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Lojistikte eğitim alanında atılımlarla dolu bir yılı geride
Gerek okulumuzda gerekse lojistik eğitimi veren
birçok kurumda ileriye dönük, öğrencileri tribündeki
yerlerinden sahaya indirmeyi amaçlayan birçok adım atıldı.
Bunlardan en sevindiricisi lojistik eğitimi veren kurumların
başında gelen okulumuzun akademik kadrosu yavaş yavaşta
olsa artık eğitimini "lojistik" alanında almış kişilerden
oluşmaya başlamıştır. Biz bu yolu bir bayrak yarışı olarak
görüyoruz. Okulumuzun kurulması ve bugünlere gelmesinde
yadsınamayacak derecede büyük katkıları olan sektörün ileri
gelenlerinin bayrağı eğitim konusunda akademisyenlere
devrediyor olması herkes adına sevindirici bir gelişmedir.
bıraktık.

Kurulu

E. Eser Durmuş,
Özge Gizem Kaya,
Özgür Günal,
Mehmet Erdoğan,
Burak Deligönül,
Rıfat Can Barutçugil

•
Yazıları

ile

katkıda

geride

bırakırken

•
Yayın

Yılı

İşte tamda bu gelişmelerin paralelinde 7 senedir

kulübümüzün yıllık yayın organı olan "Logistical" 8.
sayısı ile bu atılımlara bir yenisini eklediği kanaatindeyiz.
Gerçekleştirilen söyleşilerin, araştırmaların ve yazılan makalelerin
büyük kısmında salt bir söyleşiden çok öğrencilerimizin
yorumlarını, katkı ve fikirlerini bulabileceksiniz.

bulunanlar

Sibel Can,
Döndü Hırçın ,
Aysel Tüccar,
Tugay Ögrü,
Damla Adil,
Uğur Sak

Baştan
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sona en büyük amacımız; yalnızca alıntılardan
oluşan, renksiz bir okul dergisi yerine, basım ve özellikle içerik
olarak ortaya koyduğu fark ile dikkat çeken ve öğrencilerin
yorumları ile kendi çizgisini oluşturmuş, "karakterli" bir
dergi yaratmaktı. Bu değişimin öncüleri olabilmek adına
elimizden gelenin en iyisini yaptığımız inancındayım .
Dergimizin ortaya çıkmasında; yardımlarını hiçbir zaman
esirgemeyen Sn. Yar. Doç. Özgür Karagülle ve Mehmet
Oğuz'a, başından sonuna dek harika bir iş çıkaran yayın
ekibime, manevi desteğini her an hissettiğim Kübra Alkurt'a ve
tecrübesi ile bana yol gösteren eski Genel Yayın Yönetmenimiz
Sn. Duygu Ağca Bağıröz'e teşekkürlerimi sunuyorum.
Kubilay ŞAYAK
Logistical Editörü
kubilaysavak@gmail.com
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1O. Ulaşt1rma Zirvesi
Sayfa Yapıldı ..

8

17 Milyon Euroluk Dev

Sayfa Akvaryum ... Turkuazzo

13
Sayfa

Marmaray
Projesi

TRANSPORTATION Ul AŞ T1 RMA
FORU M Ş URA SI
SEPT.27. OCT.01 2009 27 EYLÜL . 01 EKİM 2009
~--- İSTANBUL ---~

6 Başkan'dan

17 Uzman Gözüyle

24 Uzman Gözüyle

2009 değerlendirmesi

Sivil Havacılıkta Proaktif Uçuş
Emniyeti Yaklaşımı ...

Sektörün içinden global ölçekte
büyük oyuncular çıkarmak
vizyonuyla faaliyetlerini
yürüten UNO de bu gereklilikten
yola çıkarak 'önce eğitim '
demektedir.

8 Turkuazoo
17 Milyon Euroluk Dev

18 Röportaj

Akvaryum..

İlk Türk forwarder olan KTT

konteyner taşımacılık A.Ş
nin sahibi Sibel Metin Ney ile
görüştük.

12 ADR Konvansiyonu
İmza tamam, ya gerekçeler..

26 NABUCCO
Hazar ve Ortadoğu'nun
Avrupa'ya Açılan

22 Sel Felaketi

Vanası:

Çağatay Nakliyat 'ın 9 Eylül

13 Marmaray
Büyük Projenin işlemesi için en
önemli unsurlardan biri olan
Lojistik süreçlerini merak ettik
ve inceledik ..

2009 tarihinde meydana gelen
selde 3 trilyona yakın kayıbı
var...

28 FERRARİ
Kırmızı Ayrıcalık

30 TAN/TiM
Takograf

18
Kad~n ~li Değen Sektör:
3Sayfa2 Sanat Eseri
Sayfa LOJiSTiK

46 Hergün 60 Milyon Dolar

31 Mezunlartmızdan

39 İBB

46 Para TaşımaCiliğı

Mezunlarımızdan

Duygu Ağca
ile yaptığımız söyleşi..

LOJİSTİK DESTEK MERKEZİ

ERKARMORED

32 İNCELEME

40 ÇEVRE

49 ÇAUŞTAY

Yeşil Lojistik

Und Stratejik Hedefler Çalıştayı

42 FNSS

S

Uluslararası Savunma
Sistemleri tedarik ve
Taşımalarında Bir Türk
Firması ...

Çalışmalar 2009'da hız

Taşımacıliğı: BERGEN

Sayfa sokakta

Sanat Eseri taşımacılığında 32
yıllık deneyimi olan BERGEN'i
inceledik ..

36 SERTRANS
Sertrans SOO'e yakın çalışanı,
200 araç, 30.000'i kapalı
200.000 m2 hacmi ile hizmet
vermektedir.

Sn. Mehmet Oğuz'dan
Liman işletmeciliğinde bilgi
Otomasyon Sistemi Yazılımı
VPORT hakkında bilgi aldık. ..

kazandı ...

s1
4S RO-LA

37 VPORT

0 LOJİSTİK KULÜBÜ

TCDD bir hayali gerçekleştirdi
ve "Yürüyen Yol" olarak da
adlandırılan Ro-La taşıma
hayata geçirildi

KÜLTÜR SANAT

Dünya denizcilik tarihini
değiştirebilecek nitelikte ve
büyüklükte olduğu tüm yetkili
çevreler tarafından kabul gören
Yenikapı Buluntu/afi"

s3

KÜLTÜR SANAT

Borusan Filarmoni Orkestrası

10. Ulaştırma
1O. Kez yapılan

Ulaştırma Şurası

urası

bu yıl ilk kez
düzeyde gerçekleştirildi. ..

uluslararası

n son 8-10 Haziran 1998 tarihinde
Ankara'da düzenlenen
9. Ulaştırma Şurası, 2009 yı- r - - - - lının 27 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında İstanbul Haliç
Kongre Merkezinde lO'uncu
kez düzenlendi. Bu yıl yapı
lan Ulaştırma Şurasını diğer
şuralardan ayıran en önemli
TRANSPORTATION U LA S
, T1 R M A
özellik ilk kez uluslararası düFORUM ,SURASI
zeyde yapılmasıydı.
SEPT.27 - OCT.01 2009 27 EYLÜL- Ol EKİM 2009
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Akademisyenler ve bürokratlar da katıldı...

L _ __ _ _ _ _

İSTANBUL

masını sağlamak adına Ulaştırma

ğunu söylemesi 1O 'uncu Ulaştır
ma Şurasının ana gündem maddesini oluşturmaktaydı. Bunun yanı
sıra, ileride karşılaşılması beklenen
sorunların çözümü yönünde önceliklerin belirleneceğini , komşu
ülkeler ile olan ortak önceliklerin

Şurası

belirleneceği, işbirliği çabalarının

Ulaştırma modlarının ve haberleş
me altyapılarının teknolojik geliş
meler neticesinde değişkenlik göstermesi sonucu, Türkiye'nin bu
alanda gelişmelerden uzak kalmamak ve olması gereken yerde ol-

zandı.

ile ilgili çalışmalar hız kaBu nedenle şuranın hazırlık

aşamasında başkanlığını Ulaştır

ma Bakanlığı' nın üstlendiği , akademisyenlerin ve bürokratların
katılımıyla çalışmalar başladı.

Binali

Yıldmm:

Yeni projeler

gelişti/meli ...
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın dediği gibi; "2023
Cumhuriyet' in kuruluşunun 100.
yılında ayrıca böyle bir şuranın en
az on beş yıllık bir zaman dilimi
içerisinde ulaştırma ve haberleş
me ihtiyaçlarını belirlemek" oldu4

artacağını

ve yeni projelerin geliştirilecek olması da gündem alt
maddelerini oluşturmaktaydı.
Karayolları, demiryolları,

denizyolları, havayolları; iletişim sektörlerinin altyapı, üstyapı, regülasyon ve Ar-Ge çalıştaylar;, kentiçi
ulaşım sektörünün altyapı, üstyapı
regülasyon çalıştayları ile intermodal taşımacılık sektörünün de çevre, güvenlik, lojistik ve boru hatları çalıştayları olmak üzere 28 çalıştayla katıldığı şurada 32 adet de
panel organize edildi. Ulaşım ve

iletişim sektörlerini kapsayan yaklaşık 100 bin
sayfalık doküman hazır
lanırken şura sonunda 3
bin sayfa daha doküman
hazırlandı.

Şuradan

notlar:

Şuranın

ilk günkü açılış
yapan Baş
bakan Recep Tayyip
konuşmasını

Erdoğan, 2023 'e kadar
350 milyar dolarlık ulaş
tırma ve iletiş im altyapı yatırımları gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti. Ayrıca Cumhuriyet döneminin başlarında demiryolu ağı
nın genişletilmesine önem verildiğini ancak daha sonraki yıllarda
bu önemin verilemediğini ve diğer modlara ağırlık verildiğini söyledi. Tüm bunların yanında son

yıllarda ulaştırma modları arasın

da dengenin sağlanmaya çalışıldı
ğını belirterek, hem denizyolunda
hem havayolunda hem de demiryolunda önemli gelişmeler olduğunu kaydetti.
Ulaştırma Bakanı

Binali Yıldı
rım ise; şurada 25 yılın perspektifinin kurgulandığı belirtip, deği
şen koşullar da ulaşım modlarının
sorunlarını gözden geçirdiklerini
söyledi. Ayrıca temel amaçlarının
ulaştırma unsurları arasında dengeyi sağlamak, yüksek kaliteli gü-

venli bir ulaşım hizmeti sunmak,
sürdürülebilir kalkınmaya destek
amacıyla ulaşımı diğer modlara da
kaydırmak, kombine taşımacılığı destekleyerek koridorlardaki tı
kanıklığı açmak olduğunu sözlerine ekledi.
Açılış konuşmalarının ardından
başkanlığını Ulaştırma Bakanı

ne ihtiyaçları olduğunu belirterek,
Bulgaristan'da planlanan Bulgaristan Ulaştırma Entegre Projesi'nin
Türkiye için de çok önemli olduğunu ifade eden Tsverkov,
Avrupa'ya giden 1O ulaştırma koridorunun 5'nin Bulgar topraklarından geçtiğini kaydetti.

Türkiye - Musul Hattı

Binali Yıldırım' ın yaptığı "Bakanlar Orurumu"na geçildi. Bakanlar Oturumuna Danimarka Ulaş
tırma Bakanı Lars Barfoed, Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı
Dr. Jobarah Al-Suraisry, Bulgaristan Ulaştırma Bakanı Alexandar
Tsverkov, İran Ulaştırma Bakanı Hamid Behbahani, Bosna Hersek Ulaştırma Bakanı Bozo Liubic, Irak Ulaştırma Bakanı Abdulcabbar İsmail ülkelerinin ulaştır
ma politikalarını anlamlar.

Irak Ulaştırma Bakanı Abdulcabbar İsmail konuşmasında; Irak' ın
büyük bir işgal altında olduğunu
ve tüm alt yapı sistemlerinin zarar
gördüğünü ifade ederek, sistemlerini iyileştirmek için uğraştıklarını
ifade ederek, hedeflerinin MusulTürkiye arasındaki 500 kilometreden fazla uzunluğa sahip demiryolu hattının tamamlanması olduğu
nu ve Gaziantep den Bağdar' a demiryolu ile bağlantı kurmak istiyoruz dedi.

Bulgaristan ve Türkiye

Boru Hattı

Bulgaristan Ulaştırma Bakanı Alexandar Tsvetkov, ulaştırma konusunda hedeflerinin gerçekleşme
sinde bütün Balkan ülkelerinin
ve özellikle Türkiye' nin desteği-

1O. Ulaştırma Şurasında en ilginç
not, bir gazetecinin İran Ulaştır
ma Bakanı Hamid Behbahani'ye
sorduğu soruydu. Gazeteci "Bölgenin en büyük gaz üreticisi ol-

Taşımaetlığı

manıza rağmen

neden Nabucco
Projesi'nde yer almadınız, yoksa
bu projeye diğer ülkeler tarafından
davet mi edilmediniz" sorusunu
sorduğunda bakan cevabı Ulaştır
ma Bakanı Binali Yıldırım'ın vermesini istedi. Sözü alan Binali Yıl
dırım "Nabucco bir ülkenin değil,
Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan
Kuzeye herkesin paylaştığı bir insanlık ve evrensel barış projesidir.
Şüphesiz İran'ın bu proje dışın
da olması asla ve asla beklenemez.
Hoş geldiniz Nabucco'ya" sözleriyle karşılık vermesiydi.
Tüm bu ayrıntıların birleşimi sonucu ortaya çıkan 10. Ulaştırma
Şurası güzel şekilde sona erdi. Arı
cak bundan sonraki temennimiz
şuranın yapılması için uzun sürelerin geçmesinin beklenmemesidir. 9. ile 10. Şura arasında hemen
hemen 11 yıllık bir ara dönemi
var. Bu yüzden teknolojik yenilikler ve ulaştırmadaki gelişmelerin
daha iyi tayin edilmesi için şuralar
arası uzun zaman aralıklarının olmaması gerekmektedir. O
TugayOgrü

s

2009'da yaşadıklarımız ...
2009 yılı içerisinde tüm dünyayı
etkisi altına alan küresel kriz bir çok
sektöre olduğu gibi lojistik sektörüne
de büyük darbeler vurmuştur.
Krizin etkisini azaltmak ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak
amacıyla Eylül ayı içerisinde düzenlenen Ulaştırma Şura'sı ile birtakım kararlar alınarak sektörün geleceği tartı
şılmıştır. Türkiye'nin 2023 perspektifi göz önüne alınarak havayolu, denizyolu, karayolu ve demiryolu arasında
ki entegrasyonun büyütülmesi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Bu yıl yaptıklarımıza gelince ...
Sektörün geleceğine ve gelişimine
katkıda bulunmak amacıyla UND tarafından kurulan Öğrenci Çalışma
Grubuna katıldık. Türkiye de ki tüm
lojistik öğrencileriyle iletişim kurak
grubu geneişletme çalışmalarına katkıda bulunduk.
8. dönem yönetim kurulu olarak
ilk iş olarak okulumuz öğrencileri ile
kahvaltı organizasyonunda buluşarak
hedeflerimizi anlatma imkanı bulduk.
'Denizyolu Taşımacılığı Günü' ile

faaliyetlerimize başlayarak, ülkemiz
için önemli projelerden biri olan Marmaray konulu 'Demiryolu ve Marmaray' etkinliklerimizi yoğun katılımlar
la gerçekleştirdik.
Okulumuza yeni gelen arkadaş
larımız için 'UND Sektör Tanıtım
Günü'nü gerçekleştirerek sektörün
tanıtımına katkıda bulunduk. Kariyer günlerinin kapsamını değiştirerek
şenlik havasına dönüştürdük ve işlet
melerin insan kaynakları odaklı yöneticilerini öğrencilerimizle buluştur
duk.
Bu yı l ilkini düzenlediğimiz proje yarışması ile lojistiğe ilgi duyan öğ
rencilerin bilgilerini ve projelerini anlatma imkanı bulacakları ve sonunda
ödül alacakları bir organizasyon gerçekleştirdik .

Her yıl düzenli olarak çıkan Logistical dergisini çok farklı ve kapsamlı
konularla besleyerek 1O Mayıs 201 O
tarihinde gerçekleşen 'Boru-Enerji
Hattı Taşımacılığı' konulu zirvemize
yetiştirerek sektör yayınlarına bir yenisini daha ekledik.

Lojistik Kulübü
Yönetim Kurulu
Samet Civan

Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu Müdürü Prof Dr. Hayri ÜLGEN,
Müdür yardımcılarımız Özgür IG4RAGÜLLE ve Ergün EROGLU'na,
fikirlerini bizle paylaşmaktan hiçbir
zaman çekinmeyen Tarık BİRGÖ
REN ve tüm öğretim görevlilerine
vermiş oldukları desteklerden dolayı
teşekkür ederiz.
Tecrübelerini ve desteklerinizi her
zaman yanımızda hissettiğimiz UND
Başkanı Tamer DİNÇŞAHİN, UND
İcra Kurulu Başkanı Mine IG4YA ve
tüm UND üyelerine, UTİIG4D Baş

kanı Kosta SANDALCI,

Düzenlemiş olduğumuz yarışma
nın, lojistik okuyan arkadaşlarımıza
lojistik sektörü için düşüncelerini, fikirlerini bir projede paylaşmalarına
fırsat verdiğimiz için ve lojistik eğiti

mi veren üniversiteler içinde ilk olmasının mutluluğunu ve gurunu yaşadık.
Yarışmaya katılım
şilik
6

gruplar halinde

en fazla üçer kigerçekleştirildi.

UTİIG4D

Genel Müdürü Müjdat MANDAL' a,
faaliyetlerimizde yer alan tüm şirket
lere ve katılımcılara, kulüp için mesais ini eksik etmeyen tüm arkadaşla
rıma Lojistik Kulübü Yönetimi adına
teşekkürlerimi sunarım.

Hayallere Yol Açtık ...
İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü olarak bu sene yeni bir etkinliğe imza atıp, Omsan Lojistiğin desteğiyle PROJE YARIŞMASI düzenledik. Proje yarışması düşüncesi kulübümüzün dönem başında yapmış
olduğu toplantı sırasında ortaya çık
mıştır. Artık lojistik sektörünün, lojistik eğitimi alan bizleri dinlemek istemesinden doğan bu düşünceyi bizlerde biraz daha genişleterek bir yarışma haline getirilmesini sağladık.

Başkanı

Proje Yar1sması

Çeşitli üniversitelerden katılım gös- eğitim, ikinci gruba netbook bilteren gruplar, taşıma modları, teda- gisayar ve UTIKAD' dan eğitim,
rik zinciri, depolama ve lojistikte bi- üçüncü olan gruba ise Kemer'de 3
lişim teknolojileri konularından birini gece 4 gün tatil ve UTIKAD'dan
seçerek, projelerini hazırladılar.
eğitim verildi.
Yoğun katılımın olduğu yarışma

da, yapılan başvurular öncelikle okulumuz akademisyenleri tarafından
oluşturulan bir komisyon tarafından
ön elemeye tabi tutuldu.
Ön elemeyi geçen gruplar 30 Nisan' da düzenlenen finalde projelerini sunmaya hak kazandılar. Başarılı
olan ilk üç grup final gününde Omsan Lojistik' ten, Uluslar arası Nakliyeciler Derneği (UNO)' den, Uluslararası
Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD)' dan ve okulumuz akademisyenlerinden oluşturu
lan jüri tarafından belirlendi. Yarışma
nın ödülleri olarak; birinci olan gruba
dizüstü bilgisayar ve UTIKAD'dan

UNO tarafından bu sene kurulan
lojistik bölümünde okuyan öğrenci
lerden oluşan öğrenci çalışma grubu da ilk üçe giren yarışmacılarımı 
zı unutmadı. 5 Mayıs' da Ankara' da
düzenlenen; Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM ve daha birçok devlet kademesindeki ki şinin yanı sıra, sektörün önde gelen yöneticilerinin katıl
dığı zirvede, yarışmacılarımıza başarı
sertifikası ve plaket verildi.
Geride bıraktığımız proje yarış
her sene düzenleyerek geleneksel hale getirmeye çalıştığımı
zı belirtip, yarışmada dereceye giren
arkadaşlarımızı tebrik eder, hayatlarında başarılar dileriz.
masını

Güven verir.
Değer katar.

..
TUVTURK ile Avrupa

www.tuvturk.com.tr

yolları açık!

Yola Elverişlilik Muayene Hizmeti
••
TUVTURK istasyonlarında!
Avrupa ülkelerine yük taşımacılığı yapan araçlarda bulundurulması zorunlu olan Yola Elverişlilik Belgesi'ni alabilmek için gereken
muayene hizmetini, 19 ildeki 23 yetkili istasyonumuzdan alabilirsiniz. Detaylı bilgi ve muayene randevusu için 0212 444 8008 numaralı
telefondan TÜVTURK Çağrı Merkezi 'mizi arayabilir veya www.tuvturk.com.tr adresindeki İnternet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Yola Elverişlilik Muayenesi Hizmeti Vermeye Yetkili İstasyonlanmız
Adana Afyon
Aksaray
Ankara -

Yola

Seyhan
Merkez
Merkez
Gölbaşı

Antalya

-

Yeşil bayır

Balıkesir

-

Bandırma

Bilec ik
Bolu

- Bozüyük
- Merkez

Elverişlilik

E l verişl i l ik

Eskişehir

Merkez
Merkez
Keşan

-

Merkez

Hatay
İstanbul

-

Merkez

- Çatalca
İstanbul - Dudullu
İstanbul - Pendik

İstanbul -

Silivri
- Sarnıç
Kayseri - İncesu
Konya - Merkez
İzmir

- Merkez
- Çorlu
Zonguldak - Ereğli
Mersin

Tekirdağ

Muayene Hizmet Tarifesi
Kamyon, Çekici ve Tanker

Hizmet
Yola

Denizli
Edirne
Edirne

Muayene Hizmeti

Periyodik Araç Muayenesi ile birlikte
Yola Elverişlilik Muayene Hizmeti

alınan

Römork ve Yarı Römork

84.37 TL

63.1 3 TL

42.18 TL

31.56 TL

Fiyatlara KDV dahildir.
YOLA ELVERiŞLiLiK MUAYENESi: "Yola Elverişlılik Muayenesi"nın yapılabılmesı ıçın ilgılı araca aıt geçerli bir periyodik araç muayenesınin bulunması ön şarttır. • "Yola Elverışlilık Muayenesı'"nde kusur tespit edilen araçlar 10 gün içmde
kusurlarını gidererek geldiklerinde, 2. muayenelerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilirler. • Tek başına UYola E lverişlilik Muayenesi" yapılması halinde, o araç için belirlenen araç muayene ücretinin %50'si oranında ücret alınmaktadır.
• Periyodik, tadılat ve zorunlu muayene işlemi esnasında "Yola Elverişl ilik Muayenesı" yapılması halinde, o araç için belirlenen araç muayene ücretinin %25'i oranında ücret a l ınmaktadır. • Periyo dik, tadilat ve zorunlu muayeneler ile birlikte
"Yola Elverişl ı lik Muayenesi" talep etmiş araçlardan periyodik, tadilat veya zorunlu muayeneden geçemeyenlere ~Yola Elverişlilik Muayenesi" yapılamaz. Bu araç sahipleri kusurlarını gidererek muayene tekrarına geldiklerinde tekrar
"Yola Elve rışlilik Muayenesi"' talebınde bulundukları takdirde, ilgıh araç grubu içın belirlenen araç muayene ücretinin %25'i oranında ücret alınmaktadır.

TUVTURK

ıuv ®

olan 5 000 000

it su özel bir

anlaşma

ile şehir şebekesinden sağlandı.Yurtdışın
dan getirilen özel makineler sayesinde tatlı su,tuzlu su ve oksijen, su ile birleştirilerek
akvaryuma salındı. Balıkların doğal ortamı
nın sağlanması için gerekli olan deniz tuzu
İsrailli bir firma tarafından Kızıldeniz'den
elde edilip düzenli olarak Türkiye'ye gönderilmekte. (20 ton/ay) Akvaryuma 12 ay içinde 1 000 000 ziyaretçi gelmesi bekleniyor.
Avrupa ve Asya'dan Balıklar İstanbul'da
Marinescape firması, Forum istanbul'a getirilen tuzlu su balıkları için Sri Lanka'dan Hicom lnternational (Aquaculture); Tayvan'dan
Fred Fan Aquatics; Hollada'dan ise De Jong
Marinelife B.V. firmalar ileı; tatlı su balıkları için ise İngiltere'den Neil Hardy Aquatica
Ltd . ile çalıştı. Bu firmalar sipariş edilen balıkları özel ekipmanlarla zarar vermeden ya kalayıp istenilen yere nakliyesini sağlıyor.
Ayrıca balıkların yolda göreceği zararlar için

ise sigorta yapılıyor. Balık
lar yakalandıktan sonra sağ
lık kontrolleri yapılıp gerekli belge firma tarafından ih raç edilecek ülkeye yollanı
yor. Onay alındıktan sonra
ise nakliye başlıyor. Bu proje de sevkiyatın bir kısmı havayolu ile; bir kısmı ise karayolu ile gerçekleştirilmiştir. Bunun sebebi balıkların nakledildiği tankların büyüklüğü
dolayısıyla

havayolu navlununun yüksek olmasıydı. Balık
ların taşınması sırasında tanklara bağlı özel bir pompa ile
su devir daimi ve sudaki oksijen oranı sürekli kontrol altında tutuldu. Balıklar yolculuklarını aldıkları ilaç sebebiyle yarı baygın halde, beslenmeden tamamlayabildiler.
Turkuazoo'ya getirilen

bazı

canlı

türleri Türkiye'd e
bir ilk olduğu
için gümrük uy-

gulamaların-

da bundan sonra bir emsal teş
kil edecektir.
Doğru

verilen beyanlar ve
gümrük müsteşarlığının da
yardımıyla sınır kapılarında

hiçbir problem yaşanmamış;
gereksiz beklemelere mahal
verilmemiştir. Bu proje kapsamındaki tek gümrük sorunu
yalnızca bir şoförün vizesi ile
ilgili probleminden kaynaklanmıştır. Hatta gümrüğümüz
yurtdışından getirilen camlar, balıkların beraberindeki su tankları ve ihtiyaç duyulan kimyasallar için vergi mu-

afiyeti sağlamıştır. Ancak canlı hayvan ithalatındaki standart vergiler tahsil edilmiştir.
Bu proje, Türkiye için balıkların yakalanmasından
Bayrampaşa'ya ulaştırılma
sına

kadar A'dan Z'ye bir ilktir. Bu kapsamlı operasyon
gerek gümrük gerekse lojistik bağlamında önemli bir örnek olmuştur.
O
Yayın

Kurulu
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ADR Konvansiyonu
imza Tamam! Ya Gerekleri?
ehlikeli yüklerin taşınması, her dönemde özen gösterilmesi gereken
özel bir takım düzeneklerin varlığı
nı ve ayrı bir taşıma sistemi gerekli kıl
mış tır. Tehlikeli maddelerin hayatımı
zın vazgeçilmez unsurları olması ve yıl
lar boyunca karayolu taş ımasında artış
göstermesi itibariyle, bu taşıma türünün belli ve uluslara rası kabul görmüş
esaslara bağlanması ihtiyacını ortaya
koymuştur. Bu vesileyle Tehlikeli Yüklerin Karayoluyla Uluslararası Taşınma
sına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR),
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonu (UNECE) tarafından düze nlenmiş, 30 Eylül 1957 tarihinde
Cenevre'de imzalanarak 29 Ocak 1968
tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

T

Anlaşması, belli istisnalar dış ın
da anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi koşuluyla, karayolu araçlarıyla
uluslararası tehlikeli yük taşımacılığına
imkan sağlamakta ve bir ülke nakliyecisinin diğer ülkeye tehlikeli yük taşım a
sına izin vermektedir.

ADR

Söz konusu anlaşmaya bugün 46 ülke
üye taraftır.

ADR

Anlaşmasının amaçları

şunlardır;

• Karayoluyla uluslararas ı
ta güvenliğin artırılması,

taşımacılık

• Tehlikeli yüklerin taşınmasına i li ş
kin Birleşm i ş Milletler tavsiyelerine dayanarak tehlike atıklar dahil olmak üzere; tehlikeli maddelerin sınıflandırılma
sı, paketlenmesi, etiketlenmesi ve test
edilmesine ili şkin hükümlerin, diğer taş ıma biçimleri (deniz, hava, demiryolu)
ile uyumlu bir şe kilde ortaya konulması
Karayoluyla tehlikeli yük taşı ya n
ve işleyi ş i
ne yönelik şartların belirlenmesidir.

•

araçların yap ımı, donanımı

Uluslararası

taşımalarda üye ülkeler
uyumun sağlanması ve Avrupa Birliği içerisinde serbest ticaretin kesintisiz işlemesi amacıyla ADR
Anlaşması ' nın A ve B Ekleri, AB tarafından da kabul edilmiş bulunmaktadır. Anlaşma, AB'ye üye ülkelerin roprakları üzerinde gerçekleştirilen tehlikeli yük taş ımalarının düzenlenmesi-

arasında
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22 Mart 201 O'dan sonra Konvansiyonu
taraf olmamız, Türkiye'nin AB ve uluslararası kuruluşlar ile bütünleşmesine
katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin ADR
Anlaşması'na taraf olmasıyla birlikte
hem uluslararası hem de yurt içi taşı
malarında tehlikeli yük taşıması uluslararası standartlarda ve çok daha güvenli yapılacaktır. ADR Konvansiyonu'na
bağlı olarak da 31 Mart 2007 tarihinde
Türkiye'nin yeni Karayoluyla Tehlikeli
Madde Taşıması Yönetmeliği yayınlan
mış olup, 01 .01.2011 tarihinden itibaren aksi bir durum olmadıkça uygulama başlayacaktır.
ADR Konvansiyonu' nun işverenlere
yönelik pek çok yükümlülükleri bulunmakla birlikte, bundan böyle tehlikeli
madde taşımalarına yö nelik olarak bir
dizi tedbiri zorunlu kılacaktır:
1- Tehlikeli Madde Güvenlik Danış
(DGSA) istihdamı gerekmektedir. Güvenlik Danışmanlarının eğitim
ve sınavlarına yönelik mevzuatsal altmanı

nin temel dayanağı olarak kabul edilmektedir. Tehlikeli eşya taşımacılığına
üye ülke yasalarının uyumlaş tırılma
sına yönelik olarak çıkarılan 21 Kasım
1994 tarih ve 941551 EC sayılı Konsey
Direktifı ,

ADR Anlaşmasının 1 Ocak
1997 tarihinden itibaren AB'ye üye ül-

kelerde uygulanmasını zorunlu kılmı ş
tır. Esasen, bir ülkenin ulusal mevzuatının uluslararası mevzuattan ayrı güncellemesi de gerçekçi değildir. Bu ülkemiz için de geçerlidir. Aynı zamanda
ADR Konvansiyonu da AB Müktesebatının bir parçasıdır.
Anlaşmanın A ve B ekleri 9 Bölüm halinde aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir;

Ek-A
Bölüm 1- Genel Hükümler
Bölüm 2- Sınıflandırma
Bölüm 3- Tehlike Madde Listesi, sınır
lı miktarda paketlenmiş tehlikeli maddelere ilişkin özel hükümler ve istisnalar
Bölüm 4- Paketlerin, IBC'lerin, Büyük
Paketlerin, Tankl arın Kullanımı
Bölüm 5- Sevkiyat prosedürleri
Bölüm 6- Paketlerin, IBC'lerin, Büyük
Paketlerin, Tankların yapımı ve testlerine yönelik şartlar
Bölüm 7- Taşıma, Yükleme, Boşaltma ve
Elleçleme koşullarına ilişkin hükümler

Ek-B
Bölüm 8-Araç ekibi, sürücü eğitimleri,
teçhizatı, faaliyeti ve dokümantasyonuna yönelik zorunluluklar
Bölüm 9- Araçların yapımı ve onayına
ili şki n şa rtlar

yapı oluşturulmalıdır.

2- Tehlikeli madde taşıyan aracın sertifıkasyonu: Aracın teknik spesifıkasyon
larının uluslararası düzeyde kabul edilen kriterlere uygunluğu gerekmektedir.
Bu uygunluğu verebilecek kurumlar belirlenmelidir. {ADR tanker ve araç uygunluğu/ serti.fikasyonu)
3- Tehlikeli madde yüklenecek ambalajların sertifıkasyonu: Ambalajların teknik spesifıkasyonlarının uluslararası düzeyde kabul edilen kriterlere uygunluğu
gerekmektedir. Bu uygunluğu verebilecek kurumlar belirlenmelidir. {UN ambalaj uygunluğu ve sertifikasyonu)
4- Tehlikeli madde taşıyan aracın sürücüsünün sertifıkasyo nu: Sürücülerin
tehlikeli madde taş ıması ile ilgili uygun
mesleki eğitimi tamamlamaları ve her
üye ülkenin konuyla ilgili birimi veya
yetkili ororitesi tarafından verilen bir
sertifıka almaları gerekmektedir.
Söz konusu hükümler, diğer taraftan
işverenin yükümlülükleri arasın
da yer aldığından uygulamaya yönelik
mevzuatsal alryapının oluşturulması ve
geliştirilmesi açısından gerekli girişim
ve düzenlemelerin de bu çerçevede ele
alınarak kısa zamanda sonuçlanması gerekmektedir.
asıl
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Delgi İşlemi

l)Projenin Tarihçesi:

2)Projenin Hedefleri:

İstanbul Boğazı' nın altından

Bu proje ile mevcut demiryolu hat
bağlantıları entegre edilecek,
zaman tasarrufu sağlanacak, kene
ulaşımı içinde Raylı Sistemlerin
payı artacak, En Önemlisi Avrupa
ile Asya'yı demiryolu ile birbirine
bağlayarak Asya ve Avrupa yakaları
arasında yüksek kapasiteli toplu

geçecek bir demiryolu tüneli ile
ilgili düşünce, ilk olarak 1860
yılında ortaya atılmıştır. Fakat
yeterli teknolojik alt yapının
olmayışı ve yüksek maliyetli
olması dolayısı ile yapılamamıştır.
1902 yılında bu projeye benzer
bir proje daha hazırlanmış; bu
projede İstanbul boğazının
altından raylı sistemin
geçirilmesi tasarlanmıştır.
Bu projeler doğrultusunda
Marmara projesinin ana
hatları belirlenmiştir.

Projenin İstanbul'da
çalışan ve yaşayan insanlara birçok avantaj sunacağı
nı ve şehirdeki trafik
sıkışıklığıyla ilgili olarak
hızla artan sorunları
azaltacağını ortaya çıkar
mıştır.

taşıma imkanı sağlanacak, Boğazın

genel yapısında bir değişikliğe yol

açılmayacak,

deniz ekolojik yapısı
korunacak, Marmaray projesinin
hizmete girmesi ile Gebze-Halkalı
arasında 2- 1O dakikada bir sefer
yapılacak ve bir yönde saatte
75.000 yolcu taşıma kapasitesi
sağlanacak, İş ve kültür merkezlerine kolay, rahat ve hızlı ulaşım
sağlayarak kentin değişik noktalarını birbirlerine yaklaştıracak ve
kentin ekonomik yaşamına da
canlılık katacaktır.

Kadıköy-Kartal arasında

inşa edilecek olan Hafıf
Raylı Sistemi ile entegrasyon sağlanarak yolcuların
güvenilir, hızlı ve konforlu
bir toplu taşım sistemi ile
seyahat etmesi sağlanacak,

Ayazağa'ya yolcuların

güvenilir, hızlı ve konforlu
bir toplu taşıma sistemi ile
seyahat etmesi sağlanacak,
Kent ulaşımında raylı
13
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KÖPRÜ
10,000

TOPGEÇIT
100,000
K . Mu s tafap aş a

Z.burnu

L

L

Bir köprüden saatte
10,000 yolcu geçerken tüp
geçit 102,000 yolcu taşı 
ma kapasitesine sahip.

-13,ITm

sistemin pa~rt<ınLk dQ.ğ.aya ve
çevreye zarar verilmeyecektir.

3) Yolculuk ve Güzergah:
Bu proje, Halkalı 'dan Gebze'ye
kadar uzanan ray bağlantıları ve
aktarma terminalleri var olan
demir yoll a rının entegre edilmesini
sağlayacaktır.

İs ta nbul ' un boğaz geçişi hariç

mevcut demiryolu hatlarına
benzerlik gös terecektir. Halkalı ile
Kazlı çeş m e ve Söğüdüçeş me ile
Gebze aras ındaki mevcut istasyonl a rın çoğu bugünkü yerl erinde
kalacak; fakat binalar yenileme ve
o n arımda n geçirilecek veya tamamen yeni binalar inşa edilecektir.
Bununla beraber Yenikapı, Sirkeci
ve Üs küdar'da yeni yeraltı istasyonl a rı inşa edilecek ve demiryolu
teknolojisi, modern sistemler ve
demi ryolu a raçları kullanılarak
iyileş ti ril ece ktir. Bu proje uygulamaya geçi rildiğinde istasyonlar
aras ı sure azalacak: Gebze ve
H alka!ı aras ı 1O5 dakika, Bostancı
ve B akırköy a rası 3 7 dakika,

Yol Mesafesi
l6,J3 Km

---

Söğüdüçeşme

ve Yenikapı arası 12
dakika, Üsküdar ve Sirkeci arası 4
dakika olacaktır.

3) İstasyonlar:
Marmaray projesi kapsamında
Asya Yakasında 43.4 km, Avrupa
Yakasında ise 19.6 km mevcut
banliyö hatlarının iyileştirilmesi ve
yüzeysel metroya dönüştürülmesi
işini kapsayan 2. kısımda toplam
36 istasyon yenilenerek modern
istasyonlar haline getirilecektir.
Mevcutta iki olan hat sayısı üçe
çıkarılacaktır ve sistem Tl , T2 ve
T3 olmak üzere 3 hattan oluşacak
tır. Tl ve T2 hatlarında Banliyö
(CR) Trenleri çalışacak, T3 hattı
ise, Şehirlerarası yük ve yolcu
trenleri tarafından kullanılacaktır.
Yenikapı, Proje üzerindeki en
büyük aktarma istasyonu olacaktır.
Kadıköy-Kartal Raylı Sistem
Projesi ile Marmaray Projesi,
İbrahimağa İstasyonunda entegre

4) Teknik Bilgiler:
Toplam hat uzunluğu 76,3 km,
Yüzeysel metro kemsi uzunluğu 63
km, Yüzeysel istasyon sayısı 37,
demiryolu boğaz tüp geçişi kesimi
toplam uzunluğu 13,6 km, delme
tünel uzunluğu 9,8 km, batırma
tünel uzunluğu 1,4 km, açmakapama tünel uzunluğu 2,4 km,
yeraltı istasyon sayısı 3 adet,
istasyon boyu 225m, bir yöndeki
yolcu sayısı 75.000, tren sefer sayısı
2- 1O dakika arası, araç sayısı
440(2015 yılı)

5) Proje İçin Sağlanan Krediler:
Proje büyük çaplı olması nedeniyle

08 SCHENKER ARKAS
Bu büyük projenin ilerlemesi için en
önemli unsurlardan biri lojistiktir. Gereken malzemelerin cinsine, ağırlığına
ve uzaklığına bakılmaksızın, istenen
şekilde, yerde ve zamanda hazır bulunması ile ilgili lojistik operasyon süreçlerini merak ettik ve inceledik.
2.etap ihalesinde AMD Rail (AlstomMarubeni- Doğuş) konsorsiyumu en
düşük teklif ile ihaleyi alan taraf oldu.
Bu süreçlerin bir kısmını Marubeni adına lojistik operasyonları yürü-

14

ten Schenker Arkas ile görüştük. Gaye
ORANLI ile yaptığımız görüşmede teklif hazırlığı, anlaşma aşaması ve lojistik
operasyonlarla ilgili bilgiler aldık. 5-6
aydır operasyonları yürüten Schenker
Arkas, 6 tane workshop'ın bütün ekipmanlarını taşıyor. Yazı kaleme alındı
ğında nakliye kısmının tamamlanması
için son 5 konteynerlik malzeme kalmıştı. Elinde anlaşma öncesi en, boy,
yükseklik ve tonaj gibi temel taşıma
verileri olmadan en kötü senaryolar
düşünülerek ortalama bir fiyat veren

Arkas; malzemelerin elleçleme, depolama gibi ekstra maliyet çıkarabile
cek kalemlerini de hesap ederek teklifini verdi. Anlaşmanın sağlanmasın
dan sonra Arkas operasyon için kollarını sıvadı.

Malzemelerin Türkiye'ye kadar olan
ayağını Schenker Arkas İngiltere Ofi-

si organize etmektedir. Türkiye ayağın 
daki liman, gümrük, depolanması ve
elleçleme gibi bütün lojistik operasyonları Schenker Arkas Türkiye ofisi or-

gerek maliyet gerek mühendislik
açısından dış desteğe ihtiyaç
duyulmuştur. Türkiye'nin henüz
bu denli büyük teknolojik altyapı
ve mühendislik harikası bir projeye
imza atmamış olması, hata kaldır
mayacak nitelikte bir proje olması
dolayısı ile daha önce tecrübe
kazanmış Japonya, Amerika,
Avusturya gibi devletlerden yardım
alınacaktır.

Bu proje için 98,7 milyar Japon
ganize etti. Şu ana kadar ekipmanların
büyük kısmını taşıyan Arkas, toplamda
Avrupa'dan 120 konteynerlik mal taşıdı. Gabari dışı 7 büyük makineyi ise
yükleniciler organize etti. DHMİ Genel
Müdürlüğü, uzun soluklu bu proje için
gerekli kontrolleri belirli zamanlarda
gerçekleştirdi. Önümüzdeki ya aylarda
söz konusu ekipmanları Gebze, Maltepe ve Halkalı'daki workshoplara taşıma
operasyonları gerçekleştirilecek.

Sürekli olmayan bu tip karışık bir operasyon için bilgi akışı, iletişim ve hızlı karar vermek Schenker Arkas için en
'- - - -

- - - - - - - --

-

__,.~

-.

önemli unsurlardı. Karayolu ile taşın
ması zaman kaybına ve maliyet artışı
na neden olacak gabari dışı malzemeleri denizden taşımanın daha güvenli, istenen zamanda ve maliyetleri minimize edecek taşıma olduğu kararı
na varıldı. Bütün bu kararlar tecrübe
ve iletişimle sağlanabilirdi ve öyle de
oldu. Sürekli ve ilk kez çalışılan tedarikçilerle iletişim sürecini iyi yönetebilmek ve konusunda uzman kişilerin fikirlerini almak, hata payını minimuma
indirmek için önemliydi. Güzergah yolların uygunluğu malzemenin söz konusu depoya uygunluğu gibi etmen-

- ----=-=--- - - -

-~--

!er planlama aşamasında dikkat edilen diğer önemli hususlar. Her ne kadar kamu ile yapılan bir projeymiş gibi
gözükse de, projenin pek çok firmaya
ihale edilmesi bürokratik işlemlerdeki
zaman kaybını engellememiştir.
Şüphesiz

Marmaray Projesi tamamzaman pek çok unsurun üstesinden geldiği büyük bir proje olacaktır. Lojistik operasyonlar gibi hata payı
olmayan zor bir süreci sorunsuz yöneten Arkas proje departmanı için büyük
bir tecrübe olacaktır. Ne de olsa bu 'Asrın Projesi'.
landığı

--
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Yeni tutarındaki kredinin toplam
vadesi 40 yıl olup, kredi, 1O yıllık
geri ödemesiz dönemden sonra, 30
yılda , 6 aylık eşit taksitlerle geri
ödenecektir. Kredinin faizi ise 40
yıl boyunca sabit kalmak üzere,
yıllık %0 .75'tir. Bu haliyle, söz
konusu kredi, kendi sınıfında
Japon Hükümeti tarafından
sağlanan en düş ük maliyetli kredi
niteliğinde olup ayrıca Japon
Hükümeti için bir defada, tek bir
Proje'ye verilen en yüksek tutarlı
kredi özelliğini taşıyo r. Marmaray
Projesi'nin Boğaz Tüp Geçişi
kısmının finansmanı

için daha önce , 1999
yılında, yine JBIC'
ten, 12,4 milyar Japon
Yeni ( yaklaşık 1 18
milyon ABD Doları)
tutarında bir kredi
sağlanmış olup,
böylece, Boğaz Tüp
Geçişi Kısmı ' nın
tamamı ,

iki ülke
sürdürülmekte olan b aşarılı ekonomik iş birliği çerçevesinde Japon Hükümeti tarafından sağlanan
toplam 1 1 1 milyar
Japon Yeni (yaklaş ık 1
aras ında
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milyar 58 milyon ABD Doları)
tutarındaki krediler ile finanse
edilmiş olacak. Hazine Müsteşarlı
ğı, Marmaray Projesi'nin, kamulaş
tırma bedelleri hariç 2,8 milyar
ABD Doları olarak öngörülen
toplam yatırım tutarının tamamı
nın uzun vadeli ve düşük faizli dış
krediler ile finansmanını teminin
çalışmalarına devam etmektedir.
Teknoloji konusunda ise farklı
ülkelerden değişen güzergahlar için
farklı batırma ve delme makineleri
temin edilmiştir. Depreme daya-

nıklı, havalandırmalı, olası

bir su

taşkınına karsı önlemler alınarak
uzman görüsü çerçevesinde bilgisayar temelli sistemlerle yürütülecektir. Delme tünelleri ve batırma
tünelleri her 200 m birbirine
bağlanarak böylece servis personelinin bir kanaldan diğerine kolaylık
la geçebilmesi sağlanacaktır. Ayrıca
delme tünellerin herhangi birinde
bir kaza olması durumunda, bu
bağlantılar güvenli kurtarma
yollarını oluşturacak ve kurtarma
personeli için erişim imkanı
sağlayacaktır.

O

Ytıyın Kurulu

UZMAN GÖZÜYLE

Sivil Havacılıkta Proaktif Uçuş Emniyeti Yaklaşımı
Karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığı faaliyetlerini sağ
layan işletmelerin hizmet oluşumun
da ihtiyaç duydukları en temel unsurlardan biri insan kaynaklarıdır. Çeşitli
hizmetlerin gerçekleştirilmesindeki bu
etken gücün içindeki dağılımda ise taşıt araçlarını kullanan ekipler ön plandadır. Bir başka deyişle, müşterinin hizmet kalitesini değerlendirme notunu
hizmetin sağlandığı ortamdaki olumlu veya olumsuz oluşumları belirlemektedir. Taşımacılığa ait faaliyetlerin gelişen küreselleşme boyutu dikkate alın
dığında, taşıt araçlarının neredeyse günün yirmi dört saatinde kullanıldığını
görmekteyiz. Bu kullanım yoğunluğu,
araçları yönetenlerin görevlendirilme ve
dinlenmelerine ait kuralların neler olduğunu ve bu oluşumla ilgili disiplinlerin gerçekleştirilmesinde hangi safhaların yaşandığı ile günümüzdeki düzenlemelerin yeterliliğinin irdelenmesini
gündeme taşımaktadır.
Konumuzun boyutunu ülkemiz sivil
havacılık faaliyetleri kapsamına indirgeyerek, uçuş ekipleri için uçuş görev süresi ve uçuş süresi belirlemelerinde uygulanacak limitler ile dinlenme sürelerine ait düzenlemelerin; uluslar arası sivil havacılık sözleşmeleri üst başlığı altında, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık
Kanunu kapsamında oluşturulmuş yönetmeliklerde yer aldığını görmekteyiz.
Söz konusu kanun çerçevesinde oluş
turulan talimatlara bakıldığında uçucu personelin görevlendirme ve dinlenme sürelerinin tanımlarında gün, hafta,
ay ve yıl bazında çeşitli sayısal değerler
le karşılaşmaktayız. Şöyle ki;
Uçuş

Görev Süresi; Haftalık 56 saat, aylık 180 saat, üç aylık 500 saat yıllık ise
1800 saati geçemez.
Uçuş

saat,
yıllık

Süresi (Blok Süre) ise; haftalık 30
11 O saat, üç aylık 300 saat ve
olarak 1000 saati geçemez.

aylık

Öte yandan bazı karşılaştırmalara yer
verecek olursak:
İş Kanunu'nda işçi çalışma süresi haftalık

45 saat olarak yer

almaktadır.

Karayolu taşımacılığında ise sürücülerin haftada en fazla 48 saat araç kullanabileceği belirtilmiştir.

man kontrolörler belirlenerek işleyişin
denetim altına alınması sağlanmalıdır.
Diğer yandan, ticari hava taşımacılığı
işletmelerinin üst yöneticilerinin ve de
özellikle ekip planlamasından sorumlu
olan ünitelerin, sivil havacılığa ait dernek ve kurumların, sivil havacılık sendikasının, uygulamanın işleyişinde titizlik
ve işbirliği göstermeleri gerekmektedir.
Yukarıda

bahsi geçen kurum ve kurukoordinasyonu altında bir yandan sektörde faaliyet gösteren işletmele
rin ihtiyacının karşılanması göz önünde
bulundurulurken diğer yandan ise riskleri ortadan kaldırıcı modellerin gerçekluşların

Görüldüğü

üzere uçucu ekibe ait limitler daha yüksektir. Havayolu faaliyetlerinin sağlanmasında uçuş emniyeti birinci önceliktir, olmazsa olmazlar arasındadır. Uçuş emniyetinin sağlanması
ise en başta uçuş ekibinin performansına bağlıdır. O halde havacılık endüstrisinin hızlı değişimine paralelinde baş
ta kıtalar arası uçuşların sayıları ve sık
lıklarının artması ve yüksek teknolojiyle donatılmış üst model uçakların devreye girmesiyle sektördeki artan hizmet
oluşumunda uçuş ekibinin önemi de
açık ve net olarak öne çıkmaktadır. Bu
yoğun tempo içinde çalışma programlarında meydana gelen değişiklikler, gece
çalışmaları, fazla çalışma ve zaman dilimi değişikliği gibi unsurların insan fizyolojisi üzerindeki olumsuz etkileri yorgunluğa ve ona bağlı olarak hata yapma
olasılığının artışına neden olabilecektir.
Bu noktada bazı istatistiki değerlere bakacak olursak; tüm taşımacılık türlerinde meydana gelen kazaların %20 %30'unun nedeni olarak yorgunluk karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte,
havayolu taşımacılığına ait operasyonlarda meydana gelen kazaların yaklaşık
%70'inin insan hatasıyla bağlantılı olduğu ifade edilmektedir. Yorgunluğun
hizmet oluşumunda temel bir risk faktörü olduğu bilim adamlarının değer
lendirmelerinde de yer almaktadır.
Uçucu ekibin görevlendirme dinlenme esaslarının sağlıklı bir şekilde sağ
lanmasında öncelikle bilimsel çalışma
lara daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Takiben sivil havacılık organizasyon yapısı içinde konusunda uz-

leştirilmesi çalışmaları yapılarak uçuş

emniyetinin sağlanmasında güç birliği
oluşturma yolunda ilerlenmelidir. Böylece uluslar arası platformda bu konuda öncülük bile edilebileceğinin güveni oluşturulmalı, mevcut durum ve uygulamalar analiz edilmeli, diğer ülkelerdeki iyileştirmelerin göz önünde bulundurulması yanı sıra sivil havacılıkta proaktif uçuş emniyet yaklaşımlarının sergilenmesi gündeme taşınmalıdır. Unutulmamalıdır ki, günümüz üst teknolojik yapısı harika olarak ifade edilebilen uçaklar milyonlarca dolarlık finansal operasyonlar sonrasında edinilmekte olup sonuçta uçucu ekiplerin ellerine
teslim edilmektedir. O halde, uçuş görevlilerinin hizmet oluşumuna yönelik
istenilen performansının sağlanması sadece görevlendirme ve dinlenme sürelerini belirleyen saat sınırlamalarına bağ
lı kılınmamalıdır. Görevlilerin hizmetine etki edebilecek olan psikolojik, fizyolojik etkenler ile yaşamın sosyal oluşumlarını da hesaba katan uzman tespitlerine yer verilmesiyle bir yandan kalitenin artışı temin edilmeli diğer yandan da gelişen sivil havacılık normları
na uyum ve hatta öncülüğün altyapısı
hazırlanmalıdır. Bu yaklaşımla sektördeki rekabet ortamında daha kuvvetli
oyuncu olmanın temeli şimdiden oluş
turulmuş olacaktır.

Öir· Gn. Dı. Tank BİRGÖREN
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rumdu. Fakat bu işlemden sonra ben
bunun peşini bırakmadım. O yıllarda
kullanılan teleks ile neredeyse her
gün Japonya'da bulunan acente ile
yazışarak ben bu işi öğrendim. Yani
bir forwarder ne yapar bunu öğren
dim kısacası. Sonrasında da bu firmadan ayrıldım ve uluslararası bir forwarderın Türkiye temsilciliğini alarak
bir masa, bir kasa hesabı bu işe başla
dım. Bu işe başladığımda o yıllarda
bu işi yapan temsilcilikler bir elin
parmağını geçmeyecek kadardı ve bu
firmalarda yurtdışındaki merkezlerine kabul yeri görevi görmekten öteye
gidememiş firmalardı. Bu işi l ayıkıyla
yaparak bu boşluğu doldurabileceği
mi düşündüm ve alanındaki ilk Türk
firmayı kurmuş oldum. Sanırım başarılı da oldum.

Her yeniliği,n biraz sancılı
olacağını düşünürsek

''Forwarder" anlayışı yerleşene
kadar müşterilerden,
armatörlerden ne gibi tepkiler
aldınız?

Piyasa ilk başta kabul etmek istemedi. Özellikle armatörler " size ne gerek var " gibi bir yaklaşım takındılar.
Müşterilerinde yaklaşımı bunlardan
pek farklı değildi açıkçası. Fakat dünya bir tarafa dönerken, böyle bir sektördeyseniz ister istemez buna ayak
uydurmak zorundasınız. Türkiye ' de
de er ya da geç bunun olması kaçınıl
mazdı. İlk başta , armatörlerin hatası
bizleri müşteri olarak görmek yerine
rakip olarak görmeleriydi. Uzun bir
süre bu yargı sürdü ve bu süre boyunca da bizler armatörlerle rekabet etmek zorunda kaldık. O dönem için
piyasanın daha çok nakit çalışıyor olması bizim bu rekabette var olabilmemizi sağladı. Maalesef bu gün için
bu pek geçerli değil. Nakit akışınızın
o döneme nazaran az olmasından
ötürü finansal yükünüz daha ağır ve
her şey kağıt üstünde, uzun vadeli çalışıyorsunuz genelde. Konumuza dönecek olursak, bu yanlıştan armatörler döndüler ve forwarder ile sıkı iş
birlikleri içine girdiler. Forwarderleri
müşteri olarak görmelerinin onların
da yararına olduğunu gördüler. Müş-

litesi olarak
yorlar.

avantajlı

duruma geçi-

Sizin de ilgi çekici bir kariyer
hikayeniz var, bir kez de sizden
dinleyebilir miyiz?
teriler açısından bakarsak ise; bu gün
direk armatörlerle çalışan müşteri sayısı neredeyse forwarder ile çalışanla
rın sayısına eşit. Bu da ilk yıllardaki
önyargıların artık tamamen yıkıldığı
nı gösteriyor. Ben bunu şuna benzetiyorum; nasıl seyahat acenteleri paket
tatil programları sunuyor, bizlerde
paket taşıma programları sunuyoruz
onlara. Hem hizmet hem de fiyat ka-

Sektöre girişim tamamen bir tesadüf
fakat benim hep söylediğim bir cümle vardır. Şans bir tren gibidir; bazen
gelir, siz geldiğini fark etmezsiniz ve
gider. Bazen gelir önünüzde durur,
siz yine farkında değilsinizdir ancak
birileri sizi iterek trene bindirir.
Üçüncüsü ise benim hikayeme benziyor; tren gelir, geldiğini görürsünüz
fakat durmaz gitmeye devam eder ve
siz koşarak kendinizi trenin içine
atarsınız.
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Ben

yatı ı

o u ursu o ar
azandım ve bunu korumak için çok çalış
mam gerekti. Tıp Fakültesi istememe
rağmen Ankara Üniversitesi Rus Dili
ve Edebiyatını kazandım. Burada
okurken sınavlarını kazandığım Bayındırlık Bakanlığı Mütercim kadrosunda rehber olarak çalı ş mayı, üniversite hayatım boyunca sürdürdüm.
Derken bir gün bir arkadaşımın gösterdiği " Rusça bilen eleman aranı
yor" ilanını aradım ve görüşmeye gittim. O dönem için Rusça bilen eleman sayısı oldukça azd ı. Rusça konuşmak siyasi anlamda bir suç unsuru olarak bile algılanabiliyordu. Görüşmede firmanın chartering yapan
uluslar arası bir nakliye firması olduğunu öğrendiğimde açı kçası pek de
ilgimi çekmedi. Fakat önerdikleri ücret eski işimden kazandığımın dört
katıydı ve doğal olarak ben bu işi kabul edip, Uzakdoğu Departmanı
Müdür Muavini olarak işe başladım.
Daha önce anlattığım forwarder işi
ile karşılaşmam ve öğrenmem de yine
bu firmada olmuştur.

Son dönemde çıkardığınız bir de
albüm var, bahsetmek ister
misiniz?
Evet, sanatçı bir aileden geliyorum.
Babam tiyatrocu, ağabeyim ise İzmir
Devlet Senfoni Orkestrasında çalı şı
yor. Ben de müzikle iç içe büyüdüm.
Önceleri kendi kendime yaptığım çalışmaları, sonraları kaybolmasın diye
stüdyoda kaydetmeye başladım. Bunun sonrasında ise biriken bestelerimi , özellikle eşimin baskısıyla bir anı
niteliği taş ıyacak albümde birleştir
meye karar verdim. Kesinlikle bundan satış geliri gibi bir beklentim olmadı. Dediğim gibi yalnı zca anı niteliği taşı yan bir çalışmaydı ve belki de
bir çocukluk hayalinin gerçekleşme
siydi. Maalesef bu bile rakiplerim tarafından olumsuz anlamda çok defa
kullanılmaya çalışıldı. Bu nedenle gazetelerle bu konuyu konuşmayı bıçak
gibi kestim.
Firmanızda

Global krize
gibi önlemler aldınız ?

karşı

ne

Biz birçok firmanın aksine tek bir konuda uzmanlaşmak yerine bunu bir20

çok alanda yapmay ı tercih ediyoruz.
Bu bizim her zaman bir B planımızın
olasılığını sağlıyor. Çünkü Türkiye '
de faaliyet gösteriyorsunuz ve burada
ekono mi de siyaset de günlük değişe
biliyor. Bu da sizi her zaman bir alternatif yaratm aya itiyor. Ayrıca uzun
y ıllardır sektörde edindiğimiz tecrübelere dayanarak kriz öncesinde bazı
öngörülerde bulunduk ve bunlar ışı
ğında bir takım önlemler aldık. Bu
önlemleri kimi müşterilerin elenmesi
ve yeni alanlardan ziyade mevcut
alanlarda güçlü işbirlikleri kurmak

Lojistik işinin erkek işi olduğu konusunda büyük bir " önyarg ı " var,
değiştirmek, tabuları yıkmak

bunu

da yine bize bağlı diye düşünüyorum.
Ama bunların hepsi zaman ve bilinçlenme ile olacak şeyler. Parlamentosunda dahi kadın sayısı çok düşük
olan bir ülkede bu gibi şey leri beklersek biraz acele

etmiş

muyor. Gelenekler, görenekler, dininiz ve yaşadığınız coğrafya bunun
büyük rol oynuyor. Fa-

kat daha önce de

sanat dall,
resim ya da heykel olsaydı
veya ben erkek olup böyle
bir albüm Ç1kartsaydım
eminim ki bu karalamalarm
hiçbirisi olmayacaktı.

sanırım.

Sonuçta önyargılar bir günde oluş

oluşmasında

Uğraştığım

oluruz

söyl ediğim

gibi

dünya değişiyor ve buna ayak diremek imkansız. En basiti bir uçağa
bindiğinizde geçmişte

bayan mesleği

olarak görülen hostesliğin erkekler
tarafından

host

adıyla

icra

edildiğini

görüyorsunuz. Sektörümüzde de eği
timli eleman sayısı arttıkça bununla

olarak iki ana kısımda özetleyebiliriz.
Bu öngörülerimizin ne kadar doğru
olduğunu kriz dönemindeki başarı
mızla tekrar görmüş olduk. Herkesin
küçülmeye gittiği, ofıs kapattığı ve
elemanlarını işten çıkardığı bir dönemde biz yeni ofislerimizi açtık ve
takımımıza yeni arkadaşlar kattık.
Güçlü finansal yapı mız ve doğru stratejilerimiz sayesinde yine bir krizi kayıpsız geçmenin mutluluğunu yaşı
yoruz.

Lojistik sektöründe zirveye
ulaşmış bir bayan yönetici olarak,
sektördeki kadın sayısının azlığını
nasıl yorumluyorsunuz?
Ben de bu sektörde olmanın ve özellikle bayan olmamın getirdiği çok
fazla zorlukla karşılaştım. Kimi konularda sadece kadın olmam nedeniyle karalamalarla karşılaştım. Fakat
nasıl güneş balçıkla sıvanmıyorsa, siz
de işinizi iyi yaptığınız müddetçe kazanıyors unuz. Ben iş yaşamımda hep
at gözlüklerimi taktım, etrafıma bakmadan hep ileriye baktım. Çünkü
baksaydım beni hiç de mutlu etmeyecek şeylerle karşılaşacak ve belki de
buralara gelmemi sağlayan inancımı
daha yarı yolda yitirecektim.

beraber lojistikçi

kadınları

daha

sık

göreceğiz.

Son olarak lojistik sektörüne
girmeye hazırlanan öğrencilere
tavsiyeniz nelerdir?
Bence mezuniyetten evvel staj yapmak çok önemli. Çünkü
işi

yapacakları

daha önceden tanıma ve bu alanda

tecrübe edinme şansı bulacaklardır.
En basitinden bu işi yapmak isteyip
istemediklerini göreceklerdir. İşlerini
sevmeleri çok önemli; sevip sevmediklerini görecek ve bunun ışığında
kendilerine yeni bir harita çizeceklerdir. Kısacası staj öğrencilerin ufkunu
her anlamda
Ayrıca

açacaktır.

okul ve eğitim mutlaka önem-

lidir ancak bir yere kadar dikkate alı
nır.

Ben öyle CV ' ler gördüm ki, ya-

rın

gel başla dedim. Fakat sonrasında

iki buçuk ayda
dık.

yollarımızı

zor

ayır

Evet okulda aldığınız sektöre!

eğitim

size kapılar açar fakat o kapı

dan girip içerde kalabilmek yine size
bağlıdır.
Yayın

Kurulu

IDBI

Global

ağımız

SCHENKER ARKAS

tüm yollan birbirine

bağhyor.

Size her zaman en ideal çözümü sunuyoruz. DB Schenker Arkas olarak, en temel nakliye
taleplerinizden en karmaşık lojistik işlemlere kadar tüm ihtiyaçlarınızı , etkin ve ekonomik bir
şekilde karşılıyoruz. 130 ülkede 2.000 kadar merkezde ve 90.000'den fazla çalışanımızla ,
müşterilerimizin ihtiyacına uygun hizmeti sağlıyoruz .
www.schenkerarkas .com .tr

RÖPORTAJ/Sel Felaketi

2023'ten önce ...
Çağatay Nakliyat'm

9 Eylül 2009 tarihinde meydana gelen selde
3 trilyona yakm kayıbı var...
CMR in kapsamında sel gibi
doğal afetler yok mu?

Bize 9 Eylül 2009 tarihinde
yaşanan sel olayı ve bu olayın
şirketiniz olan etkisini anlatabilir
misiniz?
Biz toplamda 30 araç ve 35 tane
römorkla faaliyet gösteren orta
ölçekli bir firmayız. Şirketimiz ikitelli
ayamama deresi üzerine kurulu
kamer rır tesisleriyle 15 yıldır
çalışmaktadır. 9 Eylül 2009 tarihinde
şirketimize ait 14 römork kamer tır
tesislerinde bulunmaktaydı ve
bunlardan 8 tanesi yüklüydü. Yani
ihraç mallarını almış dolmuş 3-4
tanesi gümrüklenmiş gece gelmiş
garaja bırakmış doğası gereği sabah
erkenden aracını alıp çıkıp gidecek
durumdaydı. Bu 8 tır malımızdan
galiba çok az miktarda kurtarılmış
malımız oldu.
Yaşanan selfelaketinin size maddi
boyutu ne kadardı?

1994 yılından beri faaliyetini
nakliye firmamız 14
römork,10 çekici tır, 8 tır yüklü ihraç
malımız ve araçlarımıza ait sarf
malzemeler çoğunluğu sele kapılmak
üzere yok olmuş kalan mallarımız da
uzun süre kullanılmayacak hale
gelmiştir. Firmamızın toplamda 3
trilyona yakın kaybı olmuştur. Fakat
maddi kaybın yanında güven ve iş
kaybımız var yani yaptığınız işin
garantisi olmazsa tabi ki iş kaybı olur
sadece biz değil devlette kaybeder.
sürdürdüğümüz

Dünyanın

en riskli iş grupların
dan biri olan taşımacılık işiyle
uğraşıyorsunuz. Firmanız buna
istinaden araçlarınızın sigortasını
yaptırdınız mı? Bu sigortalar
zarınızın ne kadarın> karşıladı?
22

Şimdi doğal

afet diyorsunuz sayın
afet ilan etmedi
ermiş olsaydı sigorta ile devlet
arasında anlaşma oluşurdu ve
insanlar mağdur olmazdı. Yani
şuanda 33 tane Arnavut müşterimiz
alacaklı benden değil çünkü sigorta
diyor ki senin sorumlul uğun değil o
zaman kimin sorumluluğu yani
büyük devletlerde devlet üstlenir bu
benim soruml ul uğunda derler çünkü
sizlerin yaşamında bizlerin yaşamın
da devletin sorum l uğunda malların
korunması kadar insanların korunmasında devletin soruml uluğunda.
başbakan olayı doğal

1O adet çekici araçlarımızın kasko
sigortası mevcuttu. Şirketimiz Ergo
İsviçre sigorta şirketiyle çalışmakta
dır. Sigorta şirketimiz özelikle de
acentemiz özel bir ilgi göstererek
üstüne düşen görevleri fazlasıyla
yerine getirdi, bizi mağdur etmedi.
Bizden önce olay yerine gelip
değerlendirme yaptılar. İnsani karar
verdiler ve paramızı ödediler. 14 adet
römorkun hasarını alamadık çünkü
kriz yüzünden sigortalamamıştık.

Bir nakliyeci olarak taşıma
işindeki sorumluluğu güvence
altına alan CMR sorumluluk
sigortası yaptırmış mıydınız?

Evet, taşıdığımız mallarla ilgili CMR
sigortamız mevcut olup 04. Ocak
1995 tarih 22161 sayılı resmi
gazetede ilan edilen sayfa 8 madde
17 taşımacının sorumluluğu bölümünde "taşımacının önlemesine
olanak bulunmayan durumlardan ileri gelmiş ise taşımacı sorumlu
tutulamaz" hükmüne dayanılarak
hasar gören mallardan biz ve sigorta
sorumlu olmamıştır.

Dere yakınındaki bir tır parkı
hem araç hem mal güvenliği
açısından risk taşımakta. Çağatay
nakliyat olarak neden araçlarını
zı park etme için ayamama deresi
yakınlarındaki kamer tır tesislerini seçtiniz?
Sonuç itibariyle uluslararası nakliyeci
18 m uzunluğundaki bir aracı
İstanbul'un içersinde pahalı bir
noktada park edemez bunu devlette
bilmeli bizlerde bilmeliyiz bu aracı
ucuz bir toprak üzerine park etmemiz lazım çünkü park yerleri bir
apartman gibi pahalı yerlerde
olamaz.
UND olarak başvurduk biz bir
lojistik köyü yapmak istiyoruz doğru
olan bu lojistik köyü çerçevesinde de
projemiz, parlamentoya sunduk sayın
başbakanın önüne getirdik dedik ki
bize bir toprak tahsis edin satın
alalım bu lojistik köyü yapal ı m
lojistik köy neden ol uşur kara yolu

olacak hava yoluna yakın olacak
demiryolunun içerisinden geçmesi lazım ve limanlara da yakın olacak bu
şekilde İstanbul' un 2 tane lojistik
köyüne ihtiyacı var acil hemen.
Birincisi bu kimyasal taşıyan çeşitli
mallar taşıyan araçlar şehir içerisinde
dolaşmaması lazım insan güvenliği ve
mal güvenliği için nerelerde olacak
bunlar güvenli yerlerde lojistik
köylerinde konaklayacak lojistik
depolarda kendine özgü yerlerde
boşaltacak şehir içersinde lojistik
depodan boşaltılmaması lazım. Bizim
devletimizin hükümetimizin bu
konuda acil kararlar alıp bunu hayata
geçirmesi lazım bu bilimsel çalışma
nın sonucudur ticaretin değil. İnsan
sağlığın sonucudur insanlık gereğidir
her şeyden önce. Ama maalesef bunu
ticarete döktü şuan ki hükümette
öyle yaptı yani öncelikle biz Toki
yapsın dediler toprağı Toki toplasın
size versin bu işi Toki ile yapın dedi
sayın başbakan bizde tamam dedik
sonuçta Toki Hadımköy civarında
toprakları topladı bize 1O dolarlık
toprağı 100 dolara satarım dedi. Bu
ticarettir.

Peki, Çağatay Nakliyat olarak
gerekli desteği alabildiniz mi?
Bunun için hangi idari kurumlardan destek talep ettiniz?
Asıl konu sosyal sermaye sizin
cebinizde para var veya yok o
dönemde hiç kimseyi ilgilendirmiyor.
Başınıza bir iş geldiği zaman kimler
yanınızda? Bu çok önemli 15*20 yıl
önce taşıma faaliyetine başladığımız
da nakliye araçları aldığımız firma ve
yetkilileri DAF ve TIRSAN tüm

teknik ekibiyle birlikte bizden önce
olay yerine gelmişti. Çamurun
içerisinden araçları çıkartarak kendi
fabrikalarına götürdüler ve römork

olarak birer dilekçe verdik, Başakşe
hir Kaymakamlığı'na da yine birer
dilekçe verdik. 3 trilyona yakın
zararımız var. Bu olaydan hemen
sonra sigorta hukukçularıyla görüş
tük. Bu durum karşısında sürecin
tükenmesini yani cevapların gelmesini bekliyorlar. Belli bir süreden sonra
cevap gelmezse cevabın olumsuz
olduğunu kabul ederler ve mahkeme
sürecini başlatırlar. Kamuyla bir
mahkeme süreci yaşayacağımızı
tahmin ediyorum. Hukukçularımız
bu konuyu enine boyuna incelediler
bizim ve özellikle de Balkan ülkelerindeki vatandaşların mağduriyetinin
bu şekilde giderileceğine inanıyorum.

Sel felaketini yaşadıktan sonra
sigortaya bakış açınızda ne gibi
bir değişim oldu?

dahil sigortalı veya sigortasız olması
na bakmadan tamir edip getirdiler.
Bu bir sosyal sermayedir. İnsanlığın
maliyeti yok. Daha doğrusu bunun
için bir değer tespit edemezsiniz.
İnsanların çalıştırdığı insanlara bakış
açısı neyse zor döneminde de onun
karşılığını alıyor. Yani insanlara ne
verirseniz onu alıyorsunuz biz bu
felakette bunu gördük.
İstanbul valiliğine 2 dilekçe verdik fakat cevap alamadık. Büyükşehir
Belediye Başkanlığı' na sorumluluğundan dolayı Çağatay Nakliyat

Selden sonra bütün araçlarımızı
imkanlar neticesinde sigorta yaptır
dık. Dünyanın en riskli işini yapıyo
ruz insan sağlığı bizim için hat
safhada 20. Yıllık nakliye hayatımız
da bir ölüm olayı gerçekleşmemiştir.
Biz gerekli eğitimleri alarak, insanlara
davranış biçimimizi iyi yönde
kullanarak tüm riskleri asgari
seviyeye düşürmeye çalışıyoruz.
Yurtiçi nakliye yaparken ya CMR
sigortasına "ben yurtiçi taşıma
yaparken araçlarım mala karşı
sigortalı olsun " diye bir şık koyup
ayrı bir prim ödeyeceksiniz yada o
taşımayla ilgili CMR sigortanızı araç
olarak yapmanız lazım. Yani kamyon
klozu yapıyoruz yada sigortasız
taşıma yapmıyoruz.

O

Geleceğin Lojistik üssü olmak için
nasıl

bir eğitim?

Sektörün içinden global ölçekte büyük oyuncular Ç1karmak
vizyonuyla faaliyetlerini yürüten UNO de bu gereklilikten yola
Ç1karak 'önce eğitim' demektedir.
Eğirim, nas ıl

ki ülkemizin daha
ve müreffeh bir geleceğe sahip
olmasının yegane koşuluysa, Türkiye
Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacılı
ğı ve Lojisrik Sekrörü' nün de daha
güçlü olmasının ön koşuludur.
Doğu-Barı yönünde gerçekleşen 1
aydınlık

155 ülkenin
değerlendirildiği

"Küresel

Lojistik Performans
Endeksi" raporunda
39'uncu olmak bizlere
yetmemektedir.

trilyon dolar hacimli yük akışının tam
olan Türkiye'yi, bu hareketin
lojistik üssü yapmak ve sektörün
içinden global ölçekte büyük oyuncular çıkarmak vizyonuyla faaliyetlerini
yürüten UND'de bu gereklilikten yola
çıkarak 'önce eğitim' demektedir.
ortasında

filosu, hız ve maliyet
yaratan coğrafi konumuyla
Türkiye, lojistik sektörü açısından
bölgesinde öncü ülke konumundadır.
Fakat Türkiye'ye bugünkünden daha
fazla artı değer katmak ve daha fazla
kişiyi istihdam etmek isteyen sektörümüz bununla yetinmemektedir. Bu
sebeple de, 15 5 ülkenin değerlendiril
diği ''Küresel Lojistik Peiformans
Endeksi" raporunda 39'uncu olmak
bizlere yetmemektedir. Dünya
otoritelerince kabul edilen bu endekste, özellikle lojistik yetkinlik konusunda pek çok gelişmiş Batı Avrupa
40 bin

araçlık

avantajı
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Mine Kaya : 40 bin araçlık filosu, hız ve maliyet avantajı yaratan
t ik sektörü a ç ısından bölgesinde öncü ülke konumundadır.

coğrafi

konumuyla Türkiye, lojis-

ülkesini açık farkla geride bırakan
Türkiye, bu konum unu daha da
güçlendirmelidir.

genç ve kalifiye işgücü ve gelişmiş
altyap ı ları ile bu çıtayı çok daha
yükseltme fırsarına da sahiptir.

Stratejik konumunun sağladığı doğal
avantaj, iç pazarının gücü, hızlı-esnek
ve düşük maliyetli üretim imkanları,

Bu endeksleri ve gelecek için umut
vaat eden avantaj larını değerlendiren
UNO, kendisine şu hedefleri belirle-

miştir:

Türkiye'nin Cumhuriyeri'nin
100. yılı olan 2023'e kadar bölgesel
bir lojistik merkezi olması ve sektörümüzün Türkiye'ye yılda en az 100
milyar dolarlık gelir sağlar ve hizmet
ihraç eder hale gelmesi. Sektörün
geleceği için ortaya koyduğumuz bu
vizyonun gerçekleştirilebilirliğinin
temelinde ise "erkin bir üniversitesanayi işbirliği" yarmaktadır.
UND, 2001 yılında başlatılan değişim
hareketiyle bu işbirliğinin sağlanması
nı öncelikleri arasına yerleştirdi ve bu
doğrultuda birçok önemli faaliyete
imza attı. Sektörde mesleki bilgi
birikiminin gelişmesi amacıyla 2001
yılında UND Eğitim Merkezi'nin
kurulması; U D ve üyelerinin
katkılarıyla 2005 yılında inşa edilen

taş ıyacak araştırma altyapısını

kurmayı, hem de bu çatı koordinasyonunda
geleceğin araştırmacılarını, akademisyenlerini, öğretim görevlilerini
yetiştirmeyi ve üniversitelerimize ve
öğrencilerimize kazandırmayı ümit
ediyoruz.
Biliyoruz ki "Loj istik Üs" olmak ve bu
sayede ülkenin rekabet gücünü
arttırmak, en başta bu sorumluluğu
layığıyla taşıyabilecek ve bir "değere"
dönüştürebilecek kalifiye ve donanımlı
insan kaynağının varlığına bağlıdır.
Dolayısıyla ülkemizdeki eğitim
kuruluşlarından beklentilerimiz son
derece yüksektir. Ne yazık ki, günümüzdeki haliyle ülkemizdeki Ulaştır-

"Ulaştırma ve Lojistik Yüksek
Okulu"nun modern binasının

İstanbul Üniversiresi'ne armağan

edilmesi ve hali hazırda ülkemizdeki
20 üniversitemiz ile imzalamış
olduğumuz resmi işbirliği prorokolleri
de bu kapsamda değerlendirilmelidir.
UND olarak, işbirliklerinin kağıt
üstünde kalmamasına, ürettiğimiz ve
elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeleri
konferanslarda, panellerde, kariyer
günlerinde öğrencilerimizle aktif
olarak paylaşmaya özel önem veriyoruz. Bu işbirliklerinin ilerletildiği bir
diğer alan ise UND bünyesinde
kurulan Öğrenci Çalışma Grubu. Bu
platformda bir araya gelen lojistik
bölümü öğrencilerimizin, iyi örnekleri
paylaşmalarını, ortak sektöre! projeler
geliştirmelerini ve en önemlisi de
sektörü daha fazla sahip lenmelerini
arzuluyoruz.
Tüm bu çalışmalardaki ortak amacı
mız, ulaştırma ve lojistik bölümü
öğrencilerimizin, akademik yetkinliklerinin yanı sıra profesyonel yetkinliklerinin de geliştirilmesi. Çünkü,
"Geleceği.n
nasıl

lojistik üssü olmak için
bir eğitim?" sorusunun cevabı

nın da bu hedefin gerçekleştirilmesiyle
verilebileceğini düşünüyoruz.

UND
olarak, TOBB Ulaştırma ve Lojistik
Sektör Meclisi ile gerçekleştirdiğimiz
"Uluslararası Avrasya

ve Doğu
Akdeniz Ulaştırma ve Lojistik Eğitim
ve Araştırma Enstitüsü Birliği/

EMIT" projesinin temelinde de bu
düşünce
çağdaş

var. Hem lojistik eğitimimizi
dünya standartlarına ve ötesine

Ne yazık ki,
günümüzdeki haliyle
ülkemizdeki Ulaşt1rma
ve Lojistik Öğretimi,
sektörün ve aym
zamanda sektörde
etkin rol oynamaya
haz1rlanan gençlerimizin
beklentilerini
karşılamaktan oldukça
uzak durumdad1r.

ma ve Lojistik Öğretimi , sektörün ve
aynı zamanda sektörde erkin rol
oynamaya hazırlanan gençlerimizin
beklentilerini karşılamaktan oldukça
uzak durumdadır. Türkiye'de 37
Üniversitede ve bu üniversitelerde
yaklaşık 40 Meslek Yüksek Okulu ve
Fakülte seviyesinde Lojistik Öğretimi
verildiğini görüyoruz.
Bunun yanında 37 üniversitenin
19'unda ulaş tırmanın diğer hizmet
alanları ile ilgili, örneğin; Sivil Hava
Ulaştırma, Deniz ve Liman İşletmeci
liği, Raylı Sistemler, Gemi inşaatı,
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri gibi
bölümler bulunuyor. Ancak bu

kurumlarımızda

verilmekte olan
Ulaştırma ve Lojistik öğretimi,
gerçekten rakiplerimiz karşısında
Türkiye'nin öne çıkmasına, Küresel
Lojistik Performans Endeksi ' nde ilk
1O ülke arasında kabul edilmesine
olanak sağlayacak düzeyde çağdaş
standartlara uyan, lojistik sektörünün
gereksinim lerini karşılayan bir
düzeyde değildir.

Lojistik eğitim ve öğretiminde
karşılaştığımız başlıca sorunlara
bakarsak:
•

•

Mevcut programların kalitesi ve
içeriği , özel sektörün beklentilerinden son derece uzak.
Öğretim görevlilerinin sektör ile
ilgili yetkinliği, bilgi ve birikimi de
son derece sınırlı. Dış ülkelerdeki
uygulamaların aksine, sektör
profesyonellerinin öğretim kurumlarında görev almasının önünde de
çeşidi engeller var.
Türkiye çapında yüksek öğretim
müfredatında belli bir standart
yok; üniversiteler, bölümler
arasında ciddi farklılıklar var...

Ticaretin, lojistikten ayrılması söz
konusu değil. Ve küresel ticaretten ,
ancak Lojistik sistemimizin gücü
oranında pay alabiliriz. Dolayısıyla
ülkemizdeki lojistik eğitim ve öğreti
minin kalitesinin iyileştirilmesi,
alınacak tüm ekonomik tedbirler
arasında en öncelikli olanlar arasında
yer almak zorundadır. Sürücü eğitim
lerinden, tehlikeli madde taşımalarına;
kombine taşımacılıktan raşımada yeni
güvenlik tedbirlerine ve yeni teknolojilere adaptasyona kadar önümüzdeki
bu zorlu sürece ancak ''eğitim 
öğretimde

de rekabet gücümüzü

arttırarak" ayak uydurabiliriz. Küresel

Lojistik Performans Endeksi sıralama
sında 1. sırada yer alan Almanya
örneğindeki gibi ülkelerin ulaştırma ve
lojistik eğitim-öğretimi alanında
yaptıkları ciddi yatırımları biz de
Türkiye'de yapmazsak, üniversitesanayi işbirliklerini desteklemezsek,
''Lojistik Üs" olma hedefimizin ya da
yeni kurulan İpek Yolu' nda söz sahibi
olma idealimizin gerçeğe dönüşmesi
mümkün olamayacaktır. O

oğu'nun

azarve
a
Avrupa'ya

Açılan

Vanası:

NABUCCO

Nabucco,Rus doğalgazma alternatif olması amae1yla Hazar ve Ortadoğu doğalgazmm
Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşmmasmı baz alan bir boru hattı taşımae1llğı projesidir.
Nabucco boru hattı projesi,
en fazla oranda ithal ettiği
Rus doğalgazına alternatif olması
amacıyla Hazar ve Ortadoğu doğalga
zının Türkiye üzerinden Avrupa'ya
taşınmasını baz alan bir boru hattı
taşımacılığı projesidir. Proje, AB'nin
doğalgaz tedarikinde kaynak çeşitliliği
yaratmak ve enerji güvenliğini
arttırmak açısından en uygun alternatif proje ve doğu-batı enerji koridorunun en önemli ayağı olarak görülmektedir. Proje, Avrupa'nın en büyük
doğalgaz tedarikçisi Rusya' nın
Avrupa'ya yaptığı sevkiyatlara alternatif olduğundan ötürü özellikle ABD ve
AB tarafından desteklenmektedir.

konumuna gelicektir.

Avrupa'nın

Verdi'nin Operası Yeraltına İndi
BOTAŞ Şirketi, eski ve şuan görevde
bulunan starteji ve iş geliştirme daire
başkanlarını doğu-batı arasında yeni
bir enerji koridoru kurulması konusunda pazar araştırması yapmaları için
Avrupa'ya göndererek Nabucco
projesinin tohumlarını atmıştır.
Bölgede yapılan uzun araştırmalar
sonucunda BOTAŞ Şirketi Avusturyalı
OMV şirketine proje ortaklığı için
teklifte bulundu. OMV Şirketi
projenin gelecek açısından önemini
fark ederek teklifi kabul etmenin yanı
sıra projenin AB projesi olması
gerektiğini düşündü ve başvuruda
bulundu. Böylece NABUCCO, AB
Projesi haline geldi.
BOTAŞ ile OMV şirketleri arasında
resmi anlaşma 24 Mayıs 2002 tarihinde imzalandı. Bu anlaşmayı l lEkim
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2004 yılında,
projenin tamamlanması ve projenin
kontrolünün daha
sıkı yapılabilmesi

için Nabucco Gas
Pipeline International GmbH firması
kurulmuştur. Firma
ilk olarak %20 şer
ortaklıkla 5 firma
tarafından kurulmuş-

2002 tarihinde ülkeler arası anlaşma
izledi. Proje ortaklarının bu anlaşma
öncesi Viyana'da izlemeye gittikleri
2.Nabuccodonosor'in hayatından bir
bölüm anlatan İtalya besteci Giuseppe
Forrunino Francesco Verdi' nin
Nabucco Operası , proje ortaklarına
proje ismi konusunda ilham vermiştir.
Ve böylece birçok ülkeyi etkilemesi
planlanan boru hattı ile doğalgaz
taşımacılığı projesinin ismi NABUCCO olmuştur.

tur. Bu firmalar
Türkiye'den BOTAŞ, Avusturya'dan
OMV, Macaristan'dan MOL,
Romanya'dan TRANSGAZ ve
Bulgaristan'dan BULGARGAZ dır.
2008 yılında da Alman enerji devi
RWE projeye 6.ortak olarak girmiştir.

Projenin Ana Hatları
Başlangıç Tarihi

2011

Faaliyet Tarihi

2014

Hattın Uzunluğu

3300km

Proje Özellikleri

Türkiye'deki Uzun-

2000 km

2011 yılında inşasına başlanması
planlanan 3.300 km uzunluğundaki
boru hattı Erzurum'dan başlayarak
Bulgaristan, Romanya ve Macaristan
üzerinden terminal ülke olan
Avusturya'ya varacaktır. Hat batı
ucunda Avusturya' nın Baumgarten an
Der March hattı ile doğu ucunda ise
Erzurum'da Türkiye-İran Doğalgaz
hattı ile birleşerek yapımı düşünülen
Trans-Kafkas Hattı ile bağlanması
planlanmaktadır. Hat aynı zamanda
Erzurum'dan Gürcistan üzerinden
Azerbaycan' a bağlanan mevcut boru
hattını kullanması olasıdır. Proje
tamamlandıktan sonra sahip olduğu
özelliklerle hem Orta Doğu'yu hem de
Orta Asya'yı gaz hatları ile Avrupa' ya
bağlamış olacaktır. Hat bütünüyle
tamamlandığı zaman AB'nin TransAvrupa Enerji Hattı' nın bir parçası

luğu
Yatırımın Büyüklüğü

11 milyar$

Türkiye'deki Yatırım

5 milyar$

istihdam

7000

kişi

Projenin faaliyete geçiş tarihi 2014
ve onu izleyen ilk yıllarda
taşınan doğal gaz miktarının yıllık 8-1 O
milyar metreküp olması bekleniyor.
Tahminen 2020 yılında tam kapasite
ile çalışmaya başladığında yaklaşık
yıllık 30 milyar metreküp doğalgaz
taşıması hedefleniyor.
yılında

Projenin en önemli hedeflerinin
AB'nin Rus doğalgazına olan bağımlı
lığını azaltmak, kaynak çeşitliliği
yaratmak ve enerji güvenliğini
arttırmak olduğunu düşünürsek, proje
için en az 4 veya 5 doğalgaz tedarikçisine ihtiyaç vardır. Projenin en büyük

Rusya'nın payını

azaltabilecek
Rusya Nabucco Projesini
etkisiz kılabilmek için projeye
doğalgaz tedarikinde bulunabilecek
ülkeleri politik ve ekonomik
hamlelerle doğalgazlarını sadece
kendisine satmaları konusunda
sıkıştırıyor. Rusya, 2007 ve 2008 de
Türkmenistan ve Kazakistan ile
2009 yılında da Azerbaycan ile daha
fazla doğalgaz almak için anlaşma
imzaladı. Rusya, doğalgaz tedarikçilerini kendi tarafına çektikten sonra
buna ilave olarak doğalgaz alıcılarını
da güney akım projesiyle kendi
tarafına çekmeye başlamıştır. Almanya, Fransa, İtalya, Macaristan, Sırbis
tan Güney Akım Proje'sini imzalayan
ülkeler arasındadır. Avrupa'nın tek bir
politika izlememesi ve Güney Akım
Proje'sine rakip olabilecek
Nabucco'nun çok ağır işlemesi ve
Nabucco ile ilgili birçok sorunun hala
cevaplandırılamaması, Güney Akım
Proje'sini avantajlı konuma getirerek
Rusya'nın istediğini almasına imkan
olmasıdır.

sorunu hattı dolduracak doğalgazın
henüz bulunamamış olmasıdır. Projeye
katılması kesinleşen tek ülke Azerbaycan dır. Azerbaycan'ın yıllık toplam
doğalgaz üretiminin 14,7 milyar
metreküp'dür. Ürettiği doğalgazın bir
kısmını iç pazarda tüketmekte bir
kısmını da Rusya ile olan anlaşması
gereği Rusya'ya satmaktadır. Geriye
kalan doğalgaz da projenin ilk yılları
için gerekli olan miktarı bile karşıla
makta yetersizdir. Nabucco Projesi için
Azerbaycan'dan sonraki en olası
ülkeler Türkmenistan ve Iraktır.
Dünyanın en büyük 5 .doğalgaz
rezervlerine sahip olan Türkmenistan
Nabucco Projesi için çok önemli bir
kaynaktır. Fakat Türkmenistan ürettiği
doğal gazın 2/3 ünü Rusya'ya satmaktadır. Irak ise rezerv bakımından
yüksek miktarlarda doğalgaza sahip
olsa da üretim konusunda henüz
gereken seviyede değil ve ürettiğini
öncelikli olarak iç piyasada tüketmektedir. Bu ülkeler dışında Nabucco
Boru Hattına doğalgaz tedarik
edebilecek ülkeler Mısır ve İran dır.
Dünyanın en büyük 2. doğalgaz
rezervlerine sahip ülke olan İran ile
mevcut doğalgaz anlaşmamız vardır.
Fakat siyasi koşullardan dolayı
Amerika, Nabucco'nun İran'a ihtiyacı
olmadığını söylüyor. İran'ın
Nabucco'ya katılımıyla arz ihtiyacı
büyük oranda karşılanmış olabilecektir. Şimdilik Amerika, İran' ın projeye

dahil olmasına karşı olsa da projenin
istenilen düzeye çıkabilmesi için yakın
bir gelecekte İran'a izin vermesi
gerekebilir. Projeyle ilgili arz ihtiyacını
karşılamak için isterse Rusya'da bu
projeye katılabilir denmektedir. Fakat
bu kesinlikle yanlış bir düşüncedir. Bu
proje Rus doğalgazına alternatif olması

Projeye

katılması

kesinleşen

tek ülke

Azerbaycan dtr.
Azerbaycan'm yıllık
toplam

doğa/gaz

üretiminin 14,7 milyar
metreküp'dür.

amacıyla oluşturulmuştur

ve öyle de
Nabucco Projesine kabul etmek bütün ipleri onun
eline vermek demektir.
kalmalıdır. Rusya'yı

Nabucco'ya Karşı En Büyük Engeli
Rusya
Dünyanın en büyük doğal gaz
rezervlerine ve üretim kapasitesine
sahip ülke olan Rusya en başından
beri Nabucco projesini sanal ve içi boş
bir proje olarak görmektedir. Bunun
sebebi de bu projenin Rusya'nın
egemen olduğu doğalgaz pazarlarında

sağlıyor.

2011 'e Doğru
Boru hattının inşasına 2 yıl kala,
hiçbir hareketlilik olmuyor derken 13
Temmuz 2009 tarihindeki Nabucco
Hükümetlerarası Anlaşması İmza

Töreni ve Zirve Toplantısıyla birlikte
proje tekrar hız kazandı.
Türkmenistan'ın AB' ye verdiği söz
ümitleri tekrar yeşertti. Nabucco
Projesinde daha hızlı hareket etmek ve
sorunları oldukça hızlı bir şekilde
herkesin üstüne düşen görevi hakkıyla
yerine getirmesi gerekmektedir.
Nabucco Projesi sadece bir boru hattı
projesi değil, aynı zamanda bölgenin
değerini arttıracak ve bölgede güven ve
istikrar ortamı sağlanmasına katkı
sağlayacak bir iştir.

Yayın Kurulu

2

sayesinde
gümrükre hiç
Vakir kaybermediklerini
belirren Ferhar ALBAYRAK,
gümrükren servise geririlen aracın
fabrikanın verdiği standarrlar doğ
rultusunda gerekli gövde, elektrik ve
mekanik kontrollerinin yine uzmanlar tarafından yapıldığını söylüyor.
1lim bu aşamalar temizlik ve cila ile
birlikte tesllinat için bayide son buluyor. Ferrari'lerin Tü:rkiye'ye taşın
maları esnasında hiçbir sorun yaşa
madıklarını, bu konuda disiplinli

hayal editi
sar, her seferinde ram zamanın
da reslimar. Mümkün mü? Eğer raşı
nan bir "Ferrari" ise bu mümkün.
Çünkü o bir araç değil, Ferrari.
Türkiye Ferrari disrribütörü Fer-Mas
Satış Müdürü Ferhar ALBAYRAK ile
raşıma ve sarış üzerine kısa ama hoş
bir sohbet gerçekleş tirdik. Ko nu
böylesine ilginç olunca s ınırl amak
kolay olmadı. Klasik, tedarik zinciri
yönetimi duvarlarını yıkan; ralep,
üretim, satış sonras ı gibi kavramlara
sığmayıp taşan, talep erririlen, arz yarattırıl an bir sistemin içinde bul duk
kendim izi.
Ferrari'ler bilindiği gibi talep üzerine, alıcısın ın tercih ine göre bir takım
ops iyonları belirlenerek üreriliyor.
28

daVNtünalarınm m~ni aldıkları
alıc.ınuı

bir yıl bC e<liği
· tarihin sebebi ne

teynır

içinde ise "yastık" diye
edilen plas tik ya da köpüklerle desteklenerek ayrıca sabitleniyor. Yola
çıkışın da ve karşılanış ında sadece
işin uzmanları ile m uhatap olan aracımız karayolu ile Triesre limanına
kadar
gelip,
deniz
yoluyla
Haydarpaşa'ya getiriliyor. Buradan
Gebze'de bulunan "Oro İhrisas
Gümrüğü"ne geririlip konreynı rdan
çıkarılmadan muayenesi ramamlanı 
yor. Bağl ı bulu ndukları firmanın
geçmişi ve tüm işlem lerin her nokrasında yasal yükümlülüklere uymaları

bahaneyle ertelePerran,
rarz hatta aşktı .
da farklıdır. Ülkemiz
yüzü aşkın Ferrari sahibinin h
is tis nasız bağlantıda olduklarını belirren satış müdürü; "araç sahiplerinin belirli orrak noktaları var, onlar
farklı bir kirle, gerek yaptı ğımız organizasyonlar ile gerek onlarla olan
iletişimimiz ile biz de farklıyız. Bu
porrföyü değiştirmemek ve marka
değeri n e zarar vermemek bizim işi-

farklı bir kirle, gerek yaptığımız organizasyonlar ile gerek onlarla olan iletişimimiz ile biz de farklıyız. Bu portföyü değiştirmemek ve marka değeri
ne zarar vermemek bizim işimiz.
Çünkü herkes Ferrari sahibi değildir"
* Bazen önünde sıralanmış
i'Ie olan bir cafede kahve içmek için, bazen de İstanbulPark'ta

mevcut yollarda gerçek yüzlerini göremedikleri araçları ile yeniden tanış
mak için bir araya gelen bir gruptan
bahsediyoruz. Bu grup özel bir grup,
çünkü kimisi uzun bir süre aracın
gövde rengini, kimisi direksiyonda
kullanılacak olan ipin rengini, kimisi
ise bu ipliğin dikiş şeklini hayal ederek, sonunda kavuşmuş otomobiline.
Otomobil dergilerindeki şehir içi ve
şehir dışı yakıt verilerinden çok, ara-basının şanzıman oranlarını ara§t1t

mış . Bazı sınırlı üretim modelleı;inc;

sahip olmak için baı.en bir ~ d.ıi bitkaç Ferrari sahip olmaları ~·
Bazen ise üretilen bir aracı almak için

sadece onu. talep etmeleri yeterli olmayıp f,Wr,Ucaiiın o aracı kendilerine
arz etiMkri gerekmiş. Bunun gibi bir
ruhun içinde olan, olabilen herkes
farklıdır ve farklı olmalıdır.
O
Yayın

Kurulu
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DiJİTAL TAKOGRAFA
GECİS SÜRECİ
manın geçekleşmesi
çalıştıklarını, her

için var güçleri
türlü adımı
accıklarını ve çok çalıştıklarını fakat
sure yetersizliğinden ötürü bir sorun
ile karşılaşmak istemediklerini
belirttiler. AB Komisyonu temsilcisi
ile birlikte bir uzlaşmaya varıldı ve
AB komisyonu ülkelerine sunulmak
üzere bir tölerans planı üzerine
çalışıldı. Çalışmalarına devam eden
fakat kare basım sürecini son tarihe
yetiştiremeyecek ülkelerdeki sürücülerin yapacakları seferlerdeki kontrollerde sorun yaşamalarını engellemeyi hedefleyen bir tölerans planı
AB komisyonuna onaya sunulacaktır. Söz konusu plan Nisan ayında
yapılması planlanan SC.1 toplantı
sında karara bağlanacaktır.
ile

Ülkemizde konuya ilişkin çalışmalar
ulusal otorite olarak görevlendirilen
Ulaştırma Bakanlığımız tarafından
yoğun bir şekilde devam etmektedir.

AETR Anlaşmasına göre 16 Haziran
201 O tarihinden itibaren AB Üyesi
olmayan AETR'ye taraf ülkelerde
yeni tescil edilmiş taşıtlara dijital
takograf zorunluluğu getirilmektedir.
Dijital takograf uygulaması Avrupa
Birliği ülkelerinde 1 Mayıs 2001
tarihinden bu yana tescil edilmiş
taşıtlarda bir zorunluluktur.
2 Aralık 2008 ve 27 Şubat 2009
tarihlerinde Cenevre'de yapılan gayri
resmi uzmanlar toplantılarında
AETR taraf AB üyesi olmayan
ülkelerin dijital takografa geçiş
tarihinde herhangi bir değişikliğin
kesinlikle olmayacağı, bu sebeple
uygulamaya geçiş sürecinde zorlukların en aza indirgenebilmesi için bir
aksiyon planı yaratılmıştır. Taraf
ülkelerin ilgili otoritelerini belirlemeleri ile birlikte takvime uyum
sağlayarak atılması gereken adımlarla
ilgili gerekli girişimleri yapmaları ön
görülmüştür.

Bu çerçevede, AB ülkelerinde 2006
yılında başlamış olan uygulamanın
en önemli adımı, uygulamanın asıl
30

sorumlusu olarak adlandırılacak olan
bir ulusal otoritenin belirlenmesi ve
bu ulusal otoritenin uygulamanın
diğer ayaklarını gerçekleştirebilmek

için sorumlu olacak olan ilgili
yetkililerin kararlaştırılmasını
sağlamaktır.
Bilindiği üzere AETR Anlaşmasına
göre 16 Haziran 2010 tarihinden
itibaren AB Üyesi olmayan AETR'ye
taraf ülkelerde yeni tescil edilmiş
taşıtlara dijital takograf zorunluluğu
getirilmektedir. Dijital takograf
uygulaması Avrupa Birliği ülkelerinde 1 Mayıs 2001 tarihinden bu yana
tescil edilmiş taşıtlarda bir zorunluluktur.

Son olarak, 26 Şubat 201 O tarihinde
Cenevre'de Birleşmiş Milletler
Avrupa Ekonomik Komisyonu
tarafından gerçekleştirilen son gayri
resmi uzmanlar toplantısında, birçok
ülke tarafından, söz konusu yeni
uygulamanın ülkelerde uygulamaya
geçilebilmesi için bir ek süreye
ihtiyaç olduğu konusunda fikir
beyan ecciler. Bütün ülkeler uygula-

Ulusal güvenlik politikasını tamamlayıp onaya gönderen Ulaştırma
Bakanlığı kartların basımından kontrollere kadar birçok başlıkta görevlendirdiği yetkili merciler ile geliş
meleri yakından takip etmektedir.
Ulusal ve uluslararası platformlarda
her türlü gelişmeyi yakından takip
edip, sektörümüzü bilgilendiren
Derneğimiz dijital takograf konusunda birçok çalışma gerçekleştir
mektedir. Bunlardan ilki ise, UND
Eğitim Merkezi'nin Uluslararası
Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU)
Eğitim Kuruluşu IRU Academy'nin
Takograf Programı Eğitimine
akreditasyonunun sağlanması
olmuştur.
Sayısal takograf ve AETR sürüş ve
dinlenme saatlerini kapsamakta olan
eğitimimiz UND Eğitim
Merkezi'nde verildiği gibi
Türkiye' nin diğer şehirlerinde
bulunan 11 UND temsilciliğinde de
gerçekleştirilmektedir.

Kazanmanın
Yolları ...
"Dünyada başar1 kazanmanm iki
yolu vardlf. Ya kendi aklmdan faydalanmak yahut da başkalarmm
akılsızliğmdan faydalanmaktlf."
"Dünyada başarı kazanmanın iki
yolu vardır. Ya kendi aklından faydalanmak yahut da başkalarının akıl
sızlığından faydalanmaktır." demiş

tir ünlü Fransız yazar La Bruyere. Bakazanmak için akıl önemli; fakat
her şeye aklın varlığı yetmiyor. Kişisel
gelişim, becerilerin sürekli arttırılması
ve kuvvetli iletişim ile doğru orantılı
dır. Peki bunu nasıl başarmalıyız ?
şarı

manda sektör derneklerinde, aktif olarak Lojistik Kulübü' nde 4 sene süresince Kurumsal İletişim Başkanı vb.
görevlerle yer aldım. UNO (Uluslar
arası Nakliyeciler Derneği) ' nin de
desteğiyle sektörde dağılmakta olan
LOGISTICAL dergisinin iki sene süresince Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttüm. Üniversite eğitim hayatım süresince UNO ile sürekli aktif
bilgi paylaşımı içersinde kendimi geliştirmek için durmadan çalıştım. Tek
dil ile yetinmedim, ikinci dil İtalyanca
öğrendim. Üniversite 4. Sınıfta iken
çoktan iş hayatına atılmış ve Üne Service Amerikan Lojistik şirketinde yabancı Belçikalı direktöre bağlı, Operasyon Yöneticiliği görevini yürütmekteydim.

Genel çerçevesiyle özgeçmişimden
birkaç tecrübemi paylaşmak isterim.
Çocukluk çağından itibaren başlayan
yoğun rekabet dönemi her türk genci
gibi benim hayatımda da bitmek bilmedi. "Eğitim şart." dedi ailem ve sürekli eğitimimi ileri seviyeye taşımak,
sosyal, kültürel gelişimlerimi sağla
mak için bitmeyen destek sağladılar.
Ortaöğretimimin başlangıcıyla birlikte sosyal yanımı da canlı tutmak için
tenis oynamaya başladım. Eski İngiliz
Lisesi (English High School For Girls)
olan Beyoğlu Anadolu Lisesi' nde almış olduğum eğitimle disiplinli hayatımın temelleri atıldı. Lise öncesinde
Kültür Koleji' nde almış olduğum yoğun dil eğitimimi böylelikle pekiştir
miş oldum.

Kariyer hayatını olumlu etkileyecek,
pozitif değişikliklere sürekli hazır olmalı gençler diye düşünmekteyim.
Makalemin girişinde yer alan anlamlı
sözdeki gibi ben başkalarının akılsız
lıklarını bekleyerek vakit kaybetmektense o zamanlarımı aklımı kullanarak
kendimi durmadan geliştirebileceğim
fırsatları ve zamanları kollayıp, değere
çevirdim.

Lojistik hızla gelişir ve akılda yer eder
bir sektör olmaya başlamıştı artık 90 'lı
yıllarda. 2002' de ben de global platformda iletişimin, ulaştırmanın ve ticaretin bel kemiği olan "lojistik sektörü" nde yer almak isteğiyle İstanbul
Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Bölümü' nü tercih ederek, 4 senelik lisans eğitimime başladım. Bölüme girişim ile birlikte tabii ki bölümde aktarılan bilgilerle yetinmedim. Aynı za-

Amerikan şirketinde çalışmadan önce
staj yapmış olduğum Schenker Arkas
firması okulumdan hocalarımın da referansı ile bana MT (Management
Trainee) pozisyonu için yönetici adayı
programı teklifi sundu. Kariyerim için
bu güzel fırsatı da değerlendirdim ve
mezun olduğumdan bu yana 4 senedir
Schenker Arkas ailesinde çalışmakta
yım. Yönetici Aday Programı ile de
öğrenciliğim devam etti. Sahip oldu-

ğum yetilerime yenilerini eklemek,
sorunlara yeni üretilebilir çözümler
üretmek, sürekli optimizasyon hedefleyerek iyileştirme ve geliştirme projeleriyle kaliteyi yükseltmek için İş Yönetim Sistemleri yapısında Kalite Yönetim Sistemleri organizasyonunda
yer almaktayım.

Bir yandan akademik, sosyal ve kültürel yanımı da sürekli işler tutmak, global ve ileri seviyede düşünen bir üst
düzey yönetici olabilmek için İngilizce
MBA yapmaktayım.
Gelecek,

yetişmekte

olan kendi alainsan kaynakları
nın elindedir. Bu değerli insan kaynaklarının çabası hiç bitmeyecekmiş
gibi artmalı ki bilgiler daha da artsın,
sektörler ileriye gitsin.
nında uzmanlaşmış

Sizler başkalarının akılsızlığını da bekliyor olabilirsiniz. O da bir şanstır
tabii ki; fakat bir kumar gibidir. Akıl
sız diye düşündüğünüz tilki bir gün
uyandığında, sizin elinizde yeterince
gücünüz olmayabilir. İşinizi yokuşa
sürmeyin, şansa bırakmayın. Unutmayın " Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır." (Moorhead)
Zaman gelir sendelersin, bazen de düşersin ama önemli olan kalktığın yerden devam edebilecek kudretinin olmasıdır. Bunu başaranlar başarısızlık
tan bile pay çıkartarak yol alırlar. O
yol vadi olmaz da dağ olur. Eğer o dağ
dan çıkabilmek için çabalıyorsan, o
zaman başarılı bir bireysin.

Duygu Ağca Bağıröz

Sertrans - Nilgün

Ke l eş

SERTRANS·
. . .""' .
ISBIRLIGI ...
Sertrans SOO'e yakm
çalişam,

200 araç, 30.000'i

kapali 200.000 m 2 hacmi
ile hizmet vermektedir.
Firmanızın

kuruluşundan

kısaca

bahsedermisiniz?
Sertrans, 1989 yılında Avrupa'da kimi
yerlere yapılan taşımaların yetersizliğini fark ederek sektördeki bu boşlu
ğu doldurmak amacı ile bir aile şirke
ti olarak kuruldu. Başta Fransa, sonrasında İspanya ve Portekiz taşımaları
ile beraber Güney Avrupa'da grupaj
taşımalarda
uzmanlaşan
Sertrans
500'e yakın çalışanı, iki yüzün üzerinde aracı, 30.000'i kapalı depo ve antrepo olmak üzere 200.000 m 2 üzerine
kurulu hacmi ile hizmet vermektedir.

Mango ile olan işbirliği.nizin ana hatları nelerdir?
Mango'nun Türkiye'ye olan tüm loon yılı aşkın bir süredir biz
yapıyoruz. Bu kadar uzun süre iş birliğimizi devam ettirebiliyor olmamı
zın yegane sebebi, her yıl hizmetimizi
geliştirmemiz, artan rekabet ve hızla
gelişen-değişen ihtiyaçlar düzeninde
müşterimizin beklentilerine anında
cevap verebilmemiz, pek çok zaman,
ihtiyaç oluşmadan yeni geliştirmeler
ile kendilerine iyileştirme-geliştirme
önerileri götürüyor olmamız .. Günümüz tekstil stratejisi neredeyse yılda
25 sezon olarak geliştirilmekte. Bunun için de çok hızlı bir üretim, taşı
ma ve sunum gerekli. Tüm bunlarda
alt yapı ve sistemin çok sağlam temellere sahip olması ile mümkün.

jistiğini

Tekstil sektörüne her zaman en kaliteli hizmeti vermek konusundaki başa
rımızı sektörü, değişimlerini, ihtiyaçl arını sürekli takip edip, yeni gelişen
ihtiyaçlara cevap verebilecek en yeni
çözümleri oluşturup, sunarak elde et36

tik .. Sürekli yenilenme içindeyiz.
Bu anlamda projelendirip, hayata
bir proje örneği vermek
gerekir ise kumaş ile ilgili olabilir.
Türkiye'de üretilen kumaşlar hem çeşitlilikleri , hem kaliteleri hem de dizaynları ile çok talep görüyorlar.
Avrupa'da ki alıcı firmalar ,bu kumaş
ları alıp, farklı ülkelerde fason üretim
yaptırarak , mağazalarında satışa sunmaları şeklinde yoğun bir çalışma
mevcut. Türkiye den kumaş alımları
nın artışının nedenlerini incelediği
miz de arkasında kumaşlara olan talebi ve süreci gördük ancak, Firmalar
Türkiye den aldıkları kumaşı öncelikle kalite kontrol için Avrupa'ya, sonrasında ise ucuz iş gücünden ötürü
Fas, Tunus, gibi Kuzey Afrika ülkelerine veya Bulgaristan, Romanya gibi
Balkan ülkelerine taşıyorlardı ve üretim yapıldıktan sonra da mağazalara
dağıtmak üzere Avrupa ya geri getiriyorlardı.. Bu yapılan taşımalar hem
süreyi çok uzatıyor, hem de maliyeti
çok ciddi arttırıyordu. Bununla ilgili
bir proje ekibi kurduk ve neler yapabileceğimizi araştırdık .. Gerekli yatı
rımları yaparak, hammaddenin kalite
kontrolünü Avrupa yerine Türkiye'de
kendi tesislerimizde yapabileceğimiz
şekilde döngüyü kısaltmanın daha
akılcı olacağını gördük. Diğer yandan da bir ilki gerçekleştirerek Türkiye den Kuzey Afrika ülkelerine tır ile
direk nasıl taşıma yapabileceğimizi
kurguladık.. Böylelikle lojistik merkezimiz de kurduğumuz kalite kontrol merkezi ile Avrupa ara durağını
kaldırarak, tekstil firmalarına on
günde Türkiye - Fas arası taşıma yasunduğumuz

pabileceğimizi

düzenli aralıklarda
duyurduk. Böylesine bir 25 sezon sisteminde zamanında teslimatın ilk
öncelik olması, projemizin sektör tarafından kabul görmesini sağladı.

System Alliance Europe ve üyelik sürecinizi anlatırmısınız?
System Alliance Europe dünyanın en
büyük lojistik ağıdır. Bu ağa dahil
olan ilk Türk firması Semans. Bu ağ
içinde bizim gibi 20 yıllık da, 140 yıl
lık da 25'i aşkın büyük lojistik firmaları var. Sistem 1 1 milyar euro gibi
astronomik bir ciroya sahip. Sistemin
amacı müşterilere şeffaf operasyonlar
sağlamak. Sistem malın çıkış noktasından varış noktasına kadar her
anında izlenmesine olanak vererek,
hem müşteri firmaya gözetim imkanı
veriyor hem de lojistik firmasının
hem müşterileri ile hem de nerwork
üyeleri arasında denetimini sağlıyor.
Böyle bir komplike oluşuma dahil olmak için de talebiniz yeterli olmuyor.
Personelinizin ve bilişim sisteminizin
uyumlu ve yeterli olması ve beraberinde çalışma süreci içinde süreklilik
arz etmesi gerekli. Çünkü her başarılı
operasyonunuz sizin puanınızı arttı
rırken, her adadığınız ya da hata yaptığınız nokta size büyük cezalar olarak geri dönüyor. Örneğin biz her sabah saat ona kadar boşaltma bilgilerini sisteme girmek zorundayız. Bunun
aksi hiçbir şekilde kabul edilmiyor.
Hatta iş böyle olunca System Alliance Europe' un yaptığı açıklamaya
göre sisteme başvuran firmaların
%90'ı başvurularını kendileri geri çekiyorlarmış.

UZMAN GÖZÜYLE

VPORT

TÜBİTAK

Sn. Mehmet Oğuz'dan Liman işletmeciliğinde
bilgi Otomasyon Sistemi Yazılımı VPORT
hakkında bilgi aldık ...
Öncelikle bizlere limancılık endüstrisine girişinizi anlatabilir misiniz?

di ğe r

Ulaş tırma

D eği ş ik

teknolojilerinde görülen gelişmeler limancılık endüstrisinde bir
devrime yol açmış tır. Taş ımacılıkta
konteynırların kullanımı ile birlikte gelişen çoklu (mulrimodal) taş ımacılık
denizyolu taş ıyıcıl arına, taş ım a pazarlarınd a daha ge ni ş liman seçi mi olanakları ile çok daha fazla serbestlik sağla
mış tır. Belirli bir limana has hinterlant
olarak görülen pazarlara artık günümüzde birçok giriş kapı s ınd a n (kara,
demir ve havayolu) hizmet verebilmektedirler. Bu geli ş meler hinterlant trafiğinden yük almad a limanlar a ras ı rekabeti a rttırmı ş tır. Lim an endüstrisi dünyada, kontey nır ile taş ım a ve teknolojik
gelişmelere uyum sağlayarak başa rılı olmak için , gerekli olan yatırıml a rı yapmaktadır. Günümüz Türkiye'sinde ise
Liman Yönetimi özelleş tirm e d öneminin etkisiyle önemli geliş mel e re açık
hale ge l mi ş tir. Ön celikle konteynır terminal uygulamal a rını bünyes inde barındıran liman i ş le tmel eri hız l a ge li ş im
gös termiş tir. 2006 senesinde G OSB
Teknopark bölges inde, TÜ BİTAK, İs
tanbul Üniversitesi ve Kumpo rt Liman
İş letmesinden aldı ğımız d estekl er ile
Liman Yönetim Bilgi Sisteminin oluş
turulmas ı için gerekli olan ça lı ş malara
baş lanmış tır. 3 sene boyun ca ya pılan
Ar-Ge
çalı ş m ala rı
sonucunda
"VPORT" adında Liman Yö netim Bilgi Sistemi programımızı ta m aml amış
bulunmaktay ız.

VPORT programından biraz bahsedebilir misiniz?
VPORT Liman Yönetim Bilgi Sistemi
VPORT özetl e,

mü ş te rinin

hizmet sözl eş m esinden baş l ayarak, hizmetin gerçekleşmesinden sonra otomatik olarak
faturanın kesilmes inin sağl a ndı ğ ı bir
ya pıyı içermektedir. Yönetim bili ş im
sistemi içerisinde Liman o romasyo nunu bütünleşik olarak çalı ş tırmakta ve

sistem lere de entegre olarak hizmet vermektedir.

ö lçekte ve operasyonel (Konteyner, Genel Yük, S ı v ı Yük ve Araç)
ol arak farklı çal ı şa n Liman i ş l e tm el e ri
bulundu ğund a n m odüler bir ya pı tasa rl a nmı ş tır. M odüll er tüm operasyo nlar için bütünl eş ik olarak çalı şabildiği
gibi istenirse bir veya birden fazla modulün beraber çalı ş mas ı da sağl a nm ak

nın otomatik ve/veya man üel olarak
ko ntrol eden çalı ş mala r bulunmaktadır.

• Kapı: Bu modül de Giriş- Ç ıkış yapan tüm a raçları kontroll ü olarak sisteme entegre eden çalış mal ar bul unmaktadır.

tadır.

• Saha: Bu modül de liman içerisinde
bulunan sahaların dinamik tanımlan
ması , ürün girişleri ve çıkışlarının ız
lenm es i çalış mal arı bu l unmaktadır.

Modüller konusunda özet bilgi alabilir miyiz?

aç ık ambara m al giri ş i , kapılard a n mal

• Ambar: Bu modül de kapalı ve/veya

kukl a rın fatura l aş m as ı için gerekli ça-

çıkı ş larının on aylanm as ı , ambar içindeki m al rakibi , ambardan mal tasfi ye
edilmes i i ş l eml eri ve ambardaki m allar
için tahakkuk olu ş turma çalı şm al arı
bulunm aktadır. Ayrıca, bu modül Türkiye C umhuriyeti Gümrük mevzua tı
nın gerekli kıldı ğı bilgileri kapsam as ın
dan dol ayı i şletm e için Gümrük Defteri tutma zorunl uluğunu ortadan kal-

lı şmal a r bulunm a ktadır.

dırmaktadır.

• Yüklenici: Bu modül de yüklenici
ile yapıl a n i ş l e ml erin rakip ve ko ntrolünü ya pan çalı ş mal a r bulunm a ktadır.

• Ekipman: Bu modül de limanda
bulunan ekipmanların rakip ve kontrolünün bulunduğu çalı ş malar bulunmaktadır. G erçek zamanlı (RTLS) rakip yapabilen özel ekipmanlarda bulun m aktadır.

• VPORT Liman Yö netim Bil gi sistemi Modülleri ;
•

Teklif: Bu modül de müş te ri ye özel

fiya tl a rın ve ril eceği ve bu fi yatlar üze-

rinden fatural a rının h esa planm as ı için
gerekli olan çalı ş malar bulunm aktadır.
•

Fatura: Bu modül de oluşa n tah ak-

• Gemi: Bu modül de gemilerin limana rahmini gel i ş sürecinin belirlenmesinden limandan ay rılı ş ın a kadar olan
süredeki rakip ve operasyo n süreçleri-

•

Mobil: Bu modül de dağınık ya pıda
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ve analizleri oluşturmakta, hem de 3D
(Üç boyutlu) olarak animasyon yapıl
masını sağlamaktadır

VPORT projesi sonunda elde edilen
anlatabilirmisiniz?

çıktıları

VPORT içerisinde kaynak (İş gücü,
ekipman ve finans) kullanımından tasarruf, ilişkilerden (Haberleşme, emir,
rapor) tasarruf, iş süreçlerinde konrrol
ve optimizasyon (tekrarsız iş, çapraz
kontrol) ve oluşan bilgilerin karar destek sistemlerinde kullanılabilmesi için
gerekli olan çalışmalar yapılmış, işlet
me srrarejileri, prosedürler ve kuralları
na uygun olacak şekilde dinamik bir
yapıda oluşturulmuş ve yalın organizasyon yapılarında kullanılabilir olmasına dikkat edilmiştir.
Ayrıca

2009 yılında başlayan ve 2010
devam eden Devler Bakanı
Prof. Dr. Mehmer Aydın himayesinde
gerçekleştirilen
TÜBİTAK
Ar-Ge
Günleri kapsamında Bölgelerde bulunan Devler erkanı, Üniversire Rekrörleri, Belediye Başkanları, İl Özel İdare
leri Yönericileri, Sanayi ve Ticarer Odaları Başkanları ve Bölgede faaliyetre bulunan Dernek başkanlarına, bölge kalkınmasında Ar-Ge faaliyetlerinin öneminin
anlatıldığı
toplantılarda
TÜBİTAK-TEYDEB Bilişim Teknolojileri Grubu tarafından desteklenen
rüm projeler arasından, "VPORT Liman Yönerim Bilgi Sistemi" projemiz
sunuma uygun görülerek ilk defa bu
günde katılımcılara tanıtılmıştır.
yılında

• veri toplama özelliğini sağlayan ve
rüm alr bilgi sisremleri ile enregre bir
şekilde çalışan uygulamalar bulunmaktadır.

• Kantar: Bu modül de aynı anda birçok marka ve modeldeki kanrar ölçüm
cihazlarını tek bir noktadan konrrol
edebilen bir yapı bul unmaktadır. Sabit
dara tanımlama, otomatik tahakkuk
oluşturma çalışmaları bul u nmaktadır.

•

Müşteri : Bu modülde Müşteri İş İs-

tekleri

Girişlerinin

web

•

tabanlı yapıldı-

ğı çalışmalar bulunmaktadır.

• Yetki: Bu modül de programın her
bulunan fonksiyonların kullanıcı bazında yetkilendirmesini sağla
yan çalışmalar bulunmaktadır.
ekranında

• Tanım: Bu modül de sistem içerisinde devamlı kullanılan özelliklerin
sisteme tanıtılmasın sağlayan çalışma
lar bulunmaktadır.
•

Rapor: Aktivite bazlı maliyet hesaplaması alryapısı ile kurulmuş olan sistem, iş
letme içindeki her hareketi takip edebilmesi
ve hizmet kaçaklarını
engellemesi sayesinde
işletmenin

ihtiyacı

olan her türlü raporu
alabilecek esneklikte
bir alryapı ile liste ve
raporlar
oluşturabil
mektedir. Ayrıca "Yönetici Konsolu" oluş
turarak, hem yöneticinin ihtiyacı olan bilgi
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VTEK Bilişimin bu projeden sonraki
bilgi verebilirmisiniz?

çalışmaları hakkında

VPORT Liman Yönetim Bilgi Sistemi
ile liman işletmelerinde elde edilen bu
birikimi, Inrermodal raylı taşıma, havayolu ve karayolu bilgi sistemleri ile
birleştirip Lojistik süreçleri daha verimli ve daha efektif kullanılmasını sağ
lamaya yönelik çalışmalarımız başla
mıştır. Bu çerçevede, TCDD Halkalı
Tır Bekleme Alanı ve Depo otomasyonu ihalesini alarak, gümrüklü alanda
yapılan İthalat ve İhracar işlemlerinin
takibi, yapılan diğer işlemlerin takip ve
konrrolü ve faturalandırma çalışmaları
kapsamakradır. Sisremin kullanıma geçilmesinden sonra işlemler hız kazanmış, gelirlerde artış meydana gelmişrir.

İSTANBUL BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ

•

•

•

LOJiSTiK DESTEK MERKEZi
onarım binası ve 400 metrekarelik
Lojistik Destek Merkezi idari binası
yer almaktadır.

dım istasyonlarına dönüşen

ile

en

Selimpaşa'daki
halkına

Bu proje sayesinde İstanbul'un 30
ayrı noktasında bulunan İBB Destek
Merkezleri bir çatı altında toplanmış,
bu da kaynak israfının önlenmesi ve
olağanüstü durumlarda seri hareket
kabiliyeti kazandırmıştır.
12.000 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 38.000 metrekarelik alan
üzerine inşa edilen merkezde; 2.000
metrekare büyüklüğünde modern bir
yemek üretim tesisi, 300.000 koli alabilecek kapasitede 6 adet ikişer kadı
1. 100 metrekarelik kuru ve soğuk
gıda depoları, 50 ton kapasiteli su deposu, 600 metrekarelik araç bakım-

Lojistik Destek Merkezi'nde çalışma
lar 3 vardiya halinde 195 çalışanla
sürdürülmektedir. İstanbul genelindeki merkeze bağlı 30 ayrı destek
noktasında da 55 kişi görev almaktadır.

Merkez; İBB'nin yemekhanesi, sosyal
tesisleri, büfeleri, plajları ve işletmesi
yapılan diğer tüm tesisleri, kaliteli ve
güvenli gıda üretiminde dolayı ISO
9001 ve ISO 22000 Sistem Belgelerini almıştır. Olağanüstü durumlarda
merkezin bünyesindeki yemek üretim
tesisinin yanında treyler, mutfaklar ve
mobil büfeler ile İstanbullulara hiz-

son

bu araçlar
Çatalca ve
sel baskınında çevre

İkitelli,

hizmet verilmiştir.

Merkezde acil durumlarda kullanıl
mak üzere içlerinde yiyecek ve içeceklerin bulunduğu koliler paketli halde
bekletilmektedir. Kolilerdeki yiyecek
ve içeceklerin son kullanım tarihleri
dikkate alınarak değişimi yapılmakta
dır. Bunun yanında ikişer kadı 4 depoda depremde kullanılacak aletler,
çadır ve battaniye gibi malzemeler bulun durulmaktadır.
Sibel Can

•

•

•

YESIL LOJiSTiK
ünyamız

her geçen gün içindeki güzellikleri ve canlıla rıyl a
birlikte kirleniyor, tükeniyor.
Tüketimi yaşam için gerekli gö ren
i nsanoğlu as lında farkında olmadan yaşamını tüketiyor. Besin kaynağım ız toprak, i çtiğimi z su, solud uğumuz hava kirlendikçe sağlığı 
mız tehdit altında kalı yor. Do layı
sıyl a kü resell eş me ve sanayil eş m e
nin yara ttı ğı çevre kirliliği yakın gelecekte dünyamızı yaşan am az hale
getirecektir.
Üretilen ürünlerin, üretim aşaması
dışındaki her türlü faaliyetinden lojistik alanı sorumludur. Üretimlerin
endüstriyel arık veya C02 emisyonu dı şında her adım da çevreyi kirleten unsur lojistik faal iyettir. Çevre kirlenmesinin kontrolü için lojistik hizmetlerinin de denetlenmesi gerekmektedir. Bu soruna çözüm
olarak Yeş il Lojistik adımları atıl
maktadır.

Yeşi l

Lojisrik;lojisrik faaliyetlerinin,
çevreye en az zarar verecek şekilde
gerçekleş tirilmesi amacıyla, tüm iş
lemlerin çevre üzerindeki olumsuz
etkisini ölçmek ve en aza indirmeye
çalı ş maktır.

Dünya üzerine yeşil etiketli ürünler
diye üretim ve satışı başlayan yeni
bir akım söz konusudur. Bu etiket
şu anda çevre koruma koşullarına
dikkat ederek üretilen ürünlere verilen bir güvencedir. Özellikle son
bir yıldır çokuluslu şirketlerle yapı
lan anlaşmalarda lojistik şirke
tinin özellikleri bölümünde Yeşil Lojistik konusundaki maddeler, anlaşma
şart-
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!a rının

içinde yer alm aktadır. Ayrı
ca bu ş i rke tle r Türkiye'den mal alı
mı yapacakl a rı zam an Yeş il Lojistik
ve Yeş il Tedarik Zinciri Yönetimi
kavramlarını giderek daha fazla sorgulamaktadır. Bazı büyük ve duyarlı işletmeler üreticilerin üretim süreçlerini kontrol etmeye, marketlerdeki yeşil etiketli ürünlerin sayısını
arttırmaya hatta yakın gelcekte yalnızca yeş il etiketli ürün sarmaya yönelik çal ışmalar yapacaktır. Bu işlet
melerin arm ış olduğu adım zincirin
sağlam olmasın ı , zayıf halkaların dı

şarda kalmas ını sağlayacaktır. Ü reti-

cilere gönderdikleri soru formlarıy
la, üretimlerinde ne derecede çevre
koruma kurallarına dikkat ettikleri
sorulanıyor, gelecek yıllar için hangi oranda tasarruf yapmayı taahhüt
ettiklerini beyan ermeleri isteniyor.
Bu yaklaşım denetimin yanı sıra alternatif kaynak kullanımına da teş
vik ediyor.
Tabi akım yalnız üretici ile başa
rıya ulaşamaz. Tüketicilerin de bu
konuda bilinçli olup satın aldıkla
rı ürünlerin yeşil etiketli olmasına
dikkat etmeleri gerekmektedir. Neti- cede ortak paylaşılan bir dünyanın endişeli geleceği söz
konusudur. Sağlığın ticareti ve pazarlaması olamaz. Bu
kavramın ortaya çıkmasının
asıl sebebi, özellikle Batı ülkelerindeki tüketici bilincidir.
Tüketiciler aldıkları ürünlerin her
geçen gün daha çevreci olmasını is-

riyor ve bu konuda özellikle dünya
m arkas ı olan büyük firmalara baskı uyguluyo r. Böylelikle fiyat ve kalite konusunda eş it düzeyde olan
ürünlerde daha çevreci ol anl a rın seçilmesi, kriterlerin içine yenisini
ekl emi ş oldu. Bunun doğal so nucu olarak marka firm alar ilk adım
da ürünlerini çevreye en az zarar veren maddelerden üretmeye başl adı.
Artık sadece üretim maddelerinin
değil , üretim sürecinin de ne kadar
çevreci olduğu ciddi bir satış politikas ı haline gelmeye başladı. Çünkü üretim süreci kirliliğe daha fazla
neden olmaktadır. Kullanı lar maddenin sağlıksız olması , üretilirken
kirlenen yaşam standarcında sağ
l ıklı kullanımı imkansız hale getirmektedir.
Lojistik şi rketle ri de aynı tedarik
zinciri içinde yer almakta ve yeş il
etiketli ürünlerin taşınmasında, depolanmasında , yeş il zincirin bozulmamasına dikkat ermek zorundadır. Günümüzde bu durumla ilgili bir bağlayıcılık yoktur. Ülkemizde olmamasına rağmen çokuluslu
markalaşmış birçok şirket yakında
büyük kurumsal müşterilerinden
ve kanun koyuculardan gelen baskılar sonucu çevreye en uygun üretim metotlarını ve lojistik uygulamaları, kendi bünyelerinde ve tedarik zinciri partnerlerinde rahat bir
şekilde hayata geçirecektir. Ülkemiz
bu standarcı yakalamakta yine zorlanacaktır. Bu nedenle olayın farkı
na varılarak geleceğe hazırlık ve yatırım yapmak durumundayız. Belediyelerin, çevre kuruluşlarının baskısına ve koruyucu yasalarına gerek
duymadan bir
takım önlemler
almalıyız.

Bu

perdedeki rol sahiplerinin kendilerine düşe n so rumluluk bilinci halinde Yeş il Loji s ti ği bir vazife olarak
görmeleri gerekmektedir.
Bunlar; yeşi l ürünlerin taşınmas ın
da yeş il lojistik uns url arı nın devreye girmesi , birim ürün taş ıma baş ına C0 2 emisyonu, gürültü kirl il iği , interm odal taş ım a oranı , depolama al anl arının çevreye etkisi,
depo içinde ve açık alanlarda fo rklift kullanımı , depolarda ıs ınmanın
soğumanın karbon türevleri dışın
daki (rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, yer altı ıs ınma
s ı gibi) kaynaklarla yapılm ası , şe
hi riçi dağıtımlarda fos il yakı t kullanmayan araçlarda dağıtım yapıl
mas ı , a tık maddelerin değerle ndir
me is tasyonl arına taş ınmas ı vb konular lojistik işl etmelerinin gündemine gelmelidir. Ne yazık ki ülkemizde bu geleceğe hazır bir işletme
yoktur. Ama konu imkas ız da değil
dir. Ancak günümüz şartları projenin sonraki planlara atılmasına neden olmaktadır. Bu çal ışma iş gücü
kaybı ya da kaynak is rafına yol açmayacaktır. Zaten çalış manın amacı bu kayıp ların ön üne geçmektir.
Yap ı l ması ve alınmas ı gereken diğe r önlemler;

!ılık

vb lojistik performans ölçütleri dikkate alınarak bir bütün olarak
öngörülmelidi r.
• Global lojistik geli ş mele r yakı n
dan izlenmeli ve önceden önlem
alınmalıdır.

En önemlisi de bu proj eyi rakiplerden bir adım önde olmak için değil , gelecek nesillere daha temiz bir
dünya bırakmak am acıyl a i ş pl anı
yapmal ı ve hassasiyet göstermeliyiz.

• Bölgesel özel havayolu yük taşı
m acılığı teşvik edilmelidir.
• D emiryolu ve denizyolu kull anı
mına yönelik yabancı sermaye yapacağı yatırıml arla orantılı olarak
desteklenmelidir.
• Sadece hava kirliliği değil gürültü kirliliğine karş ı da önlemler alın
malıdır.

• Aralarda aşırı yükleme önlemleri,
sürücü ve denetleme el emanı eği
timlerinin yanı sıra araç, yaş ve kalite denetimlerine de yer verilmelidir. Unutulmamalıdır ki bakımsız
araç çevresel sağlık anlamında daha
tehlikelidir.

• Kentsel yük lojis tiğinde denizyolu ve demiryolu kull anım olanakları
yaratılmalıdır.

kodlanmalı dır.

• Kentlerde depo kirliliğini ve verimsizlililğini önlemek amacıyla kent sınırları ve uygun yerlerde büyük ölçekli, çağdaş lojistik
köy/park/terminal depolarının kurulması için yer ayrılmalı ve sektör
buna teşvik edilmelidir.

• D emiryolu ile çift kat konteyner taşımacılığı gündeme gelmeli,
RO-LA adı verilen karayolu araçlarının demiryolu üzerinde taşınması

~ ~- toplumsal duyar-

hızlandı rmalıyız.

• D emiryolu, havayolu ve denizyolu işle tmeci liğinde tam rekabet koş ull arı na yö nelik serb es tleş ti rm e bir
plan dahilinde ge rçekleş tirilmel idir.

• Avrupa Birliği normları çerçevesinde ambalaj malzemelerinin yeniden kullanımı ve geri kazanı m ı yönünde çalışmalar yapılmalı , ambalaj standartizasyonu yapılmalı ve

• Kent planlaması yapılırken toptancı halleri, organize sanayi bölgeleri ve siteleri, liman, demiryolu istasyonları ve güzergahları, çevre yolları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde depoları, gümrük nakliyat
ambarları için ayrılacak
yerler hız, maliyet, esneklik, çevresel ve

projeyi

hız kazanmalıdır.

Proje bazlı önlemler;
• Van-Tatvan hattını
demiryolu+suyolu ile aşabilmeliyiz.
• Hava kargo köyü kurmalıyız.
• Yolcu terminalleri gayet modern
iken havakargo terminalleri konusunda vasatlığı onadan kaldırma
lıyız.

Uğur Sak - Dam.la Adil

• Kamyonları suyolu ile İstanbul' a
bağlamayı bu yıllara bırakmıştık bu
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Uluslararası

Savunma

Sistemleri tedarik ve
Taşımalannda

Bir Türk

Firması ...
Uluslararası

Fnss Savunma
Sistemleri A.S.

Savunma Sistemleri araçlarının üretiminde
FNSS, kara muharebe sistemleri ihtiyaçları için, Türk Silahlı
Kuvvetleri'nin bir numaralı tedarikçisi ve dünyanın diğer
ordularının tercih edilen yerel tedarikçisidir.. Malezya, Suudi
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Filipinler
başta olmak üzere bir çok ülkenin ordusunun savunma
sistemleri araçlarını tedarik eden FNSS'in Filipinler'e
ihracatını inceledik. Türkiye'den Ticaret Direktörü M İnan
Güven ve Filipinler'den Ülke Sorumlusu Antonio Chan'e aynı
soruları yönelterek operasyonun iki yönünü de görmek istedik.
Firmanızdan

ve ürettiğiniz savunma sistemleri araçlarından
bahseder misiniz?

İnan

Güven: FNSS Savunna Sistem-

leri A.Ş. 1988 yılında o zamanki hükümetin "Savunma Sanayii" hamlesi çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri için yaklaşık 1700 Zırhlı Muha-

rebe Aracı üretmek üzere kuruldu.
FNSS bir yabancı sermaye ortak girişim şirketi olup %51 Hissesi Nurol Holding' e %49 hissesi ise BAE
Systems şirketine aittir.
Başta

sadece bu büyük projeyi gerüzere kurulan FNSS, zamanla uluslararası pazarda çok önem-

çekleştirmek

Filipinler'den Ülke Sorumlusu Antonio Chan

li bir konuma gelmiştir. Malezya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Filipinler başta olmak üzere son on yılda bir milyar dolar civarında ihracat yapmıştır. 201 O
yılı içinde en az 500 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirmesi beklenmektedir. Antonio Chan: FNSS'in
geniş ürün yelpazesi paletli ve tekerlekli Zırhlı Savaş Araçları ve Hafif Savaş Araçlarının evrensel ailesinden
oluşmaktadır.

Gerek paletli gerek tekerlekli karmakara muharebe platformlarını tasarlayıp geliştirebilecek alt yapı ve kabiliyete ulaşmış olup farklı ihtiyaçlar çerçevesinde üretebilecek seviyeye
şık

gelmiştir.

FNSS, yan sanayii geliştirmeye de
önem vermiş ve 100' den fazla firmaya eğitim, sistem, aparat ve tezgah yatırımı yapmak suretiyle bu kuruluşla
rın üretim ve hizmetlerinde NATO
Askeri Şartnamelerinde istenilen kalite seviyesine ulaşılmasını sağlamıştır.
FNSS bu amaçla, Türkiye' de 100 milyon doların üzerinde bir yatırım yaparak yan sanayiinin geliştirilmesini
sağlamış ve rekor yerli katkı seviyelerine ulaşmıştır.
42

FNSS üretimi paletli Zırhlı Muharebe Araçları (ZMA), kendi sınıfların
daki en modern araçlardır ve çağdaş
orduların 21. yüzyıla özgü harekat gereksinimlerini karşılayacak en yeni
teknolojileri içermektedirler. FNSS
geniş bir Zırhlı Muharebe Araçları ailesi oluşturmuş olup, kullanıcı istek
ve ihtiyaçları doğrultusunda değişik
araç konfigürasyonları geliştirilebil
mektedir.
ZMA geliştirme ve üretiminde kazanmış olduğu alt yapı ile FNSS,
AKIN CI-ZMA araç ailesini geliş
tirmiştir. AKINCI-ZMA muharebe
şartlarında yoğun şekilde denenmiş
aksamların birleşiminden oluşmuş

bir
ve yüksek güvenilirlik ile düşük idame masrafları gibi özelliklere
sahiptir. Yüksek balistik koruma, mayın koruması, geniş iç alan ve yükseltilmiş yük kapasitesi aracın; komuta
yeri aracı, 120 mm havan taşıyıcı, paletli mühimmat aracı, çift kişilik kuleli muharebe aracı, hava savunma sistemleri gibi birçok alternatif görev tanımı için mükemmel bir platform olaraçtır

masını sağlamaktadır.

FNSS, hizmet ettiği orduların harekat
ihtiyaçlarına uygun olarak geliştiril
miş zırh paketleri, değişik güç paketleri veya sistemlerin, kullanıcının özel
konfigürasyon isteklerini karşılayacak
şekilde araçla bütünleştirme işlemle
rini yapabilecek kabiliyetlere sahiptir.
Yeni araçlar üretmenin yanı sıra, teknolojik ömrünü tamamlamış M113
ailesi araçları günün gereksinimlerine göre modernize etme yeteneğine
de sahiptir.

FNSS'nin diğer bir kabiliyeti kule ve
silah istasyonlarının geliştirilmesi ve
üretimidir. Şirket 25mm topu, 7.62
mm. eşeksenli silahı olan, stabilizasyona sahip, modern gece görüş sistemi ile donatılmış tek kişilik Sharpshooter (Keskinnişancı) kulesini geliştirmiş ve üretmektedir. Halihazırda
Aselsan A.Ş. ile ortak olarak 25/30
mm. Uzaktan Komutalı Silah Kulesi
tasarım ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
FNSS, yüksek hareket, yüksek koruma, yüksek yük taşıma kapasitesi ve
büyüme potansiyeline sahip yeni nesil bir tekerlekli zırhlı araç ailesi geliş
tirmiş ve PARS adını vermiştir. PARS
araçlarında en son tasarım ve teknolojiler uygulanmış olup, maliyet ve
lojistik destek avantajları dolayısıy
la operasyonel ihtiyaçları karşılaya
cak şekilde askeri standartlara uygun
ticari otomotiv endüstrisinde de kullanılan alt sistemler kullanılmakta
dır. PARS araç ailesi 4x4, 6x6, 8x8 ve
1Oxl O olarak üretilebilmektedir.

Türkiye'den Filipinler'e hangi savunma sistemleri araçları hangi
teslim şartı ile gönderiliyor? Emtia Nakliye Sigortası yaptırılıyor mu yoksa Savunma Sistemleri
araçları için özel sigorta sözleşme
leri mi söz konusu?
İnan Güven: FNSS bugüne kadar Fi-

lipinlere iki kez Zırhlı Muharebe Aracı ihraç etmiştir. Bunlardan ilki tek
adet araçtır. Yakın zamanda tamamlanan ikincisi ise 6 adet aracın ihracatı
nı kapsamaktadır. Her iki ihracat da

CIF ve Manila limanı esasına göre yapılmıştır. Dolayısı ile araçların nakliye
sigortası yapılmıştır. Arıtonio Chan:
Yerel Gümrük Ofisimiz tarafından
belirlendiği şekilde, yerel gümrük resmi, vergiler ve KDV Filipinlere vardığında karşılanmak üzere FNSS'nin
verdiği DDU(Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslim) fiyat teklifine dahil
değildir. Bu nedenle Filipin Ordusu, Gümrük ofisimize gümrük resmi
ve vergiler için bir sonraki yılın GGA
(Genel Ödenek Kanunu)' na göre otomatik olarak tahsis edilecek ve ödenecek olan "vadeli ödeme" müracaatın
da bulunmak durumundadır. Evet,
sözleşmede ve Filipin Ordusu tarafın
dan gerektirildiği şekilde savunma sistemi veya ekipman sevkiyatı için bir
deniz sigortası gerekiyordu. FNSS' e
sigortayı özel bir sigorta şirketi tedarik etti.
Araçların Ankara

- Gölbaşı'ndan
Filipinler - Manila'ya varıncaya
kadar geçirdiği lojistik süreçten
bahseder misiniz? Hangi
nakliye firmaları ve forwarderla
çalışıyorsunuz?

İnan Güven: İhracat hazır olduğun

da nakliyecimiz Expedirors ile temasa geçilmekte ve araçlar için hem gemi
hem de flat rack konteyner arayışına
girilmektedir. Diğer taraftan gerekli
dökümancasyon üzerinde çalışmalara
başlanmaktadır. Gemi tarihi belli olduktan sonra Araçlar nakliyecimiz tarafından low-bed taşıyıcılar ile şirke
timizden alınıp Mersin limanına aktarılmaktadır. Orada da gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra gemi-

•üretimden sevkiyata müşterilerimize garanti veriyoruz:'
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ye yüklenerek sevkiyac gerçekleşmek
tedir. Araçların Manila'ya varmaları yaklaşık bir ay sürmektedir. Manila
limanına vardıktan sonra Filipinlerde
yerleşik şirketimiz personeli yardımı
ile Filipinler Silahlı Kuvvetleri araçların ithalat işlemlerini ikmal ederek
araçları ilgili askeri birliğe karayolu ile
sevkecmekcedir.

Antonio Chan: Araçların bulunduğu
gemi Türkiye'den Filipin' e varmadan
önce İtalya, Mısır, Singapur gibi baş
ka ülkelerden de geçiyor hacca Mısır,
Alexandria Limanı'ndaki bir aktarma konusundan dolayı gecikme yaşadık. FNSS forwarderla Türkiye'den
Manila'ya götürmesi için bir taşıma
sözleşmesi imzalıyor. Araçlar Filipin,
Manila Limanı' na vardığında, devir teslim garantisini ben üstlendim.
Gönderim sipariş belgesini Tedarikçiden aldık ve daha sonra yerel gümrük işlemlerini koordine eden müşte
ri AFP'nin irtibat bürosu ile görüştük.
Evrak işleri askeri taşıma olması sebebiyle 4-5 gün sürdü. DDU ile ilgili
olarak AFP aracı rol üstlendi.

Türkiye devletinin ve Filipbılerin
bu ihracata getirdiği özel güvenlik
önlemlerinden bahseder misiniz?
Bu duruma bağlı olarak Gümrük
Süreci nasıl işliyor?
İnan Güven: Böyle bir ihracatı yapa-

bilmek için önce gerekli yasalar çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığın
dan ihracat izni alınmaktadır. Şirketi
mizin repütasyonu da dikkate alındı
ğında söz konusu izinlerin alınmasın
da herhangi bir zorluk yaşanmamak
tadır. Gümrük işlemleri de söz konusu izne bağlı olarak yapıldığından seri
bir şekilde sonuçlanmaktadır. Ayrı
ca, araçların FNSS'den Mersin' e nakliyesi sırasında da ilgili güvenlik birimleri devreye girmektedir. Filipinler
de benzeri bir şekilde ithalat işlemle
ri ve limandan birliğe nakliye esnasın
da araçlar güvenlik birimleri tarafın
dan korunmaktadır. Antonio Chan:
Filipin'de bize ordu, araçlara Limandan Kampa kadar eşlik etmesi için
kendi askerlerini tedarik etti. Alınan
güvenlik önlemleri bundan ibaretti.
Gümrük süreci ile ilgili olarak daha
önce de belirttiğim üzere, işleri ayarlaması ve koordine etmesi için özel
olarak yerel gümrük aracısı tutmadık.
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DDU ile ilgili işleri ayarlayan kişi irtibat memuru idi. Diğer tedarik türünde, eğer bu DDU değilse, gümrükle ilgili evrak işlerini halletmek üzere
yetkili bir gümrük aracısı tutmak durumundayız.

Türkiye ve Filipinler Hükiimetleri
arasmda ticareti kolaylaştıracak
anlaşmalar mevcut mu?
İnan Güven: Manila'daki Ticaret Aceşeliğimiz de bu konuya önem vermektedir. Ticareti arttırıcı etkinliklerin sürekli yapıldığı bilgisini almaktayım. Antonio Chan: Şu anda, bu iki
ülke arasında savunma üzerine özel
bir sözleşme veya anlaşma bulunmamaktadır. Türk büyükelçiliği tarafın
dan Milli Savunma Bakanlığı'na sunulmuş olan savunma ile ilgili bir taslak söz konusu, ancak bu konudaki
çalışmalar halen devam ediyor ve gerçekleşmesi zaman alabilir.

6 araç için projemiz/sözleşmemiz açık
ihale ve ticari anlaşma üzerine dayalı
idi. Ticari ve özel bir şirket olan FNSS
ihale açtı ve biz kazandık. Bu sayede
sözleşme AFP ve FNSS arasında oldu.
Türkiye Hükümeti' nin özel bir katı
lımı yoktur. Güney Kore, ABD gibi
bazı hükümecler, Hükümetler arası anlaşmaların himayesinde çalışmak
istese de imalatçılar sürece dahil olmaya devam etmektedir.

Fi/ipin Silahlı Kuvvetleri niçin
FNSS'i tercih etmiştir?
İnan Güven: Normal şartlar alcında

Filipinlerin bahsettiğim alımları oldukça küçük çapta olup pek çok firmanın ilgisini çekmemektedir. Ancak FNSS gibi ciddi ve ürünü kendini kanıtlamış olan bir firmanın bu cür

alım

ile ilgilenmiş olmasının önemli bir faktör olduğunu düşünüyo
rum. Diğer fiyat, teslim süresi, kalite vs. gibi konularda elbette ciddi rol
oynamışlardır.Antonio Chan: Filipin
Silahlı Kuvvetleri (AFP) Hafif Zırhlı
Bölümü, Filipin Ordusu işletme müş
terekliği, bakım ve yedek parçalar AB
Hükümecine 70lerin sonu 80lerin başında gelen AB yapımı APC M 1 13 ve
AIFV'den dolayı FNSS araçlarını tercih etmektedir. Araçların performansı
kanıtlanmıştır ve bir Zırhlı Muharebe
Aracı (ZMA)- Kurtarma Aracı 2004
konfıgürasyonu alan müşteri FNSS'in
satış sonrası desteğinden memnun
kalmıştır. Son olarak, müşteriye garanti vermek ''daima" FNSS'i tercih etme sebebidir, Güney Kore'deki
birçok agresif rakipten ve Filipin'deki
ekonomik zorluktan dolayı bu o kadar da basit ve akıcı değildir, bu nedenle Filipin Hükümeti silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu için büyük bir bütçe ayıramamıştır.

FNSS başka hangi hükümetlere
hizmet vermektedir?
İnan Güven: FNSS'in vizyonu tüm

dünya ordularının yerel tedarikçisi olmaktır. Buradan hareket ile Suudi Arabistan'da Suud Silahlı Kuvvetlerine ait bir tesisi işletme sureci ile araç modernizasyonu yapılmak
tadır. Malezya'da yerli ortağımızın tesislerinde araç montajı yapılmakta
dır. Benzeri bir yaklaşım Birleşik Arap
Emirlikleri ve Kuveyt için de söz konusudur. Bunlara ilaveten Bahreyn,
Belçika, Ürdün gibi ülkelere de hizmet verilmektedir.

Yayın

Kurul

HABER/Ro-/a

BİR HAYAL DAHA GERCEKLESTİ
1

yüklenen

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryo lları bir hayali gerçekleştirdi ve
'Yürüyen yol' olarak da adlandırılan
Ro-La taşıma hayata geçirildi. 1
Ekim 2005 re Sofya'da iki ülke demiryolu genel müdürlerinin anlaş
masıyla imzalanan protokolün artık
meyveleri yeniyor.
Demiryolu üzerinde tır ve vagonların
refakatsiz taşınmasını amacıyla yapı
lan bu anlaşma, güzergahları olan
Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya
Demiryolu İdareleri temsilcilerinin
katılımı
ile
Temmuz
2005're
İsranbul'da yapılan SERG WG 3
Kombine Taşımacılık Çalışma Grubu toplantısında kararlaştırılmıştı.

1

TCDD bir hayali
gerçekleştirdi
11

ve

1
'

Yürüyen Yol olarak

da adlandırılan Ro-La
taşıma
ğer

hayata geçirildi

kentlerine

dağılacak.

Tır ve kamyonların Halkalı İstasyo

nunda trenlere bindirilmesi ile başla
yacak olan RO-LA taşımacılığı 72
saat sonra Avusturya'da noktalanacak.

TIR' lar
Türkiye'den
İtalya'nın Tresre Limanına götürülüyor, buradan karayolu ulaşım sistemine katılıyordu . Bu hayata geçirilen
anlaşma sayesinde Türk girişimcinin
yükünü Avrupa'ya ulaştırması için
üçüncü bir alternatif daha sağlanmış
oldu. Ayrıca Türkiye'nin 40 bin araçlık TIR filosunun 25 bininin Avrupa
yönüne taşımacılık yaptığı düşünül
düğünde ve 2005 yılında iki kapı
mızdan yaklaşık 450 bin aracın giriş
çıkış yaptığı gözönüne alındığında
bu durumun birçok soruna neden
olduğu ve zaman içerisinde, ticaret
hacminin de artmasıyla daha önemli

1. Güzergah: 21 19 Km Halkalı (Türkiye) / Bulgaristan / Romanya / Macaristan - Wels (Avusturya)
2. Güzergah : 1962 Km Halkalı
(Türkiye) / Bulgaristan / Sırbistan
Karadağ / Hırvatistan / Slovenya /
Wels (Avusturya)
3. Güzergah : 1840 Km. Halkalı
(Türkiye) / Bulgaristan / Sırbistan
Karadağ / Macaristan / Wels (Avusturya)
İstanbul / Halkalı ' dan yüklenecek

olan TIR'lar, Bulgaristan, Yugoslavya
ve Macaristan üzerinden 1800 km
yol alarak Avusturya/ Wels'e ulaşa
cak. TIR'lar buradan Avrupa'nın di-

UNO' nin de desteklediği bu çalışma,
sektör açısından büyük fırsat olup
Türkiye' nin jeopolitik avantajı kullanılarak gerçekleştirildi.
Bilindiği

üzere Türk firmalar malları
nı Avrupa'ya RO-RO veya karayolu
ile ulaştırıyordu. RO-RO ile gemilere

RO-LA Nedir?
RO-LA, karayolu yük taşıma araçlarının (TIR-Kamyon) demiryolunda
vagon üstünde refakatli veya refakatsiz bir şekilde taşınması biçimidir. Rola taşımacılığı gelişmiş ülke
demiryollarında oldukça yaygın
olup, geleceğin taşıma türü olarak
görülüyor. Bu taşıma türü ilk olarak Alp dağlarını geçmek amacı ile
Avusturya ve isviçre'de 1990'11 yıl
larda işletilmeye başlandı. Yaygın
olarak Avusturya, İsviçre, Macaristan, İtalya, Almanya, Çek Cumhu-

riyeti, Yunanistan ve Slovenya'da
kullanılmakta. Avrupa'daki Kombine taşımacılığın %22'si (UIRR istatistikleri: 460 Bin Ton) RO-LA ile yapılmakta. 2005 yılı sonu itibari ile
Avrupa ülkelerinde geçerli olacak
ulaştırma sistemi karayolu taşıma
cılığına getirilen sınırlamalar neticesinde; kısa parkurlarda karayolu
taşımacılığı, uzun parkurlarda ise
demiryolu taşımacılığı şeklinde
planlanıyor. Bu planlama içerisinde RO-LA önemli bir yer tutuyor.

sorunlar
tedir.

yaşanacağı

tahmin edilmek-

RO-LA projesiyle gerçekleştirilmek
istenen; bu trafiğin en azından yüzde
lO'unu trenlere kaydırmak ve sorunları azaltmaktır. RO-LA taşımacılığı
ile karayolları üzerindeki TIR trafiği
nin neden olduğu tıkanıklık giderilecek, karayolları vergilerinden kurtulan fılo sahipleri taşıma maliyetlerini
azaltacak, sınır geçiş ve gümrük prosedürleri minimize edilerek taşıma
süreleri kısalacak ve çevrenin korunmasına katkı sağlanacaktır. Şu anda
haftada 1 sefer yapan taşımacılık,
müşteri talebine ve pazarın durumuna göre sefer sayısını arttırılabilme
özelliğine sahip olacaktır.
Karayolu taşımacılığını hafifletip
hem çevreye hem firmalara katkı sağ
layacak olan bu sistemin oluşturul
ması ile Türkiye lojistik sektörü alternatif sahibi olmuştur.

Simge Şehnaz
4!

ERKARMORED
Sarp TARHANACI ,
Demir BUKULMEZ

H

er gün binlerce lira harcayan, sobilmeyenin olmadığı zenginlerden tutun da, üst geçitlerdeki dilencilere kadar herkes on un peşinde: Para! Herkes bankamatiklerle haşır neşir, hepimiz EFT ya da havale yapıyoruz, en kötü ihtimalle bir yerden
para çekip başka bir yere para yatırarak
hayatımızı sürdürüyoruz. Kırkın üzerinde farklı banka olan ülkemizde 20
bin ATM var. Bir de bu rakamlara yurtdışı alışverişimizi eklersek bir hayal edin
her gün olan nakit akışını. Bu nakit akı
şı ister istemez bir andan sonra fiziksel
bir yer değiştirmeye dönmek zorunda.
İşte tam bu noktada karşımıza değerli
kargo ve para taşımacılığı diye adlandı
rılan bir sektör çıkıyor. Sektörde hiç de
hafife alınmayacak bir pazar payına sahip olan ve yaptığı işlerle ses getiren bir
fırına olan Erkarmored'a operasyonel
anlamda işleyişi, sektörü ve kendi
hikayelerini sorduk.

ması, elleçlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile tam bir lojistik operasyon."
Biz lojistikçiler olarak bu tanıma gayet
aşinayız ancak onlar için her şeyin önüne geçen bir kıstas var; o da güvenlik.
Bu da fırına grubunun yapısına bakıldı
ğında açıkça anlaşıyor. 1995 yılında kurulan Erktrans Ltd. Şti. uluslar arası
kıymetli eşya taşımacılığı yapan bir firma olarak faaliyetlerine devam ederken,
2004 yılında 5188 sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun" ile birlikte kurulan Erkarmored Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ile bir grup haline gelmiş
tir.

yadını

Bizlerin kullandığı "mal" terimini onlar para için kullanıyorlar ve enteresan
bir lojistik operasyon peyda oluyor.

46

Evet, dediğimiz gibi parsiyel ya da tam
yük, kara ya da hava yolunda elleçlenip
depolanıyor ancak mevzu bahis mal
"para''. Erkarmored Genel Müdürü
Sarp TARHANACI yaptıkları işi de aynen böyle özetliyor: "İş süreç itibariyle
standart bilinen lojistik taşımadan farklı değil. Sonuçta kıymetli olan bir malın
bir noktadan diğer bir noktaya ulaştırıl-

Bu gruba daha sonra gümrük müşavir
liği ve teknoloji hizmetleri de eklenerek
kendi içlerinde birbirlerini tamamlayan, destekleyen bir takım haline gelmiştir şirketler grubu. 42 araçlık zırhlı
fıloya sahip, 13 şubesi olan firma, karayolu taşımacılığı ile güvenlik sektörünün tam kesiştiği noktada, her iki faaliyeti de birbirine entegre etmektedir. Bir
firma düşünün ki personeli hem SRC
belgesi hem de Silahlı Güvenlik sertifikası sahibi. Argenin önemini de ayrı bir
bilişim firması da kurarak vurgulayan
firma; teknoloji, risk yönetimi ve müş
teri memnuniyetini ilk üçte tutuyor.
Örneğin alışılmışın dışında bir araç takip anlayışına sahipler operasyonların
dan dolayı. Araç takip sistemlerini sadece aracın nerde olduğunu ya da yakıt
tüketimini öğrenmek amacıyla kullanmıyorlar. Tüm operasyonların eş zamanlı ve detaylı bir şekilde izlendiği
merkezlerinde aracın rota dışında olup
olmadığını, ne kadar ve nerede bekleme
yaptığını, beklenmeyen bir hareket
olup olmadığını izliyorlar. Sistem bu ve
benzeri durumları otomatik olarak haber verse bile izleyenler tarafından duruma göre istenildiğinde araç merkezden durdurulabiliyor, kapıları kilitlenebiliyor, kamerasına bağlanılabiliyor ve
alarm halinde saniyeler içinde araç çev-

resindeki güvenlik birimlerini haberdar
edilebiliyor.
İş geliştirme direktörü Demir BÜKÜLMEZ, her yıl tazeleme eğitimi alan personelin silahla soyguncu kovalamaktan
çok, doğal akış sırasında işlerini hızlı ve
gerektiği gibi yapmaları, aksi hallerde
ise gerekli iletişimi sağlamaları konusunda uzman olduklarını belirtiyor.
Çok yüksek miktarlarda sigorta primleri ödeyen Erkarmored, primlerinin emsallerine göre düşük sayılabileceğini,
bunu da teknolojik altyapılarına borçlu
olduğunu kanıtlamış. Altın borsası ve
külçe altın ithalatında %90'lık, yurtdışı
efektif taşımada %60'lık pazar payına
(ki bu 8 milyar $'a tekabül eder) ulaş
mak, yılda 14 milyar $ nakit işlemek,
zırhlı araçlar için 30 milyon$, kasa için
70 milyon $ gibi sigorta teminatı rakamlarına boyun eğmek anlamına gelir.
Lloyd's güvencesi altında yapılan taşı
malar, bankalar, kredi kartı firmaları,
kuyum ve maden sektörü başlıkları altında ulusal ve uluslar arası olarak gerçekleştirilir. Bu operasyonlar bankalar
için bazen şubeler arası bazen uluslar
arası olabilmektedir. Bankaların günlük
para ihtiyaçları için merkez bankasın
dan şubelere aktarılması, öğlenden sonra şubelerde biriken fazla paranın merkez bankasına aktarılması arasında iş
lem azaltıcı bir görev üstlenir fırına. Bu
parayı nakit işleme merkezinde duruma
göre gruplandırır, ayrıştırır, düzenler ve
paketleyerek sevk eder.
Anlaşmalı olduğu

.

.

bankalar ile ATM'leri

sayesinde her iki
taraf da zaman
kaybından ve gereksiz maliyetlerden kurtulur. Firmanın başka bir
faaliyet konusu ise
kuyum taşımaları.
Bu taşımalar maden ve işlenecek
yer arası olabiliyor. Bazen de fuarlara
katılacak
firmaların mallarını teslim alıp, sevkiyatını gerçekleşti
rip, gümrük işlemlerini tamamlayıp,
sergi sürecinde güvenliği sağlayıp aynı
işi tersten yapıyorlar.
Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren firmanın genel müdürü Sarp TARHANACI,
geliştirdikleri çözümü şöyle anlatıyor:
"Türkiye'de efektif operasyona yönelik
bir gelişimi ilk olarak 2006 yılında baş
lattık. Türkiye'de toplanan efektifler,
efektifi satın alan yabancı bankalara
Türkiye'den fiziki olarak çuvallarla gidiyor. Bu alıcı bankalar (efektif satışı yapan Dünya Bankaları ) ; Türkiye'deki
bankalarla yaptıkları anlaşma neticesinde bu paraları bankanın gönderdiği çuvalların içerisinde karışık olarak kendi
nakit işleme merkezlerine alıyorlar. Bu
noktada müşterimiz olan bir Dünya
Bankası'na biz lojistik hizmet sağlıyo
ruz. Özellikle burada yaptığımız hizmette bir maliyet avantajı çıkarttık. Bu
model içinde çıkarttığımız maliyet
avantajıyla banka Türkiye'de daha çok
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ması vasıtasıyla direkt yurt dışına sevk
ediliyordu. Burada tabi ki maliyetler
alıcı tarafından daha yüksekti. Çünkü
her bir şehirde ayrı gümrükleme masrafı söz konusuydu. Aynı zamanda diğer
şehirlerden uluslar arası çıkış yapacak
havayolları kısıtlı. Özellikle sadece
Lufthansa havayolları kullanılıyordu ve

İstanbul

dışındaki

Lufthansa'nın değerli

şehirlerde

kargo navlun fiyatları çok yüksekti. Çünkü uluslar arası taşıyan tek havayolu oydu, direkt
uçuş yapmadığı için THY'yi kullanamıyorduk. THY'nin transit değerli kargo elleçlemesi yapabilecek bir hizmeti
yoktu. Çünkü gelen kıymetli malın özel
bir operasyonla uçak altından alınıp örnek olarak Londra'ya gidecekse
Londra'ya gidecek olan uçağa alınıp
veya uçağı bekleyip muhafaza edilmesi
gerekiyor. Bu operasyonu yer hizmetleri anlamında olmadığında THY bizim
için bir opsiyon değildi. Onun için tek
bir havayoluna bağlı olarak çok yüksek

kasanızda bir alan vermesi ve pasevkini yapmadan önce parayı ilk
yatırdığınızda sizin hesabınıza geçmesi
daha sonra o parayı blok halinde Amerikan Merkez Bankasına sevk ermeniz.
Bu izinin alınması özellikle zor bir süreçri ama biz Türkiye'nin coğrafi konumundan yararlandık. Özellikle uluslar
arası uçuşlar ve zaman farkından dolayı
bir fonlama maliyetine girmeyecek şe
kilde ana birimde topladığımız bütün
paraları nakit işleme merkezimizde
Amerikan Merkez Bankası standartlarında pakedeyip, bantlayıp , torbalayıp
sabaha karşı olan uluslar arası uçuşlarla
Amerika'ya sevk ettik ve ertesi gün merkez bankasına yatırdığımızdan dolayı
müşreri için fonlama maliyeti de doğ
mamış oldu. İngiltere'de veznedarların
yapnğı bu işi müşteriye çok daha uygun
bir maliyetle biz yapmış olduk. Böylece
Türkiye'de ilk kez efektif işl eyen bir Nakit İşleme Merkezi'miz olmuş oldu.
Günlük 30 milyon dolarla 70 milyon
dolar aras ı nakit Türkiye'den toplanıyor
burada Amerikan Merkez Bankası Standardarında pakedeniyor, operasyon bitrikren sonra yurt dışına sevk ediliyor."

kendi
ranın

da dünyada çalışan en büyük bankalardan birini ikna ettik. Model şu şekil
deydi ve bankaya ciddi bir maliyer
avantajı gerirdi: Bu şehirlerin hepsinden uluslar arası uçuş yapmak yerine,
yine zırhlı araçla reslim aldığımız efekrifleri ilgili havalimanlarına gerirerek
bunları THY' nin iç har seferiyle
İsranbul'a uçurduk. Bununla ilgili hem
çıkış havaalanlarında hem araçla ilgili
hem personelle ilgili özel izinleri tamamladık. Ankara, Anralya, Adana, İz
mir, Trabzon gibi çeşidi illerden aldığı
mız (THY'nin değerli kargo raşıması
yapnğı iller bunlar ağırlıklı olarak) efekrifleri THY' nin iç hat kargo seferiyle
uçak altına bizim teslim etmemiz en
son yükleyen olmak kaydıyla ve uçak
altından bizim teslim almamız ilk teslim alan olmak kaydıyla efektiflerin
hepsini İstanbul'a topladık. Bu efektifleri esas yoğunluğun olduğu İsranbul
efektifleriyle birlikte rek konşimencoyla
yurt dışına sevk ettik. Burada 5 ithalat,
ihracat masrafı , 5 terminal masrafından
kurtulmak bankaya önemli bir tasarruf
sağladı. Bu modelin daha sonra geliştir
diğimiz ikinci bir bacağı oldu çünkü bizim gönderdiğimiz efekrifler yurt dışın
da Dolar, Euro ve diğer para cinsleri anlamında ayrıştırılıyor ve birleştiriliyor.
Ondan sonra ilgili banka paraları ilgili

ülkelerin merkez bankasına yatırmak
üzere sevkini sağl ıyor. Bu noktada nakit
işleme operasyonu denilen ciddi bir
operasyon söz konusu; Bütün çuvallar
ayrılıyor, dolar ve eurolar belirleniyor
ardından her para birimi kendi içinde
lOluk lOOlük gibi sı nıflandırılıyor yanrılacakları ülkenin Merkez Bankası
standardarında pakedeniyor ve dolarlar
tekrar Amerikan Merkez Bankasına
gönderiliyor, eurolar Avrupa Merkez

Bankasına sevk ediliyor. Biz bu operasyonu da burada yapabileceğimizi bildirdik. Ama paranın fonlama maliyetine
girmemesi için Amerikan Merkez Bankasının depolama yetkisi olması lazım
ki müşterimizin depo yetkisi vardı.
Depo yerkisi, merkez bankasının size

Tüm bunların dışında "marker" taş ıdık
larını ve bunun önemini vurgulayan iş
geliştirme direktörü; bu operasyonun
gerçekleşmesi için bir firmanın nitelikleri önemlidir diyor ve ekliyor: "Marker, Tubitak'ın geliştirdiği bir akaryakıt
i şaretl eyicisidir. Bu kimyasalın birkaç
litresi ile rafinerilerde tonlarca yakıt belirli renklere boyanır. Marker devlet tarafından akaryakıt firmalarına sanlarak
kaçak yakıtın sanşının önlenmesine
yardımcı olur. Biz bunların taşımasını
25 litrelik çelik, basınca dayanıklı varillerde yapıyoruz. Ancak, bir tanesinin
kayıp olması ya da hasarlanıp dökülmesi halinde 25 litre markerın boyayacağı
yakıtın vergisini ödemek zorunda kalı
rız. Bu işimizin risklerinden sadece
biri".
Sonuç olarak paranın zaman zaman
ağı rlığının bile önem kazandığı bir sektörde kendini sürekli geliştiren , personelinin dürüstlüğü ile övünen, hata minimum, risk sıfır felsefesiyle emin
adım larla ilerleyen Erkarmored, operasyon l arı ve sektördeki yeri ile ülkemiz
ekonomisine önemli ölçüde fiziksel
desrek vermeye devam edecek gibi görünüyor.
Yayın

Kurulu

HABER/UNO
Und Stratejik Hedefler Çalıstavı

2010 Mersin
Uluslararası

Nakliyeciler Derneği'nin
düzenlediği Türkiye Uluslar arası Taşı
macılık Sektörü'nün 2009 verilerinin
açıklandığı, 201 O hedeflerinin biçimlendiği Stratejik Hedefler Çalıştayı'nın
bu yıl dokuzuncusu Mersinde gerçekleşti. Geleneksel olarak düzenlenen çalıştaya bu yıl; Genişletilmiş Yönetim
Kurulu, talep eden üyeler, UNO İcra
Kurulu, U D Bölge Temsilcileri, Çalışma Grubu Başkanları, UNO Öğren
ci Çalışma Grubu ve medya katılım
gösterdi.
Çalıştay'ın ilk gününde Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı ve öğrenciler olarak bu toplantıyı izleme fırsatımız
oldu. Yönetim Kurulu Toplantısında
madde madde uluslar arası taşımacılık
yaptığımız ülkelerin belge sorunları
tartışıldı ve izlenecek politikalar belirlendi. Ayrıca Mersin bölgesinde faaliyet gösteren üyelerin İstanbul Çalışma
Gruplarının aldığı kararları sorgulamasıyla Anadol udaki üyelerin dernek içinde ne kadar etkin olduğu tartışıldı. Bu
tartışmanın
sonunda gördük ki
UND ' nin bölgesel çalışma grupları
arasındaki rekabet sektöre sorun olarak
değil çözüm önerileri olarak yansıyor
ki artık Anadoludaki Eğitimler ve Toplantılar sıklaştırılacak.

Çalışray' ın

ikinci gününde ilk olarak
2009 yılında 33'ü geçen SHÇ'de belirlenen 144 hedefin %60'ının gerçekleş
tiği kaydedildi. Daha sonra 201 O hedeflerine geçildi. 201 O hedeflerine
SHÇ'ye katılanlar; Avrupa Ülkeleri,
BDT Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri,
Ortadoğu Ülkeleri, Körfez Ülkeleri,

Kuzey Afrika Ülkeleri ve Mevzuat,
Hizmet Ofısi, Mali İşler, Eğitim Merkezi, AR-GE, Kalite, Kurumsal İleti
şim başlıklı konularda varolan 110 hedefe yaklaşık 120 tane daha ekledi. Bu
durum gösterir ki bu yılki çalışray geçen yılkinden daha etkin ve efektif bir
çalışma ortaya koymuştur.
Bu dergiyi okuyan kişileri ilgilendirdiğine inandığım ve Eğitim Merkezi
2010 hedeflerine eklediğim bir maddeden söz etmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi
Ulaştırma
ve
Lojistik
Yüksekokulu' nda eğitim gören bir öğ
renci olarak, sektörde faaliyet gösteren
iş insanlarına Meslek Yüksekokulu,
Yüksekokul ve Fakülte kavramlarının
farklarının anlatılmasından yanayım.

Üçünün de eğitimine farklı noktalarda
ihtiyacımız var. Genel olarak MYO

eğitimi almış kişilere

operasyonel, YO
yönetsel , Fakülte
eğitimi almış kişilere ise yönetsel ve
sektöre! öğrenimin devamını sağlaya
cak akademik alanda ihtiyacımız var. O
yüzden Türkiye'de gelişimine yeni baş
layan lojistik sektörünün üniversitelerde şuanda varolan 40 bölümün öğre
tim kaliteleri iyileştirilmeden yeni bölümler açılması fıkri akademisyenler
yetişene veya sağlanana kadar rafa kaleğitimi almış kişilere

dırılmalıdır.

Bir sonraki SHÇ'nin daha çok hedefı
gerçekleştirmesi ve daha verimli geçmesi dileklerimle ...

Özge Gizem KAYA
1 Ü Lojistik Kulübü Halkla ilişkiler
Sorumlusu, UND Öğrenci Çalışma Grubu
Ytıyın

Kurulu Başkanı

Çalışmalar

2009'da hız kazandı ...

Öğrenci Çalışma

Grubu Oluşumu
_//

Öğrenci Çalışma Grubu Uluslararası
Nakliyeciler Derneği himayesinde;
"küresel lojistik sektörünün çağdaş
stan dartlarına ve ihtiyaçlarına uygun
yetkin lik ve niteliklere sahip genç
profesyonellerin, sektöre kazandırıl
mas ı " vizyonu ve "ulaştırma ve
lojistik sektörüne yönelik yeni bakış
açıları oluşturmak için bir platform
sağlayarak sektörün kamuoyundaki
imaj ın ı güçlendirmek" misyonuyla
2005 yılında yola çıkmıştır. Ancak
çalışmalar 2009 yılı itibariyle hız
kazanm ıştır. 6 Kas ı m 2009'da
düzenlenen ilk toplantı 25 kişilik
katıl ı mla grubun vizyonunun ve
çalışma şeklinin belirlenmesini

•
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İSTANBUl ÜNİVERSİTESi
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sağlamıştır.

Katılım şartı:

Öğrenci Çalışma Grubu'na üyelik;

projelerin içeriği ve ilerleyişine göre,
faaliyetlere karılan üye sayısının
arttırı l abilmesi kaydıyla; Türkiye'de
ulaştırma ve lojistik alanında öğretim
yapan 2/4 yıllık üniversitelerdeki/
meslek yüksekokullarındaki Lojistik
Ku lüplerinin başkanları ve seçtikleri
ler üye ile sağlanmıştır. Ayrıca
toplantıların ve projelerin ilerleyişi
esnasında danışabileceğimiz uzmanlar, akademisyenler ve sektörden
isimler de bu oluşuma destek
vermektedir.
Çalışma Şekli:
Çalışma

sisteminin

geliştirilmesi

ve

kolayl aştırılması adına ÖÇG

belirlenen hedefler ışığında 4 alt
gruba ayrılm ı ştır. Bunlar; Eğitim-

Etkinlik Grubu , Proje Grubu ,
Staj ve Sponsorluk Grubu ve
Yayın Grubu'dur.
Tanıtım

Faaliyetler.
ÖÇG ' nun ilk düzenli etkinliği 15
günde bir Yayın Grubunca çıkartılan
Logi-Campus isimli e-bülten oldu.
Bu sayede UND 'nin tüm üyelerine
ve Türkiye genelindeki lojistik
öğrencilerine bir iletişim aracı
kazandırılmış oldu. Yayın Grubunun
bir diğer etkinliği ise "Türkiye
Lojistik Öğrencileri Anketi " ve
"Üniversitelerin Müfredat Araştırma
sı" oldu. Bu araştırmaların sonuçları

Eğitim-Etkinlik

Grubunca düzenlenen "Türkiye Lojistik Öğrencileri
Zirvesi"nde veri olarak kullanılacak.
"Türkiye Lojistik Öğrencileri
Zirvesi" nin sponsorları ise Tanıtım
Staj ve Sponsorluk Grubunca
bulundu.
Proje Grubu ise ilk olarak Ücretsiz
ADR Eğitimi düzenledi .
Tüm alt gruplar ilk toplantıda
belirlenen hedefler doğrultusunda yıl
içinde çalışmalarına devam edecek.
Sertifikalı

Özge Gizem KAYA

f Ü Lojistik Kulübü Halkla ilişkiler
Sorumlusu

KÜLTÜR-SANAT

Çağdaş Müziğin Önde gelen Temsilcisi

Barcelona 1992 Yaz
Olimpiyatları'nı hatırlarsanız

bunun muhtemel sebebi gelmiş
geçmiş en güzel düetlerden biri
olan 'Amigos Para Siempre'dir.
Ülkelerin bu tip uluslararası
organizasyonlarda çağdaş
müzik temsilcilerine güvenmesi
hoşumuza giderken, niye aynı
cesareti biz gösteremiyoruz? Niçin
müziğin evrenselliğini heJ?. bizim
dışımızda düşünüyoruz? Ozellikle
klasik müziğin, toplumsal/kişisel
gelişime katkılarını yadsıyoruz? Ne
mutlu ki bunu kırmak için emin
adımlarla ilerleyen bir elçimiz var.
Elçimiz diyorum çünkü fikrimce
bu önyargıyı kırmaya çalışan, bu
refleksi yansıtabilen en etkin orkestra Borusan İstanbul Filarmoni
Orkestrası.

BiFO, Borusan Yaylı Çalgılar
Dörtlüsü ve Borusan Çocuk
Korosu'nu bünyesinde barındıran
Borusan Kültür Sanat'ın (BKS)
temelini şüphesiz Borusan Filarmoni Orkestrası oluşturmakta.
BİFO; 1997 de kurulan Borusan
Kültür Sanat (BKS) bünyes inde
1999 yılında Genel Müzik Yönetmeni ve Sürekli Şefi Gürer AYKAL
yönetiminde oluşturuldu. İlk
konserini de o yıl veren toplu-

genişleterek Anadolu ve Avrupa
sahnelerine çıkmaya başladı.
Bugüne kadar pek çok dünya
çapında solist, şef ve virtüöz ile
birlikte sahneyi paylaşan orkestra, 2008'den beri Viyana'lı Sasha
GOETZEL şefliğinde yeni bir
solukla çalışmalarını sürdürmektedir. BKS'nin kurucusu olan
Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı A.Ahmet Kocabıyık,
BİFO ' nun bundan sonraki
hedefinin 'Avrupa'nın gelecek vadeden orkestralarından biri olmak'
olduğunu söylüyor.
2005'den beri yetenekli genç
müzisyenlere burs imkanı sağlayan
BKS,'Konuk Şef' projesiyle Rahmi
Koç, Bülent Eczacıbaşı ve Cem
Yılmaz gibi iş ve sanat dünyası ünlülerinin BİFO 'yu yönettiği konser
gelirlerini de burs fonu olarak
değerlendirmektedir.

Borusan Kültür

Sanat' ın

kurulmasıyla şekillenmeye başlayan

Borusan Müzik Kütüphanesi de
'İ lk Özel Müzik Kütüphanesi'
olma özelliği taşıyor. Ağırlıklı
olarak klasik müzik olmak üzere
caz, blues gibi evrensel müzik türlerinin yanında Türk Sanat Müziği
ve Türk Halk Müziği hakkında da
CD nota, kitap vs. ile tüm müzik• Canınız
hiz

farklı

bir şeyler istediğinde,

İstanbul'un kalabalığından
sıkıldığınızda

ya da sırf merakınız
için İstiklal Caddesi' nde yer alan
Borusan Müzik Kütüphanesi ve
Müzik Evi'ni ziyaret edebilirsiniz.
Ya da BİFO'nun pek çok konserinden birini dinlemeye gidebilirsiniz. Biletleri erken almamanız
hevesinizi kursağınızda bırakabilir.
İlla Klasik Müzik sevmek zorunda
değilsiniz. Salonların ve sahnenin
havası, orkestranın performansı

bilet almak için yeterli sebepler. O
atmosferde Mozart ile gülümsemek, T chaikovsky ile romantizm
ve tutkuyu hissetmek, Bach ile
özgürlüğü hissetmek ve diğerlerini
de es geçmeden bütün duygu
açlığınızı gidermek, yaşanmas ı
gereken tecrübelerden.
Unutulmamalı ki tüm müziklerin
çıkış noktası da varış noktası
da klasik müziktir. Çağdaş
müziğin sevilmesi, tanıtılması
ve yaygılaştırılması için yaptığı
katkılardan ötürü başta Borusan
Holding Yönetim Kurulu Başkanı
A.Ahmet KOCABIYIK olmak
üzere emeği geçen herkese ULYO
ailesi ve tüm klasik müzik severler
adına teşekkürler.

KÜLTÜR-SANAT

Yenikapı Batı
Dünya denizcilik tarihini değiştirebilecek itelikte ve büyüklükte oUuğı
tüm yetkili çevreler tarafindan kabul ren "Yenikapı Buluntuları': baş
ta Bizans tarihi olmak üzere, İstan !'un kuruluş teorileri ve ön A.rya,
Avrupa neolitik çağı dahil pek ç konuya ışık tutabilecek nitelikte.

Bozcaada bir toplama merkezi olarak
kullanılı taşınan mal buradaki
silolardan daha küçük ve boğazı
geçmesi daha az so un teşkil edecek _ __
gemilere aktarılıyordu. Ayrıca h er ne
kadar uzak denii sayılmasa d'a
aradeniz'deki kimi taşımalar için de
bu tip gemiler kullanılıyordu. Bunun
nedeni ise Karadeniz ın sularının
kü üK" gemilerin da}'.anamayacağı
kadar hırçın olması olarak açı nıyor.
Son grup ise kıyı ticareti yapan küçük
gemilerden oluşuyor. Bu gemiler
İstanbul ' un yakın çevresindeki
malların tıpkı şimdiki gibi bir ticaret
merkezi olan İstanbul ' a taşınmasında
kullanılıyordu. Bu gemilerin hepsi tek
bir zamana ait-katmandan çıkarılmadı.
Farklı dönemlerde ve farklı nedenlerden ötürü terk edilen gemilerin
kullanımı 5. yy ile 11. yy arasında
değişiyor ve özellikle 10. yy' da
yoğunlaşıyor. İskele kazıkları ve
gemiler incelendiği zaman 6. yy' da
büyük bir fırtına vexa tsunami
sonucunda limanı ve gemilerin büyük

8500 yıllık insan iskeletleri İlk lstanbul'lura ait
Asrın

projesi olarak nitelendirilen,
Asya ile Avrupayı boğazın 50 metre
altında birbirine bağlayan "Marmaray
Projesi" kapsamında yapılan kazılar
sonucu onaya adeta bir hazine çıktı.
Dünya denizcilik tarihini değiştirebile
cek nitelikte ve büyüklükte olduğu
tüm yetkili çevreler tarafından kabul
gören "Yenikapı Buluntuları'', başta Bizans tarihi olmak üzere, İsta nbul' un
kuruluş teorileri ve ön Asya, Avrupa
neolitik çağı dahil pek çok konuya ışık
tutabilecek nitelikte. Marmaray
projesine başlandığı 2004 yı lında
ulaşılan ilk buluntular yalnızca basit
bir tarihi yarım ada buluntusu olarak
nitelendirilse de, gemi batıklaFının ardı
ardına çıkarılması, 8.50 yıllık in an
iskeleclerine denizde rastlanılmasıyla
işin rengi tamamen değişti. Sa ısı
şimdilik 35 civarında olan b tık gemi
ve iskeleler, meğer yıllardır yeri tahmin
edilse de bulunamayan "Theodosius
Limanı" ; iskeletler ise İstanbul ' un ilk
yerlileri, ilk çiftçileri. Birçok hatırı
sayılır arkeologa göre buluntular dünya
tarihini tamamen değiştirebilecek
nitelikte. İşte tam da bu yüzden
ülkemizde gündemi Marmaray
52

Projesi'nin ne kadar geç kaldığı meşgul
ederken, tüm dünya pür dikkat bu
kazılardan çıkacak sonucu merak
ediyor.
Halen devam etmekte olan kazıların
bu ana proj ede görev
alan ve bu alanda Türkiye'nin yetişmiş
sayılı akademisyenlerinden olan Dr.
Ufuk Kocabaş ve Prof.Dr. Vedat
Onar'dan aldığımız bilgiler ışıgında
tarihin en es · lojistik merkezlerinden
b"riflin kapılarını beraber aralayacağız.
başlangıcında

Dr. Ufuk Kocabaş projenin başından beri Prof.
Dr. Vedat Onar ile çalışmaları yönetiyorlar.

Yenikapı'da

bulunan 35 gemi, bir
defada bulunan en fazla batık gemi
topluluğu olma özelliğini taşıyor.
Çıkartılan gemiler 3 tipten oluşuyor. 1.
Tip Gemilerin boyları 25-50 metre
arasında değişiyor ve sayısı diğerlerine
göre daha az. Askeri alanda casusluk
gözcülük gibi alanlarda kullanılan ince
ve uzun kürekli kadırga tipi gemiler. 2.
Tip Gemiler büyük ticaret gemileri
olarak tanımlanabilir. Uzak denizlerde
kullanılan bu gemiler, o dönemde
~ısır'dan tedarik edilen buğdayın
lstanbul' a taşınmasında kullanılıyor
du. Ancak Çanakkale Boğazı'nın
darlığı nedeniyle kimi dönemlerde

bir ~smının zarar gördüğü düşünülü
yor. iskele kazıkları aynı dönemd ek
bir yerden büyük bir darbe sonucunda
kırılmış ve yenilenmiş. Gemilerin
içindeki kum yapısı da bu ihtimali
güçlü hale getiriyor. Gemilerin bir
kısmını ise kullanılamayacak hale
gelmiş ve terk edilmiş gemiler oluştu
ruyor. Bunların, işe yarayan parçaları
tekrar kullanılmak üzere tersanelere
yahut daha yakın noktalara çekildiğ"
söyleniyor.
Çıkarılan gemi kalıntıları herhangi bir
deformasyona veya hasara uğramaması
için özel bir sulama sistemi ile ıslatıla-

rak nemli tutuluyor.
Bulunmuş

olan insan iskeletleri ise geçaylarda kamuoyunu oldukça
me gul eden ilk İstanbullulardan
aşkası değil. İlgi çekici olan nokta ise
ilk.kez tarihi anmada olarak nitelendirilen sınırların dışından neolitik çağa
ait insan kalıntılarının bulunması . Bu,
tiğiıv-iz

Bizanslıların İstanbul'u kurduğunu

teorisini tamamen

değiştiriyor.

Yenikapı açıklarında

bulunan iskeletler
ve çevresindeki köy kalıntıları ilk
yerleşimin buralarda olabileceği fikrini
düşündürmekte. Kazı alanında ortaya
çıkarılan diğer önemli buluntular ise
hayvan iskeletleri. Hayvan iskeletleri-

nin

miktarı yaklaşık

8 kamyona
fazla. Çıkarılan bütün
hayvan iskeletlerine ilk müdahale Prof.
Dr Vedat On ve ekibi tarafından kazı
alanın a an ında gerçekleştiriliyor.
Çıkan iskeletlerinin çoğu, omurga
yapısı ağır yük taşıcılmasından dolayı
bozulmuş at, deve vb hayvanlara ait.
Bu iskeletlerin sayısını fazlalığı
şüphesiz ki gemi kalıntılarından sonra
Theodosius Limanı'nın döneminin
üyük ticaret limanlarından biri
olduğuna en büyük kanıt. Ancak
zamanın kısıtlı olması ve kazıyı
gerçekleştiren ekiplere İstanbul
Üniversitesi dışında yeterli desteğin
sığacak kadar

olmaması, özellikle kazı bölgesinden
geçecek olan Marmaray Projesi
araştırmalarının yeterli düzeyde
yapılmasını engelliyor. Ülkemizde
konunun henüz tam olarak anlaşılama
dığını belirten Dr. Ufuk Kocabaş tüm
dünyanın gözünün bu kazıda olduğu
nu ve her gün kazıya karılmak için
uluslar arası kurumlardan yüzlerce
teklif geldiğini belirtiyor. Zamanın
kısıtlı olması Kocabaş ve ekibine
büyük kazanç sağlamı ş dersek çok
ya nılmış olmayız aslında. Şöyle ki;
Bürokratik engellerin aşılması,
buradaki ye rleşimin kaldırılması ,
izinlerin alınması, nihayet kazıya
başlanması ve kaynak yaratmak gibi
onlarca yıl alabilecek süreçleri, birkaç
ay gibi inanılmaz bir sürede tamamlamış. Zaten bu kısa sürede ekibin
edindiği büyük tecrübe İstanbul
Üniversitesi ' nde Sualtı Kültürlerini
Koruma Anabilim Dalı'nın doğmasını
sağladı. Yeni kurulan anabilim dalı
hem konudaki yetişmiş personel
sıkıntısını ortadan kaldıracak hem de
bu konudaki araştırmaları devamlı

kılabilecek.
Boğazın

birçok taşımaya
eski gezginlerin not
defterindeki kayıp liman, yine tarih
sahnesindeki yerini alarak bjnlerce yıl
sonra gün ı ığına çıkıp "Marmaray
Projesi" ile iki yakanın buluşmasına
tekrar tanıklık ediyor.
Yayın Kurulu

iki

yakasında

tanıklık etmiş

A. Özgü.r KARAGÜLLE
Ali Murat SERBES
Ufuk ARSLAN
Hilmi SÖNMEZ
MehmetOGUZ
Gaye ORANLI
Ufuk KINIK
Derya SAATÇİOGLU
DorukDOGAN
Turgu,t AYDINCAN
Mahmut SİPAHİ
Gülnur İNKAYA
S. İlhan AKÇINAR
Burhan ÇAKIR
Selçuk ÇELİK
Nezih AKÇINAR
Mine KAYA
Onur DİKMENLİ
Atılla YILDIZTEKİN

Ufuk KOCABAŞ

Ali Osman AY
]une ÇAGLAR
Aylin HOŞGELDİ
Zehra YARDIM
TügeŞİŞMAN

Ayten KAYA
Barış ÇILBIR
Tülin ÇILBIR
Yağmur Duru ÇILBIR
Gülay AKAR
Tülay TÜRKOGLU
Ezgi TÜRKOGLU
Ata TÜRKOGLU
İbrahim ŞAVAK

Derya GÖKÇEN
Erhan GÖKÇER
Abdullah GÜNAY
İrfan İNCE
Arzu ÇİLİNGİR

Neslihan TURAN
Tamer YILMAZ
Ciler TÜZÜNER
Feza/. KARAKADIOGLU

Saygı

le

ve

Anıyor

hepsi BALNAK'ta
Balnak müşt erilerinin ihtiyaçlarına uygun, esnek ve etkili
çözümler üretir. Uluslararası nakliyeden gümrüklemeye, antrepo
i şletmeciliğinden katma değerli hizmetlere ve paketlemeye, yurt

-•
..

içi parsiyel dağıt ı mdan, m a ğaza dağıtımlarına kadar aradığınız
hizmetleri ve daha fazlasını b u lacağınız tek adres: BALNAK

~
BALNAK
TAŞINACAK

MALZEMENİZ İ

DİLEDİGİNİZ

••
••

..•

GÜMRÜKLEME

KOŞULLARA

VE SORUNSUZ

İŞLEMLERİNİ

UYGUN

BİR ŞEKİLDE

GERÇEKLEŞTİ RİR .

ŞEKİLDE

D I LEDİGİN I Z

DEPOLAR.

NOKTAYA
TESLİM EDER.

NOKTADAN ALIR.

UYGUN

ULAŞIM

ARAÇLARIYLA
TAŞIR .

www.balnak.com.tr

~ BALNAK

