tarihi şube binası
ışıklandırması ) gibi ışıklandırma projeleri , Kanyon
başarılı

Uluslararası

yanı sıra

Fırat Kasapoğlu ,

son

ve yönetiminde bulunan

yüzyılın

en büyük iki dev müzik

Fırat Kasapoğlu ,
danışmalığı

otel (4020
2004 yılında 49 .su İstanbul'da gerçekleşen ve halen
Avrupa'da "en

beğenilen",

"en iyi prodüksiyon ve

organizasyon" ünvanlarını koruyan Eurovision Şarkı
Yarışması'nın prodüksiyon yapımcılığı Fırat Kasapoğlu

odalı),

Eğlence

3 - 13

park , sinema ve

yaş

eğlence

grubuna özel bir

eğlence

temalı

kompleksi ile outlet

merkezinden oluşmaktadır. 2012 başında hizmete
girmesi planlanan , toplam 274.000.000 Euro'luk bir
yatırımdır.

tarafından gerçekleşti ri 1m iştir.

Eğlence

Türkiye'de 2004

yılında kurduğu

THEPARTNERS'da;

büyük çaplı proje
ve yönetimi alanlarında sektörün en önemli

sektöründe birçok ilke imza

Kasapoğlu, yıllar

içerisinde sektörün

geldiği

yatırım

eğlence yatırım danışmanlığı ,

eksikliklerinin giderilmesi, bir

geliştirme

gelmesi , sahipsiz olan sektörün bir
birleştirilmesi ve dünya standartlarına

projelerine imza atmaktadır. THEPARTNERS kuruluşu
ile birlikte Türkiye , ilk kez "Family Entertainment" (
aile

eğlencesi

entertainment )

) ve "Edutainment" ( education (eğlence

ile

eğitim

amacıyla

Sektörü

atmış

noktadaki

sektörü haline
çatı altında
ulaştırılması

2007 yılı sonunda TESDER (Türkiye

Derneği)'i kurmuş

ve

olan

Eğlence

başkanlığını üstlenmiştir.

) konseptleriyle

tanışmıştır.

THEPARTNERS , bu yeni kavramlar
konusunda , kalıcı yatırım projelerine yaptığı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları

Yönetimi bölümünde Etkinlik ve Tiyatro Prodüksiyon

danışmanlıkların yanısıra

, Türkiye'deki ilk örnek
projeleri olan ve yüzbinlerin ziyaret ettiği Leonardo

dersi veren Kasapoğlu, ayrıca İstanbul Ticaret Odası
Meclis Üyesi ve 12. Kültür Sanat Spor Komitesi

Da Vinci " Evrensel Deha" 2006 , Einstein 2007,
"Beyin :gizemli yolculuk " 2008 , 5 . Dünya Su

Başkanı'dır. Ayrıca, Fırat Kasapoğlu TÜGİK'in İstanbul

Forumu'nun resmi yan

etkinliği

olarak ilan edilen "Su"

2009 , "Barbie ve Lego ile 50 yıl " 2009 ve "Robot
Zoo" 201 O sergilerini başarıyla gerçekleştirmiştir.
THEPARTNERS'ın

son projesi Body Worlds Orijinal
Vücut Dünyası - Yaşam Döngüsü Sergisi 27 Mart
2011 'e kadar devam edecektir.

bacağı olan İSGİD (İstanbulGenç İşadamları)
Derneğinin

de kurucu üyesidir.
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Boğaziçi Üniversitesi 'nde Electronics Technics ,

göre catering , temizlik, sağlık ve

University of New Orleans'da Communications and

tamamlanmasının yanında

Production eğitimleri alan Kasapoğlu , bugün etkinlik
yönetimi ve prodüksiyon alanlarında yurtiçi ve

sisteminin

var. Bu iş oldukça teferruatlı ve büyük bir iş . Örnek

yurtdışında

olarak

seminerler ve eğitimler vermekte , Bilgi
Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi
üzerine de 5 senedir

eğitimenlik yapmaktadır.

Woodstock'ı

biraz Woodstock'tan bahsedelim isterseniz.
Efsanenin 25. ve 30. yıllarını tekrardan kurgulayan

ekibe

nasıl

dahil oldunuz?

katılımcıların

sahne, ses ve

ışıklandırma

ve kurulumu gibi bir

ele

alırsak

350.000-400.000

Adams'ın

aldığı

sahne

bu

daha
arası

2500

bir festivalden bahsediyoruz. Bu
sadece yiyecek , içecek ve temizlik

arası

arası taşınabilir

otobüs,

sağlık

tuvalet, ulaşım için 2000-

hizmetlerinin

sağlanabilmesi

için gerekli malzemeler vb . Tüm bunlar

28 temmuz 1992 tarihinde istanbul'da Türkiye'nin ilk
stadyum konserini gerçekleştirdik. O zamanlar İKSV

işimiz

için bile oldukça fazla gereksinimiz oluyor.

5000-6000

ayağının

bünyesindeydim. Brian

hizmetlerinin

katılımcının olduğu

ihtiyaçları

Şimdi

taşınması

ulaştırma

bir

kısmı.

Sonra 99

işin

lojistik

yılındaki Woodstock'ın

ardından

malum Gölcük depremi oldu . Festival
sonrasında kalan yaklaşık 6 tır dolusu sağlık
malzemesini Türkiye'ye yollamak için de bir uğraş

organizasyonda Woodstock'ın efsanevi prodüktörü
Michael Lang ile tanıştım. 1993 yılında İstanbul ve

verdim.

İzmir'den oluşan iki ayaklı Sting ve Scorpions

hükümetine ayrılan bir uçakla bu malzemeleri deprem
bölgesine ulaştırdık . Tüm bunlar işin lojistik kısmı.

konserlerinin prodüksiyonunu birlikte
b i rlikteliğin ardından

1994

yılında Woodstock'ı

aradan sonra tekrar düzenleme
benim de ekipte

olmamı

yaptık.

kararı

25

Bu

yıllarında

Woodstock 2 ve 3'ün prodüksiyon ekibinde yer

yoktu. Türk

ateşesiyle görüştüm

elçiliğinde

dönemin

ve özel durumlar için ABD

yıl

alan Michael,

istedi ve 94 ile 99

askeri

Uçağımız

almış

oldum .

Woodstock gibi muazzam bir festivalin üstesinden
geldikten sonra ülkemize dönelim. Rock'n Coke
festivalinin ilk 4 senesinde de yine sizin

imzanız

var. Woodstock'taki tecrübelerinizle mi bu

işi

kurguladınız

Dünyaca ünlü müzik gruplarını bir araya
getirdiniz.Bu festivalin lojistik kısmından biraz
bahsedermisiniz?

yoksa hazır olan bir projede
prodüksiyon yetkisini mi size verdiler?
Yok. Rock'n Coke zaten

Cocacola'nın

bir projesiydi.

Benim düzenleyip de sponsor aldığım gibi bir durum
Biz işin planlama
lojistik
fiyat

kısmını yapıyoruz.

firmalarına yapacağımız işi

araştırmasına

Etkinlik öncesinde
sunup

gidiyoruz. Festivalin

detaylı

bir

büyüklüğüne

yok. Ben

işin

kısmındaydım .

organizasyon ve proje yönetimi
Woodstock'tan daha

kolaydı

tabii .
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Bir de Eurovision var. Çok kısa sürede Abdi
lpekçi'nin etkinliğe hazırlandığını biliyoruz. Tüm
bu hazırlık evresinden biraz bahseder misiniz?
Aslına bakarsanız

yoktu.

Eurovision'la benim bir alakam

Yarışmadan yaklaşık

8 ay önce Mydonose'da

gelen tepkiler
olduğunu

En son

yapılan işin

Türkmenistan'ın bağımsızlığının

Biz

işin planlamasını

Hazırlık

taşındı

düzenledi. TRT benim de
gittim. Avrupa Yayın

katılmamı

istedi. Ben de

ve

haklı

20.

yılı

için

bir organizasyonu üstlendiniz. Türkmenistan için
oldukça önemli olan bu güne nasıl hazırlandınız?
Ardından hummalı

ayının

doğru

gösterdi .

bir arkadaşımla ayak üstü konuşmuştuk. Şubat ayı
gibi de yapılması gereken düzeltmeleri söylemiştim.
süreci oldukça ağır işliyordu . Bu sebeple mart
sonunda Avrupa Yayın Birliği ile TRT bir toplantı

ne kadar

uçak kargodan

ve proje yönetimini
bir

oluşan

tamamladık .

çalışma başladı.

86

tır

ve 6

bir filo kurduk. Tüm malzemeler

ve muazzam bir sahne kuruldu. ışıklandırma
ve ses sisteminin kurulumunun ardından alan
kutlamaya

hazırdı

ve

coşkulu

bir kutlama oldu.

Birliği, etkinliğin yetiştilemeyeceğini

ve yarışmayı İsveç'e taşımak istediklerini söyledi. Ben
de TRT'nin ataması şartıyla bu işi yapabileceğimi teklif

Bu keyifli söyleşi için çok teşekkür ederim.

ettim . Sonuç itibariyle atanmam oldu ve 11 Nisan
günü kolları sıvadık. 20 günlük bir çalışmanın ardından
2 Mayıs'a salonu hazır hale getirdik. Her şey çok

Rica ederim. Genç lojistikçilere yardımcı olabildiysem
ne mutlu bana.

güzeldi ve neticesinde de ertesi sene tüm Eurovision
tarihinin en iyi etkinliği seçildi.

Body Wolds sergisinde Türkiye'nin en önemli
isimlerini ağırladınız. Olçukça ses getiren bu sergiyi
lstanbul'a taşımak nasıldı?
Body Wolds dünyada bir ilk. Tamamiyle gerçek insan
kadavralarından oluşuyor.

Vücudunuzu tanımanızı
sağlayan bir sergi. İnsanın döllenmesinden ölümüne
kadar geçen tüm süreci gözler önüne seriyor. Kısacası
oldukça önemli. Birçok müslüman ülkede hoş
karşılanmadığı için buraya getirmeden önce olumsuz
sesler yükseldi tabii , ama sergi sonrası hem devlet
kadrosundan , hem sanat camiasından , hem de halktan

•

.~
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ORGAN NAKLİ VE 1...0JİSTİGİ

HAZIRLAYAN: EBRU

TAŞBAŞ

Organ Nakli Nedir?
canlıdan yapılan

Organ nakli, kadavradan ve

bir

operasyondur. Tedavisi tıbben mümkün olmayan
hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede
organların

hasar gören
alınan

yeni,

yerine ,

sağlam organın

canlı

konularak

veya ölüden

hastanın

tedavi

edilmesine organ nakli denilmektedir. Kalp nakli dışında
önemli bir

kısmı canlıdan canlıya yapılabilmektedir.

Bu çok istenmeyen bir durum

olmasına rağmen

insanları yaşatmak

için yapmak zorunda kalıyoruz .
Yurtdışında ise bu durumun tam tersi söz konusudur.
Organ naklinde organ bağışının önemi büyüktür.
Bunun

yanı sıra bağışlanan organların

zamanında ulaştırılması

ihtiyaç yerlerine

da söz konusudur. Yerine

zamanında ulaştırılamayan

Karaciğer ,

böbrek pankreas, ince, barsak, kalp nakilleri
kadavradan alınarak hastaya nakledilerek

riskiyle karşı
girmektedir.

gerçekleştirilebilmektedir.

Organ

karşıyadır.

nakli

organlar işlevini kaybetme
Bu süreç de devreye lojistik

koordinasyonu

iki

aşamada

gerçekleşmektedir:

Organ nakli canlıdan canlıya ve kadavradan canlıya
yapılan

nakiller olarak

ayrılabilmektedir.

Organ Tedariki: Organın bulunarak uygun şekilde
çıkartılması

Bağışlanan

kurtarılan

organ

her organ

bir

yapılan

her nakil

ifade eder. Ancak Türkiye'de
istenilen düzeye ulaşmamasında ve

toplumda yeterli

duyarlılığın oluşmamasında

eksikliği , önyargılar
oynamaktadır.

ve

Organ

yanlış inanışlar
bağışı

bilgi

önemli rol

ve naklinde

doğru

zannedilip inanılan yanlışlar ile yıllarca diyalize bağlı
kalan ya da organ bağışında bulunmayan birçok insan
bulunmaktadır. Türkiye'de organ nakillerinin %75- 80'i
canlıdan alınan organlarla gerçekleştiriliyor. Bu şekilde
yapılan

nakillerde tamamen

ameliyat edilip,

organının

sağlam

olan bir

bir kısmı veya yarısı

taşınması.

aslında

hayatı

bağışının

ve

kişi

alınıyor .

Transplantasyon Cerrahisi: Vericiden çıkarılan
organın taşınması

için

alıcıya ulaştırılması

yapılan

planlama ve daha sonra

tamamen

lojistiğin

konusudur.

Organ naklinin taşınmasında zaman en belirleyici
faktördür.
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Organ

çıkarıldıktan

sonra;

Kalp 4
Böbrek 18
Karaciğer

11

saat içerisinde nakledilmeze organ optimum

işlevi

göstermez.

TRANSPLANTASYONDA lOJİSTİGİN YERİ
Organların

sürede, soğuk iskemik zamanını göz önüne alarak, hedef
hastaneye, organın bozulmayacak şekilde korunarak taşınmasını içeren süreç
transplantasyon süreçlerinde lojistik sistemidir.
en

kısa

Uzmanlar ve transplantasyon koordinasyon merkezleri arasındaki tüm iletişim
ve bilgi akışları da bu bağlamda lojistik sisteme dahil edilebilir. Organların taşındıkları
sırada hasar görme ihtimalleri yüksektir.
Eğer organlar Nakil bağışın yapıldığı
merkezde gerçekleşecekse ;
karşılaşılabilecek
lojistik problemler en
az
düzeydedir(% 14 hasar)
Organ bekleyen hasta, bağış yapılan hastaneden uzak bir bölgede ameliyat
olması asıl sorundur (%29 hasar). Bağış yapılan hastanede organı çıkarma yetki ve
etkinliğine sahip bir uzman yoksa bu durumda hastanın bulunduğu hedefe
hastaneden transplantasyon ekibinin gidip, organla birlikte geri gelmesi gerekir.
Organların taşınmasında da birçok araçtan yararlanılmaktadır. Bunların en
başında ambulans uçaklar gelmektedir. Organ naklinde zaman önemli olduğundan
dolayı süreyi en aza indirmek için birtakım iyileştirmeler yapılmalıdır.
Organ nakli

taşıması açısından bazı

lojistik çözümler

şunlar

olabilir;

• Kara yolu ile olan ulaşım süresini kısaltmak için transplant ekibi ve potansiyel
araçlar ve ekipmanlar sağlanmalıdır .
• Araçlar özel bir renk ya da
ile bilgilendirilebilir.

işaretle ayırt

edici hale getirilebilir ve

gerektiğinde

trafikteki

•Ticari lojistikten farklı olarak fiyat-fayda analizi yapılmamalıdır. Zaman faktörü ve
göz önüne alındığında , bu operasyonun gerçekleşmesi esas alınmalıdır .
• TZ halkalarını teşkil eden her bir birim , taşıdığı kıymetli kargodan haberdar
amacıyla yaptığı çalışmanın detayları ve önemi hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Teknik alt

yapı

ve imkanlar kadar

insanın iş

gücü kalitesi

varlığı ,

alıcı

için özel ambulanslar,
şoförler

organın

trafik radyosu

tek sefer

bulunurluğu

olarak hastaya can vermek

sonucu etkileyen en önemli faktördür.
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Kısa kısa ...

ASKILI TEKSTİL TAŞIMACILIGI
HAZIRLAYAN: DiLARA ÖZDAC'l

Askılı

tekstil

taşıma işlemi

son zamanlarda

yaygınlaşan

bir taşıma işlemidir. Özellikle trikotaj atölyelerinin ve
tekstil iş yerlerinin taşınması bu şekilde yapılmaktadır .
Bu tip

iş

yerlerinde çok fazla tekstil ürünü

eşyalar askılarından

bozulmadan

taşınmaktadır

malzemeleri oldukça hassas bir taşıma
için bu

işte

olduğundan

ve

işlemi gerektirdiği

uzman olmayan firmalara dikkat edilmelidir.

Bu tip taşımada seçeceğiniz

şirket

ürünleri eski usullerde

olduğu

gibi kolilerle değil çeşitli m3 boyutlarında Avrupa
tipli özel bölmeleri olan araçlar ile taşımalıdır. Özel ve
vb. akla gelebilecek bütün her şey
Eğer

kırışmadan,

toz geçirmez bölmeler sayesinde pantolon , ceket, etek
düzenli olarak yerine ulaşır.

tekstil ürünlerinizi güvenle bozulmadan taşıtmak istiyorsanız size uygun çözümler bulan , en iyi hizmeti

veren ve askılı tekstil ürünlerinizi ilk alındığı yerden
olan uzman firmalarla anlaşmalısınız .

taşındığı

son noktaya kadar güven içerisinde

taşıyacak

BANKA TAŞIMACILIC'll

Bankalar, faizle para
belge ,

eşya

alınıp

verilebilen , kredi , iskonto, kambiyo

saklayan ve bunun

dışındaki diğer

Bankadan bankaya nakliyat hizmeti her

yapan ,

kasalarında

ekonom ik etkinliklerde bulunan

firmanın geniş görüşlülük

gösterir. Banka taşınırken mutlaka taşınacak eşyaların
hazırlıkları

işlemleri

ve

bak ı ş açısına

nasıl taşınacağının planlanması

para, değerli

kuruluşlardır .

göre kalite

standardı

ve gerekli koordinasyon

gereklidir. Bunun için öncelikle bir expert eleman gelerek bankadaki eşyaları inceler. Daha sonra
iki eleman ile gelerek etüt çalışması yapılır . Etüt çalışması beğenilirse bankayla anlaşma sağlanır ve
sözleşme yapılır.
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taşıma

Banka

hizmetinde

şubedeki

tüm bilgisayarlar ve

aparatları

paketlenir, bankada kullanılan para kasaları ve para
sayma makineleri ambalajlanır . Mobilyaların taşıma esnasında
zarar görmemesi için hava balonlu naylonlarla ambalajlanır ve
köşelerine
eşyalar

sonra

koruyucu

yerleştirilmesi işlemleri yapılır.

dikkatle monte ed ilip, nakil

eşyalar

Bütün

işlemleri gerçekleştikten

gerekli yerlerine monte edilip

Bu aşamalarda seçeceğiniz nakliyat firması
ve hassasiyetle gerekli önemi vermelidir.

yerleştirilir.

eşyalarınıza

özenle

PIY ANO TAŞIMACILICil
Piyano maliyeti yüksek her evde olamayacak kadar değerli nadir eşyalardan biridir. Sadece maddi
olarak değil , manevi olarak da çok fazla önem arz eden müzik aletlerindendir. Ağır bir müzik aleti olup,
çok narindir. Titizlik ile yapılması gereken piyano nakliyesini , son günlerde hemen hemen çoğu nakliye
şirketlerinin ilanlarında , piyano da taşıdıklarına dair ibarelere rastlıyoruz . Ama biliyor musunuz, bilgisiz
eğitimsiz nakliyeciler tarafından taşınan piyanolarda, mobilya hasarları bir yana, tel kopmaları hatta
rezonans tahtası çatlakları dahi meydana
gelmektedir.
Piyano

taşınırken

mutlaka

taşınacak

piyanonun nasıl taşınacağının planlanması
ve gerekli koordinasyon hazırlıkları gereklidir,
taşıma sırasında uzman ekip formeni ile
piyano

nakliyatı

Yapılacak

gerçekleşme! idi r .

plan çerçevesi içerisinde piyano

paketleme ve yükleme
hazırlıklar yapılmalı ,

aşamaları

paketleme ve nakil

işlemleri gerçekleştirirken

yerlerinden

araca iyi

yerleştirilmelidir.

Bu

nakliyat

firması

için

piyano gerekli
bağlanmalı

aşamalarda seçeceğiniz

piyanonuza özenle ve

hassasiyetle gerekli önemi vermelidir.

.ı

•İl'
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OFiS VE BÜRO TAŞIMACILl<'.'ll

sunulur. Teklif kabul edilirse

Günümüzde ofis , teknolojik gereklilikler
şekillenen ,
Gelişen

yenilikçi bir

anlayış

etrafında

üzerine kuruludur.

teknolojiyi kullanarak hizmet kalitesini sürekli

artıran şirketler , çalıştıkları

firmalardan da kaliteli

hizmet beklemektedir. Beklentileri
seçeceğiniz

karşılamak adına

firma ofis ve büro taşımada bilinçli hizmet

sunmalıdır .

çerçevesinde
ambalajlama

taşıma işlemine

Monte
yapılır .

olarak

işlemleri

Yeni

ayr ı

farklı

deneyimli marangozlar
yerde

taşınır .

tarafından

eşyaların

kurumu

gerçekleştirilerek taşıma işlemi sonlandırılır .

öncesi yapılacak işlem ofis sahibinin firmaya

sürecinde

taşınma işleminin

talepte bulunması , bu talep ile birlikte expert elemanın

sonrasında

en

taşınacak

geçmesinin

sağlanmasıdır.

planlama

eşyadan

bir araç içerisinde

taşınılacak

planı

Bilgisayarlar ve

paketlenerek

Ofis nakliyesinin en önemli
Taşınma

ofis taşıma

geçmeden bütün

işlemleri sonlandırılır .

elektronik cihazlar
bağımsız

yapılan

olan ofise gitmesi ve orada
yapmasıyla

doğrultusunda

hizmet garanti

başlar .

detaylı

bir

Bu planlama

tüm taşıma işlemine dair yazılı olarak
sertifikası

çerçevesinde fiyat teklifi

kısa

kısmı

istenilen zaman

bitirilmesi ve

taşınma

sürede ofisin tekrar faal duruma
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Day and night, we are thinking about your industry's logistics

ULUSAL KONTRAT LOJİSTİGİ YÖNETİCİSİ
EMRE CEVDET ÇIZMECIOGLU

-Kendinizden ve Kuehne-Nagel ' in kurumsal
kimliainden bahseder misiniz?
Kuehne Nagel Türkiye Kontrat Lojistik Direktörü olarak
çalışıyorum . Yaklaşık 11 senedir sektörün içindeyim.
Daha önce Setrans , Borusan Lojistik ve Fiba
Holding'de çalıştım. Lojistik alanında Ortadoğu ve
Doğu Avrupa'da bir çok projede yer aldım. Ayrıca
Kültür Üniversitesi'inde Tedarik Zinciri Yönetimi üzerine
dersler veriyorum. Kuehne Nagel dünyanın en büyük
3 lojistik şirketinden biridir. Türkiye 'de 26 senedir
faaliyettedir. 60 000 kişiden fazla çalışanı olup vede
100 ülkede yerleşiktir .

sağlayan

bir kavramdır. Gelişen ve büyüyen sektörde
ihtiyaçlara daha rahat cevap verebilmek adına önemli

bir

gelişimi işaret

-Kontrat Lojistiai süreci
Şirket politikanız

işbirlikleri
işbirliklerini

kısa

olmamalıdır. Şirket

tarafında

şirketler

nasıl gerçekleşmektedir?

kısa

dönemli, bol
mi; uzun dönemli, az
mi tercih ediyor?

Kontrat Lojistik

ediyoruz.

-Kontrat Lojistiaini kısaca nasıl tanımlarsınız?
Lojistik kavramı içinde birbirinden bağımsız olarak
hareket eden bir çok sürec in kontro l edilmes ini

eder.

vadeli bir

işbirliği

kazançlı

kazançlı

olamaz veya

olarak uzun dönemli ve de iki

kazanç elde

edebildiği

Müşteri anlamında

projeleri tercih

bu kültüü benimseyen

ile çalışmak işimizi daha da kolaylaştırıyor .
Bu sektördeki kar marjları bellidir ve de kısa vadeli
beklentilerle Kontrat Lojistik'te hareket etmek kesinlikle
bir fayda sağlamaz .

..•
...
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hizmeti alan

firmaların

rakiplerine

oranla çok daha büyük avantajlar elde edecekleri
basında sık sık
lojistiğini

-Türkiye'de kontrat lojistiğinin geleceği hakkında
neler söyleyebilirsiniz?

belirtilmektedir. Şirketlerin kontrat

tercih etmesinin sebepleri nelerdir?

İlk ana tercih sebebi esas kendi işlerine daha rahat

Mevcut hükümümetimizin

doğal

şeffaf

olduğunu düşünüyorum .

-Kontrat
değer

Lojistiği kapsamında müşterilerine

katabilecek her türlü hizmeti

katma

sunmaktasınız.

2023

hedefleri iyi okunur ise lojistik sektörünün nerelere
gelebileceği konusunda fikir verebilecek mesajlara

konsantre olmalarını sağlamasıdır. Diğer bir neden
ise maliyetlerini ve de verimliliklerini daha sağlıklı ve
bir şekilde kontrol eder hale gelmektedirler.

koymuş olduğu

ulaşmak

mümkündür. Yani bu sektörün , Türkiye'nin
bir hub olmasından ötürü önünün çok açık

-Son olarak trend olmaya başlayan Kuehne-Nagel
tarafından yaratılan

AVM 'lere yönelik

yapılan

Bunlardan bahseder ve örnek verebilir misiniz?

lojistik hizmetlerden kısaca bahseder misiniz?

Perakende sektöründe müşteri taleplerine göre ürün
birleştirme , etiketleme veya alışveriş merkezi lojistiği

sorunlardan biri lojistik altyapıların
yeters i zliği idi. Kuehne Nagel olarak ürettiğimiz
çözümlerle perakende sektöründe yeni yaklaşım

gibi birçok katma
-Navlun
yapan

Bu

fiyatlarının

firmaları

yükselişin

değerli

hizmet sunabiliyoruz.

yükselmesi siz kontrat

lojistiği

ne yönde etkiliyor?

nedeni

petrol

maalesef sektörde

kısa

vadeli maliyet artışlarına bunlarda otomatikman
navlunlara yansımaktadır. Uzun vadede bu sorunun
aşılacağına inanıyorum. Ancak kimi taşıma
sistemlerinde yaşanan

kısıtlı

kapasite sorununa paralel

olarak fiyat yükselişleri ise daha
işaret etmektedir.

başka

bir sorunu

-Çözümler ve servisleriniz nelerdir?

Kontrat Lojistik olarak Türkiye'de gümrükleme ,
depolama ve dağıtım hizmetleri veriyoruz. Sektöre!
uzmanlıklarımz

ile müşterilerimize
sunmaya gayret ediyoruz.

farklı

yaşanan

geliştirerek

hem müşteri hem AVM hem de sektördeki
destekleyecek bir proje yarattığımıza

markaları
inanıyoruz .

önemli.Şu aşamada

fiyatlarında yaşanan yükselişler

AVM'lerde

hizmetler

.•
·""
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"3 KITANIN LOJİSTİK MERKEZİ"
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UNO YÖNETİM KURULU BAŞKANI
RUHi ENGiN ÖZMEN, IŞADAMI

1961 lstanbul doğumlu. iletişimci. Yüksek Lisans
mezunu.
Bir süre lojistik sektöründe profesyonel olarak
çalıştıktan sonra 1987 yılmda Mars Uluslararası
Nakliyat ve Dış Ticaret Ltd. Şti. kurucu ortağı oldu.
Şirket 20 yılı aşkm süredir taşımacı/Jk ve lojistik
sektörünün lideri bir grup haline geldi. Halen Mars
Lojistik Grup A.Ş. ve bünyesinde bulunan Mars
Lojistik Uluslararası Taşımac//ık Depolama Dağıtım
Ve Ticaret A.Ş., Mars Hava ve Deniz Kargo
Taşımacılığı A.Ş. Mars Sigorta Aracılık Hizmetleri
Ltd. Şti. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili

olarak görev yapıyor. Aym zamanda UND
(Uluslararası Nakliyeciler Derneği) Yönetim Kurulu
Başkamdir.

Sosyal Sorumluluk Projelerinde yer almakla
birlikte, Mesudiye Gelişme Vakfı (MEGEV) kurucu
üyesi ve Başkan Vekili, Türkiye Lojistik
Araştirmalan Ve Eğitimi Vakfı (TÜRLEV) kurucu
üyesi ve Başkam olarak hizmet veriyor. Beykoz
Lojistik Meslek Yüksekokulu kurucusu ve mütevelli
heyet başkamdir.
Evli ve 2 çocuk babasıdir.
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Üretim ve ihracatımızın hedef pazarlara taşıyıcısı
olan , aynı zamanda yurtiçi faaliyetlerin verimliliğini
sağlayarak istihdam yaratan lojistik sektörümüz, bugün
250 milyar dolar değerinde bir sektör haline geldi.
Vatandaşlarına daha fazla refah sağlamak , bölgesinde
ve hatta küresel arenada, sahip olduğu potansiyeli
hayata geçirerek sosyo-ekonomik alanda lider konuma
geçmek hedeflerini güden Türkiye de, bu yarışta lojistik
sektörünün gücünden faydalanmaya yöneliyor .

ihracatımızı arttırmak

için lojistik alanında atılması
gereken adımları planladı. Son yayınlanan "Yeni
Gelişen Pazarlar Endeksi "nde , yeni gelişen 41 ülke
arasında Türkiye , lojistik alanında yıldızı parlayan
ülkeler arasında sayılıyor.
Değerli Öğrenciler ;
İşte sizler, böyle bir sektöre; ülkemizin ve bölgemizin

refah dolu, sağlam bir geleceğe taşınmasında anahtar
rol oynayacak bir sektöre hazırlanıyorsunuz. Bu
potansiyeli harekete geçirmek için lojistik sektörü
olarak sürekli ileriye bakmak, rekabet gücümüzü
arttırmak için yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak,
sektörde mesleki eğitimleri ve yüksek öğretimi
desteklemek , bilimsel ve teknolojik gelişimi
desteklemek zorundayız.
Çünkü ülkemizin sahip olduğu "loj istik avantajları "
somut olarak faydaya çevirmek için sadece ülkenin
konumunun yeterli olmayacağının bilincinde olmalıyız.
Bu nedenle, hem sizlerin bu sektörü daha yakından
tanıması , ihtiyaçlarını öğrenmesi; hem de sektörün
sizlerle daha yakından tanışması biz sektör
temsilcilerinin temel amaçlarından biri oldu.

Ekonomi Bakanlığımız tarafından açıklanan ve
uygulamaya konan İhracat Stratejimiz kapsamında
2015'te toplam dünya mal ticaretinden yüzde 1 pay
alınarak ihracatımızın 170 milyar dolara, 2023 yılında
da yüzde 1,6 pay alınarak 500 milyar dolara
ulaştırılması hedefinin , etkin bir lojistik performansı
olmadan gerçekleşmesi mümkün değil.
Bunun bilincinde olan Ekonomi Bakanlığı , Türkiye
İhracatçılarının temsilcisi TİM ' in UNO gibi sektör
temsilcileri ile ortak çalışma sonucunda hazırlanan
"Türkiye Lojistik Master Planı Stratejisi" kapsamında

Çok yakın bir gelecekte; Avrupa'da 1970'1erden beri ,
ülkemizde ise maalesef 2000 '1erden bu yana
gündemde olan , "Lojistik Köyler" öncelikle büyük
kentlerimizde alışıldık yapılar haline gelecek. Sizler
belki de birkaç yıl içinde İstanbul ' daki, Mersin 'deki ,
İzmir' deki veya Samsun'daki, karayolu-demiryoludenizyolu-havayolu ve belki de iç su yolları
bağlantılarına sahip, ileri teknolojiyle donatılmış lojistik
köylerde görev alacaksınız.
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yılından

--

Sürekli gelişen , yeni teknolojilerle beslenerek daha

19 Temmuz 2003 tarihinde , 1999

da hızlanan lojistik faaliyetler; yeni ulaşım şekilleri ;

İşletme Fakültesi bünyesinde öğrenim veren Ulaştırma

yeni araçlar 2020 '1erin 2050'1erin lojistiği , sizlerin

ve Lojistik Yüksek Okulu'nun temeli

kontrolünüzde olacak ...

lojistik merkezi" olma hedefindeki Türkiye olarak önemli

atılırken ,

itibaren

"3

kıtanın

bir dönemeci aştığımızı düşünüyoruz .
Yakın

gelecekte bölgesinin en önemli lojistik üslerinden

olacak Türkiye,

Doğu 'dan Batı 'ya

trilyonlarca

dolarlık

O tarihten bu güne

geldiğimizde ,

ticaret akışına ev sahipliği yapacak lojistik kapasiteye

öğretimi gerçekleştiren

ulaşacak ; artık

yüksek okulu

arenasında

Türk lojistik

firmaları

küresel lojistik

birer marka haline gelecekler.

sayısı

üniversite

ise 50'ye

ülke

çapında

sayısı

lojistik

48'e, meslek

ulaşırken ; Ulaştırma

ve

Lojistik Yüksekokulu , yetiştirdiği ve yetiştireceği uzman

Gerek Yüksekokulumuz, gerek Başkanı olduğum

kadrolarla,

Uluslararası

Türkiye'nin karar verici , yasa koyucu mekanizmalarına

Nakliyeciler Derneği olarak, "Geleceğin

Lojistik Uzmanlarının, profesyonellerinin " çağ ı n
gerekleri

doğrultusunda,

bilgi ve becerilere sahip,

bugün ve yarının
donanımlı

ile

bilgi üretmeye devam ediyor.

olan

nesiller yetiştirmek
iş dünyasının

için gayret gösteriyoruz. Bu amaçla
desteğini

ihtiyacı

oluşturacağı uluslararası işbirlikleri

Bir sektörün ,

geleceğine

örneklerinden olan,

sahip

aynı

çıkmasının

en güzel

zamanda da örnek bir

çalışmalarımız

üniversite-sanayi işbirliği projesi olan Yüksek

artarak sürecek; sizlerden de bu s~ktörü bugünden

Okulumuz, tamamıyla bir sosyal sorumluluk projesidir.

sizlere aktarma konusunda

sahiplenmenizi bekliyoruz.
Dernek
UNO olarak, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik
çağdaş

eğitim

kaynakları kullanılmaksızın ,

destekleriyle hayata geçen

eğitilmiş

UNO üyelerinin

insan gücü, kaliteli

kompleksine

insan kaynağının yetiştirilmesi için fiziki şartları önemli

sahip olması amacıyla yola çıkan sektör paydaşları

ölçüde iyileştiren bir proje olarak, dileriz tüm sektörler

Yüksek Okulu 'nun

olarak 2003

yılında ,

hayata geçirdik.

bir

bizler için çok önemli bir projeyi

tarafından

örnek

alınır.

..

..

10.YIL OZEL ROPORTAJI
İ.Ü. LOJİSTİK KULÜBÜ KURUCUSU
VE BARSAN ABD DİREKTÖRÜ: UGUR AKSU

Öncelikle kendimi tanıtırsam ; ben ULYO'ya 1999 yılı
girişliyim

ve 2004 yılında mezun oldum. Lojistik
Kulübü'nün ilk başkanıyım.2000 yılı yaz döneminde

Horoz Lojistik'de , 2001
Taşımacılık'da ,

2003

yaz döneminde ilce

Ülke Müdürü görevini yerine getiriyorum . Şu an New

Balnak Lojistik'te stajyer

Jersey'de bir lojistik terminalimiz; Miami, Los Angeles ,
Chicago'da da ofislerimiz var. Bunun yanında New

yılı

yılında

olarak görev yaptım . 2001 yılı yaz ve sonbahar
döneminde Aiesec sınavını kazandığım için Barsan
Global Lojistik Almanya ofisinde çalışma fırsatı
buldum.2004

yılında

mezun olmadan önce Barsan

Global Lojistik Türkiye'de

Nisan ayında şirketimiz beni Amerika ofisinde
görevlendirdi.Bu dönemden beri Barsan Amerika
ofisinde çalışıyor ve son 3 senedir Barsan Amerika

çalışmaya başladım.2005

York Üniversitesi'nde pazarlama ve satış eğitimi aldım ,
Harvard Üniversitesi'nde mastır yapıyorum.
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İstanbul Üniversitesi işletme fakültesi binasında

devam ettirdiğimiz dönemde işletme
kulübünde aktif görev alıyorduk. Tabi ki bizim o

Okulumuz sektördeki ihtiyacı karşılamak amacıyla
açılmıştı ve gerçekten sektörde ciddi anlamda kalifiye
personel ihtiyaç vardı. Bu anlamda bütün sektörün

dönemde sınıflarımız bile yokken kulübümüzün

göze bizim okulumuzun üzerindeydi ,

eğitimimizi

çok uçuk bir fikirdi. Bu fikirle dönemin
dekan

yardımcısı

işletme

olması

fakültesi

bizim okulumuzun müdürü Prof Dr

Mehmet Şakir Ersoy ( Şu an Galatasaray Üniversitesi
İsletme fakültesi dekanı ) hocamıza "biz bir kulüp
kurmak istiyoruz" diye

gittiğimizde

tepkisi çok net

olmuştu .
oğlum "

"Daha oturacak dersliğiniz yokken ne kulübü
diye. Ancak zaman geçtikte kendisinin büyük

desteği

ile bize bir oda temin edildi. O dönemde Balnak
ortaklarından

Lojistik in
desteğiyle

Sn. Selma

Akdoğan'ın

kulübümüzü kurduk.

Kulübün kurum fikri ve sonrasındaki bütün

aşamalarda

yakın arkadaşım Serkan Özdemir'in katkısı büyüktür.

Ne

yapıldıysa

Kasasında

birlikte karar

alıp

beraber

1 TL si olmayan hatta bir

yaptık .

kasası

organizasyona her faaliyeti çok ciddi destek

her

aldık.

Gerek UNO gerek Utikad Okulun kurucularından
dönemin UNO başkanı Ulusoy YK baskanı rahmetli
Saffet Ulusoy ( kendisinin tekrar rahmetle
diğer

anıyoruz

)

bütün üyelere teşekkür ediyoruz. Düzenlediğimiz

her organizasyona destek ve
seviyelerde oldu.

Burada

ayrı

bir paragraf

katılımlar

açılması

çok üst

gereken

kişi

Serdar hocamız, gerek profesyonel hayatta gerekse
özel hayatında örnek aldıQımız insan kendisini
hep çok sevdik dergimizin ismini de kendisi
yaratmıştır. Mekanı cennet olsun bize çok farklı
ufuklar açtı kendisini bu vesile ile tekrar analım

bile

olmayan bir kulübü birinci senenin sonunda

Şöyle

bıraktığımızda

geçmiş ,

ciddi bir bütçe ve yapılan onlarca

bir

düşündüğümde

10 sene ne kadar

hızlı

zaman çok hızlı geçiyor bu satırları yazarken

organizasyonla geride bıraktık.

anılar

Logistical dergisi , Kariyer günleri , (kariyer gününde

Yazacak çok şey var ama bu tarz
gerekir ...

Tırsanın geldiği

yaptığımız

sanki dünmüş gibi gözümün önümden geçti.
yazıları kısa

tutmak

gün isletme fakültesinin önüne

kocaman bir Tırsan tırı çekmemiz İsletme Fakültesinde

Okulda okuyan mezun olacak arkadaşlara hayatları

uzun sure gündem olmuştu) düzenlediğimiz birçok
organizasyon ile ilk 2 senede , senelerdir var olan
İşletme Kulübünden çok daha güzel organizasyonlara
imza attık .

boyunca basarı ve mutluluklar diliyorum.

Şu

an şöyle bir düşünüyorum da gerçekten o zaman

için hayal bile olamayacak işlere imza attığımızı
görmek gerçekten çok güzel ama asıl güzel olan bizim
koyduğumuz çıtayı alıp
arkadaşlarımızın

çok daha ilerilere getiren
var oluşu . Bu anlamda 1O sene

içinde Lojistik Kulübü yönetim kurulunda görev yapmış
bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum . Çünkü ciddi
emek, zaman isteyen çalışmalardır. Açıkçası su an
kulüp çalışmalarını çok yakından takip edemiyorum ,
bunun en büyük nedeni şu an Amerika da çalışıyor
olmam diye düşünüyorum.

SEKTÖRÜN YENİ RAKİBİ: İDOBÜS!
HAZIRLAYAN:DILARA ÖZDAG

Yanıltıcı reklamları

ve sürekli

havayollarıyla ,

nedeniyle

değişen

devlet

bilet

fiyatı

tarafından

desteklenmiş

ucuz bilet fiyatları nedeniyle yüksek
hızlı trenlerle haksız ve yıpratıcı bir rekabet içine
girmek zorunda kalan karayolu ile yolcu
taşımacılığı

sektörüne yeni bir rakip daha

çıktı:

IDOBÜS.

İstanbul-Kabataş'tan kalkan feribotlarla tek bir biletle Bursa'ya

oradan otobüslerle sırayla Balıkesir, Manisa ve son durak İzmir'e
varılıyor.

Otobüs seferleri sektörün öncü firmaları Ulusoy ve Kamil
Koç işbirliği ile sağlanıyor. İdobüs seferlerinin sabah saat 06.00'da
başlayıp , gece 23.59'a kadar devam edeceği ve günde karşılıklı
13 sefer yapılması

yapacağınız

1 TL'den

beklendiği

saate göre

başlayacak .

belirtiliyor. Bilet fiyatları ise yolculuk

değişiyor.

Bursa'ya yapılacak seyahatler

Fiyatlar, 1-5-8-12 TL olacak, en yüksek

fiyat 25 TL olacak. İzmir'e ise fiyatlar 22 liradan başlayacak. Jeton,
akbil , Sea-Miles milleri ile satış yapılmayacak olup biletler web,
çağrı merkezi ve gişelerden satın alınabilinecek . Web üzerinden
alınan

•
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biletin

çıktısını

almak yerine PNR

numarasını

bildirmek

yeterli olacak. Ayrıca tek PNR numarası ile hem feribotla hem

de otobüsle yolculuk

yapılabilecek.

İlk kez deniz araçlarında uygulanacak olan bu model alışık olmadığımız ucuz bilet fiyatları ve İstanbul - İzmir
arasının

6 saate

düşecek olmasıyla

yolculara hem zamandan hem de paradan tasarruf ettirecek. Zaten ilk 6

günde 21 bin koltuk satılması İdobüs ' e olan rağbetin giderek artacağının sinyallerini veriyor.
Deniz ve karayolu taşımacılığının kombine edilmesi ile gerçekleştirilecek olan İdobüs uygulaması sayesinde
tek bir biletle hem feribot hem de otobüsle seyahat edilebilecek. Servis özelliklerine bakarsak zaman tasarrufu
ve uygun fiyat avantajı dışında yolculara ücretsiz wi-fi imkanı da sunuluyor. Hizmete sunulacak modern
otobüsler tamamen yatan koltuklarla, modern rezervuarlı modern tuvaletle ve el yıkama üniteleriyle donatılmış.
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Seyahat etmek isteyen engelli yolcular ise özel
durumlarını terminal görevlilerine bildirmeli ve
beyaz kartlarını personele göstermelidirler. Ayrıca
eğer istenilirse akülü hariç kendi tekerlekli
sandalyeleri ile seyahat etme hakkına sahiptirler.
Seyahat sırasında tuvalet vb ihtiyaçlar için ldobüs
personeli mutlaka yardımcı olacaktır ancak
duraklar arası uzun mesafeler olduğundan
kendilerine yardımcı olacak arkadaşı ya da
yakınıyla seyahat etmeyi öneririm.

BAGAJ SiNiRi
İdobüs ile seyahat eden yolcular 30 kg ' ı aşmayan ve

Ve son olarak

standart boyutlu bavuldan büyük olmayan ana
bagaj(lar)ın bunlara ayrılmış kargo bölmelerinde

istiyorsanız

taşıtma , ayrıca

ederim. Çünkü kara ayağında yolcudan yazılı olarak
alınacak belge karşılığında doğacak zarardan ötürü
sorumluluğu yazılı olarak alınarak bagaj alt bölümünde

yolcunun
altına veya yolcu

kucağına alabileceği

ya da
koltuğun
koltuğunun üstünde bulunan
rafa kolaylıkla yerleştirilebilecek boyutta adet el bagajını

güvertede iken
El

bagajı

ise

yanlarında taşıma hakkına

yalnızca diğer yolcuların

engellememe koşuluyla kabul ediliyor.
Bagajın
i skeleye taşınması

sahiptirler.
hareketini

yolcunun

sorumluluğundadır. İskeleye varınca oradaki personel

el

bagajınızı alıp

feribottaki bagaj peronuna yerleştirme

durumundadır . Ayrıca bagajın

iskeleden otobüse

taşınması

da yolcunun sorumluluğundadır. Engelli
yolcular için özel talep halinde beyaz kartlar
belgelendiği

sürece

iskeleden otobüse

bagajların
aktarılması

personel

tarafından

durumu da

vardır .

BİLET İPTALİ

Bilet iptalinde

çoğu

firmada da

olduğu

öncesinden para iadesiyle mümkün
r

gibi 24 saat

olmaktadır.

6 saat

kala iptal edilirse bilet açığa alınır ve 6 ay geçerli açık
bilet veril ir. 6 saatten daha az süre içinse hiçbir şeki lde
sefer değişikliği veya bilet iptal işlemi yapılamayacaktır.

eğer

evcil

hayvanınızla

seyahat etmek

sadece deniz otobüsü ayağında yani
İstanbul - Bursa arasında seyahat etmenizi tavsiye

kafeste

taşınmasına

izin veriliyor.
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LOJİSTİK DÜNVASINDA KURALLAR BELİRLENİYOR
VENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA TAŞIMA.
AVUKAT EGEMEN GÜRSEL ANKARALI
sayılı

Yeni , 6102
Türk

Ticaret

Kanununun
dördüncü

kitabını

oluşturan

ve

Avrupa

Topluluğu

güvenlik yönünden alt
Ulaşım Ağı'nı

düzenleyerek, Transavrupa
için

adımlar

atarken ,

Topluluğu'na

diğer

yapıyı

kurmak

taraftan da, Avrupa

üye ülkelerin taşıma şirketlerinin

rekabet gücünü

artırıcı

önlemler

almıştır.

madde 850 den
başlayan

itibaren

Türk Ticaret Kanunu nun taşıma yı düzenleyen

Taşıma İşleri

4.kitabını Taşıma Kitabı

olarak tanımlayabiliriz.

başlığı altındaki

Bu bölüm , Avrupa kara

taşıması

taşıma

hukukuna

reform

i 1 i

ş

k i n

Bu sebeple yeni kanunda CMR KONVANSİYONU

düzenlemeler, her ne kadar Taşıma İşleri başlığı

nun etkisi büyüktür. CMR KONVANSİYONU

altında düzenlenmiş

Avrupa

olsa da doğrudan Lojistik ile

i lg i li kurallara yöneliktir. Taşıma İşleri
düzenlemeleri , Avrupa
Anlaşma'nın ,
ilişkin

yani Roma

Topluluk

Topluluğunu

Anlaşmasının taşımaya

politikalarının esaslarını

hükümler göz önünde tutularak
Söz konusu

kuralların

Kuran

temelinde

gösteren

yapılmıştır.

topluluğun

ana

çalışmalarından

etkilenerek düzenlenmiştir.

bağlamında uluslararası

düzenleme

hukukundaki

nitelikte bir

olmasına rağmen , aynı

zamanda

devletlerin kendi iç hukuk düzenlemelerini
uyumlaştırma aracı

rolünü de

oynamıştır.(

bknz.Türk Ticaret Kanunu Genel Gerekçe) Avrupa
devletleri

ulusal

hukuklarını

CMR

KONVANSİYONU ile uyumlaştırırken onun ilkeleri

hedeflerinin ortak bir taşıma politikası çerçevesinde

bağlamında

da kendi iç hukuk düzenlemelerini

düşüncesi yatmaktadır. Taşımanın

reforma tabi

tutmuşlardır.

izlenmesi
değişik

cepheleri bu suretle ortak politikalar

bağlamında düzenlenmiştir.

Topluluk içinde ,

uluslararası taşımaya ilişkin
konulması , yerleşik

üye

ülkeler

olmayan

içinde

serbestçe

sağlanması

güvenliğin i n , sağlık

ile çevre

şekilde gerçekleştirilmesi

ve

hizmet

taşımanın

korunmasının

en iyi

belirlenen bu politikalar

içindedir. ( bknz .Türk Ticaret Kanunu Genel
Gerekçe) Avrupa

Topluluğu çalışmalarını ,

zaman , taşıma hukukuna

ilişkin

ulusal

hiçbir

hukukların

uyumlaştırılmasına , yerelleştirilmesine

alanda hükümler

nın taşıma

ile de Türkiye Cumhuriyeti de bu reformu

yapmıştır.

ortak kurallar

taşıma şirketlerinin

sunabilmelerinin

kitabı

Yeni TTK

ve bu

konulmasına yöneltmemiştir.

Yeni TTK

nın taşıma kitabı

bir reform

niteli{;ıindedir.

Yeni Türk Ticaret Kanununda,
dolayısıyla kıymetli

alan

taşıma

taşıma

senedi

evrak hükümleri içinde yer

ayrı

bir

kitap

haline

get i rilmiştir.Taşımaya ilişkin
çoğunluğu

1926 yılında

hükümlerin büyük
kabul edilen Türk Ticaret

Kanunundan geliyordu. Bunlara da birçok ülkenin

.ı

•
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bugün yürürlükten kalkmış hükümleri kaynaklık
etmişti . Söz konusu hükümler hem Türkiye'yi
uluslararası piyasaların dışında tutuyor hem
taşıma sektörünün gereksinimlerine cevap
veremiyor hem de yorum güçlükleri doğuruyordu.
Bu sebeple esas itibarıyla sınır aşan taşımalar
hakkında öngörülmüş olmakla beraber hem iç
hem de dış kara taşımacılığında , uluslararası
uygulamada geniş kabul gören CMR kısaltmasıyla
anılan Karayollarında Eşya Taşınmasına İlişkin
Milletlerarası Sözleşme

hükümlerinin yeni Türk
Ticaret Kanununda yansıtılması bir gereklilik
olarak ortaya çıkıyordu. Türkiye geçmiş yıllarda
CMR KONVANSİYONU 'nu kabul etmiş olmasına
rağmen , 6762 sayılı Kanundaki (Eski Türk Ticaret
Kanunu) hükümlerin CMR KONVANSİYONU ile,
çelişmesi sorunlar çıkarıyordu. Eski Türk Ticaret
Kanunu nun çelişkileri sadece CMR
KONVANSİYONU ile de sınırlı değildi demiryolu
taşımacılığında , çoklu (multımodal taşıma)
taşımalarda da çok büyük çelişki ve boşluklar
bulunuyordu. Bu nedenle, çelişkinin ortadan
kaldırılabilmesi için yeni kanunda taşımanın CMR
KONVANSİYONU hükümlerine uygun bir tarzda
kaleme alınması yoluna gidilmiştir . Durum bu
olmakla ve CMR KONVANSİYONU Türkiye
Cumhuriyeti 14/12/1993 gün ve 21788 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan 3939 sayılı yasa ile
" Eşyaların Karayolunda Uluslararası Nakliyatı
İçin Mukavele Sözleşmesi ' ni (CMR) ve bu
sözleşmeye ek protokole katılmayı kabul etmiştir.
CMR 'nin metni 4 Ocak 1995 tarihli Resmi
Gazetede yayınlanmıştır . Uluslararası Taşıma da
CMR kurallarının uygulanması bir zorunluluk
haline gelmiştir. Bu durumda yapılacak bir taşıma
sözleşmesine CMR kurallarının uygulanması
emredici hüküm olarak düşünülmelidir. asıl
belirleyici mevzuat olmakla birlikte , taşınma
eşyasının taşınması , değişik tür araçlarla taşıma ,
yolcu taşıma ve özellikle taşıma işleri yüklenicisi

ve

taşıma ,

özellikle Alman Ticaret Kanunun 'dan

yararlanılarak düzenlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunun Taşıma Kitabında
belirlenen düzenlemeler, Türk taşıma
hukukunun genel hükümleri halinde ortaya
çıkmaktadır. Bu açıdan,lojistik dünyası için
yeni bir pencere açılmaktadır.
Bu düzenleme çerçevesinde , karayoluyla ve
demiryoluyla yapılan ve ilgili milletlerarası
sözleşmelerin uygulama alanına girmeyen eşya
taşımaları, yolcu taşımaları , taşınma eşyası
taşıması , değişik tür araçlar ile yapılan (karma,
kombine) taşımalar ve taşıma işleri yüklenicileri
hakkında uygulanacak ortak kurallar tespit
edilmiştir. Ayrıca, 6762 sayılı eski Türk Ticaret
Kanunundan farklı olarak, demiryoluyla yapılan
taşımalar da artık Tasarının bu hükümlerine tabi
tutulmuştur.

Bu

yazıyı

bitirmeden önce , deniz ve havayoluyla
yapılan taşımalar hakkında kendi içinde kapalı
ve geniş kapsamlı yasal düzenlemeler
bulunduğundan , yeni Türk Ticaret Kanunun
Taşıma Kitabında bu taşımaların hariç tutulduğunu
önemle belirtmek isterim. Deniz Taşımacılığı
konusunda Yeni Türk Ticaret Kanunun , deniz
ticaretine ilişkin beşinci kitabı yeni düzenlemeler
getirmiştir ve bu incelememizin dışındadır. İç
sularda yapılan taşımalar da "Deniz Ticareti "ne
ilişkin Beşinci Kitabın hükümlerine tabidir. Hava
taşımacılığı için ise uluslararası sözleşmeler ile
birlikte,ulusal taşımalar için , Türk Sivil Havacılık
Kanunu hükümleri geçerli olduğunu belirtmek
isterim .

••
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Batum Limanı ve Gürcistan ile lojistik faaliyetler
HAZIRLAYAN: SENA OLGUNSOY

Proje

aşamasında

tamamlandığı

olan Kars-Tiflis demiryolu

zaman bölge ticaretine büyük

katkıda bulunması

hedeflenmektedir. 26 Eylü l

2011 'de BTK demiryolu

hattında

incelemelerden

sonra bir açıklama yapan Milletvekili Ahmet Arslan,
inşaatta

yüzde 60'1ar seviyes ine

ulaşıldığını

söy l emiştir. "Ülkemizde ulaştırma altyapısı
anlamında

olarak
olan
Gürcistan'ın

öncelik sahibi sektörlerinden birisi

ulaştırma sektörüdür.Çeşitli

ülkelerle havayolu ,

demiryolu , deniz yolu ve karayolu
yöne lik 80

taşımacılına

uluslararası anlaşma imzalamıştır.

çok

şey yapılmaktadır.

şanslıyız

ki ,

Dünyanın

BTK'yı almışız.

liman kentleri) , Bakü ve Erivan 'a

bağlamaktadır.

ile Sarp

Bu kentler

arasında

demiryolu

da gerçekleştirilmekte olup, karayolu

Sınır Kapısı

bağlanmaktadır .

üzerinden Türkiye 'ye

Gürcistan

demiryolları

125 yıllık

bir geçmişe ev sahipliği etmektedir. Ülkenin
mevcut 1583 kilometrelik demiryolu

konuşmuştur .

Gürcistanın taşımacılık alanında

üzerinde durduğu

şunlardır:

1 Lojistik sistemlerinin ve kombine
2
3

Mevzuatların

araçların

4 Taşımacılık şirketlerine finansman

Birliği'nin

Batum-Samtredia
yeniden

inşa

ve modernizasyon projeleri tamamlanm ı ştır . KarsTiflis demiryolunun

inşasına

arasında

yönelik Türkiye ve

mutabakata

Gürcistan ' ın Batı

varılmış , bu

Avrupa ve Akdenizde

ulaşma olanakları

artacak, Türkiye ise Kafkasya
ve Orta Asya ile daha ucuz ve kısa ulaşım
koridoruna sahip

olacaktır.

sağlanması.

ağı ağırlıklı

Avrupa

demiryollarının

modernize edilmesi ve

yenilenmesi.

bulunmaktadır:

ve Samtredia-Poti

uyumlu hale getirilmes i.

Ulaştırma filolarının

limanlarına bağlamaktadır.
desteklediği Haşuri-Zestafoni ,

taşımacılığın

geliştirilmesi.

Gürcistan ' ın

sayede

Bu sadece bir demiryolu

kes intisiz hale getiren bir gurur projesidir" diye

olarak ülkeyi, Rusya ile Bakü , Erivan ve Karadeniz

Gürcistan

en önemli projesi

Karayolu Ağı , Batum ile Pati ' yi

( Gürcis t an ' ın

taşımacılığı

Karslı

projesi değil , Londra'dan orta Asya'ya demiryolunu

en önemli konular ise
Doğu - Batı

Biz de

Pati ve Batum

limanları.

limanlar Hazar ham petrolu için transit
özelliğini taşımaktadır.

anlamda yenilenmiş Pati
konteyner,

limanı

Karadeniz sahilinde iki

tahıl ,

Bu

noktası

yılında

büyük

Limanı , akaryakıt ,

vagon,

2002

gübre, metal , boru , yolcu ve

genel kargo için gerekli tesislere sahiptir.
Demiryolu ve karayolu

bağlantıları

sayesinde Pati,

kombine taşımacılığın tüm gereksinimlerine cevap
vermektedir.
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Doğal

özelliğine

liman olma

Limanında

son yıllarda büyük çaplı modernizasyon

yatırımları gerçekleştirilmiştir.

kurulmuş

sahip Batum

ve demiryolu

da son

içerisinde

teknolojiyi yenileme ve yeni teknoloji
yolu alt

almaktadır.18.851

ve 33.601

Gürcistan

hava

ulaş ı mı ,

Havayolları

en

büyüğü

Air Zena-

olan birkaç yerli firma

tarafından gerçekleştirilmektedir.

1996

yıl ı nda

EBRD kredisi ile tamamlanan ve 12,5 milyon
dolara malolan Tiflis

Havaalanı

uluslararası havaalanıdır . Tav ın

ülkenin

başlıca

ilk yurtdışı kalesi

alanı genişletme . mevcut

ve depolama

alımı . demir

ve

aşamasına

gelmiştir . 2010-2020 kalkınma planı
inşaat

hatları

bağlantıları yapılmış

inşaatı

konteyner terminali

Yeni feribot

Gürcistan'ın

yapı

satın

modernizasyonu yer

metrekare kuru kargo terminali

metre konteyner terminaline

sahip.Liman filosunda

13 parça vinç

bulundurmakta.
Karadeniz - Güney Kafkasya koridorundaki tek
derin deniz

limanı

olan Batum'da (derinlik 25 m'ye

ulaşmaktadır)

kadar

2003

yılı

itibariyle toplam

200 milyon

dolarlık

uygulanmıştır

ve 2020 'ye kadar 100 milyon dolar

bir

geliştirme programı

daha

yat ı rım yapılacaktır . Bu programın başlıca

amacı

yeni trafik çeşitleri (LPG, Ro-Ro, konteynır)

için hizmet vermek ve mevcut trafiğin (petrol, kuru
yük, genel kargo) konsolidasyonudur. Proje kamuözel sektör ortaklığı
kapsamında

şeklinde yürütülmüş

Batum ve çevresinde lojistik,

tesisler ve turizm
yapılmıştır.Kaz

konularında

Munay Gazın

zamanda ulusal petrol
Batum

ve proje

limanının

satın almıştır.

iştiraki

taşıyıcısı

da

sınai

yatırım

olan ve

aynı

olan Kaztransoil

yönetimini uzun vadeli olarak

olma

özelliğine

sahiptir.

Batum , Pati , Senaki ve Kutaisi'de daha küçük
olmakla birlikte Karadeniz
olmaları

limanlarına yakın

itibariyle öneme sahip

barındırmaktadır.

havaalanları
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ÜNİVERSİTELERİMİZDE LOJİSTİK

Geçtiğimiz yılın
yapımcılığını

yaz aylarında, çok sevdiğim dostum Dilaver Boyraz'ın
yürütüyor olması sebebi ile Türkiye'nin yeni televizyon

kanallarından

birisi olan Mobility Channel'de iki

gerçekleştirdim.

ayrı

televiyon

Benim için de ilginç bir deneyim oldu

programı

doğrusunu

söylemek gerekirse. Yoğun bir kış programım olması nedeni ile de
devam edemedim ne yazık ki. Fakat benim için aslında en güzel
olan

tarafı

Benden önce

aynı

gerçekleştirmiş

birileri

alanında

ülkemizde lojistik

çıkıp

programlar

programlar

tecrübeyi yine sevgili

idi bir

başka

TV

kanalında.

ileride bir özel televizyon

yapmış

arkadaşım

olmak idi .

Cem Kumuk

Herhalde 1990'11

kanalının çıkıp

yıllarda

lojistik üzerine

yapacağını

baktığımızda

söylese idi, bir kişi bile inanmazdı . Bu açıdan
gelinen noktanın ne denli sevindirici olduğu aşikar.

Geçen yazımda, lojistiğin bir bilim olduğunu kabul etmemiz gerektiğini
ve alt başlıklarının uzmanlık konularından oluşması gerektiğini ve
taşımacılık ,

adına

dış

ticaret yönetiminin de

omurgalar olduğu düşüncemi
paylaşmıştım. Yazıma ilişkin çok kişiden yorum aldım , bu da bence
memnuniyet verici bir durum . Görüşlerime katılan , katılmayan; lojistiği bir bilim gibi gören ,
bilimin alt

lojistik

depolama, gümrükleme ve
dallarını oluşturan

görmeyen; alt uzmanlıklarda benim gibi düşünen, düşünmeyen herkese bu konuyu dikkate
düşündükleri ve yorumladıkları için teşekkür ediyorum.
Şimdi

neden

yukarıda

televizyon

programından bahsettiğimi

bağlayacağımı

ve nereye

aldıkları ,

merak

ettiğinizi

üzerine

tahmin

edebiliyorum . Moderatörlüğünü üstlendiğim iki televizyon programından bir tanesinin adı Lojistikte Kariyer idi.
İsim babalığını da üstlendiğim bu programda konuklarım ile Türkiye'de okullarda lojistik bölümlerinin varlığını ,
gerekliliğini ve bir çok yönünü ele almaya çalışmıştık. Programıma aldığım konuklar ağırlıklı olarak
Üniversitelerimizin lojistik program başkanları veya koordinatörleri idi. Yanı sıra , öğrencileri ve hocalar ve
öğrencileri

bir arada aldığımız programlar da oldu. Hepsi ile ilk olarak lojistik nedir, neden lojistik bölümleri

var, memnun musunuz türünde konuları paylaştık ve tartıştık . Benim çok ilgimi çeken iki konu oldu o dönemde;
bunlardan ilki Türkiye'de lojistik eğitim veren okul sayısıydı. Tam olmamakla beraber, ellinin üzerinde iki yıllık
eğitim

veren Meslek Yüksek Okulu , onun üzerinde de dört

yıllık eğitim

veren Yüksek Okul

olduğunu

biliyoruz.

Bu sayı , yıllardır ülkemizde var olan bazı mühendislik dallarının sayısından bile çok fazla. Özetle ülkemizde
çok

kısa

sürede, neredeyse sadece on

düşürüyor.

yılda

bu denli lojistik

eğitimi

veren kurumun

oluşu ,

beni hayrete

•

-~

LOGlll~~ lllCAL

..

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

-~

Bunun pozitif bir durum olduğunu düşünenler de vardır
elbette. Bu konuda farklı düşünmemekle beraber,
dikkatimi çeken diye bahsettiğim ikinci konu da işte
burada karşımıza çıkıyor. Bunca okul var, ama yeterli
sayıda öğretim
öğretim

görevlisi var mı bu okullarda? Var olan

görevlilerinin yetkinlikleri nedir, saha tecrübeleri

yeterli midir? Yoksa sadece onlar da kitaplardan
okudukları

öğrenci yetiştiriyorlar.

ile mi

öğrenciler ,

yeterli? Mezun olan

Bu ne kadar

yeterince saha

stajı

ve tecrübesi edinerek mi mezun oluyorlar? Tüm
konularda ders görüyorlar mı? Örneğin tehlikeli madde

örgütlerinin de destekleri ile bir standarta

taşımacılığını

iyi bilerek mi mezun oluyorlar?

gerekliliğini hatırlatmak

çoğunun

yetkinlikleri konusunda da üniversiteleri tetkik etmeleri

Bu

soruların

olmadığını

bir

ki

yanıtının

olumlu

asıl acı tarafın

müfredatların,

farklı oluşu

birbirinden

tüm

yani ders içeriklerinin

ve yeknesak

olmayışı.

Ben

demiryolu

öğrencilerin olduğu okulların ,

taşımacılığı

duymadan mezun olan
okulların

var

ve bunu mezun olan

yine

ile ilgili bir tek kelime dahi
öğrencilere

olduğunu

ne

diploma veren

yazık

ki biliyorum;

öğrencilerden işitiyor ,

hayretlerimi

bir süre önce bir üniversitenin davetlisi olarak

katıldığım

konferansta

bu konuda

öğrenci arkadaşlarımızdan

serzeniş gelmişti .

Ben de bu

da

yazımı ,

yetkiliklere bir mesaj olarak vermek ve tüm
üniversitelerdeki lojistik bölümlerinin

müfredatlarının

masaya yatırılarak, UTİKAD gibi , UNO gibi sivil toplum

yanı sıra

akademisyenlerin

istiyorum. Unutmamak

bugün o okullarda okuyan gençler
koltuklarında

oturuyor olacaklar.

örneğin

gizleyemiyorum.

Kısa

gereğini hatırlatmak

hiç hava taşımacılığı ile ilgili ders okumadan

mezun olan

yüksek

yazık

bilmekle beraber,

okullarda yer alan

örneğin ,

ne

ve

Saygılarımla;

Dr.Hakan

Çınar

oturtulması

yarın

lazım

ki ,

bizlerin

.ı
•
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DAHA İYİ BİR GELECEGE KOŞAN TCDD
HAZIRLAYAN: UMUT ÇINAR

Son yıllarda hedef

amaçları ise bu hızlı trenleri Türkiye'de üretmektir.

k it lesine daha

Bunun için Sakarya'da hızlı tren fabrikası kuruldu.

kaliteli bir hizmet

Çankırı ' da

sunmak isteyen

yapıland ı rılıyor.

TCDD birçok proje

e 1e m a n 1a r

üretti.

Bu

fabrikası

projelerin

bazıları

kuruldu . Ayrıca

hayata geçirildi ,
bazıları gerçekleşme
aşamasında ,

bazıları

aşamasındadır.

dilimin

Ben de elimden

döndüğü kadarıyla

bahsedeceğim

ise

bu

hala proje
geldiğince

gelişim

hızl ı

tren

kız l ı

tren

Erzincan 'da ray bağlantı

ı

garları

yapımına

da

başlanmıştır.

ve

sürecinden

sizlere.

Bir

b aş k a

hedefleri de 1 ,5
milyar kentiçi yolcu

Şu

anda en çok duyulan ve bilinen yüksek

trenlerdir. Hani
ağlarla

zamanında

geliştirip ,

yenileyip yüksek

hızlı

Şimdi

hızlı

Bunun içinde

hızlı

ise

onları

yenilenmesi gerekenleri
trenlere uygun hale getirdi

ve getirmeye de devam ediyor.
hedefledikleri

taşımacılığı.

derdik ya "Demir

ördük anayurdu. " diye.

daha da

makas fabrikası

bazı hatları

Şu

ana kadar

tamamlanan yüksek

trenlerde hedef 10.000 km. olup ve Ankara-

İstanbul , Ankara-Eskişehir , İstanbul-Eskişehir ,

Konya- İstanbul , Konya-Ankara, Sivas-Ankara,
Sivas-İstanbul , Bursa-Ankara, Bursa- İstanbu l,

Sivas-Erzurum-Kars, Konya-Manavgat-Antalya,

geliştirilen

Ankara- İzmir, İstanbul- Kapıkule , Bursa-Bandırma-

Ege Ray , BaşkentRay ve Gazi Ray. Bunlar

İzmir, Antalya-Alanya, Erzincan-Trabzon , Kayseri-

arasında da en çok bilineni Marmaray projesidir.

Ankara , Kayseri-İstanbul , Sivas-MalatyaDiyarbakır ,

Gaziantep-Halep,

hatlarını kapsamaktadır .

Eskişehir-Antalya

Ve bu konudaki bir diğer

projeler ise

şunlardır:

Marmaray,
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11 BA$KEHT RAY

projenin

tamamlanmasıyla
yıllık

700 milyon

yolcu

taşımacılığı

yağılacağı

u

tahmin
edilmektedir. Bu
proje ile Asya ve
Avrupa bir de
den iz altından

BaşkentRay

ise Ankara ' nın trafik sorununa kalıcı
bir çözüm bulmak için gelişti rilmiştir. Sincan-Kayaş
arasında geliştirilen bir projedir.
Komşu
çalışacak . Kısa

şehirlerarasında

ve orta mesafeli

raybüsler

taşımacılıkta ,

bağlanacak

birbirine. Halkalı ile Gebze'yi birbirine bağlayacak
bu proje kesintisiz, modern ve yüksek kapasiteli
bir banliyö demiryolu sayesinde bağlanıyor. Bu
nedenle de İstanbul 'daki banliyö demiryolu sistemi
yenileniyor. Ayrıca demiryolu Boğaz Tüp Geçişi
inşaatı da sürdürülüyor. Ve bu proje dünyadaki
en önem i projelerden biri olmayı sürdürüyor.
EgeRay ise İzmir'in trafik sorununa kalıcı bir
çözüm bulmak amacıyla tasarlanmıştır . EgeRay ;
kuzeyde Aliağa' dan başlayarak , Menemen, Çiğli ,
Karşıyaka , Alsancak, Şirinyer , Gaziemir, Adnan
Menderes Havaalanı üzerinden Cumaovası ' nda
son buluyor.
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yolcularına

daha hızlı ve konforlu bir hizmet
sunmakla beraber i şletme maliyetlerini düşürmek
amacıyla bu projeyi gerçekleştirmişlerdir . Toplam
maliyeti 41 ,8 milyon avro olan her biri 2 araçtan
oluşan rayotobüslerin her biri saatte 140 km hız
yapabiliyor ve 134 yolcu taşıyabiliyor.

TCDD ve TÜBİTAK BİLGEM BTE
işbirliğiyle , ülkemizde ilk defa kurulacak olan trafik
simülatörünü yerli imkanlarla üreteceklermiş ve
ulusal simülatör teknolojilerinin gelişmesine katkı
sağlayacak çalışmaları devam ettireceklermiş .
Bu proje kapsamında , eğitim merkezinde
kurulacak ve temel görevi dispeçerlerin mesleki
eğitimle r ini kolaylaştırmak olan bir traf ik
simülatörünün tüm bileşenleri ile geliştirilmesi ,
sınanması ve faaliyete alınması hedeflenmektedir.

..•
~
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Ana hat lokomotif filomuzu gençleştiriyoruz diyerek
yola çıkan TCDD: 130 adet elektrikli lokomotif,
65 adet mobil yol bakım aracı , yüksek hızlı tren
demiryolu hatları bakım ve onarımı için 22 adet
yol makinesi , 1 adet yol ve katener muayene
makinesi , 7 adet ultrasonik muayene aracı temin

Merkezi ...
İlk Uluslararas ı Demiryolu Sempozyumu Ve Fuarı
düzenlendi. Genel Demiryolu Çerçeve Kanunu
ve TCDD Kanunu taslakları hazırlandı. TCDD'nin
mevcut gayrimenkullerinin Coğrafi Bilgi Sistemi
(CBS) aracılığıyla yönetimi için çalışmalar devam
ediyor. Lokomotiflerin seyir esnasında bulundukları
noktalar, hızları , güzergahları araçlara takılan
Araç Takip Sistemi sayesinde takip edilebiliniyor.
Son yıllarda bilişim yatırımlarına önem vermiştir.
E-bilet ve rezervasyon projesi , Elektronik

edilmiştir.

Ayrıca

TCDD s 49 'luk raydan uıc 60 ' lık
raya geçiyor. Bunun nedenleri ise; dingil basıncının
arttırılması , yol bakım maliyetlerinin düşürülmesi ,
çeken ve çekilen araçların yola ilettikleri dinamik
etkilerin azaltılması diye sayılabilir. Bu yeni
sistemle birçok hat yenilenmiştir. Ayrıca İzmir
Aydın Hattı , Adana-Mersin Hattı , Eskişehir
Kütahya Hattı , Gaziantep-Mardin Hattı yenilenmiş;
Tekirdağ-Muratlı Hattı inşa edilmiştir. Tren garları
yenilenmiştir.

500 hemzemin geçit kontrollü hale
getirilmiştir. Sinyalizasyon ve telekomünikasyon
projeleri tasarlanmıştır. Lojist ik merkezler
kurulmaya başlanmıştır: İzmit Lojistik Merkezi ,
Eskişehir Lojistik Merkezi, Denizli Lojistik Merkezi,
Samsun Lojistik Merkezi, Kayseri Lojistik Merkezi,
İzmir Lojistik Merkezi, İstanbul Lojistik Merkezi,
Mardin Lojistik Merkezi, Kahramanmaraş Lojistik
Merkezi , Sivas Lojistik Merkezi , Kars Lojistik

Doküman Yönetim Ve Arşivleme Sistemi projesi ,
GPRS üzerinden trenlerde İnternet hizmeti projeleri
hayata geçirilmiştir. Anadolu meslek liselerinde
raylı sistem teknolojileri bölümleri açılmıştır.
Yurtdışına burslu yüksek lisans öğrencileri
gönderilmiştir. Nusaybin Aktarma Merkezi
kurulmuştur.

Tüm bu projeleri göz önüne aldığımızda
hepimiz gerçektende TCDD daha iyi bir geleceğe
koşuyor.

.•
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Lufthansa Cargo
WE CONNECT THE WORLD.
50 THAT YOUR FREIGHT ARRİVES SAFE

elcome

GENEL MÜDÜR
HASAN HATIPO~LU

yöneticiliğe

-Bize kendinizden ve kariyerinizden bahsedebilir

görevlerden sonra,

misiniz?

ve Akdeniz Bölge Müdürü olarak başladım. 2000
senesinde ise İzmir'den İstanbul'a Lufthansa Cargo

51 yaşındayım , evliyim ve Sabancı Üniversitesi

Türkiye Genel Müdür Yardımcılığı görevine

Endüstri

Mühendisliği'nde

okuyan Kaan

adında

bir

oğlum var. İş yoğunluğu nedeniyle ailem ve hobilerime

yeterli vakit

ayıramamak şu

aralar tek

sıkıntım.

2005 senesinden

1986 yılında ofis boy olarak işe başladım , akabinde
çok yoğun şirket içi eğitimler ve üstlenilen farklı

atandım .

2011 senesine kadar Çek

ve Slovak ülkelerinden sorumlu Bölge Müdürü olarak
görev yaptıktan sonra, Türkiye Genel Müdürlüğü gibi
sorumluluğu

Lise eğitiminden sonra Almanya'da üniversite eğitimi
denemesi ertesinde Lufthansa AG İzmir şube-sinde

Ağustos

1996 senesinde Ege

yüksek, fakat aynı zamanda benim için
heyecan verici görevi üstlendim.

.•
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- Ş i r ketin

fa a 1iyet1 erini,
sun d u ğ u
imkanları,vizyonunu ve misyonunu anlatır mısınız?

03 Haziran itibariyle IST-BER ve ADB-BER) desteğiyle
kapasite sunumumuzu arttırmaktır . Ayrıca , yukarıda

iş segmenti olarak

5 tane faaliyet alanınız

bahsi geçen ve bizim için büyük önem teşkil eden

bulunmakta. Bunlar nelerdir? Kısaca bahseder

SunExpress havayolları ile yeni istasyon açma ve

misiniz?

Sabiha Gökçen hava l imanında faaliyet gösterme gibi
önemli projeler yürütmekteyiz.

Lufthansa AG Grup

şirketleri;

Lufthansa Passage

Airl ines , Lufthansa Cargo , Lufthansa Technik ,
Lufthansa Systems ve LSG Sky Chefs'ten

oluşmakta

- Türkiye'de son günlerde oldukça fazla revaçta
olan hava kargonun popülerliğini neye

ve beş adet iş segmentinde faaliyetlerini
sürdürmektedir. Lojistik segmentinde faaliyetlerini

bağ lamaktasınız?

sektörün lider şirketi olarak sürdüren Lufthansa Cargo,

Hava kargonun son günlerdeki popülerliğinin
sebepleri :

değeri

en önemli

olan 4.500'den fazla

çalışanı

ile

kapasite sunumunu 18 adet MD-11 büyük gövde
kargo
yolcu

uçağı nın yanı sıra, Lufthansa ' nın
uçağı

Avusturya

440 adet
ve 201 O senesinde bünyesine katt ı ğı

Havayolları

ile

sağlamaktadır .

LH Grup

şirketlerinden

SWISS Havayolları , Brussels Airlines
ve Aerologic gibi ortağı oldugumuz şirketler kargo

başlıca

genel olarak popüler olduğundan ticari
açıdanda gün geçtikçe daha da önemi artmaktadır ,
çünkü lojistik sektörünün en hızlı halkasıdır .
-

Havacılık

- Hava kargo taşıma çeşitlemesi açısından değer
olarak en yüksek emteaların taşındığı sektördür,
örneğin değerli

kargo ,

canlı

hayvan ,

bilişim ,

ilaç vs .

satışlarını kendi bünyelerinde yapmaktadır. Özellikle

gibi.

Türkiye'de ki faaliyetleri ile büyük önem arz eden

- Ayrıca tüm dünyada üretimdeki depolama sürecinin

SunExpress havayolunun
satış

dış

hat kargo kapasitesinin

da Lufthansa Cargo tarafından
gerçekleştirilmektedir. Müşterilerimize 4 kıtada yaklaşık
105 ülkede ve 300 varış noktasına , canlı hayvandan
ve

değerli

pazarlaması

kargoya kadar, 11 adet

değişik

ürün

seçeneği

ile hizmet vermekteyiz .
Vizyonumuza gelince, sektör liderliğ i ve karlı operasyon
seklinde niteleyebiliriz. Belirtilen vizyona ulasabilmek
icin Lufthansa Cargo 2020 adi ile programlanan stratejik
hedeflerimizi belirledik.
- Lufthansa Cargo' nun yurtiçi hedefleri nelerdir?
Lufthansa Cargo olarak vizyonumuz doğrultusunda
Türkiye 'de de karlı operasyonlar sürdürerek, yeni
yolcu

uçağı

seferlerimiz (25 Mart itibariyle ANK-FRA,

kısalması

sebebiyle maliyet indirgeme hedefi
doğrultusunda hava kargoya talep artmaktadır.
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içerisinde uygulanan programlar ve

Strateji 2020 projeniz

hakkında

bilgi alabilir

projesidir. Hedef, son teknoloji ve daha esnek
olan iCAP sayesinde bugüne kadar olan iT

miyiz?

çekirdek sistemini

Lufthansa Cargo 2020 adı altında geliştirdiğimiz
stratejimizle şirketimizin 2020 yılına kadar

• eCargo:

hedeflerini belirledik.
olduğumuz

Aşağıda detaylandırmış

bu strateji , birden fazla projenin

çatı altında toplanmasını

kilitlenmesini esas
·Filo

aynı

ve aynı hedefe

almaktadır:

çıkarak, taşımacılık

kargo)

mantığından

zincirindeki tüm

halkaların

(acente/partnerler-müşteri) arasındaki

data transferi

esnasında

fiziksel evrak

yola

bilgi ve

akışını

en

•Kalite - LEAN:

gelişimi:

en modern, gene ve en verimli filoya
sahip olmaktır. Bu nedenle 2013 ile 2015 arası

5 adet B777F tipi yeni kargo
edeceğiz.

(evraksız

aza indirgemektir amaçlanan.

Amacımız

dahil

eFreight

değiştirmektir.

uçaklarını

filomuza

Opsiyonel olarakta 2016 ile 2020

arası

teslim edilmek üzere, 5 adet daha B777F
tipi kargo uçağı siparişi verilmiştir.

Prosedürlerimizi surekli gözden geçirerek ve
sorgulayarak kalitemizi en ust seviyelerde
muhafaza etmek hedefimiz olmakla birlikte, inovatif
çözümlerle

müşterilerimiz tarafından

değerlendirilen

projeler

üst düzeyde
bu seviyenin arttırılması için yeni

geliştirdik.

adlandırılan

Bunlardan biride LEAN diye

gereksiz

• Cargo HUB Frankfurt :

bütün is akışını elemine ederek verimli operasyonu

Son aylarda gece uçuş yasağı ile oldukça
gündemde olan , Alman menşeli şirketimizin

sağlayacak

merkezi ve en önemli uluslararası çevrim
merkezlerinden (HUB) biri olan Frankfurt'un, gerek
altyapısı

esas

gerek teknik yönden güçlendirilmesi

alınmıştır .

Bu sayede Lufthansa Cargo milli

havayolu olarak kendi
hatta

arttırmayı

pazarındaki

yerini

korumayı ,

şirketimizin

iT donanımını

başlatılmıştır.

• işbirliği :
Lufthansa Cargo hizmet

modernleştirme

ağını

kuvvetlendirmek
için pazardaki bütün partnerlerle yeni anlaşmalar
yapılacaktır.

Böylelikle

müşterilerimize

hedeflemektedir.

• iCAP:
Açılımı "integrated Cargo Applications Platform"

olan ve

olan bu proje büyük istasyonlarımızda

hızla gelişen

ürün yelpazemizi

sektörümüzde

genişleteceğiz.
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AYDINLIK BİR PENCERE
Hazırlayan:Aydan

Her zamandan daha eşitlikçi , daha yaşanabilir bir
dünya tasavvuru söylem olmaktan çıkıp eyleme
dönüşmek zorundadır. Dünyanın insanoğluna sunduğu

Arda

"Hedef 2023" sloganıyla düzenlenen "10. Ulaştırma
Şurası" sonunda alınan kararlar; ülkemiz için
aydınlık bir penceredir.

imkanların sınırlı

ve tanımlı olduğu ön kabulünden
hareketle ; ekonomik, sosyal ve kültürel değişim
eğilimlerini ıskalamadan; her imkanı her birey için
erişilebilir ve ulaşılabilir kılma, ulaşım alanında
yapılacak yatırımları öncelikli hale getirmektedir.
Bilindiği üzere Türkiye'nin son yıllarda atılım yaptığı

O pencereden, ülkemizin ulaşım alanındaki
kabiliyetinin , imkanlarının; pergelin hareketli ucunun
hangi coğrafi ve ekonomik haritada iz bıraktığının
stratejik anlamda fotoğrafını çekildi.
Tabi ki eksikler vardı; daha iyisi her zaman mümkün ...
Ne var ki 1O. Ulaştırma Şurası içeriği , kurgusu ve

alanlardan birisi ulaştırma sektörüdür. Ekonomide
temel iki altyapı unsuru olan ulaştırma ve haberleşme
konularında gerçekten önemli değişimler yaşanıyor.
Cumhuriyetin kuruluşundan sonra unutulan
demiryollarına yeniden yatırım yapılması, demiryolu
yük taşımacılığı , hızlı tren ve Marmaray projeleri ile

vizyonu itibariyle Türkiye 'ye yakışan bir etkinlikti.
1O. Ulaştırma Şurası , Türkiye 'nin enerji alanında
olduğu gibi ulaştırma alanında da bölgesinde lider
ülke konumunu oluşturduğunu net bir şekilde gösterdi.
Çünkü bütün yollar Türkiye ' ye çıkıyor.

bu alana yeni bir vizyon kazandırılması mümkün oldu.
Denizcilikte yeni limanlar, gemi inşa sanayisinde dünya
sıralamalarına girilmesi, katma değeri ve teknolojisi
yüksek gemiler inşa edilmesi , deniz taşımacılığı ve
balıkçılıkta ciddi kapasite artışları bu dönemde

ULAŞTIRMA ZiRVESiNDE ALINAN 100 KARAR

düzenlenen "1 O. Ulaştırma
ulaştırma sektörüne ilişkin

gerçekleşti.

alındı.

Ulaştırma Bakanlıgınca,

"Hedef 2023"
Şurası"

yaklaşık

sloganıyla

sonunda,
100 karar

Karayollarında

bölünmüş

tüneller

Cumhuriyet tarihi ile mukayese edilen
yol yatırımları , çok sayıda otoyol projeleri ,

tamamlandı.

Havayollarında

özellikle THY'nin büyük hamleleri ile
dünya çapında uçuş emniyeti ve kalitesi elde edildi.
Verimlilik artışları fiyatları daha rekabetçi hale getirdi.
Son yıllarda uçağa binen vatandaşlarımızın yaklaşık
yüzde 80 'i uçağa ilk kez binenlerden oluştu.

1O. Ulaştırma Şurası kapsamındaki panellerden çıkan
öneriler ile çalıştay önerilerinin bütünleştirilerek , her
sektörün en önemli 20 projesinin seçildiğini, önemli
projelerin de tekrar değerlendirilerek , Cumhuriyet'in
100. Yılına armağan edilen 100 kritik proje belirlendi.
Buna göre , deniz yolları , kara yolları , hava yolları ,
demir yolları sektörlerine ilişkin alınan kararlar şöyle:

KARA YOLU SEKTÖRÜ

- Bölünmüş yolların 32 bin kilometreye çıkarılması.
- Kuzey-güney kara yolu koridorlarının iyileştirilmesi.
- Yerleşim merkezlerine çevre yolu yapılması.
- Kuzey Marmara Otoyolu , Tekirdağ-ÇanakkaleBalıkesir Otoyolu , Ankara-Delice Otoyolu , Ankaraİzmir Otoyolu , Sivrihisar-Bursa Otoyolu , Afyon-Antalya
Otoyolu , Ankara-Niğde Otoyolu , Şanlıurfa-Habur
Otoyolu, Aydın-Denizli-Antalya Otoyolu, istanbulAnkara-Kafkasya ve İran Otoyolu , Şanlıurfa-Diyarbakır

boyunca acil yardım istasyonları , kara yolu ağın ı n
bitümlü sıcak karışım kaplama yapılması.
- Karayolu Akademisi kurulması.
- Tüm liman ve OSB'lerin bölünmüş yollarla
bağlantılarının oluşturulması .

- Rize-Mardin Otoyolunun inşa edilmesi.
- Türk Otomotiv Kurumu"nun kurulması.

Otoyolunun yapılması.
- Kar siperleri-çığ tünelleri ve ses panelleri , kara yolu

DENiZ YOLU SEKTÖRÜ
- Liman ve deniz tesislerinin ulusal

ulaşım

ve trans Avrupa
- Yeni liman projeleri ile transit ülke konumuna gelinmesi.

ağlarına

entegre edilmesi.

•
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- Elleçleme kapasitesinin 2023 yılına kadar 32 milyon
TEU , 500 milyon ton kuru yük, 350 milyon ton sıvı
yük ve 15 milyon yolcuya
- Yurt içi

taşımacılıkta

inşa

ulaşımları

deniz yolu

payının

oranının

sanayinde 1O milyar dolar

yüzde 15'e

inşa

filosu kapasitesinin

- 200 adet

balıkçı barınağının

olan Ro-Ro terminalleri

inşa

artırılarak hatların çeşitlendirilmesi.

Doğu

Akdeniz'de VLCC ve ULCC kapasitesinde yeni
gemi inşa ve bakım onarım hizmeti verecek
tersanelerin kurulması.

ulaşılması .

yoğunlaştığı

araç yükleme

ve Akdeniz limanlarına sefer yapan Ro-Ro, Ro-Pax

yeni istihdam alanlarının oluşturulması.
- Gemi teslim kapasitesinde 0.8 milyon DWT'dan 4
milyon DWT'a veya yıllık 300 adet gemi teslim sayısına

-Tersanelerin

katlı

edilmesi.
- Kısa mesafe deniz taşımacılığına yönelik, Karadeniz

geliri ve

- Katma değeri yüksek, ileri teknolojili gemiler
edilmesi.

uygun 2 veya 3

boşaltma imkanları

yüzde 15'e

doğu-batı

için modern , fonksiyonel ve intermodal

taşımacılığa

ulaştırılması.

(Ton/km) ve konteynerleşme
(TEU) yükseltilmesi.
- Gemi

- Marmara Denizi'nde kuzey-güney ,

_•
;;.

inşa

yerlerde organize yan sanayi bölgelerinin

55'inin kademeli olarak yat

limanına dönüştürülmesi

oluşturulması.

ya da ortak

kullanım

modeli

oluşturulması.

- Deniz ticaret filosunun modernize hale getirilmesi ,
edilmesi.
- Ulusal Test ve Akreditasyon Merkezi kurma.
- Denizcilik ekonomisinde Ar-Ge

payını

dünyanın

en büyük 1O limanından en az birinin

ulusal hedefe paralel yüzde 2 seviyesine

inşa

çıkarma.
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- Türkiye'nin

kıyılarını dünyanın

arasına taşıyacak

en temiz

kıyıları

etkin bir çevre yönetim sisteminin

kurulması.

- Birbirine

- Deniz

ulaşımına

ilaveten iç su

yakın

iskelelerin ihtisas

evrensel hukuk ve AB

- DEMiR YOLLARI SEKTÖRÜ - Mevcut hatların yenilenmesi , tüm

limanlarına

normlarıyla

- Gemi

inşa

hatların

sinyalli,

Yapımları

Araştırma

kadar 4 bin 707 kilometre konvansiyonel

yeni hat inşa edilmesi.
- BAŞKENTRAY Projesi'nin

inşa

edilmesi.

- EGERAY Projesi'nin tamamlanması, demir yolu araç
filosunun yenilenmesi.
- Teknolojinin

geliştirilerek

trenlerin tek makinistle

çalıştırılması.

- Tüm liman ve organize sanayi bölgelerine irtibat
hatları

ile entegre edilmesi.

kurulması .

AB ölçütlerine

iyileştirilmesi

ve kademeli bir

şekilde

edilmesi.

Enstitüsü'nün

eğimlerin

hızlı

ağının inşa

katkı payını

- Demir yolu payının yolcuda yüzde 1O, yükte yüzde
20 artırılması.
- Hatlardaki kurp ve

yılına

etkin

yakalamak.

devam eden 2 bin 622 kilometre yüksek
hızlı tren ağının 2012 yılına kadar tamamlanması.
- 2023 yılına kadar 6 bin 792 kilometre yeni yüksek
- 2023

yollarının

sanayisinde yüzde 80 yerli

- Demir Yolu

elektrifikasyonlu hale getirilmesi.

tren

sürdürülmesi.

kılınması.

dönüştürülmesi ,

-

mevzuatının

tam uyumlu denizcilik

uyumlaştırılması.

- Hemzemin geçitlerin
ortadan

kaldırılması.

- Hatlardaki dingil yükünün en az 22,5 tona çıkarılması.
- 2023-2035 arasında 2960 kilometre yüksek hızlı tren
hattı, 956 kilometre konvansiyonel hat yapılması.
- Batum-Trabzon-Erzincan hattının inşa edilmesi.
- Kavak-Kırıkkale hattının inşa edilmesi.
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- HAVACILIK SEKTÖRÜ

bölgesel uçak olacak şekilde 750 uçaklık bir

- İstanbul ' da 60 milyon yolcu kapasiteli bir

yapıya ulaşması.

havaalanı

-Türkiye'nin kendi uydusunu uzaya

ile Türkiye'de 30 milyon kapasiteli 2,
havaalan ı yapılması.

15 milyon kapasiteli 3

-Uçak-dolmuş-taksi işletmelerinin kurulması

ve

teknolojiye sahip
geliştirilmesi

-Deniz, göl gibi yerlere

yakın

olan turizm

yerleşim

insansız

hava

merkezlerine hitap edecek deniz hava araçlarının

kullanımının

kullanılarak ,

edilmesi.

bu alanda

-Döner kanat hava

gelişimin sağlanması.

aracı taşımacılığı

sisteminin

uluslararası

için gerekli

uydu projelerinde yer

çalışmalar yapılması.

-ILS kategori 1, il ve 111 hassasiyetinde yerde tesis
edilen pozisyon

doğrulama

sistemlerinin (GBAS)

havaalanlarının

-Hava

aracı

Türkiye

taşımacılığına

parçasının

sertifikasyonunun

tarafından sağlanabilir

-Milli ATM teknoloji alt
bu kapsamda

uygun olan

"serbest bölge" ilan edilmesi .

veya

hale getirilmesi.

yapısın ı n geliştirilmesi

ve

dışa bağımlılığın azaltılması.

-Yerli imalat olarak en az 2 tip

uluslararası bilinirliği

olan tek-çift motor pervaneli ve çift motorlu hafif
jet

uçağı

üretiminin

-Türk sivil hava
y ı l ı nda

100

gerçekleştirmesi.

taşımacılığı

geniş

katılınması.

araçlarının ,

sivil

havacılık

hava

sahasının

sistemine entegre

-EUROCONTROL'ün eğitim merkezinin Türkiye'de
-SHGM ve DHMİ Genel Müdürlüğü'nün yeniden
yapılandırılması.

-Hava

Ulaştırma Araştırma

filo

yapısının

2023

gövde, 450 dar gövde ve 200

Enstitüsü 'nün

kurulması.

-Yaylaların

yaygınlaşması.

-Hava kargo

çalışmalarına

motorların

açılmasının sağlanması.

kurulup desteklenmesi.
alması

yeni nesil

-Havacılık Endüstri İhtisas OSB'lerin kurulması ,

yaygınlaştı rı iması.

-Türkiye'nin

olması ,

yerleştirecek

turbo-prob

havaalanları

uçuşlarına

ile entegre edilmesi.

imkan veren
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fiUNGHEINRICH
Well worthwhi/e
Bölge Sorumlusu
Mustafa Becerik

- Şirketinizin kurumsal kimliğinden bahseder misiniz?
Jungheinrich , dünya sıralamasında en büyük 3 forklift üreticisinden
biri olup, işletme içi lojistiği alanında faaliyet gösteren ve merkezi
Hamburg'ta bulunan halka açık bir holdingtir. Ülkemizdeki Jungheinrich
istif Makinaları Ltd. Şti. % 100 Alman sermayesiyle Türkiye ofisi olarak
satış

ve satış sonrası hizmetler konusunda faaliyet göstermektedir.

Sektörümüzdeki diğer firmalardan farklı bir çizgide olan firmamız ,
genç, eğitimli ve detaylı bilgi ile donatılmış kadrosuyla güçlü bir satış
ve servis ekibine sahiptir.
Avrupa'da sahip
hedefleyen

olduğu

imajı

güçlü

firmamızın geniş

transpaletler, istif

makinaları ,

Türkiye

pazarında

ürün yelpazesinde , hidrolik ve akülü
akülü , dizel ve LPG 'li forkliftler, dar

koridor forkliftleri (reach truck) , yüksek irtifa istifleme
makinaları)

ihtiyacına

da mevcuttur. Akülü makinalarda
uygulanmaktadır.

makinaları

(sistem

ve sipariş toplama makinaları yer almaktadır. Standart

ürünlerimizin yanında müşteri
performans

da oluşturmayı

sağlayan

uygun özel üretim

bakım

makinalarımız

gerektirmeyen ve üstün
başarıyla

AC motor teknolojisi uzun süredir

Bu nedenledir ki , AC motorların üstün performansıyla akülü forkliftlerimiz, ülkemizde yoğun

olarak kullanılan dizel ve LPG yakıtlı forkliftlerin performansına ulaşmış , ilgili sektörlerin ( ilaç, sağlık , gıda
vs . ) tercihi haline
çevreye ve insan

gelmiştir .

Yeni

sağlığına duyarlı

tasarım

olarak dizayn

dar koridor forkliftinin de (reach truck)
önem veren

firmamız

Ayrıca

buluşunu

edilmiştir.

makinaları

lojistiğinde

yansıtarak ,

konusunda

raylı

tüm modellerde operatör emniyeti ve konforu üst düzeyde
çalışmaları

uzman firmalar

emisyon

yeni ufuklar

değerleriyle

etmiş firmamız

açmıştır .

tarafından yapılmaktadır .

Kaliteye

depo içi akülü makinalar ve özellikle de

sistem ve koridorlarda hareket

tel takip sistemi (Wire Guidance) gibi avantajlar sunarak

yönelik dizayn

düşük

Sektöründe birçok ürüne önderlik

yaparak depo içi

teknojik tüm yenilikleri ürünlerine

çok dar koridor yüksek irtifa sistem
sağlayan

dizel ve LPG motorlu forkliftlerimiz

liderliğini

uzun

yıllardır

serbestliği

sürdürmektedir.

sağlanmakta , makinaların

ergonomiye

..•

~

ıii

•

satış sonrası

Kaliteli ürün kadar önem arzeden

eğitimli

hizmetler konusunda da genç ve

teknik

personelimizle hizmet vermekteyiz . Güçlü ve orjinal
stoğu, bunların

yedek parça
ile tam

donanımlı

onarım ,

temini

gezici servis minibüsleriyle

bakım/

periyodik

müşteriden

bir

hızlı

şekilde

ve full servis hizmetleri

gelen talepler doğrultusunda

hızlı

ve etkin

verilmektedir.

Amacı , müşterilerin

verimli bir

bakım

merkezden

-

Firmanız

nerede? Pazar

şekilde karşılamak

sağlam

ve uzun vadeli

dostluklar kurmak olan

firmamızın

"Machines ,ldeas,Solutions"

sloganıyla

bu

yılki

misyonunu

getirmiş

Firmamız

pazarında

Türkiye

Firmanızın

satış

rekabetse! ortamda

uygulamış

stratejileri nelerdir? Sektöre

olduQu

vermiş

olduQunuz katma deQerden bahseder misiniz?

toplam

durumundadır.

satışta%

satış

ve akülü

Pazar

hedeflediğimiz satış

noktalara

payımız

15,09 akülü grupta ise%

26,85'tir.Bu görünen tablo içerisinde sene

başı

için

adeti ve Pazar payında istediğimiz

ulaştık.

2012 dönemi için genel hedefimiz daima bir önceki
daha fazla

satış

gelirsek ; önceden

yaşanan

artık müşteriler daha

satış sonrası

adedi olarak

belirlenmiştir .

sağlamış olduğumuz

Jungheinrich olarak
-

2011 için hedefledi('Jiniz

olduQunuz yenilikler nelerdir?

gruplarda pazar lideri

yıldan

sürdürmektedir

payınızı

,yeriniz

rakam belli mi? Forklift sektöründe Türkiye'ye

2011 için toplam

taleplerini tatmin edici , güvenilir,

pazarında kaçıncı sırada

Türkiye

yeniliklere

kötü tecrübeler sonucunda

bilinçli hareket ederek firmalardan

hizmet

alıp alamayacakları

konusunda

garanti istemektedirler. Bu konuda Jungheinrich
Satış

stratejimiz ; doğru

sonrasında

ekipmanı doğru işe

tecrübeli kadromuz ile

hizmetlerinde kendimiz ile
; sürekli bir

gelişme

yarışmaktır.

içerisinde

vermek,

Türkiye'nin

yaptığı yatırımlar

sonucunda, Türkiye'nin

satış sonrası

yedi bölgesine de servis hizmeti verebilecek bir kadro

bağlamda

ve alt yapı sayesinde bu garantiyi vermektedir. Bu da

Bu

olduğumuzdan

satış sonrası

hizmet kalitesi konusunda

çıtanın

rakiplerimizde bizim paralelimizde sürekli yenilenip

yükselmesini ve müşterilerin kaliteli ve hızlı servis

gelişerek

alma talebini

sektörde

olduğumuz

için

canlılık

ve verim

sağladığımız

hareketlilik olarak

katma

adlandırılabilir.

artışına

sebep

değer tartışılmaz

arttırmaktadır.
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- 2012 hedefleriniz nelerdir? Yeni projelerinizden
yatırımlarınızdan

ve

bahseder misiniz?

yönlendirilmesi konusunda teknolojik alt
oluşturduk. Şu
aracı

Şu

an ve gelecekte;

hizmet önem
bu

ve uygun olan

kazanmıştır.

doğrultuda

departmanında

bölümünü

hızlı

Jungheinrich Türkiye olarak

servis ve
geçen

satış sonrası

yıldan başlayarak

tamamladığımız

bir

göstermektedir. Bu

öncelikle sistemlerimizi

hizmetler

ve büyük bir

çalışma yaptık.

zaman içerisinde piyasada bulunan
artış

satış sonrası

artışları

geliştirdik ,

göz önüne alarak
bu

şekilde

yedek

parça müşteri talep analizlerini oluşturarak hem İstanbul
merkezimizde hem de home ofis olarak
araçlarımızda stoklamayı
Ayrıca

göre

kısmıdır.

Bu

yapılarak

yapılandırdık.

Bunlar çalışmalarımızın

yapılan çalışmalar

makinelerimizi alan
sağlıklı,

bölgelerimizde

müşterilerimize

ile

daha

amacımız
hızlı,

daha

daha uygun hizmet verebilmektir.
Herhangi bir kriz veya bu tarz beklenmedik

ekonomik
yılı

çalkantılar olmayacağını

ile birlikte sektörün makine

istikrar

yakalayacağını

% 10-15 lik bir

artış

ve her

ile devam

varsayarak ,2012

satışlarında

yıl

belli bir

ortalama olarak

edeceğini

söyleyebiliriz.

çalışan

optimum düzeyde tutuyoruz.

merkezimize gelen

araçlarımızın

yatırımı

Geçen

ekipmanlarımız

an ise 21 adet yeni transporter servis

yönlendirmelerini
bir

yapıyı

müşteri

bu taleplere

servis taleplerine
hızlı

bir

şekilde

- Pazara sunulan en son yenilik nedir?
Mart ayında Münih Almanya'daki ALLİANZ ARENA'da yeni EFG 4 Serimizin tanıtımı gerçekleştirilmiştir. EFG
tanıtımı

ziyaretçiler ve

basın tarafından

çok büyük ilgi

görmüştür.

Yeni nesil çevre dostu AC motor teknolojisiyle Jungheinrich ekonomik ve yüksek verimli olan yeni EFG serisini
piyasaya sunarak bir

başarıya

daha imza

atmıştır .
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Dengi ağırlıklı makinalardan sorumlu Üretim Müdürü

otomatik

Stefan Pfetsch, makinamızın

Türkiye'de bu alandaki

düşük

harcadığına

enerji

Energy" olarak

artık

yüksek performansta

dikkat çekiyor ve bunu "Pure

adlandırdıklarını

belirtiyor .

depolamanın

önemi daha da
gelişme

artmaktadır .

son derece

yavaş

ve

bu tür depolama sistemleri çok fazla

değildir.Ayrıca

bağlı

depolamanın

otomasyona

bir sistemi

özelliklerinden dolayı da her sektöre uygulamak
bazı

EFG 4 Serimizin
VDI

mümkün değildir. Özellikle gelişen lojistik ve depolama

özellikleri:

normlarında yapılan

testler sonucu yeni

sektöründe uygulamak zordur. Çünkü her

EFG 4 serisinde performans% 1O ve enerji kullanma

kulanacağı

verimliliği

göstermektedir.

% 13

artı.

Kablolama
kayıpları azaltıldı

Çeşitli

kısaltılıp

direkt

bağlanarak

enerji

ve ekipmanlar arası verimlilik arttırıldı.

seçenekler ile yandan Akü

palet

düşündüğümüzde

Operatöre göre ayarlanabilen kabin içi aparatlar

ve kurulumu

Geniş

daha fazla

bir

sürüş

kazanmıştır.

elde edildi.

görüş sağlanabilmesi

genişletilmiş

Asansörler ile

Ancak

ağırlıkları değişiklik

sektöre!

otomasyona

bağlı

bazda

depolama

sağlamaktadır .

değişimi

Otomasyona

sayesinde konforlu

ve

sistemleri firmalara büyük avantajlar

değişimi sağlandı.

sayesinde ekonomik ve güvenli akü

yapısı

müşterinin

bağlı

depolama sitemlerinin

kullanımı

medical sektörde büyük bir ivme

Her geçen günde bu tür depo projelerinin

için 40 mm

gündeme gelmesi de sektörümüz için olumlu gelişmeler

değiştirildi.

arasında

gösterilebilir.

Otomatik depolama sistemleri , ilk

yatırım

- Teknolojiyle paralel bir sektör olarak gittikçe

açısından

yaygınlaşan,lojistik,depolama

sektörler açısından tercih edilmemektedir. Ancak uzun

otomasyona

bağlı

raf sektörünün

bir sistemi ile

çalışması,

önemli rakamlar

tutması

maliyetleri

vade de işletme maliyeti açısından

üreticilere nasıl yansırfaydaları nelerdir?Bu konuyu

avantajlar

nasıl değerlendirirsiniz?

Hızlı

nedeni ile

baktığımızda

bazı

büyük

sağlamaktadır.

tedarik,

zamanında

teslim, az elemanla çok

iş

gücü , az risk ve az hata bu sistemlerin en büyük
Sektörümüzdeki

gelişmeler , gelişen

ihtiyaçlara göre sürekli
konuda öncelik
konularında

gelişerek değişmektedir .

zaman ,

ön plana

dünya ve

hız ,

vermesi durumunda, zaten süregelen

hataları, kayıp

maliyet ve kalite

maliyetleri ve gereksiz işgücünü ortadan

kaldırmaktadır.

çıkmaktadır .

Bütün bu

bütün bu ihtiyaçlara cevap

Bu

Tabii ki hedefimiz

bütün bu istekler doğrultusunda teknolojik gelişmeleri
sağlamaktır.

avantajlarıdır. Bahsettiğimiz

argümanları

ele

aldığımızda
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bütün dünyada Standard paket ve

Depo raf sistemleri konusunda dünyada ve Avrupa'da
ki başarısını , Türkiye ' de göstermek en büyük

paletlere göre düzenlenmesi de en büyük avantajlardan

hedefimizdir. Amacımız önümüzdeki yıllar içerisinde

biridir.

sektörün lideri konumuna gelmektir. Türkiye 'de ki
geniş servis ağımızla bir telefon kadar yakınınızda

Ayrıca

ihtiyac duyulan ürün , malzeme v.s gibi

argümanların

Dikkate

almamız

gereken en önemli husus

; ürün yapılarına göre sistemler oluşturmak değil ,
Standard sistemlere göre ürün dizaynı anlayışının

olduğumuzu

yerleşmesini sağlamaktır.

Tüm ürünlerimiz

Jungheinrich istif Makinaları San. ve Tic. Ltd . Şti ,

üretilmekte olup, 3 yıl firma garantimiz altındadır.
Kaliteli ürün yapımız ve ürün çeşitlerimiz ile sizlere

2005

yılının

son

çeyreğinde

depo ve raf sistemleri ile

ilgili ciddi

yatırımlarda bulunmuştur. Alemdağ'

binasında

da raf sistemi ile ilgili

da ki

departmanı nı kurmuş

lütfen

unutmayınız.

yurtdışındaki fabrikalarımızda

hizmet etmekten mutluyuz. Proje tasarımında , Türkiye'

de ilk ve dünyada da
hızlı

bir

sayılı

özel CAD

şekilde müşterimize

programı

ile

hizmet vermekteyiz.

olup faaliyetine başlam ı ştır .
Raflama, düşündüğünüzden daha önemlidir. Raflama,
etkinliğinizi optimize etmek için anahtar konumdadır.

Teknoloj ik üstünlüğümüzü siz değerli
hizmetine sunmak en büyük gurur

Jungheinrich size komple çözümler sunar. Jungheinrich
raflama ve istifleme araçlarını , birlikte çalışan bir

tonajdaki malzeme ile daha fazla yük taşıma avantajı
sağlamaktayız. Boya kalitemiz ile boyalı raf

sistem olarak görür . CAD
tasarımından ,

planlamasıyla

teslimine kadar, size uygun finansman

danışmanlığından ,

ülkedeki en

geniş müşteri

kadar bütün hizmetlere bir elden
F i rmamız

proje

servisine

ulaşabil i rsiniz .

bu alanda 50 yıldan fazla deneyime ve
depolama teknolojisinde know-how ' a sahiptir .

Profillerin

müşterileri mizin
kaynağımızdır .

değişik yapılarılarından dolayı ,

daha az

sistemlerimiz - 28 C ye kadar soğuk hava depolarında
kullanılmaktadır .
sağlamaktadır .

Bu da

müşterilerimize

fiyat

avantajı
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KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ
Hazırlayan: Anıl Kazancı

Hayatlarımızı

bir göz

etkileyen günümüz küresel ekonomik kriz, lojistik sektörümüzü nasıl bir etki yaptığı konusunda

atalım?

Öncelikle bu ekonomik krizin nereden ve nasıl çıktığına dair bir kısa bilgi verelim .
2008

yılının

Ekonomik
taşınmaz

rehinli

aylarında

son

ortaya

Bunalımıyla kıyaslanan

mal

satış

piyasasının

değer

aslında birçokları

küresel ekonomik kriz

ve

dünyanın

birçok ülkesini olumsuz yönde etkileyen , 1929 Dünya

bu kriz özellikle Eylül 2008

ayında

gözle görülür hale

kaybetmesi ve bunun sonucu olarak tutulu

kişisel iflasların artmasının

ya da mortgage)

Dünyadaki kriz
yaklaşımla ,

birden

çıkan

bu krizi

için net sinyaller veren ve tahmin edilen bir
aslında

lojistik sektörü için birçok

gelmiştir.

ABD'deki

satışlardaki(ipotekli satış ,

tetiklediği sanılmaktadır.

kargaşa oluşturdu .

fırsat sunmaktadır .

Basit bir

Reel sektör(finans

sektörü dışında kalan ve doğrudan mal üreten sektörlerin tanımı ... ) açısından bakıldığında işletmeler için
olumlu ve olumsuz etkiler yaratan küresel gelişmeler içinde bulunduğumuz lojistik çevrede birçok fırsatı
barındırmaktadır.

Lojistik yönetimi

aslında

bir kriz yönetimidir ve "her kriz

profesyoneller ile amatörleri
sunacaktır .

hak

ettiğiniz

ayıracak

fırsattır"

ve profesyonellere

sözünün içinde de bu gizlidir. Yani kriz gerçek

fırsatlar

Bugün dünyadaki ekonomik kriz sonuçta sizi , nerede
yere getirecektir.

olduğunuzu

ve kim

olduğunuzu sınayarak ,
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en büyük tüketim Pazar larında insanlar

harcamalarını kısmayı

düşünmektedir .

veya ertelemeyi daha fazla

Bu durum bu ülkelerde reel sektörlerin

büyük bir durgunluk ile

karşı karşıya kalacağını

göstermektedir. Örneğin , Reuters Haber Ajansının
ABD 'de 3P lojistik
yapan

firmaları

taşımaları

ve karayolu

şirketlerin CEO ' ları arasında yaptığı

araştırmada ,

bir

özellikle perakende, otomotiv, tekstil ve

maliyet indirimi talepleriyle lojistik şirketlerinin
çalmaya

başladığı

rekabet için
olmaktadır .

kapısını

kaydedilmektedir. Dikkat edin

kapısı çalınan

Bu , lojistik

yine lojistik

şirketler arasında

şirketleri

rekabet yok

demek

değildir.

olduğu

gibi rekabet var. Ancak, lojistik sektöründe

Lojistik sektöründe de her sektörde

rekabete, kimin daha
belirleyen bir

hızlı

yarış

ve daha güvenilir olduğunu
olarak

bakılmaktadır.

elektronik gibi lojistikte dış kaynak kullanan sektörlerde
büyüme beklentilerin en

Bu

yarışta şirketler

düşük

seviyeye

yıllardaki değişim

ve

lojistik sektörü

En öneml isi , lojistik

sektöründe bilgi teknolojileri
daha fazla

bulunmaktadır.

gelişme

açısından inanılmaz olmuştur.

kullanılmakta , iş

ve

rakiplerinin önüne taşıyacak bilindik

ama önemli birkaç çözüm
Son

düştüğü

artık

çok fazla

yapma biçimleri sürekli yenilenilerek

uzmanlaşmakta

ve

müşteriye

daha özel

hizmetler sunulmaktadır. Bunun için de yeni teknolojinin
kullanması şart

hale gelmektedir.

Esas olarak
Müşteri

" müşteri

memnuniyeti " ele

tatmini hele kriz

ortamında

alınmalıdır.

en üst düzeye

çekilmelidir . Yoksa size güvenerek birçok

sırrını

paylaşan müşteriniz

birden

bu belirsizlik

ortamında

bire sizden vazgeçebilir. Çünkü rekabet etmek için ,
var olmak için
görmektedir.

müşteriniz

sizi çözüm

noktası

olarak
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oluşturan

beklentileriyle

bir lojistik hizmet

ile güvene, işbirliğ i ne ve

dayalı yaklaşımlar

lojistik hizmet

sağlayıcıların

aldıkları başlıca

tedbirleri sizlerle

daha da önemli hale gelmektedir.

•
•

Şirket

Karlı

ayaklarımızı

yere sağlam basmak zorundayız. Yere sağlam
basmaktan

kastımız sağlam

bir finansal ve mali

disipline ihtiyaçtan söz etmekteyiz.

olmayan

müşteriler

yeni

·Şirketin

maliyetli hizmet

çeşitlendirmek

(petrol,

doğalgaz

diğeri kullandığımız

kiralama

planlarını

yaparak daha düşük

yapmak

veya
maliyet

satın

alma

kısıtlarını

fırsatlarına

dikkate alarak

gözden geçirmek ve gerekirse ertelemek veya iptal

vs .) gelir.
Bir

• Büyüme

pazarlık

alımları

ortaklık

odaklanmak

fiyatları

konusunda daha seçici

odaklanmak

başlıca

artan enerji

çalışmayı bırakmak

rekabet gücünün yüksek olduğu pazarlara

• Stratejik

Bunların başında

odaklanarak

olmak

tespit edip analiz etmek gerek. Lojistik sektörü için
şun l arı sıralayabiliriz:

ile

müşteriler

• Hizmet portföyünü

sektörün risk faktörlerini her zaman iyi derecede
risk faktörleri olarak

istiyorum:

düşürmek

·Tedarikçilerle yeniden
Ayrıca

verimliliğe

içi operasyonlarda

•Çalışılacak

çözümler için öncelikle kendi

paylaşmak

karşı

paylaşmaya

maliyetleri

Bahsettiğimiz

ekonomik krize

yapılarak

temin

araçlar döviz üzerinden

edilmişse ,

artan döviz

kurları

etmek
·Öz malların yeterli olmadığı durumlarda satın alma
dış

nedeniyle bu durum da karşımıza bir risk unsuru olarak

yerine

çıkmaktadır .

• Personel

kaynak

çıkarmak

kullanımına

odaklanmak

veya personele geçici bir süre

için ücretsiz izin vermek
Ortaya çıkacak olan bir diğer risk faktörü ise
lojistik hizmet

sağlayıcılarından

yine lojistik hizmet
erteleyerek nakit

beklentilerini

sağlayıcısına

ihtiyacını

şirketlerin

olan

bu borçlardan

artırıp ,

borçlarını
karşılama

düşüncesidir .

Son olarak Eye for Transport
son

çeyreğinde hazırlanan

tarafından

2008

yılının

"The European 3PL Market

2008 " raporuna göre Avrupa'da faaliyet gösteren

•

Müşteriler

ile

yapılan anlaşmaları

gözden geçirip

eldeki imkanlar dahilinde fiyatlarda indirim yapmak
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BAŞKANDAN ...
Lojistik Kulübü deneyimi ; önceden tahmin edilebilirliği olmayan , zor bir
sürece kalkıştığımız bir yolculuktu . Bu yolculukta , yol arkadaşlarımız da
destekçilerimiz de sık sık değişti. Süreçler değişti. Fakat fuarlar, etkinlikler,
toplantılar , görüşmeler ve birçok diyalog ile bana ve tüm ekibime oldukça değerli

anlar ve tecrübeler

kazandırdı.

Süreç yönetilen ve tecrübenin hayati derecede önemli olduğu bir sektöre
adım

atmadan önce böyle bir deneyim yaşamak benim adıma paha biçilemez

oldu. Dergimizin 1O.

Sayısını çıkarmanın

taşırken

gururunu

etkinliklerimizle

sektör - öğrenci arasındaki diyaloğu arttırmak istedik.
"Her nesil bir sonraki nesli ileriye
olduğumuz

inanarak

mirasçısı

sektör büyüklerimizin yönergelerinden ve önerilerinden en üst düzeyde

faydalanmak istedik. Nitekim bu konuda
diğer

taşır. " Sloganına

okul /kulüp - kurum/dernek

kişisel

ve kurumsal

duyarlılık

dayanışmalarını kıskandıracak

destekler

aldığımızı

söylemenin de abartı

inşa ettiği

sistem ve yapıyı anlamaya çalışırken, bu işin profesyonelleri olduğumuz iddiasını savunup; okulumuz

öğrencilerinin

olmayacağı kanısındayım .

olarak

Bizden önceki nesillerin

sektöre dönük tecrübe eksikliğini gidermek adına da birçok çalışmaya imza attık.

İsimlere ve kurumlara tek tek teşekkür etmenin , onları isimsiz kılıp mağrur destekçilerimiz olarak

anmaktan daha değerli olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden bu çalışma dönemi boyunca bizden desteğini
esirgemeyen herkese

teşekkür

ederim .

Yılda

ortalama 70

sürdürmenin

zorluğunu ,

kulüp için emek veren herkes bilir. Gönüllülük

uykunuzu da

paranızı

zamanınızı

da

öğrencinin katıldığı

ve sirkülasyon

da somut bir

gerektirir. Buna

rağmen

ve herhangi bir

aksaklıkla karşılaşmaması adına

Yılmaz

şahsım adına teşekkür

ikilisine

yönetmek

ölümle biten

süreci

tasarlamayı

çok fazla, söylemek istediklerim çok
gereksiz yere

elinden gelen tüm

lojistiğin hayatımızın
ustalaşmak

şeyle bölüşmek

yorucu bir iç disiplin

çabayı

gösteren Suat

gerçekleşmesi

Ademoğlu ,

Taner

da tecrübe etmek;

yoğun

fakat

doğru

her

alanında

her dakika ve her san iye bizimle

karşılığı

olmayan

değerde

bir deneyimdi. Sözlerim

yerde, doğru zamanda sözü bitirmek gerek ki yolumuz

uzamasın .

ediyorum. Tempoyu
yüzden

dayanan görevlerinizde

için kulüp deneyimi oldukça önemliydi. Fakat süreci

Kulüp faaliyetlerinde bizden sonra görev alacak tüm
oturduğunuz

esasına

ederim.

kavramak ve bu süreç yönetiminde
dışında ,

olmayan bir

bu okulda bu tarz faaliyetleri

bu konuda büyük imtina gösterip kulübün lokomotif organizasyonlarının

Doğumla başlayıp ,
olduğunu

varlığı

hızının düşük olduğu

düşürdüğünüzde

arkadaşların

daha fazla yoran tek

şey hayattır.

sandalyede dizleriniz size söyler. Yürürken beden iniz hala

koşmaktan , koşturmaktan

"yolunun

açık olmasını "

temenni

Bunu en fazla dinlenmek için

sıcaktır , ağrıyı

hissetmezsiniz. Bu

ve yorulmaktan korkmayan nesiller olmak dileğiyle , sevgi ve

saygılarımla ...

İ.Ü . LOJİSTİK KULÜBÜ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Alper C. Hatipoğlu
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KUNYE
EDiTÖR
Taner YILMAZ
taneryilmaz_@windowslive.com
DERGi EKiBi
Dilara ÖZDAG
Esma KAYA
Sena OLGUNSOY
Ebru TAŞBAŞ
Anıl KAZANCI
Aydan ARDA
Umut ÇINAR
Serhat İLERİ
KAPAK
Oğuz KAYAR
DERGi TASARIM
Burhan KARTALMIŞ
YÖNETiM KURULU BAŞKANI
Alper Cihan HATİPOGLU
GENEL KOORDiNATÖR
Suat ADEMOGLU
BASKI
HAT BASKI SANATLAR!
Litros Yolu 2. Mat. Sit. ZA 5 Topkapı - İstanbul
Tel: 0212 613 75 96
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Jungheinrich istif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ekşioğlu Mahallesi Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47 34794 Alemdağ - lstanbul I Türkiye

Tel: +90 (216) 312 47 07 pbx - Faks: +90 (216) 312 47 08
info@jungheinrich.com .tr - www.jungheinrich.com.tr

fiUNGHEINRICH
in es.

Solutions

UNO Eğitim, Danışmanhk ve
Araştırma Merkezi
Büyükdere Cad. Lati Lokum Sok. Elbir İş Merkezi No 1/ 4 Mecidiyeköy-İstanbul
Tel.: +90 212 217 57 41 (pbx)
Fax: +90 212 217 57 44
Email: info@und.org.tr
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