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LOJiSTiK

IDBI SCHENKER ARKAS

Lojistik ağımız dünyayı daha da küçültüyor.
Lojistik süreçlerinizi daha etkin kılmak adına dünyanın 130 ülkesinde
24 saat boyunca çalışıyoruz. Bu sayede, size tek kaynaktan demiryolu,
karayolu, denizyolu ya da havayolu ile sorunsuz bir lojistik süreç
sunabiliyoruz. Katma değer lojistik hizmetlerimiz ile en karmaşık
işleriniz bile artık imkansız değil. Daha fazlası için
www.schenkerarkas.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

YEŞİL LOJİSTİK VE ÇEVRE
Üzerinde yaşadığımız toprak, hava, su kirleniyor.Çevreyi koruma önlemleri arhk milli
sınırları aşh, global anlamda bir çevre bilinci
uyanmaya başladı. Ve insanlar anladılar: Tek
bir dünyamız var.
Bu sene 9. sunu yayımladığımız dergimizde
sektörün önde gelen lojistik firmalarının çevre
adına yaptıları projeleri size ulaştırmaya
çalışhk. Biz biliyoruz ki lojistik çevreye çok
büyük zararlar veriyor peki lojistik firmaları
bunlar için önlemler alıyor mu? Yoksa almış
gibi gözüküp sadece bunu pazarlama aracı olarak mı kullanıyorlar? Dergimizde Lojistik firmalarının yanı sıra çevre adına yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle gündeme gelen firmalara ve çevre vakıflarına da yer verdik.
Anladık ki dünyamızı kirletenler kadar önemseyen firmalarda mevcut.
Arkadaşlarımızla büyük bir çalışma içine girerek önceki senelerde basılmış
olan dergilerimizden farklı olarak konsept bir dergi oluşturmak istedik.
Dergimizin konseptini yeşil lojistik ve çevre olarak belirledik. Baştan sona
kadar basım ve içerik olarak farklı, dikkat çekici, bilinçlendirici bir dergi
oluşturduğumuzun inancındayım.

Derginin hazırlanma aşamasında her zaman beni dinleyen hiçbir yardımlarını
esirgemeyen Sn. A.Özgür KARAGÜLLE' ye derginin çıkmasında çok büyük
emeği geçen Kulüp başkanımız Gazi GELMEZ' e ve Yayın ekibime sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum.Desteklerini hiç esirgemeyen, engelleri aşmamda
beni yönlendiren Yönetim Kuruluna çok teşekkür ediyorum.
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HABERLER
RÜZGAR ENERJİSİ
Sektörünün önde gelen şirketi Zorlu enerji
Osmaniye' nin Bahçe ilçesinde kuracağı Türkiye' ninen büyük kurulu gücüne sahip olacak
rüzgar enerji santrali projesinde GE Energy ile
anlaşmaya vardı. Projede GE Energy tarafından
geliştirilen 2500 kw saatlik 52 adet rüzgar türbininin kullanılacağı ve 2010 yılına kadar 2 milyar
kwh yıllık üretimi hedefledikleri açıklandı

AVRUPA'NIN ÇEVRE BAŞKENTi
2010 yılı itibariyle Avrupa Komisyonu, sadece
Avrupa'nın kültür başkentini değil çevre
başkentini de belirlemeye başladı. Bu gururu ilk
kez İsveç' in başkenti Stockholm taşıdı. 2011'de
ise bayrağı Hamburg devralacak.
Solunan havanın kalitesi ve temizliği
karşılaşhrıldığında Hamburg, Avrupa'nın diğer
metropollerini açık farkla bırakan bir şehir.
Ayrıca geniş tramvay ve metro ağı sayesinde
arabasız da rahatça yaşanabilen bir şehir.
Ancak Avrupa Komisyonu'nun Hamburg'u 2011
Avrupa'nın Çevre Başkenti seçmesinde başka
faktörler de rol oynadı. Bunları, Federal Çevre
Konseyi' nden Christian Maa;
"Avrupa Komisyonu için önemli olan 3 kriter
vardır: Birincisi; başvuru yapan kentler daha
önce çevreyi koruma adına neler başarmış? Hava
kirliliği, gürültü kirliliği ve iklimi koruma adına
neler yapılmış? İkincisi; şehrin gelecek planları
nasıl? Ve üçüncüsü de; bu kentte Avrupa'nın
çevre başkenti fikrini geliştirip, diğer şehirleri
de çevreci bir tutuma teşvik etmek için neler
yapıldığı?" diyor.
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SİEMENS'TEN OKYANUS DALGASINDAN ENERJİ ÜRETEN TEKNOLOJİ
Okyanuslar yakında çevre dostu ve kelimenin
tam anlamıyla tükenmez bir enerji kaynağı
olarak kullanılacak. Almanya Heidenheim' de
kurulan Voith Siemens Hydro (VSH) dalga enerji
sistemlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. VSH
hali hazırda İskoçya' da test amacıyla yaklaşık
50 eve elektrik sağlayan dalga enerjisi santralini
işletiyor.

2005'te İskoç şirketi Wavegen'i alan VSH son
dönemde ise dalga enerjisine yoğunlaştı. 2000
yılından beri dalga enerjisi uzmanı olan Wavegen, İskoçya'nın Islay adasında pilot bir tesis
işletiyor. Tesis dalgalı su sütunu teknolojisini
kullanıyor. Huni şeklinde bir tavan ile kaplanan
su, dalga sayesinde bu yapı içinde inip çıkıyor.

Suyun bu hareketiyle huninin içerisinde sıkışan
ve genleşen havanın yarathğı basınç farkı sayesinde açığa çıkan ve depolanan enerji türbin ve
jeneratör yoluyla elektriğe dönüştürülüyor.
Tesis şimdilik sadece yaklaşık 50 eve elektrik
sağlamasına rağmen, VSH ileride bu teknolojinin büyük ölçekli ticari enerji santrallerinde
kullanılması için çalışmalar yürütüyor. Uzmanlar okyanuslardaki bu enerjinin yaklaşık
1 teravatının (yaklaşık 1,400 geleneksel enerji
santralinin enerjisine denk) potansiyel olarak
kullaıulabileceğini tahmin ediyor.

en etkili biçimde kullanarak tasarruf sağlamayı
amaçlayan hybrid sistemi, gaz emisyonlarını da
mümkün olduğunca düşürdüğü bilinmektedir.

ÇEVRECİ TESİS
Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm tesislerinin
yıldızlandırma kriterlerini değiştiriyor ve çevreye duyarlı tesislere yeşil yıldız uygulamasına
geçiyor. Yeterli kriterleri taşıyan tesislerin
yıldızları yeşil renkli olacak ve plaket üzerinde
de ' Çevreye Duyarlı Tesis' ibaresi yer alacak.

HONDA VE ÇEVRECİ ARABALAR
Türkiye' de ilk kez sahşa sunulan, "geleceğin otomobili" Handa Civic Hybrid ile dışarı sızan gazlar, atık miktarı ve çevre kirliliği azaltılmaktadır.
Hybrid teknolojisi araçlar elektrik ve sıvı yakıhn
aynı anda kullaıumına imkan verir. Sıvı yakıtı
LOG ISTI CAL
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YEŞİL ÇEVRE VE
YEŞİL LOJİSTİK
SEDA Bİ
DHL SUPPLY CHAIN KURUMSAL İLETİŞİM VE
PAZARLAMA MÜDÜRÜ

DHL SUPPLY CHAIN olarak yeşil çevre konusundaki genel bakışınızı aktarır mısınız?
Lojistik endüstrisinin dünya çapında pazar lideri
olan DHL, tedarik zinciri yönetimi, uluslararası
taşımacılık (kara, deniz, demir ve havayolu),
ekspres kargo ve uluslararası posta hizmetlerindeki uzmanlığıyla müşterilerine özel lojistik
çözümleri sunan bir şirkettir. Dünyada 220' den
fazla ülke ve 275 binden fazla çalışanı ile
müşterilerinin tüm tedarik zinciri ihtiyaçlarını
karşılayan DHL, başarısının aynı zamanda
doğaya saygılı iş süreçlerinden geçtiğine inanıyor.
Bu bilinçle "Sorumluluğu Yaşamak" sloganı
ile GoGreen projesine imza atan DHL, böylece
kendisine nicel bir karbon emisyon hedefi belirleyen ilk global lojistik şirket durumunda. DHL,
2020'ye kadar tüm operasyon alanlarında enerji
verimliliğini % 30 artırmayı planlıyor.
Yeşil

Çevre ve yeşil çevrenin korunması
yönünde ortaya çıkmış bir program olan "GoGreen ve GoGreen'in alt bileşenlerinden"
söz edebilir misiniz? Amaçları, hedefleri,
odaklandığı noktalar ve uygulama alanları
nelerdir?
DHL olarak GoGreen kapsamında kaynakları sorumlu bir biçimde kullanarak, faaliyetlerimizin
çevre üzerindeki etkisini minimuma indirmeye
yönelik çalışmalarda bulunuyoruz. Bu hedefe;
planlamada optimizasyon, alternatif enerji
kaynaklarının kullanımı ve yenilikçi teknolojilerin süreçlere entegre edilmesi ile ulaşmayı
planlıyoruz.

6

LOGISTICAL

Diğer yandan müşterilerimizin iş süreçlerinde
neden oldukları karbon emisyonunu azaltabilmeleri için çeşitli ürün ve hizmetler de
geliştiriyoruz. Bunun için öncelikle, CEO seviyesinde yönetilen ve her bölgeden bir üst düzey
yöneticinin katıldığı bir ekip oluşturuldu. Bu
ekip bir taraftan DHL'in yarathğı çevresel etkiyle
ilgilenirken, diğer yandan da müşterilerimize
ve taşeron firmalarımıza tedarik zinciri süreçlerindeki çevresel etkilerini azaltmaları için de
yardımcı olmaktadır. Aynı şekilde stratejik
müşterilerimizle ortak etki alanlarımızı bulup
bunları nasıl azaltacağımızla ilgili görüşmeler
yapıyoruz. Ayrıca ISO 14001'e uyumlu bir çevre
yönetimi sistemi geliştirip sürdürülebilirliğe,
tedarikçilerimizle birlikte sunduğumuz ürünlerin ve hizmetlerin çevreye etkisini en az düzeye indirmeye ve tüm büyük yatırım ve tedarik
kararlarında çevresel konuları hesaba katıyoruz.

DHL SUPPLY CHAIN olarak dünyadaki emsal
çalışmalara yer verebilir misiniz?
DHL SUPPLY CHAIN'in uluslararası hazır giyim
devi müşterisi ile işbirliğinde geliştirildi. Sistem,
TIR'ların tavan uygulamasında yapılan aeorodinamik değişiklik neticesinde karbon salınımını
önlemeye dayanıyor. Uygulama çerçevesinde
TIR'ların yükünü 700 kg civarında azaltmak
için hafif alaşım petek panelleri kullanılıyor. Bu
çalışmalar sayesinde karbon emisyonu her bir
çekici için yılda 4 ton azalırken, aynı zamanda 4
bin litre yakıt tasarrufu da sağlanıyor. Asılabilir
giyim eşya taşıma kapasitesi de % 15 artıyor.
GoGreen kapsamında çalışanların katkıları
ne ölçüde gerçekleşiyor? Çalışanlar tarafından
geliştirilen proje/projeler kapsamında bugüne
dek ne gibi gelişmeler görüldü?
Çalışanlar, iş

saatlerinde çevresel etkiyi en
aza indirmek konusunda çok bilinçli. Yapılan

"workshop"lar ve beyin fırhnalarında, kağıt,
su gibi kaynakların israfını önleyen çok sayıda
tasarruf projesi geliştirilmiş durumda. Bu
kapsamda dünyada pek çok çalışan, artık
ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih ediyor. Yurtdışı ofislerimizde 4.000'i aşkın çalışan
işyerine bisikletle gidip gelmeye başladı. Yine
çalışanlarımız aydınlatmada tasarruflu ampulleri, geri dönüşümlü kağıt ve ambalaj materyallerini tercih ediyor, ahk pilleri işyerlerinde uygun noktalara yerleştirilen kutulara bırakıyorlar.
Elektrikli ofis araçları da kullanım dışı
olduğunda muhakkak kapahlıyor. DHL SUPPLY
CHAIN ayrıca, 2009' da İngiltere' de taşımacılık,
depolama gibi operasyon alanlarında çevresel
etkiyi en aza indirgemek amacıyla "Endüstriyel
Çevresel Gelişim Programı"nı başlattı. Bu sayede
karbon salınımında hedeflenen rakamlara ulaşan
DHL, 2009'da karbon emisyonunu bir önceki
yıla göre % 14 oranında düşürdü.
Artan iş hacmiyle birlikte oluşan karbondioksit ve türevlerinin salınımının azaltılması
yönünde izlenen çalışma politikaları ve
standartlarına yer verilebilir misiniz?

DHL Supply Chain Türkiye olarak bu konuda 2009' da başlathğımız uygulamalara
verebileceğimiz bazı örnekler şunlar:
•
GoGreen kapsamında karbon ve buna
paralel enerji tüketimini azaltmak amacıyla
depolarımızda floresan aydınlatmalı hareket
algılayıcı ve foto sensörlerin kullanımını devreye
aldık.

Yine Türkiye' de binek araçların neden
olduğu karbon emisyonunu azaltmak amacıyla
"hybrid" araç kullanımına geçiş süreci başlahldı.
Şu sıralar pilot çalışma olarak tedarik edilen 1
adet hibrit aracın performansı üzerine testler
yapılıyor. Bu yıl içinde gelişen alternatif "hybrid" teknolojilerine paralel mevcut binek araç
filosunun tamamen yenilenmesi hedefleniyor.
•

•

Yakıt

tasarrufu

sağlamak

ve araç
performansını artırmak için de geçen yıl ilk
fazda yağ ve benzin depolarına yakıt katkı
maddesi eklendi. Proje sonrasında % 10 - 12
oranında araç performansı ve % 9 oranında da
yakıt tasarrufu elde edildi. Bunu takip eden
ikinci fazda ise taşeron firma araçlarında ve
kendi ticari araçlarımızda uygulamaya geçilmesi
planlanıyor.

Bir diğer uygulama ise; yenilenebilir enerji
olan rüzgardan yararlanmak üzere rüzgar
türbini platformu inşa edilmesi üzerine
gerçekleşti. Hayata geçmesi için yasal gerekliliklerin tamamlanmasının beklendiği projede,
maliyet ve performans çalışmaları biter bitmez Gebze' deki depolarda yenilenebilir enerji
kullanımına geçilecek.
Kaynak verimliliğini arttırmak için filo, bina
ve teçhizat yatırımlarınız var mı? Enerji tasarrufu için binalarda ve depolarda yapılan
çalışmalarınız nelerdir? Bu çalışmaların sonucunda ne kadarlık bir tasarruf yapıldı?

DHL SUPPLY CHAIN olarak enerji tasarrufu
çalışmalarımızın miladı sayılan GoGreen projemiz ile birlikte bu konuda çok sayıda adım
atmış durumdayız. Şöyle ki; 2009 yılında tüm
ofis ve depo birimlerinde "kullanmıyorsan
kapat" düşüncesinden hareketle "Switch off"
kampanyasını hayata geçirdik. Çalışanlarımızın
enerji tasarrufu hakkında eğitilmesini
sağlamak amacıyla, tüm elektrik, klima kontrol
düğmelerinin ve lavabolardaki muslukların
yanına "switch off" etiketleri yapışhrdık. Depolarda floresan aydınlatmalı hareket algılayıcı
ve foto sensörlerin kullanımını devreye aldık.
Bu tür tedbirler sonucunda Nisan 2010 itibariyle Gebze' de yer alan depolarımızda karbon
emisyonlarına paralel olarak % 20 oranında
enerji tasarrufu sağlamayı başardık. Ayrıca DHL
LOGISTICAL

7

RÖPORTAJ

SUPPLY CHAIN olarak global çapta tüm birimlerimizde yeşil ofis uygulamasını yönetiyoruz.
Tüm depo ve merkez bina ofislerimizde geri
dönüşümlü kağıtlar kullanıyoruz. Kullanılan

kalemler, not defterleri, defterler, broşürler
ve el kitapçıkları geri dönüşümlü kağıttan
yapılıyor. Aynı zamanda suyla çalışan saatler ve hesap makineleri kullanıyoruz. Yine
filoda enerji verimliliği konusunda 2009' un son
çeyreğinde "Hybrid" araç kullanımına geçiş
süreci başlatıldı. Pilot çalışma olarak tedarik
edilen 1 adet "Hybrid" binek aracın kullanımı
ve performansı üzerine testler yapılıyor. 2011 yılı
içerisinde, gelişen alternatif hibrid teknolojilerine
paralel mevcut binek araç filosunun tamamen
yenilenmesi hedefleniyor. Yakıt tasarrufu ve
araç performansını artırmak için de ilk etapta
yağ ve benzin depolarına yakıt katkı maddesi
eklenerek % 10 - 12 oranında araç performansı
ve % 9 oranında yakıt tasarrufu elde edildi.
Bu uygulamayı taşeron firma araçlarında ve
kendi ticari araçlarımızda da hayata geçirmeyi
planlıyoruz. Depolara yönelik yine forkliftlerin,
"Hybrid" forkliftlerle değiştirilmesi yönünde
çalışmalara başladık. "Hybrid" forkliftler, standart forkliftlere nazaran % 20'ye kadar elektrik
tasarrufu sağlıyor. Nakliye tarafında ise kullanmakta olduğumuz TIR filolarının Euro 4 ve
Euro 5 standartlarındaki araçlarla değiştirilmesi
yönünde tedarikçilerle yapmış olduğumuz
anlaşmaları yeniledik. Şu anda mevcut nakliye operasyonlarımızı araç filomuzun % 90'ını
oluşturan Euro 4 ve Euro 5 araçlarla yürütüyoruz. Geçen yıl ayrıca mevcut araç filomuz ve çalışmakta olduğumuz taşeron firma
araçlarında "Aerodinamik Geliştirme Programı"
dahilinde, rüzgar yön değiştirme modülleri
kullanılmaya başlandı. Bu modüller sayesinde
rüzgarın yönünü ayarlayarak % 3 - 7 oranında
yakıt verimliliği, maliyet ve karbon tasarrufu sağlıyoruz. Yine araç doluluk oranlarının
8
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arttırılması

gibi sevkiyatların etkin bir şekilde
yönetilmesi amacıyla "Nakliye Kontrol Kulesi"
adı altında bir birim oluşturduk. Bu proje sayesinde de karbon emisyonlarımızda ölçülebilir
iyileştirmeler yakaladık.

Çevre konusunda sosyal sorumluluk projeleriniz oldu mu? Yakın bir gelecekte ya da yakın
bir geçmişte başlayıp halen devam eden projeleriniz var mı?
DHL SUPPLY CHAIN TÜRKİYE olarak
geçen yıl haziran ayında kendi ormanımızı
oluşturduk. "Dünya Çevre Günü" kapsamında
Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde
2.000 m2'lik alanda "DHL SUPPLY CHAIN
HATIRA ORMANI"nı oluşturduk. Ormanımıza,
şirketimize katılan her yeni çalışanımız için
birer ağaç dikiyoruz. Sosyal sorumluluk projelerine eğitim alanında da devam ediyoruz. Bu
doğrultuda, Tuzla İşitme Engelliler İlköğretim
Okulu'nda gerçekleştirdiğimiz yenileme ve
güzelleştirme faaliyetleri ile öğrencilerin daha
modern ve sağlıklı bir ortamda eğitim almalarına
destek olduk. Projenin detayları hakkında bilgi
vermek gerekirse; ilk aşamada okulun öncelikli ihtiyaçları belirlendi. Ardından okulun
boyanması, tüm sınıflar ve öğretmenler odası
için yeni eşyalar alınması, tuvaletlerin yenilenmesi ve sınıfların zemin döşemelerinin yenilenmesi çalışmaları tamamlandı. İkinci aşamada
ise okulun dış mekan çalışmaları ile birlikte
bazı teknik eksikleri giderildi. Bu kapsamda
çocukların güvenle oynayabileceği yeni bir oyun
ve dinlenme alanı tesis edildi. Ayrıca okulun tesi
sat, elektrik sistemleri ve giriş kapısı yenilendi ve
ağaçlandırma çalışmaları da tamamlandı. Projedeki tüm yenileme çalışmaları, çeşitli ülkelerden
gelen DHL Yöneticileri ile birlikte, DHL SUPPLY
CHAIN GENEL MÜDÜRÜ HAKAN KIRIMLI ve
diğer yöneticiler tarafından gerçekleştirildi. DHL
çalışanları da fona gönüllü olarak katkıda bulundu.

YEŞİL YAKLAŞIMIMIZ
B oğaç

SAY

SERTRANS Ku rumsal İletişim Müdürü
Küreselleşme ve teknolojinin hızlı gelişimi
lojistik sektöründe rekabet koşullarım daha da
ağırlaştırmışhr. Rekabet arttıkça müşteri ihtiyaç
ve beklentileri de artmaktadır. Müşteri beklentilerini karşılamak ve rekabet ortamında tutunabilmek için lojistik firmaları artık sosyal sorumluluk anlayışı ile, doğal kaynakların mümkün
olduğunca ölçülü ve adil kullanımım dikkate
almak zorundadırlar.
Bu gün dünya üzerindeki birçok firma hizmet
alacakları lojistik firmalarında maliyet ve
kalitenin yam sıra çevreci uygulamalar da
aramaktadır.

Sertrans olarak, İş süreçlerimizi uygularken
şirketimizin çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla; Mevcut kaynakların
değerlendirilmesi, Enerji tasarrufu, Atıkların
azaltılması, Yeniden kullanım ve geri
dönüştürme olmak üzere çeşitli önlemler
almaktayız. Bu önlemlerden bahsedecek olursak;
•
Tesislerimizin temizliğinde kullanılan
malzemeler çevre dostu ürünlerden tercih edilmektedir. ·
•
Tüm özmal araçlarımız AB'nin C02
emisyon standartlarına uygun EURO motorlara
sahiptir.
•
Araçlarımızda kullanılan motorinler düzenli olarak yetkili akaryakıt
laboratuarlarında; yoğunluk, viskozite, kirlilik
ve oksidasyon testlerine tabi tutularak kullanılan
yakıtın niteliği ve niceliği kontrol edilmektedir.
•
Tüm araçlarımız, üretici firmalarının
yetkili temsilcileri tarafından düzenli olarak ses
ve egzoz emisyon testlerine tabi tutularak kontrolleri yapılmaktadır.

•

Ayrıca araçlarımızda, zararlı

egzoz
gazlarım (nitrojen oksit ) su buharı ve zararsız
nitrojene dönüştüren ADBLUE adlı sentetik üre
solüsyonu kullanılmaktadır.
Sertrans Lojistik araçları, 2010 yılında Avrupa' da
toplam 37 milyon kilometre yol yapmıştır. Bu
seferlerin %60 'ında, Ton/ km başına emisyon
oram karayoluna göre daha düşük olan; denizyolu ve demiryolu tercih edilerek;
38,3 ton
CO (Karbon Monoksit),
0,69 ton
HC (Hidrokarbon),
202,60 ton
NOX (Azot Oksit),
Partikül (Kurum)'ün
4,49 ton
çevreyi olumsuz etkilemesi önlenmiştir.
Sertrans Lojistik Araçlarında kullanıldıktan
sonra hurda olarak ayrılan lastikler, bu lastikleri
toplamaya ve imha etmeye yetkili LAS DER
lisanslı Geri Kazanım firmasına düzenli olarak
verilmekte ve çevreye zarar vermeden geri
dönüşümleri sağlanmaktadır.

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak
konusunda Sertrans olarak, hassasiyetimizi koruyarak Yeşil Lojistik konusunda yatırımlarımızı
arttırmaya devam edeceğiz.
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YAŞAMA KALİTE GETİRMEK!

nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme becerisini kısıtlamaksızın, günümüzün ihtiyaçlarının
karşılanmasıdır" tanımıdır.

Peki sürdürülebilir gelişmenin ulaşımla, toplu
taşımacılıkla ilişkisi nedir? Kentsel verimliliğin
en önemli unsurlarından olan sürdürülebilir
ulaşım, yaşanabilir kentlerin vazgeçilmez
parçasıdır. Özünde ortak paylaşım, verimlilik ve etkinlik, sosyal eşitlik gibi kavramların
bulunduğu toplu taşımacılık zaten sürdürülebilir gelişme prensipleri uyarınca doğmuştur.
Birleşmiş Milletler tarafından konulan milenyum
hedeflerinin sürdürülebilir ulaşım olmaksızın
başarılması olanaksızdır.

Ulaşımın

KAAN YILDIZGÖZ
İSTANBUL ÜNiVERSiTESi ULAŞTIRMA VE
LOJiSTiK Y.O.
ÖGRETIM ÜYESi
ULUSLARARASI TOPLU TAŞIMACILAR BIRLIGI
TÜRKiYE ÜLKE MÜDÜRÜ

Toplu Taşımacılığın Sürdürülebilir Gelişmeye
Katkısı 90'lı yılların başından bu yana sürdürülebilir gelişme kavramı daha da bir önem kazanmaya başladı. 1992'de Rio'da düzenlenen
İklim Değişikliği Konferansında ilk olarak ciddi
biçimde gündeme gelen sürdürülebilir gelişme
kavramı, günümüzde birçok şirketin faaliyet
raporlarında yer bulmaya başladı. Bugüne kadar
sadece çevresel korunmanın ön plana çıktığı
bir koruma anlayışı gibi anlaşılsa da gelişmeye
ilişkin bütün ekonomik, sosyal ve çevresel
unsurlar sürdürülebilir gelişmenin içerisinde
yer almaktadır. Bugün birçok tanımı bulunan
sürdürülebilir gelişmeye yönelik en çok kabul
gören tanım Brutland (Ortak Geleceğimiz) Raporunda yapılan "Sürdürülebilir gelişme gelecek

1O

LOGISTICAL

tarih boyunca insanlık için taşıdığı
önem göz ardı edilemez, fakat bugün modern hayahn ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve
bunun yarattığı çevresel, sosyal ve ekonomik
güçlüklerinin üstesinden gelmenin zorluklarını
yaşıyoruz.

Bugün hepimiz artan özel araç sahipliğinin/
kullanımının ve bunun ulaşım için ne anlama geldiğinin farkındayız. Ne yazık ki, son
yıllardaki özel araç kullanımında yaşanan
artışa baktığımızda aynı oranda artışın toplu
taşımacılık kullanımında yaşanmadığını görüyoruz. Bu bizim, artık her fırsatta kendi özel
aracımızı kullanmaktan kaçınıp sürdürülebilir
ulaşım türlerini tercih etmemiz gerekliliğini
ortaya koyuyor.
Kentleşme ve gelir düzeyi arttıkça ulaşım karakteristikleri ve ulaşıma olan talepte değişiyor,
büyük nüfuslu kentler büyük ve birbirinden farklı
ulaşım ihtiyaçlarını yaratıyor. GDP' de meydana
gelen % l'lik bir artış ulaşıma olan talebi % 1.5
oranında arttırmaktadır. Bu sebeptendir ki, fiziksel ulaşımın sürdürülebilir gelişme prensiplerine
göre karşılanması günümüz ulaşım politikaları
tarafından sağlanması gereken en önemli konudur.
Trafik sıkışıklığı sadece insanlara rahatsızlık
veren bir durum olmaktan da öte çok önemli

bir maliyettir de. Hava kirliliği, gürültü, sera
etkisi, olası kazalar en önemlisi trafikte kaybedilen zaman kentsel verimliliğe büyük darbe
indirmektedir. Örneğin İTÜ tarafından yapılan
bir araştırmaya göre İstanbul' da motorlu araçlar günlük 13 milyon 500 bin YTL'lik dışsal
zarar veriyor. Başarılı ve sürdürülebilir gelişme
aynı zamanda sağlıklı ekonomi ve ulaşımın
topluma olan maliyeti ile de yakından ilişkilidir.
Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği tarafından
100 kentte 200' den fazla indikatör toplanarak
yapılan Milenyum Kentleri Araştırmasına göre
arazi kullanım politikaları, ulaşım ve çevre
politikalarını entegre edebilen kentler ulaşım için
daha az maliyetlere katlanmaktadırlar.
Enerji yine günümüzün önemli konularından
birisidir. Bugün sadece enerji maliyetleri değil,
bunun tedarikinin nasıl sağlanacağı da büyük
önem taşıyor. Uluslararası kargaşa, terör eylemleri, istikrarsız ekonomiler farklı çeşitlilikte
enerjinin verimli biçimde kullanılmasını zorunlu kılıyor. Günümüz teknolojileri ile toplu
taşımacılık, özellikle de raylı toplu taşımacılık
enerji verimliliği en yüksek ulaşım biçimidir.
Toplum sağlığı ve emniyeti de karar vericiler için
çok önemli bir konu. İnsanların daha sık ve daha
uzun seyahat etmeleri kaza riskini de arthrıyor.
Bugün Avrupa da 25 yaş altı nüfus için en önemli
ölüm sebebi trafik kazalarıdır. Kent içi ulaşımda
yaşanan kazalar diğerlerine göre daha az ölümcül kazalar olsa da bunların topluma maliyeti
çok yüksek olmaktadır. Toplu taşımacılığın
bireysel ulaşıma göre 5-10 kat daha emniyetli
olduğu düşünülürse, daha fazla insanın toplu
taşımacılığı tercih ettiği kentlerin daha emniyetli
olacağı aşikardır.

Çevre kirliliği ise hem bölgesel hem de global
olarak çok önemli bir problemdir. Hava kalitesinin toplum sağlığı üzerine büyük etkisi
bulunmaktadır. Kentlerde havadaki zararlı
partiküllerin çoğu fabrikalardan değil trafik-

ten kaynaklanmaktadır. Bugün Avrupa' da
sera gazı emisyonlarının %20' si ulaşımdan
kaynaklanmaktadır.

Sürdürülebilir ulaşım ve toplu taşımacılık, kentsel verimliliğin belki de en önemli unsurudur.
Kentsel verimliliğe katkıda bulunarak, sürdürülebilir gelişme ilkelerine uygun bir şekilde
daha az enerji tüketen, çevresel etkileri çok az
olan, kısıtlı kent alanlarını etkin kullanan, geri
dönüştürülemez kaynakların tüketimini azaltan,
kıt kaynakların nesiller içerisinde ve arasında
etkin biçimde kullanımını destekleyen, insana
önem veren, yolcularına karşı sorumlu, çevreye
karşı duyarlı, ekonomik olarak etkin ulaşım
türlerinin kullanılması gelecekteki kentlerin
yaşanılabilirliğinin en önemli göstergesi olacaktır.

BALNAK İLEİNTERMODAL
TAŞIMACILIK VE CREAM PROJESİ

haline gelen ve TCDD

tarafından

konulan trafik

kısıtlamaları yaşanmaktadır.

Demiryolu taşımacılığını geliştirmek için
öncelikle eğitimli, yeniliklere açık, kendini geliştirebilen personele çok acil ihtiyaç
bulunmaktadır. Bundan dolayı zaman zaman özel sektörün öncülüğünde özel sektör
ve demiryolu bir araya gelerek seminerler
verilebilmektedir. Bunun yanı sıra geleceğin
taşıma modu olarak gördüğümüz demiryolu
taşımalarına yapılan yatırımlardır.

İntermodal Taşımadan bahseder misiniz?

birden fazla taşıma şeklinin
kullanılması ile ortaya çıkar. Bir taşımanın intermodal taşıma olup olmadığını anlayabilmek için
kullanılan farklı taşıma şekillerinin kat ettiği
mesafelerin birbirine yakın veya göz ardı edilemeyecek kadar yakın olması ile anlaşılabilir.
Balnak bu model altında hr + uçak, deniz + uçak,
tır + deniz, deniz + demiryolu ve demiryolu +
tır kombine taşımacılığını gerçekleştirmektedir.
Demiryolu olarak özellikle CIS ülkelerine
denizyolu + demiryolu, Avrupa ülkelerine ise demiryolu + karayolu taşımacılığını
Inter-modal

AYDIN GÜVENLER
BALNAK LOJiSTiK DEMIRYOLU GRUP MÜDÜRÜ

Türkiye de demiryolu taşımacılığı pek
gelişmemiş durumda siz Balnak olarak
demiryolu taşımacılığını geliştirmek için ne
gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Balnak Lojistik Grubu, demiryolu ile en fazla
ihracat taşıması yapan ilk üç firma kategorisinde
Dış Ticaret Müsteşarlığından Lojistik Başarı
Ödülü almıştır. Ancak, çok taşıma yapılması,
demiryolu taşımacılığını geliştirmek olarak
algılanmamalıdır. Hatta çok taşıma yapılması
beraberinde işletme olanaksızlıklarını ortaya
çıkarmakta ve bu durum karşısında arhk olağan
/1

/1
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taşıma,

kullanıyoruz.

İntermodal Taşımacılığın ve Demiryolu
Taşımacılığın

çevreye ne gibi katkıları söz konusu? Ne gibi durumlarda çevre dostu oluyor?
Öncelikle trafiğe, gürültü kirliliğine ve enerji tüketimindeki ülkenin dışa bağımlılığa
olan olumlu yöndeki katkısı bizi demiryolu
taşımacılığına yönlendirmektedir. Çevrenin
korunması ve çevresel bilgi ve gözlem ağının
oluşturulması amacıyla merkez ofisi Kopenhag /
Danimarka' da kurulan Avrupa Çevre Ajansına
Türkiye' de üyedir.

lite standardının getirilmesi ile söz konusu projenin AB" destekli Tedarik Zinciri kapsamında;
terminal işletmeciliğini de öngörmektedir.
Söz konusu terminalin AB standartlarında ve AB
desteğinde "Tedarik Zincirinde " yer alan tüm
hizmetlerin yer alması hedeflenmiştir. Bu amaçla
TCDD kurumunun da içinde bulunacağı blok
tren ve terminal işletmeciliği konulu AB destekli
projenin hayata geçirilmesine yönelik yapılacak
iş ve işlemlerin yol haritasının çizilmesidir.
Balnak Logistics Group, Avrupa' dan Türkiye'ye
uzanan bu koridor üzerinde daha kaliteli bir yük
tren işletmeciliğinin sağlanması, AB derniryolu
mevzuatının uygularnnası ile sınır geçişlerindeki
yenilikler ve kalite standardı getirerek kombine
11

Cream projenizden ve bu projenin gelişme
sürecinden bahseder misiniz?
Bah ve Güneydogu Avrupa, Almanya - Türkiye
arasındaki ticaret Avrupa'run en hızlı gelişen
ticaretidir. Türkiye Dış Ticaretinin çok büyük bir
kısmı karayolu ile yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak Türkiye, Avrupa'run en büyük kara
taşıma filosuna sahip olmuştur. Bunun sonucu
olarak da Türkiye'nin batısındaki gümrüklerden
Avrupa ülkelerine yaklaşık olarak bir yılda
1.000,000 hr geçiş yapılmaktadır.
Ancak, Avrupa'ya yönelik taşımalarda talebin
karayolu ile karşılanması uzun vadede sürdürülebilir bir politika olarak görülmemelidir. Özellikle uzun mesafelerdeki karayolu taşımasında
yaşanan problemler nedeniyle derniryollarının
bazı güzergahlarda ve önemli olduğunu
düşündüğümüz kritik parkurlarda gelişmesi
gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.
Bu sebeple, oluşturulan proje CREAM olarak
adlandırılmış olup, amacı:
Bah ve Güneydoğu Avrupa' dan Türkiye' ye
karşılıklı olarak demiryolu temelli "Tedarik
zincirini geliştirmektir.
Avrupa Birliğinin Teknolojik Kalkınma Çerçeve
Programı kapsamında söz konusu koridordaki
yük taşımacılığı hizmetlerinin geliştirilmesi, ka11

taşımayı geliştirmeyi amaçlamıştır.

Bu amaçla Balnak Lojistik Group Avrupa
Birliği Komisyonu destekli CREAM Projesi'ne
TCDD ile birlikte katılmış bulunuyor. Bu projenin Avrupa taşımalarında Türkiye' ye çok şey
kazandıracağını düşünüyor: "Bu proje sadece
Bah Avrupa, değil Avrupa'nın her yerine
taşımalara hız ve kaliteyi geçirecek. Blok tren
işletmeleri daha da efektif hale gelecek. Projeyle kısa mesafe deniz taşımacılığı ve karayolu
hizmetleriyle kombine taşımacılık ve kapıdan
kapıya teslimde aşama kaydedilecek."
Avrupa'nın

bu proje için Balnak'ı seçmesinin
nedeni nedir?
Projelerimizin ortak yanlarının bulunması, bu
konuda yahrım kararlarımızın olması, karşılıklı
güvenirlilik, projeye inanmak ve projenin uzun
süre sürdürülebilinir olması bizleri orta noktada
buluşturmuştur.

Cream projesine kahlan ülkelerin standart bir iş
prosedürü uygulanması gerekiyor. Bu durumun
Türkiye de uygulanması zor oldu mu?
Standart bir iş prosedürün olması kaliteyi
ve hızı getirir. Ancak bu standardizasyoLOGISTICAL
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nun sağlanabilmesi için Gümrük Kanunundaki ve uygulamasına yönelik yönetmelikteki
değişikliklerin yapılması gereklidir. Örneğin
01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olan özet
beyan işlemleri gibi.
Ayrıca demiryolu uygulamalarındaki standartizasyonun sağlanması için CIT (Uluslararası
Taşıma Komitesi) tarafından belgelerdeki
yeknesaklıkta sağlanmıştır.

Projenin ülkemize ve Balnak'a ne gibi bir getirileri var?

Kaliteyi getirmek, hızı sağlamak, maliyeti etkin
hale getirmek. Bunlar en başta bu projeden
yararlanacak müşterilerin elde ettiği getiriler.
Müşteriler memnun ise, maliyet etkin hale
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gelmiş

ise daha fazla ihracat demek daha fazla
döviz girdisi demek.
Balnak için de yeniliklere açık olmak ve başkaca
diğer yeniliklere adım atmak demek.
Projenin geleceği sizce nasıl olacak, Projenin
potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Avrupa' ya yönelik taşımalarda talebin karayolu
ile karşılanması uzun vadede sürdürülebilir bir
politika olarak görülmemelidir.
Türkiye'nin batısındaki gümrüklerden
Avrupa ülkelerine yaklaşık olarak bir yılda
1.000,000 tır geçiş yapılmaktadır Bu karayolu
araçlarının % 1 oranının demiryoluna kayması
halinde haftanın her günü karşılıklı olarak
blok tren yapılması demektir. Bu sebeple
bu projenin potansiyeli tahmin edilenin çok
üzerindedir.

YEŞİL LOJİSTİK VE TEKNİK
ETiK PARADOKS
Taşıma araçları

ve onların kullandığı alt
yapılardaki teknik ve stratejik gelişmeler,
müşterilerin zamanında, ucuz ve güvenilir taşımacılık hizmetlerine olan taleplerini
tetiklemiştir. Bu hem yolcu taşımacılığı hem de
mal taşımacılığı için geçerlidir.
Dünya ekonomisindeki genel trendler, mal
taşımacılığına olan talebin önümüzdeki yıllarda
artmaya devam edeceği yönündedir. Bu artışla
beraber "tam zamanında teslim" konsepti ve
buna olan talep de gelişmeye devam edecek.
Hatta üreticiler ve tüketiciler malların öngörülen
ve talep edildiği anlarda teslim edilmelerine gittikçe artan oranlarda - prim verecekler.
Taşıma teknolojisinin ilerlemesi, haberleşme
imkanlarının gelişmesi ve artması, malların gerek yurtiçi gerekse de uluslararası taşımalarda her
an izlenebilir olmasının getirdiği imkanlarla yine
artan oranda mal teslimlerinin "kapıdan kapıya"
yapılmaya başlanmasına yol açtı. Kapıya kadar
teslim yapılması ise, büyük ölçüde karayolu
taşımaları ile gerçekleştirilebilmektedir. Her ne
kadar demiryolu ve su yolları ile de kapıya teslim mümkün olsa da, bunlar çok sınırlı kalmakta, karayolundan yapılacak kapıya teslimleri için
reel bir alternatif oluşturmamaktalar.
Çağımızın bir başka vazgeçilmez trendi de,
"yeşil" e ya da çevreyi korumaya olan ilgimizin
artmasıdır. Asit yağmurları, karbon salınımı,
global ısınma gibi kavramlar, toplumların
ekolojik-çevre duyarlılığını arttırmıştır. Devletler hava ve ses kirliliğe ile giderek daha fazla
mücadele etmekte, kanun koyucular atıklarının
çevreye zararlı olduğu maddelerin kullanımını
sınırlamakta ya da yasaklamaktalar. Bu yöndeki
gelişmeler hemen herkesin kullanıcısı olduğu
lojistik sektörünü de direkt olarak etkilemektedir. Zira taşımacılık ve lojistik operasyonları,

TURGUT E R K ES KİN
UTİ KAD YÖNETİ M KURULU BAŞ KA NI
kullandıkları vazgeçilmez teknolojik unsurlar
nedeniyle, çevre koşullarına direkt etkide bulunurlar. Bu yüzden "Yeşil Lojistik" artık hepimizin yakından tanıdığı bir kavram olmuştur.
Kısa bir tanım vermek istersek "Yeşil Lojistik",
lojistik faaliyetlerin çevreye en az zarar verecek şekilde tasarlanması ve yürütülmesidir.
Taşımacılığın çevreye olan etkilerinin en aza
indirgenmesi konseptidir.
Ancak yukarıda işaret ettiğimiz ekonomik
trendler ile "Yeşil Lojistik", birbirine ters düşer
görünmektedir. Ekonomik aktivitenin gelişmesi
bir taraftan taşımacılığa olan talebi arttırırken,
diğer taraftan bu talep artışı ve teslimatların
kapıya yapılması ihtiyacı karayolu taşımacılığına
olan talebi arttırmaktadır. Daha fazla karayolu
araçlarının kullanımı ise, daha fazla hava (ve
elektronik) kirliliğine yol açmaktadır.
Karayoluna taşımacılığına olan talep artışının
yanı sıra, özellikle zamana duyarlı ve değeri
yüksek olan malların taşınmasında havayolu
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taşımacılığı

vayolu

da öne

çıkmaktadır.

Ancak ha-

taşımacılığı

kullanıldığından,

da, petrole dayalı yakıt
çevre kirliliğine direkt etki

etmektedir.
Bu çelişki dikkate alındığında, yeni transport
teknolojileri bir taraftan zamanında, kapıda
teslim taleplerine cevap verirken, diğer taraftan da taşımanın çevreye olan negatif etkilerini
minimum seviyeye indirebilmelidirler. Taşıma
araçlarının çevreye karbon salınımını azaltacak
gelişmiş teknolojiler ile donatılması, artık bugün
tek başına yeterli görülmemektedir. Sorunu
kaynağında çözme stratejisi temelinde, yeni
yakıt türlerine ve petrole dayalı yakıtlar kullanmayan, ancak onlar kadar da hızlı ve güvenilir
yeni taşıma araçlarına ihtiyaç vardır.
Çevreye olan duyarlılık, lojistik sektörüne
bir takım teknik ve mali yükler getirirken,
diğer yandan da bir takım yeni iş imkanları
sağlamıştır. Klasik anlamda lojistik faaliyetler
tek yönlüdür; üretimden tüketime taşımayı,
depolamayı, paketlemeyi, stok yönetimini içerir.
Ancak çevresel duyarlılık yepyeni bir iş imkanı
doğurmuştur: "Tersine Lojistik".
Bu da atıkların ve raf ömrü dolmuş malzeme
ve ürünlerin toplanması ve geri taşınması gibi
faaliyetleri içerir. "Tersine Lojistiğin" en önemli
konularından birisi, geri dönüşümü mümkün
olmayan, hatta zararlı etkileri olabilecek atıkların
toplanması ve yerleşim yerlerinden uzakta özel
alanlarda depolanmasıdır.
Hammadde ve mamul malzemelerin üretim
noktasından tüketim noktasına kadar taşınması,
depolanması, elleçlenmesi gibi işlerin tamamını
kapsayan lojistik faaliyetler, bizatihi kendi
atıklarını da oluşturmaktadır. Taşımada optimizasyonu sağlamak için kullanılan paletler,
ambalaj kağıtları gibi malzemeler de sektörün
kendi atıklarıdır. Bunların da toplanarak yeniden
kullanıma sokulması lojistik firmalarından beklenen bir duyarlılıktır.
16
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Ancak bu "Tersine Lojistik" faaliyetleri
de kısmen bir "Teknik ve Etik Paradoks"
oluşturmakta, çevreyi koruma yönündeki müdahaleler, bizatihi kirliliğine yol açan ekstra
taşımalara yol açmaktadır.

Gene de, tüm sektörlerde olduğu gibi, lojistik
sektörünün de büyük oranda "yeşil" olmasını
sağlamak yönünde gayretlerin devamı gerekir.
Zira makro yaşam bilançosunda, kaybedilen insan
ve toplum sağlığının değeri para ile ölçülemez.

ENERJİ TASARRUFUNUN
SAGLANMASI VE YEŞİL LOJİSTİK
Sadece üretimin değil üretim sürecinin de
ne kadar çevreci olduğunun sorgulandığı
bir dünya da yaşıyoruz. Kimi işletme
bunu bir trend olarak algılayıp bir pazarlama enstrümanı olarak kullanmakta; kimi
işletme de bunu "Kalite Ve Çevre" odaklı
bir anlayış çerçevesinde bir yönetim felsefesi olarak algılayıp, bu uğurda çalışmalarda
bulunmaktadır. Bu bağlamda Omsan lojistik
olarak siz bu gelişmeleri nasıl algılıyorsunuz?

Dünya üzerinde yeşil etiketli ürünler adı alhnda
üretimi ve sahşı başlayan yeni bir akım söz
konusudur. Bir ürünün üretimi dışında kalan
tüm süreçlerin hareketi lojistiğin sorumluluğu
alhndadır. Dolayısıyla çevre kirlenmesinin
kontrolü için lojistik hizmetlerin de çevre kirliliği
açısından denetlenmesi gerekmektedir. "Yeşil
Lojistik" şimdiden önemli bir rekabet unsuru
olmuş durumdadır. Rekabet gücünü korumak
isteyen lojistik şirketler yeşil etiketli ürünlerin
taşınmasında, depolanmasında, yeşil zincirin
bozulmamasına dikkat etmek durumundadır.
Bugün dünyada önemli firmalar, hizmet
alacakları lojistik şirketini seçerken maliyet ve
kalitenin yanı sıra fosil yakıt kullaıumını, gaz
emisyonunu ve su kullanımım da ölçerek bu
alanlarda hangi oranda azaltma yapmayı taahhüt ettiklerini de öğrenmek istemekteler. Global
rekabeti hedefleyen Türk lojistik firmalarının
yavaş yavaş "Yeşil Lojistik" kavramıyla taıuşıp,
tüm süreçlerine bu gözlükle bakmalarında fayda
olacağı açıkhr.

sağlamak amacıyla

genel olarak;
•
Doğal kaynakların tasarruflu
kullaıulması için personel duyuruları yapılmış
ve personelin dikkatini çekecek yerlere duyurular asılmış,
•
Tesislerde görülen tüm elektrik ve su
arızalarının vakit kaybedilmeden müdahale
yapılabilmesi için teknik ekibe personel takviyesi
yapılmış,

•
Genel kullaıum alanlarına (WC, koridor
v.s.) fotoselli armatür ve hareket detektörleri
takılmış,

•

altında

enerji tasarrufu

Tüm depo

alanlarına

hareket detektörleri

takılmış,

•

Omsan Lojistik Enerji Tasarrufu sağlamak
amacıyla ne gibi çalışmalar yapmaktadır?

OMSAN Lojistik çahsı

OSMAN KÜÇÜKERTAN
OMSAN LOJİSTİK GENEL MÜDÜRÜ

Açık

alan ve ofislerde aydınlatma

kısınhsı yapılmış,

•
Tüm açık alan ve çevre aydınlatmalar
tasarruflu armatüre dönüştürülmüş,
Tüm tesisler gereksiz kullanımın önlen•
LOGISTICAL
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mesi amacıyla havalandırma ve klima sistemlerine timer bağlanmış,
•
Tüm WC ve duşlara fotoselli musluk,
fotoselli musluk ağızları ve pulvarizör çıkış
nozulları takılmış,

Tüm tesislerin kalorifer yakılı

•

doğalgaza

çevrilmiş,

İzolasyon sorunları olan pencereler

•

değiştirilmiş,

•
Isıtma giderlerinin kontrolü için tesis
içinde termometre montajları yapılmış ve ideal
sıcaklık üzerinde bir ısınma engellenmiş,
•
Fotokopi makineleri çift taraflı çekim
yapacak şekilde düzenlenmiştir.

ulaşacağı

alanlara (araç içinde ise araçlara,
depoda ise ürünlere en yakın bölümlerdeki
raflara) konulmaktadır. Bu ürün ile temas eden
çalışanlara kullanması zorunlu olan Kişisel
Koruyucu Ekipmanları verilmektedir. Malzeme
Güvenlik Bilgi Formlarına ilişkin eğitimlerle bu
maddelere maruz kaldıklarında ne gibi önlemler alacakları konusunda bilgiler verilmektedir.
Ayrıca yapılan saha kontrolleri, denetimler ve
habersiz yapılan spot kontrollerle kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı ve kurallara
uygun davranılması güvence allına alınmaktadır.
Bu kontrol ve düzenlemelere karşın herhangi
bir kaza meydana gelirse, bu olay "Kök Neden
Analizleri" çalışmaları yolu ile araştırılmakta,
konu ile ilgili aksiyonlar alınmakta ve sonuçları
eğitimler ile çalışanlara aktarılmaktadır.

Çevre sorunlarının başlangıç noktası "YANMA"
ile başlamakta ve bunu bir çok tepkimenin
izlediği bilinmektedir. Bunların başında karbondioksit, azot ve kükürt gelmektedir. Özellikle artan iş hacmiyle birlikte oluşan karbondioksit ve türevlerinin salınımının azaltılması
yönünde izlenen çalışma politikaları nelerdir?
OMSAN Lojistik' in vermekte olduğu intermodal
blok tren taşımacılığı hizmeti kapsamında şu
ana kadar gerçekleştirmiş olduğu 1948 adet blok
tren operasyonu sonucunda, 1,206 Ton Karbon
Monoksit (Kana oksijen taşınmasına engel olur),
379 Ton Hidro Karbon (Kanserojendir. Ozon
tabakasına olumsuz katkı yapar), 2,873 Ton
Nox-Azot Oksit (Solunum yollarına zarar verir,
enfeksiyona sebep olur) ve 57 Ton Partikul Soot (Akciğer hastalıklarına neden olur) olmak üzere
toplam 4,515 ton zararlı gazın çevreye olumsuz
etkilerini önlemiş bulunmaktadır.

Çevre konusunda sosyal sorumluluk projeleriniz oldu mu? Yakın bir gelecekte ya da yakın
bir geçmişte başlayıp halen devam eden projeleriniz var mı?
Tersine Lojistik kapsamında OMSAN, yılda 18
bin ton ahk yağın toplanarak lisanslı imha tesislerine teslim edilmesini gerçekleştirmektedir.
Bu rakam, yılda 13 milyon m3 suyu kirletebilecek ahk motor yağının çevreye zarar vermeden
bertaraf edilmesi demektir. Tümü ilgili taşıma
mevzuahna uygun OMSAN tankerleri, atık
yağların üreticilerden toplanıp imha edilmek
üzere taşınmasını gerçekleştirmektedir. OMSAN,
tüm taşıma türlerinde yapılan araç yatırımlarında
ise araçların yasal mevzuatlara uygun ve çevre
dostu olmalarına azami dikkat göstermektedir.

Taşınması

İşletme içinde çalışanlarınızla çevre duyarlılığını

depolanması farklı

olan ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında dikkat
ettiğiniz hususları açıklayabilir misiniz?
OMSAN, öncelikle ürünlerin MSDS- Malzeme
Güvenlik Bilgi Formlarını müşterilerinden talep
etmektedir. Bu bilgi formları ilgili çalışanların
18

ve

LOGISTICAL

artırmayı amaçladığınız

herhangi bir aktivite
düzenlediniz mi ve Çalışanlarınızın benimsemesini istediğiniz bir çevre politikası var mı?
Doğal kaynakların

tasarruflu kullanılması için

personel duyuruları yapılmış ve personelin dikkatini çekecek yerlere duyurular asılmış, Tüm
tesisler gereksiz kullanımın önlenmesi amacıyla
havalandırma ve klima sistemlerine timer
bağlanmış, Fotokopi makineleri çift taraflı çekim
yapacak şekilde düzenlenmiştir.
Doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa,
suya ve havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi kapsamındaki denetimleri
başarıyla sonuçlandıran OMSAN, ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi Belgesini aldı. Bu konuda gelen başarıyı nelere bağlıyorsunuz?

Çevre Yönetim Sistemini tüm karar ve
uygulamalarında bir yaşam felsefesi olarak

•

••

f

benimsemiş

olan OMSAN, sektöründe çevresel
bilincin oluşturulmasında öncü olmayı, küresel
kaynakları korumayı ve gelecek nesillere temiz
bir dünya bırakmayı hedefliyor. Bu düşünceden
hareketle; Çevre yönetimini işinin ayrılmaz bir
parçası olarak görüp, tüm faaliyetlerinde çevre
dostu malzemeler kullanmayı, çalışanlarını
"Yeşil Tüketici"ler haline getirmek için özendirici
ve destekleyici politikalar izlemeyi, mevcut ve
yeni yatırımları ile uygulamalarını iyileştirerek
çevresel etkiyi en aza indirgemeyi, faaliyetlerini
ilgilendiren konularda sektörel ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyi, etik kurallara ve
ulusal-uluslararası mevzuatlara uymayı ilkeleri
olarak benimsiyor.

.
•
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HAVACILIKTA YEŞİL REKABET
YRD.DOÇ.DR.A.ÖZGÜR KARAGÜLLE
MÜDÜR YARDIMCISI
İSTANBUL ÜNiVERSiTESi ULAŞTIRMA VE

LOJiSTiK YÜKSEKOKULU
Lojistiğin

temel fonksiyonlarından olan
ulaştırmanın, zaman faydası sağlayarak rekabet üstünlüğü yaratmadaki öneminin farkına
varılmasıyla, havayolu taşımacılığının ekonomik
faaliyetler içindeki rolü ve önemi artmıştır. Nüfus artışı ve belirli bir gelir düzey üzerinde gelire sahip toplum kesimlerinin refah düzeyinin
artması da havayolu yolcu taşımacılığına olan
talebi arttırmıştır. Küresel düzeydeki bu büyüme
trendine Türkiye başta olmak üzere hızla gelişme
ve büyüme gösteren ekonomilerde havayollarına
uygulanan teşvikler de eklendiğinde, havacılığın
çeşitli nedenlerden kaynaklanan krizlere rağmen
büyümekte ve gelişmekte olduğu söylemek
mümkündür. Havacılık sektörünün günümüzdeki
ve gelecekteki.büyümesi, uçakların ürettiği
emisyonun küresel ısınmaya etkisi başta olmak
üzere, havacılık operasyonları sırasında ortaya
çıkan atıkların yönetilmesi gibi ekolojik dengeyi
etkileyecek pek çok sorunun da artacağı anlamına
gelmektedir.
Rekabetçi kaygılarla bir süre öncesine kadar geri
planda tutulan çevreci kaygılar, bir yandan toplumdaki bilinç düzeyinin artmasına paralel olarak,
diğer yandan ulusal ve uluslar arası kuruluşların
yasal ve sosyal yaptırımları sonucunda ön plana
çıkmaya başlamıştır. Dünyadaki kaynakların bir
sınırının olduğu, ticari hedeflerin her ne pahasına
olursa olsun elde edilmesinin etik dışı olduğu gibi
yaklaşımlar, şirketleri kaynakları daha verimli
kullanmaya ve çevreye daha az zarar vermeye
yöneltmiştir. Özellikle yakıt rezervlerinin yakın
gelecekte tükenecek olması, tüm taşıt üreticilerini
olduğu gibi uçak üreticilerini de alternatif enerjil20
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erle çalışan uçak motorları konusunda araştırma
yapmaya zorlamıştır. Alternatif enerji kaynaklarına
geçinceye kadar olan süreçte de mevcut yakıt
tüketimlerini azaltacak motorlar üretme çalışmaları
hız kesmeksizin devam etmektedir.
Konuya havayolu taşımacılığındaki rekabet
avantajı kazanmaya yönelik yönetsel uygulamalar
açısından bakıldığında özellikle havacılık giderlerinin yarısına yakını oluşturan yakıt fiyatlarının
yükselmesine karşılık üç adımdan oluşan bir
strateji izlendiğini söylemek mümkündür. Pek
çok havayolunun izlediği; yakıt tüketimini
azaltıcı motor ve ekipmanları kullanmak, uzun
vadede alternatif enerji kaynaklarına yönelmek
ve güzergahları optimize edip, yeni iş modelleri
geliştirerek birim maliyetleri düşürmek olarak
özetlenebilecek bu strateji ile çevreye daha az
zarar verilmesi de sağlanmış olacaktır.
Havacılık sektörü, uçak üreticilerinden havalimanı
işleticilerine kadar geniş bir perspektifte çevreci
kaygılarla hareket eden sanayi sektörlerinin
başını çekmektedir. Geride kalan 40 yılda sera
gazı salınımının %70 oranında azaltılması
başarılmış olsa da 2025 yılına kadar filoları
oluşturacak toplam uçak sayısının bugünün
mevcut uçak sayısının yaklaşık iki katı olacağı
tahmin edildiği için çevresel kirlilik sorunu hala
oldukça önemli bir sorun durumundadır. Sera
gazı salınımlarını azaltmak için yeni teknolojilerin
hayata geçirilmesi, biyoyakıtların kullanımının
yaygınlaştırılması ve hava trafik yönetimin
geliştirilmesi gibi uygulamalarla daha "yeşil"
bir havayolu taşımacılığı yapılmasını hedefleyen
Uluslar arası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO),
gün geçtikçe büyüyen havacılık sektörünün 2050
yılındaki emisyon düzeyini 2005 değerlerine
indirebilmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda
kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlenmiştir.
Avrupa Birliği de önümüzdeki yıldan itibaren
havalimanlarına iniş - kalkış yapan tüm uçakların
C02 salınımlarına üst sınır getirilmesini ve tüm

mevcut havayollarının 2010 yılından itibaren
C02 salınımlarını raporlamalarını istemektedir.
Havayolu şirketlerine bu raporlara göre belirli
bir miktar ücretsiz C02 salınım tahsisi verilmesi, bu limiti aşan şirketlerin ek ödemelere tabi
tutulmaları planlanmaktadır. Bununla birlikte,
dünyanın iki büyük uçak üreticisi Boeing ve Airbus uçak tasarımı ve biyoyakıt konularında çeşitli
araşhrma projelerine destek vermekte ve çevreye
duyarlı çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerinde
aktif roller üstlenmektedir. Ayrıca, sivil toplum
örgütleri de biyoyakıtların daha yaygın kullanımı
için yürütülen projelerin hükümetler tarafından
finansal olarak desteklenmesi yönünde kamuoyu
oluşturmaktadır.
Havacılık

sektöründe "yeşil" uygulamaların
hayata geçirilebilmesi için havayolu şirketinden
havalimanı işletmecilerine, uçak üreticilerinden yer hizmeti işletmelerine kadar sektörde yer alan herkesin aynı bilinç ve hedef
birliği içerisinde olması gereklidir. Ülkemizde
özellikle havalimanı işletmecileri ve yer hizmeti işletmelerinin bu yönde uygulamalar
geliştirdikleri ve "yeşil havalimanı" projesi
kapsamında sertifikalandırıldığını görmekteyiz.
Havalimanlarında faaliyet gösteren kuruluşların
çevreye ve insan sağlığına verebilecekleri
zararların azaltılması ve önlenmesine yönelik
sistematik çalışmaların sonucunda elde edilen
yetki belgesi ile ticari anlamda çeşitli teşviklerden
yararlanmanın önü açılırken bir yandan da
şirketlerin sosyal sorumluluk çerçevesinde
çevreye ve topluma katkıda bulunmaları
amaçlanmaktadır.

Havacılıkta "yeşil"

uygulamalara geçilmesi yakın
gelecekte yasal bir zorunluluğa dönüşecek olsa da
çoğu şirket tarafından henüz çevresel bilinç ve sosyal sorumluluk düzeyinde algılanmaktadır. Şöyle
ki bir yandan C02 salınım sınırlaması yapılmasına
taraf olan bazı şirketlerin diğer yandan mevcut
kotalarını, tahsisat sınırındaki rakiplerine satarak

konuya ticari bakmaları söz konusudur. Buna göre
havacılıkta çevreci yaklaşımların şirketlerin etik
değerlere bağlılığı ile ilişkisi olduğu söylenebilir.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü' nün (SHGM)
denetimleri sıkılaştırdığı da göz önüne
alındığında, sektörün küresel büyüme hızından
fazla büyüme ve gelişme gösteren Türk sivil
havacılık sektörünün bu yönde diğer taşıma
türlerine öncülük ettiğini söylemek mümkün olacaktır. Havacılık sektörümüzün küresel pazarlara entegrasyonunun üst düzeyde
olmasının getirdiği uluslararası yaphrırnların
yanı sıra sektörün alt sektörünü oluşturan
havayolu taşımacılığı, havalimam işletmeciliği
ve yer hizmetleri işletmelerinin sayısının azlığı
ve bu şirketlerin yapılarından kaynaklanan
esneklik, çevreci yaklaşım ve uygulamalara
kolaylıkla uyum sağlanmasına fırsat vermektedir. Taşımacılığın pek çok uygulamasında
olduğu gibi çevreci uygulamalarda da öncü
olan havayolunu takiben kara, deniz ve
demiryollarında da atılımların gerçekleşmesini
beklemek mümkündür.
Çevreci uygulamaların şirketler için toplumda
itibar yaratıcı uygulamalar olmalarının yanı
sıra giderleri önemli ölçüde azaltmanın da bir
yolu olduğu unutulmamalıdır. Maliyetlerdeki
azalmanın yaratacağı rekabet avantajının başarılı
bir itibar yönetimi ile birleşmesi şirketlerin
uzun dönemli amaçlarına ulaşmasına olumlu
katkıda bulunacakhr. Doğal kaynakların, ulusal
kaynakların sınırlı olduğunu göz önüne alarak
tüketilmesi gerektiği, ticari başarıların ancak
sağlıklı bir çevre ortamında refahı arttırabileceği
unutulmamalıdır. Ülkemizde ABD ve Avrupa
Birliği' ne kıyasla daha yeni olan çevreyi korumaya
yönelik yaklaşımların havacılık sektörünün tüm
bileşenlerine yayılması ve havacılığın diğer taşıma
türlerine göre öncülüğünü sürdürerek, bu sürecin
diğer sektörlerde de çevreci uygulamalara ivme
kazandırması beklenmelidir.
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MICHELIN İLE MÜCADELEYE KATIL

SERTAN AKÇAGÖZ

Michelin Grubu, kendi küresel üretim
güçlüklerinin yam sıra sürdürülebilir hareketlilik ile ilgili zorlukları da göğüslemek için 2002
yılında, dönemin CEO' su Edouard Michelin
rehberliğinde bir gelişim süreci geliştirdi . Michelin Performans ve Sorumluluk yaklaşımı
adı verilen bu süreç; grubun ürünler, iş
performansı, üretim vs. alanlarında büyümesini
sağlarken, hareketliliğe ve sosyal paydaşlarına
olan sorumluluklarım da yerine getirmesi, bu
sayede dengeli ve sorumlu bir şekilde büyüme
sağlanmasını kapsamaktadır. Amaç, sorumlu
gelişim taahhüdünün Michelin'in yürüttüğü tüm
projeler ve gerçekleştirdiği tüm girişimlere tam
olarak dahil edilmiş olmasının sağlanmasıdır.
Bundan hareketle Michelin, çevresel ve sosyal
performansım kamuoyu ile paylaşmak amacıyla
"Michelin Performans ve Sorumluluk" adım
taşıyan ve her iki yılda bir dünya çapında
hazırlanan sürdürülebilir gelişme raporunun
sonuncusu yayınladı. .

MICHELIN PAZARLAMA VE İLETiŞiM DiREKTÖRÜ

Michelin, dengeli ve sorumlu gelişmeye
yönelik taahhütlerini yansıtan "Michelin
Performans ve Sorumluluk" raporunun
dördüncüsünü yayımladı. "Bir şirketin
performansı yalnızca elde edilen ekonomik
sonuçlar değildir." anlayışıyla hazırlanan bu
rapordan bahseder misiniz? Çevresel boyutunu, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından
bir değerlendirme alabilir miyiz? Raporda yer
alan bilgiler lastiğin çevresel etkilerini ölçmek
amacıyla gerçekleştirilen yaşam çevrimi analizlerinden elde edilmektedir. Bunu biraz daha
detaylandırabilir misiniz?
Michelin Performans ve Sorumluluk yaklaşımı,
beş temel kurumsal değer olan müşterilere,
insana, ortaklara, çevreye ve gerçeklere saygıya
dayanıyor.
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2007 ve 2008 döneminde Michelin'in sergilediği
performans hakkında ayrıntılı bilgilere yer
veren son rapor, bir lastiğin ömründeki beş
aşama üzerinde yoğunlaşmıştır: tasarım, ham
madde alımı, imalat, satış ve kullanım ile
kullanım ömrü sonunda geri kazanım. Raporda
yer alan bilgiler lastiğin çevresel etkilerini
ölçmek amacıyla gerçekleştirilen yaşam çevrimi analizlerinden elde edilmektedir.
Yuvarlanma direnci düşük lastiklerde dünya
lideri olan Michelin daha düşük yakıt tüketimi
ve daha temiz çevre için neler yapmaktadır?
Bildiğiniz

gibi her yıl düzenlediğimiz "Lastiklerde Enerji Tasarrufu" aktiviteleriyle, yeşil
lastiklerin yakıt tasarrufu ile çevreye olan etkileri konusunda sürücüleri bilinçlendirmeyi
amaçlıyoruz. "Lastiklerde Enerji Tasarrufu"
aktivitesi en son 29 Ekim - 26 Aralık 2010

tarihleri arasında gerçekleştirildi. Aktivite
kapsamında, Türkiye genelinde 12 il ve 18 ayrı
noktada düzenlediğimiz etkinliklerde, alışveriş
merkezlerinde kurulan standlarda; özel olarak
hazırlanan hesaplama aracı ile "Michelin Energy
Saver" lastiklerinin kullanımı halinde sürücülerin ne kadar yakıt tasarrufu edeceklerini gösteren
bir simülasyon gerçekleştiriliyor, standa uğrayan
ziyaretçilere bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor.
Michelin Energy Saver etkinliklerini 20JO yılında; İstanbul, İzmit, Ankara, Samsun, Trabzon, Bursa, Eskişehir, Kayseri, Gaziantep, Adana,
Antalya ve Denizli' de düzenledik.

ile tüm dünyada 13.5 milyar litreden fazla yakıt
tasarrufu sağlanmış 13.5 milyar litre bu karbondioksit salınımında 34 milyar kg azalma demek.
www.mucadeleye-katil.michelin.com. tr sitesinde
yer alan hesaplama aracı ile aracınızda Michelin
lastikleri kullanarak ne kadar benzin tasarrufu
sağlayacağınızı ve kaç ağaç kurtarabileceğinizi
hesaplayabilmeniz mümkün.
1998' dan beri gerçekleştirdiğiniz küresel çevre
etkinliği "Challange Bibendum" etkinliğinden
bahseder misiniz? Renkli kahramanınız
"Bibendum- Lastik Adam"ın serüvenini
anlatır mısınız?

1992 yılında, lastik karışımına silika ekleyerek
"yeşil lastikler" konseptini yarattınız. 1992
yılından bu yana "Michelin Energy™" lastikleri ile dünya genelinde özellikle ulaştırma
ve lojistik sektörleri açısından neler yapıldığını
ve çevresel anlamda sağlanan katkıları sayısal
değerler vererek anlatabilir misiniz?
Michelin'in Yeşil lastik' teknolojisinin ulaştığı
son nokta olan Energy Saver lastikleri, hem lastik
ömrünü yüzde 40 artırıyor hem de yakıt tasarrufu sağlıyor. Yakıt tasarrufu ile çevreye de sahip
çıkıyor. 1992 yılından bu yana Michelin'in düşük
yuvarlanma dirençli lastiklerinin dördüncü jenerasyonu olan "Michelin Energy Saver" lastikleri
sayesinde elde edilen yakıt tasarrufu ve karbondioksit emisyon salınımındaki azalmayı gösteren
bir sayaç var. 100 km' de yaklaşık 0.2 litre yakıt
ekonomisi sağlayan lastikler, benzin maliyetini
bir depoda yaklaşık 2 Euro düşürüyor. Karbondioksit emisyonlarını da km' de 4 g düşürüyor.
"Michelin Energy Saver" lastikleri, üstün yakıt
tasarrufu özelliği sayesinde 80 litreye kadar tasarruf tasarruf sağlarken, 45 bin km' ye kadar uzun
ömür ve ıslak yolda fren mesafesini üç metreye
kadar kısaltarak güvenli bir yolculuk sunuyor.
1992 yılından bu yana Energy Saver lastikleri

Challenge Bibendum, Michelin Grubu'nun
inançla bağlı olduğu bazı yaklaşımları
yansıtmaktadır. Bunlardan ilki sürdürülebilir
ulaşımı desteklerken, sorunlar olduğunu ve bunlar için acilen çözüm gerektiğini kabul etmektir.
Bu sorunlar özellikle enerji ile ilgilidir çünkü
ulaşım büyük ölçüde petrole ve petrol maliyetine
bağımlıdır. Fosil yakıtların yakılmasıyla oluşan
sera gazı emisyonları; karayolu güvenliği ve yol
kazalarının sebep olduğu yüksek sayıda ölüm ve
yaralanma, dünyanın birçok yerinde kentleşme
hızında sürekli artışla birlikte özellikle kentsel
alanlarda gürültü ve ulaşıma daha fazla erişim
gereği de sorunlar arasındadır. Bunlar Michelin
Challenge Bibendum'da ele alınan sorunlardan
bazılarıdır.

İkinci konunun iki boyutu vardır: Birinci sorunun

temel kaynağı olan benzin ve mazot kaynaklı
içten yanmalı motorlara günümüzde sentetik
yakıtlar, sıkıştırılmış gaz, biyo-yakıtlar, elektrikli
ve hibrid araçlardaki sürekli gelişmelerle bugün
teknik çözümler mevcuttur. Dahası, tam hibridler,
plug-in ve yakıt hücreleri gibi diğer teknik
çözümler yakın gelecekte kullanılabilecek ve
motorlu araçların enerji verimini, performansını
ve çevresel etkisini büyük ölçüde iyileştirecektir.
LOGISTICAL
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İkincisi, 2015 ve somasında kullanılacak taşıt

teknolojileri ve tipleri, Avrupa, Japonya, ABD,
Asya ya da Güney Amerika' da aynı olmayacakhr.
Sadece kıtalararasında değil, aynı kıtada ülkeler arasında ve ülke içinde bölgeler arasında
da farklılıklar olacakhr. Ulaşım ve seyahat
ihtiyaçları, mevcut altyapı ve kullanılabilir enerji
kaynaklarındaki farklılıklar bu ihtiyaçlara farklı
yaklaşımlar ve çözümler uygulamnasına neden
olacakhr.
Michelin Challenge Bibendum'un temelinde
yatan üçüncü bir düşünce de bu sorunların üstesinden gelmek için pratik, uygulamaya dönük
bir yaklaşımın gerekli olmasıdır. Bu nedenle
Challenge Bibendum katılımcılarının bu teknolojileri kendi gözleri ile görmeleri, araçları gerçek
durumlarda ilk elden denemeleri istenmektedir.
Bu etkinliğin amacı, herkesin ulaşım çözümlerinin mevcut ve gelecekteki durumu hakkında
gerçeklere dayalı bir fikir edinmesidir.
Bunlar, 1998'de ilk başladığından bu yana
Michelin Challenge Bibendum' a olan büyük
ilgilinin nedenleridir ve Michelin Challenge Bibendum bu sayede dünyanın önde
gelen sürdürülebilir karayolu ulaşım etkinliği
olmuştur. Dahası, dünyanın her yerinden karayolu ulaşım paydaşlarını ortak bir dava
etrafında bir araya getirebilen tek etkinliktir.

Michelin, 3 ömre sahip ağır vasıta ve otobüs
lastikleri ile karayolu taşımacılığında giderleri azaltarak, taşımacılık endüstrisindeki
karlılıkların artırılmasına katkıda bulunuyor.
Michelin'in "Lastikte 3 Ömür" konseptini ve
bunun tam olarak ne olduğunu anlatır mısınız?
Michelin, ağır vasıta lastiklerinin daha uzun
ömürlü ve verimli olmasını sağlayarak, bir ağır
vasıta lastiğinin 3 ayrı ömürle kullanılmasına
olanak tanıyor. Öncelikle, Michelin ağır vasıta
lastiklerinde kullanılan 30 farklı kaliteli mal24
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zeme ve oksidasyona dayanıklı ortalama 2 km
uzunluğundaki tel yapısı, Michelin karkasına en
yüksek güvenilirliği ve uzun ömrü sağlıyor.
3 ömrün ilk aşamasında yeni lastik yüz binlerce
kilometre kat ediyor. Sırt desen derinliği 3-4
mm' ye indiğinde, Michelin' den eğitim almış yetkili bir teknisyen tarafından ısıyla çalışan özel bir
alet ile diş açılarak yeni desen ortaya çıkarılıyor.
Diş açma, öncelikle sırtta su tahliyesini sağlayan
kanalların genişlemesiyle yol tutuş güvenliğini
artırıyor ve lastiğin ömrünü yaklaşık yüzde 20'ye
kadar uzatarak kullanım maliyetlerini düşürüyor.
Diş derinliği oranı yeni lastiğe göre daha az olan
diş açılmış lastik, düşük yuvarlanma direnci
sayesinde yeni lastiğe göre daha az yakıt tüketiyor. Son olarak da güçlü karkas yapısı Michelin
ağır vasıta lastiklerine en yüksek kaplanabilme
özelliğini sağlıyor. Karkas konusundaki teknolojik liderlik, Michelin'i kaplama konusunda da en
önemli üreticilerden biri yapıyor. Toplam performans yönetiminin son aşaması olan Recamic
kaplamaysa lastiğin ömrünü yüzde 80 oranında
uzatıyor.

Sonuçta, toplam kullanım maliyetinin, satın alma
maliyetinden daha önemli olduğu ortaya çıkıyor.
Michelin lastiklerinin kalitesi, performansı ve kaplanabilirlik özelliği masraflarda azalma sağlıyor
ve araç kullanım süresini artıyor. Bu noktada
Michelin'in dünya lastik pazarındaki hedefi,
güvenlikten ve konfordan ödün vermeden
kullanıcılarına en düşük km (birim) maliyetli
lastiği sunmak olarak ortaya çıkıyor.

Türkiye pazarında ithal lastikler kendi
içerisinde en fazla pazar payına sahipsiniz.
Sizce nihai tüketicinin sizi seçmesinde çevreci
lastikleriniz ve çevreye olan katkınızın payı ne
kadardır?

Michelin'in tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye' de de marka algısı çok yüksek. Bu

nedenle müşterinin beklentileri de yüksek oluyor. Algının yüksek olmasında öncü marka olarak
bilinmenin etkisi de çok büyük. Müşterilerimizin
beklentilerini bir yük olarak görmekten çok
avantaja çeviren bir yapımız var. Bu nedenle ARGE faaliyetlerine çok önem veriyoruz. 1992'de ilk
düşük yuvarlanma dirençli lastiği tanıttığımızda
diğer hiçbir lastik firmasının böyle bir çalışması
yoktu. Şu an arhk dördüncü jenerasyon düşük
yuvarlanma dirençli lastikleri satıyoruz. Bunun
arkasında dev bir AR-GE var. Michelin aslında
bir mühendislik firması. Michelin Türkiye olarak
da bir lastiği piyasaya sürmeden, iki yıla varan
deneme süreçlerinden geçiriyoruz. Michelin
kullanıcılarının oldukça bilinçli, araştıran tüketiciler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

inin muhtelif alanlarında ve bazı tüketim ürünlerinin üretilmesinde ikinci hammadde olarak
kullanılabilmesi mümkündür. ÖTL'ler bu amaçla; bütün, parçalanmış, granül ya da toz olarak
kullanılabilir. Arhk birçok ülke ÖTL'lerinin %
35-40'lık bölümünü malzeme geri kazanımı
amacıyla kullanmaktadır.

ÖTL, enerji elde etmek için özellikle çimento
fabrikalarında kullanılan kömüre oranla, daha
düşük oranda sülfür içermesi ve aynı enerji
değeri elde etmesi bakımından alternatif bir
yakıt olarak kabul edilmektedir. 1 ton ÖTL, 1
ton iyi kalitede kömür ya da 0.7 ton fuel oil ile
eşdeğerdir. Bu özellikleri nedeniyle ÖTL, 1992'li
yıllarda toplam enerji kaynakları içinde % 14
oranında kullanılırken, 2006 yılında bu oran %
34.6'ya yükselmiştir.

Ömrünün sonuna gelmiş lastiklerin geri
kazanılmasından bahseder misiniz? Ne kadar
oranda geri kazanım gerçekleşiyor?

ÖTL adı verilen ömrünü tamamlamış lastiklerin
ger kazanımı için üç yol var. Bunlardan ilki kaplama ve yeniden kullanım, diğeri malzeme geri
kazanım ve sonuncusu da enerji geri dönüşüm.
Kaplama; kullanılmış lastiklerin, teknik özelliklerinin uygun olması durumunda kullanma
ömürlerinin uzatılması işlemidir.
Temel olarak, aşınmış olan sırt bölgesinin yenilenmesi olarak da tanımlanabilir. Kaplanmış
lastikler, teknik olarak lastiğin herhangi bir performans kaybına uğramadan geri kazanılmasıdır.
Bu işlem kullanılmış lastiğin teknik özellikleri
elverdiği sürece tekrarlanabilir. Kaplama
uygulamaları genellikle kamyon lastikleri, bazı
binek araçları lastikleri, iş makineleri lastikleri ve
uçak lastiklerinde yapılır.
Lastiklerin yeni iken sahip olduğu özelliklerin
ve malzemelerin, ÖTL olması durumunda da
devam etmesi ve bundan ötürü sağlam, esnek,
yeniden kullanılabilir olması nedeniyle, sanay-

Michelin Pilot Sport 3' ten bahseder misiniz? Bu
lastiği kullananların kazançları neler oluyor?
Michelin, üstün yol performansını kendi
kategorisinde rakipsiz çevresel özelliklerle
birleştiren yeni Pilot Sport 3'ü tüketicilerin
beğenisine sundu. Pilot Sport 3, sportif şehir
otomobilleri, kompakt ve büyük sedanlar, roadster ve coupe gibi küçük spor otomobiller için
uygunken sportif kullanım dışındaki modeller
LOGISTICAL
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içinse opsiyonel olarak 18 ila 19 inç aralıkta ekstra geniş yelpazeye sahip.
Pilot Sport 3, spor lastiklerde referans haline
gelmiş olan bir önceki nesil lastiklere göre ıslak
zeminlerde, virajlarda daha iyi yol tutuş ve üç
metre daha kısa fren mesafesi ile daha fazla
güvenlik sağlıyor. Bunlara ilave olarak, yeni
lastik, keyifli bir sürüş deneyimi için yüksek direksiyon hassasiyeti sunuyor. Bu da, Michelin'in
yüksek performanslı lastiklerinin daha fazla
sürüş zevki sağladığını gösteriyor. Ayrıca, Pilot
Sport 3 diğer spor lastiklerden farklı olarak
üstün yakıt tasarrufu ve daha uzun ömür özelliklerine de sahip.
Yeni lastiğin sunduğu yüksek hassasiyetteki
sürüş özelliği, sürücünün her zaman mükemmel
kontrol sağlamasını ve direksiyonun en küçük
hareketinde bile nasıl yanıt vereceğini bilmesini
sağlıyor. Bu sürüş zevki, aynı zamanda güvenlik
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ile birlikte sunuluyor. Avrupa' da derlenen istatistikler, kazaların daha çok hava koşullarındaki
değişimler sırasında olduğunu gösteriyor.
Lastiğin yol ile teması zayıfladığında viraj ve
frenler güvenlik açısından kritik önem arz eder.
Michelin Pilot Sport 3, Green Power Bileşiği,
Anti Surf Sistemi ve Programlanmış Distorsiyon
lastik mimarisi gibi benzersiz ileri teknolojilerden
yararlanarak bu gibi koşullarda üstün yol tutuş
ve çekiş sağlıyor. Bağımsız Alman test kuruluşu
TÜY SÜD Automotive tarafından yapılan
karşılaştırmalı bir araştırmaya göre yeni Michelin
Pilot Sport 3, otomobil üreticileri tarafından
onaylanmış olan bir önceki nesil lastiklere göre
virajlarda daha iyi yol tutuş sağlarken, fren
yapıldığıpda üç metre ~aha kısa fren mesafesi
sunuyor. Tüm bunlar yeni nesil Michelin lastiklerinin üstün performansının açık bir kanıtıdır.

"F1 'İN DEGİŞEN FORMÜLÜ"
Fl dünyasındaki son gelişmeler nelerdir?
Birkaç Çalışma grubu fikir birliği ile Fl'in seyir
zevkini arttırmayı ve daha çevre dostu hale
getirmeye çalışıyorlar. Üretici firmaların ve Fl
patronlarının bu konudaki yaklaşımları nedir?
Geçtiğimiz yıldan bu yana Fl 'in imaj anlamında
bir tüketim çılgınlığından uzaklaşmaya
başladığını görüyoruz. Otomotiv dünyasına
önderlik eden üreticilerin çevreci teknolojilerindeki gelişmelerin beraberinde bu trende uyulmaya çalışıldığını görüyoruz. Sonuçta Fl bir spor
olduğu kadar bir endüstridir ve bir eğlencedir.
Geçtiğimiz sezon otomobillerin dolu depoyla
start alıp hiç benzin ikmali yapmadan yarışıyor
olması, belki otomobil başına bir yarışta ortalama 10 litre benzin tasarrufu sağladı.Bu sezona
bakhğımızda Fl'in çevrecilik anlamında en büyük
yenilliği, kinetik enerjinin geri kazanıma dayalı
KERS sistemidir. KERS ve buna benzer teknolojilerin uygulanmaya başlanması Fl'in tüketim
çılgınlığına karşı enerjinin değerini bilen ve daha
az harcama ile bir şeyler ortaya koymaya çalışan
bir spor dalı olunması yönünde atılan adımlardan
biridir. Özellikle KERS'in önümüzde yıllarda
kapasitesinin ve kullanımının artması gündemde.
Bu da özellikle 2012' den itibaren daha az enerji
harcayacak ve seyircilerin istediği pist üstündeki
çekişmeyi çevreyi daha az etkileyerek gösterecek
otomobilleri beraberinde getirecektir.

Bu gelişmelerin Fl'i de ayakta tutacağını
söylebiliriz. Bunun mimarı da sanırım Fl'i
daha çevreci yapmakta kararlı olduğunu
söyleyen Max Mosley' dir. Baştaki karar
vericilerin de tutumu bu şekilde. Siz nasıl
değerlendiriyorsunuz?

birçok kez karşı
geldiğini, 2009' da takımlardan çekilme

Mosley'nin Fl
karşıya

takımlarıyla

SERHAN ACAR
TOSFED SPOR KURULU ÜYESİ VE Fl YORUMCUSU

tehditleri aldığını ve hatta 2006' da 2.4 motorlara
geçildiği dönemde de bu takımlardan ciddi tepkiler aldığını hatırlıyorum. Çok sevilen biri olmasa bile kehanetlerinin birer birer gerçekleştiğini
gördük. 7 otomobil üreticisinden kala kala 3
otomobil üreticisi kaldı. 12. olan Honda, 12. olan
Toyota ve yarış kazanamayan BMW birer birer
çekildi. Sonuç olarak üreticilerin de ticari ve
tanıtım odaklı bir yaklaşımları var. Williams gibi
gerçek işi Fl olan takımlar azdı, aslında şu anda
1990'lardaki gibi fabrika takımlarından garaj
takımlarına doğru bir dönüş söz konusu.
Fl'in çevre duyarlılığını arttırmak adına takımlar
benzin tüketimini de azaltmak istiyorlar. Bu
artan maliyetlerle başa çıkmak için takımların
ayakta kalmak için başvurduğu bir yöntem mi ya
da gerçekten yeşili korumak adına başvurulan
ve samimiyetine inandığınız bir yöntem mi?
Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?
LOGISTICAL
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Takımların

teknolojik ve yenilik olarak,

yani keşif anlamında kısıtlanmaktan hoşnut
olmadıklarını görüyoruz. Otomobil üreticilerinin Fl'e ilgilerinin azalmasındaki neden bu
aslında. Uluslararası Otomobil Federasyonu
FIA'nın uyguladığı kurallarla ilgili olarak
takımların sürekli kazanamamaları değil, Fl'in
laboratuar olma özelliğinin sınırlandırılması
bunu beraberinde getirdi. FIA'nın "motoring"
dediğimiz günlük hayattaki otomobil ve karayolu kullanıcılarına yönelik bölümü spor yönünden çok daha ön planda; ancak, FIA'nın en çok
bilinen markası ve ürünü olan Fl'in geleceğini
sağlamak için mutlaka otomobil dünyasındaki
otomobil üreticileri ve sporu bağdaştırmak
zorundadır. Biz seyircilerin çok bilmediği bu
arka plandaki bu otomobil dünyasındaki aktivitelerini bir şekilde Fl ile bağdaşhrmaya çalışhğı
için bu kararlar ortaya çıkıyor. FIA, Otomobil dünyası ile sporun genelini birleştirmek
zorundadır. Belki bundan 10 yıl sonra pistlerde
şimdikinden çok daha çevreci bir sporun yeni
nesil araçlarını görebileceğiz. Kişisel olarak
FIA'nın tutumunu doğru ve yerinde buluyorum.

alanına

da

taşımaya çalıştığı

vardı. Honda'nın

bir yaklaşımı

Fl' deki bu yeni girişimi,

çevresel problemlere karşı dünya çapında bir
bilinçlilik ve ilgi sağlanması hedefleniyordu.
Bunda sizce başarılı olundu mu?
Honda Fl Racing Team'in 2007'de "myearthdream" çıkartmalarıyla yola çıktığı projenin çok
büyük başarısızlık olduğunu söylemek gerekiyor. Aslında onlar da "google earth" ile bir sponsorluk anlaşması için böyle bir konsepti seçtiler.
Bir Fl takımının çevreci olmak adına araçlarında
tüm sponsorların logolarını çıkartıp araçlarına
bir dünya resmini uygulaması ve araçlarını
yeşile boyamak açıkçası bana çok samimi ve
gerçekçi gelmedi. Konsept olarak iyi olsa da,
bir sponsorluk anlaşmasının gereği olarak
bunu yaphlar. Sonra da otomobil başarılı pist
sonuçlarını alamaması ve söz konusu sponsorluk
anlaşmasının yapılamaması takımın pistlerden
geri çekilmesiyle sonuçlandı. Aslında projenin
lanse edilişi açısından bakıldığında çevresel
anlamda bir farkındalık yaratıldığını söyleyebiliriz. Pist sonuçlarına yansımaları mümkün
olabilseydi, çok daha ses getirmiş olabilirdi.
En azından Fl'in de çevreci olması adına bir
algı yaratılabilmişse, bw1un olumlu bir gelişme
olduğunu düşünüyorum. Aracın yavaş kalması

ve podyuma çıkamaması projeyi başarısızlığa
ittiğini söyleyebiliriz.

Honda Fl Racing takımının, global çevre
yardım kuruluşlarıyla birlikte yakından
çalışarak Honda'nın çevre ile ilgili benimsediği
düzeni dünyanın en yüksek profilli motor sporu
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Büyük ve güçlü motorlar, yüksek desibel, yüksek
devir, yüksek to~k,. .. Bütün bunlar usta pilotların
adrenalin dolu bir kapışması, etkileyici tasarım
ve diğer teknolojilerle birleştiğinde Fl sporunu
meydana getiriyor. Önce VlO'ların yanında zaten
sinek vızıltısı gibi kalan VS'ler geldi, sonra da
V4'lerle motor sesi daha da inceldi. Şimdi motorlar küçülürse eskisi gibi Fl'in anlamı kalır mı,
Fl'in ruhu ölür mü? Çevreyi korumak bu araçlara
mı kalmış? Siz ne düşünürsünüz?

Fl doğal olarak herkes için benzer bir anlam ifade ediyor: hız, cesaret, adrenalin, en hızlı dönülen virajlar, en fazla ses çıkaran motorlar, teknoloji ve harcanan yüksek paralar... Bunların büyük
bir kısmı her geçen gün azalıyor. İşte Vlü' dan
V8'e düşülmesi, sonra yine 1.6 turbo-şarjlı motorlara dönüşmesi gibi Fl otomotiv dünyasının
ve küresel şirketlerin ekonomilerinin gittiği
yönde ilerlemezse zaten bir süre sonra kaybedecek. 2 ay önce araştırma yaptığımda 2.4 litre V8
motorlu bir aracın dünya üretimini bulamadım.
Bu da bir süre sonra ister istemez üreticilerin
çekilmesine neden oluyor. Her ne kadar biz
fanlar bunu sevmesek de 2013 için otomobillerin
2.5 - 3 saniye içerisinde olacakları söyleniyor.
Bu gözle görülebilecek bir fark değil. Hızların
azalması doğal olarak biz "Petrol Kafalı" fanlar
için kötü bir gelişme olsa da, gidilen yönün Fl'in
ayakta kalması için kendi kendisini yok etmesi
adına doğru olduğunu düşünüyorum. Bu,
İstanbulpark'ın ünlü 8. virajında 265 km hızla
dönen 3 otomobil mi görmek istemekle, 260 km
hızla dönen 13 otomobil mi görmek istemeye
geliyor. Bir süre sonra bu takımların azalıp azalıp
yok Fl'i yok etmeye başlaması riski bile var.
Gözle görülemeyecek kadaF ufak farklarla Fl'in
yavaşlamasını çok zararlı bulmuyorum.
Sizce bu gelişmeler fanların ve Fl'i takip edenlerin tatminsizliğine neden olarak Fl' e olan ilgiyi azaltabilir mi? Bu da otomobil üreticilerinin
ve Fl endüstrisi içindeki diğer oyuncularının
üzerinde pazarlama stratejileri açısından
baktığımızda zincirleme bir etki yaratabilir mi?

Ben bunların çok büyük etki yaratacağını
düşünmüyorum. Fl fanları aslında Fl'in
ihtişamıyla, harcanan paralarıyla, ulaştığı
hızlarla, limitleri zorlamasıyla, motor sesleriyle ilgileniyorlar; ama, gerçekten insanlar kafa
kafaya giden Vettel - Alonso çekişmesini izle-

mek için oraya geliyorlar. Şu anda Fl'in en çok
şikayet edilen kısmı geçişlerin olmaması. Hiç
kimse bu otomobilin 3 litre VlO motordan 2.4
litreye düştü; bu otomobil 900 beygirdi, 750 beygire düştü diye şikayet etmiyor. En çok şikayet
edilen kısım pist üzerindeki rekabetin ve spor
kısmının düşük düzeyde kalmasıdır. Onun için
Fl pist üzerindeki heyecanı, o modern zamanın
gladyatörlerinin savaşını sürdürdüğü sürece bu
önemsenmeyecek bir fark yaratır.
Otomobil üreticilerini bu yaklaşımın neresinde
görüyorsunuz? Gerçekten Fl'in söz konusu
taraflara para, prestij ve teknoloji sağladığını ve
Fl sıralama başarılarının / başarısızlıklarının
ve çevre politikalarının binek otomobil
satışlarına yansıdığını düşünüyor musunuz?

Eskiden "Pazar günü yarış kazan, Pazartesi
günü sat!" politikasıyla Fl dünyasına giren
birçok oyuncu vardı ve bunların da çok kalıcı
olduklarını söylenemez. Bir pazarlama yöntemi
veya bir firma stratejisi olarak Fl seçilir, belirli hedefler konur; bu hedeflere ulaşıldığında
veya tamamen başarısız olup bu hedeflere
ulaşılamadığında firmalar çekip giderler. Bu
döngü bu şekilde devam ediyor. Ben bu çevresel
yaklaşımın en azından şimdiye kadar Fl ile hiç
ilgilenmemiş firmaları belki motor anlamında
çekebileceğine inanıyorum. Fl, bir firmanın
günlük hayata ürün olarak sunabileceği bir
ürüne fayda sağlayabilecek bir laboratuar
ortamı sağlarsa çok daha çekici olabilir. Şu
anda bambaşka bir motor üretilecek. Bunun
üzerine bütün otomobil üreticileri beyaz kağıdı
aldılar ve herkese açık olarak aracın motorundan dış tasarımına kadar aracı sıfırdan yaratmaya ve planlamaya başlayacaklar. Mercedes
ve Ferrari'nin itirazlarına rağmen, sıfırdan
başlanması başka firmaların da ilgisinin çekebilir. KERS, Hibrid teknolojisi, turbo-şarjlı motorlar,
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ve yeni yakıt enjeksiyon teknolojisi gibi .. teknolojileri Fl 'de kullanmanın üreticileri çekebileceğini
düşünüyorum.

/ başarısızlıklarının
yansımalarını görüyor musunuz? 2000 yılından
beri peş peşe 5 yıl şampiyon olan Ferrari'nin
sahşları 10 üzerinden 3'ten S'e çıkmadı. Aynı
dönemde Schumi'nin egzoz dumanını koklayan
Mercedes'in yıldızı istenmedi. Henüz bir başarı
elde edememiş BMW' nin satışları ise hiçbir zaman dibe vurmadı.
Mutlaka micro anlamda ufak değişiklikler
vardır; ancak, bu açıdan bakıldığında firmaların
imaj konusu çok önemlidir diye düşünüyorum.
, Günlük hayatta Mercedes' in bozulmayan
otomobil imajı vardır. Bununla paralel olarak
Honda'nın sürekli arkada kalması, motor
patlatması ister istemez firma imajını olumsuz
etkiliyor diye düşünüyorum. Satışlara etkisi
belki de %1'dir; ancak eskiden olduğu gibi
"Pazar günü yarış kazan, Pazartesi günü sat!"
durumu çok fazla hissedilir değildir. Fl'in artık
eskisi kadar binek araç satışlarına yansımaları
yok. Daha çok WRC Ralli otomobillerinin etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda ralli
parkurlarında, şu anda yolda kullandığınız
Citroen C4'ün bir hızlısı yarışıyor. Fl'in imaj
açısından bir getirisi olduğunu düşünüyorum.
Fl

sıralama başarılarının

Fl' deki söz konusu motor, fren, sürücü emniyeti, lastik ve yakıt konusundaki teknolojik
uygulamaların hangileri ve ne kadarı diğer
binek ve çekici araçlarda kullanabiliyor?

Günlük hayatta kullanılabilecek teknolojilerin
yönelik bir eğilim var. Fl otomobillerindeki gelişmeleri ve yenilikleri yollarda çok
daha fazla görebileceğiz. Özellikle spor otomobillerde Fl ile teknoloji kullanılıyor, Ferrari'nin
bundan 20 yıl önce geliştirdiği direksiyondan
vites değiştirme sistemi, karbon seramik fren

yarıştırılmasına
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uygulaması

vs. Bu yenilikler çoğunlukla spor
otomobillerde olsa bile, o teknolojinin kullanımı
yaygınlaştıkça ve maliyetleri düştükçe yollarda
gördüğümüz günlük otomobillere de geçiş
devam edecektir. Özellikle lastik, yakıt ve yağ
üreticileri (yan sanayi üreticileri) için bundan çok
daha fazla söz edebiliriz. Ferrari'nin yarıştırdığı
ve sattığı otomobiller konsept olarak her ne kadar
birbirine yakın olsa da, aynı şeyden Mercedes ve
Renault olarak söz etmek zor. Onlar da Fl'deki
Ar - Ge çalışmalarından faydalandıkları için bu
sporun içerisindeler. Onun dışında lastik, yakıt
ve yağ firmaları Fl pistlerini doğrudan doğruya
bir laboratuar olarak kullanabiliyor. Performans
ve üst limitleri Fl otomobilleri ile test edebiliyor.
Bridgestone 1997'de Fl'e girdiğinde neredeyse
kimsenin bilmediği bir markaydı. Şu anda Fl
sayesinde herkesin duyduğu bir marka haline
geldi. Lastikteki durum biraz daha farklı, birinci
olan pilot da sonuncu olan pilot da aynı lastiğe
sahip olabiliyor. Fl'in esintilerini iyi ve doğru
kullanan firmaların her birinin bununla ilgili
mutlaka bir kazancı olmuştur.
Yayınlanan

çevre raporlarında özellikle yarış
dışındaki tüm sezon boyunca hazırlık ve araç
geliştirme süreçlerindeki karbon salımının
tek bir yarıştaki karbon salımından çok daha
yüksek değerlerde olduğu söyleniyor. Sizce bu
konuda neler yapılabilir?

Karbon salımı ile ilgili çalışmayı Fl
takımlarından McLaren yaptı. Yayınlanan çevre
raporlarında özellikle yarış dışındaki tüm sezon
boyunca hazırlık ve araç geliştirme süreçlerindeki karbon salınımının tek bir yarıştaki karbon
salınımından çok daha yüksek değerlerde olduğu
doğru bir yaklaşım olabilir. Ben hep şunu söylüyorum; Fl'in aslında en değersiz kısmı pazar
günü izlediğimiz 2 saatlik yarıştır. Oraya gelinene kadar 2 haftalık, 3 haftalık hatta 1 yıllık bir

hummalı bir hazırlık aşaması var. Biz aslında buz

İngiltere' de 1 yıl boyunca 54milyar litre yakıt

dağının

kullanılıyor. Dünya genelini düşündüğünüzde
bunun çok küçük bir değer olduğunu görebilirsiniz. Bence, Fl dünyası yavaş yavaş daha
da bilinçleniyor. Büyük takımların bile karbon
emisyonlarını azaltmak, daha az insanla ve daha
az sürede çalışarak otomobil üretmek, daha
az test yapmakla sadece maliyetleri düşürmek
açısından değil çevresel zararları düşürmek
için girişimde bulunuyorlar. Bunun gerçek
hayatta fark edebilecek bir etki yaratabileceğini
söylemek zor; ama imaj anlamında girişimde
bulunulması bir motor sporu açısından olumlu
bir gelişmedir diye düşünüyorum. Bunun günlük hayatta hissedilmesi o kadar zor ki, Fl'in
yarathğı kirlilik, insanların yaratbğı kirliliğin
yanında bahsedilecek kadar büyük değil.

üst kısmını izleyip keyif alıyoruz; ama,
beni büyüleyen yanlarından bir Fl'in arkasındaki
endüstri ve lojistiği. Bir ülkeden bir ülkeye sen
uçakla ve bir bavulla gidemezken, otomobillerin oraya senden önce gidiyor olması. Bütün
bunların hepsi çok büyük bir lojistik mücadelesi.

Otomobilleri güneş enerjisiyle hareket ettirmek ise zaten var olan Formula G'nin gün
demi. Biraz da bundan bahsedebilir misiniz?
Fl'in eleştirildiği nokta takımlarının sekiz ay
boyunca dünyanın çeşitli yerlerine yapılan o
lojistik mucizesi yolculukları ya da Bahreyn
gibi kilometrelerce uzaktaki bir noktaya test
yapmaya gitmeleridir. İki saatlik yarış değil de
o yarışın öncesindeki süreçler sorgulanıyor.Fl
çok yoğun yakıt tüketimine gereksinimi olan
bir yarış türü. Siz ne düşünüyorsunuz?
Fl yönetimi de maliyet açısından da bunu önlemek için yakın bölgelerdeki yarışları birbirine
bağlamak için bunları peş peşe yarış takvimine
alıyor. Zaten Malezya-Çin, Singapur- Japonya
yarışları beraber olacak şekilde planlanıyor.
Burada ticari faaliyette bulunan her firmanın bir
karbon salımı ve çevreyi kirletmesi söz konusu.
Sadece Fl çok daha fazla göz önünde olduğu için
çok daha fazla dikkat çekiyor ve konuşuluyor
olsa bile bu herkesin bilinçlenmesi gereken bir
konu. Fl'de sezon boyunca 900bin litre, sadece

2005' ten bu yana TOSFED ve TÜBİTAK olarak
beraber çalışıyoruz. Aslında onlar da Fl'le gelen
rüzgarla harekete geçtiler. Kendi aralarında
çalışmalarda bulunsalar bile Türkiye çapında
ilk yarışı 2005'te İstanbulpark'ta beraber yapbk.
Ondan sonraki yarışı da aynı yerde yapbk.
Ondan sonraki yarışlar İzmir Pınarbaşı'nda
yapılıyor. Sonuçta TÜBİTAK ve üniversitelerle
çalışmış olmaktan mutluyuz, teknolojik olarak
katkıda bulunmuyoruz; ama adil bir yarışın
olması için destek oluyoruz. Buna gerçekten
değer veriyoruz. Bir hafta boyunca bir yıllık
emeğin ürünü olan otomobillerin yarışıyor
olması, 35 km hızda da olsa mutluluk verici. Projeyi biraz daha geliştirmek için TUBİTAK'la olan
görüşmelerimizi sürdürüyoruz.
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BORUSAN İLE ÇEVRE BİLİNCİ

KAAN GÜRGENÇ
BORUSAN GENEL MÜDÜRÜ

için kullanılan DMAIC; "Define" (Tanımlama),
"Measure" (Ölçüm), Analyse (Analiz), Improve
(İyileştirme) ve Control (Kontrol) adımlarından
oluşmaktadır. DMEDI ise; yeni bir sürecin
oluşturulması aşamasında kullanılmaktadır. Bu
proje tipi "Define" (Tanımlama), "Measure"
(Ölçüm), "Explore" (Araştırma), "Develop"
(Geliştirme) ve "Implement" (Uygulama)
aşamalarından oluşmaktadır..
Her iki proje tipinin bütün adımlarında risk
analizi yapılmaktadır. Çevre bu risk analizlerinin
önemli bir kriterini oluşturur. Eğer risk yüksek
çıkarsa konu Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde değerlendirilir hatta risk oranına bağlı
olarak gerektiği takdirde projeden vazgeçilir.
Borusan Lojistik bünyesinde bugüne dek Çevre
Yönetim Sistemini iyileştirmek amaçlı Yalın 6
Sigma projeleri de yaptık. Örneğin; "Gemilerden Atık Alımı" isimli Yalın 6 Sigma projemiz somasında Gemilerden Atık Alım Lisansı
alınarak atık alım alanları düzenlendi ve çevre
ile ilgili bilincin artırılması amaçlı bilinçlendirme
kampanyası yapıldı.

Yalın

6 sigma metodolojisi hakkında bizi
bilgilendirir misiniz? Bu metodolojinin çevre
yönetim sistemlerine etkisi nedir?
Borusan 2002 yılından itibaren 6 Sigma felsefesini Grup şirketlerinde yaygınlaştırmaktadır.
2006 yılında ayrıca "yalın" yaklaşım araçları
da bu metodolojinin içine entegre edildi. Bizde
Borusan Lojistik olarak bu çalışmalarla mevcut iş
süreçlerinin iyileştirilmesi ve yeni iş süreçlerinin
tasarlanması, yeni ürünlerin geliştirilmesi gibi
alanlarda önemli adımlar atıyor ve değişimi
yönetiyoruz. İş yapma felsefemizi sürekli
geliştiriyor ve modernleştiriyoruz.
Yalın 6 Sigma, sürekli iyileştirme politikası
çerçevesinde kullanılan çok güçlü bir araçtır.
Bu metodolojide DMAIC ve DMEDI olarak iki
proje tipi vardır. Mevcut süreçlerin iyileştirmesi
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Gemlikteki Borusan Lojistik Limanı atık kabul
tesisini hangi amaçlarla faaliyete soktunuz.
Oluşan gelişmelerden bahseder misiniz?
Bu tesisi devreye sokarak çevre kirliliğinin
önlenmesine, denizlerimizin korunmasına,
Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine katkıda bulunmayı hedefledik.
Bu projemizin çözümleri, Borusan Lojistik' in
çevreyi koruma ve yasalara tam uyum gösterme
politikaları çerçevesinde uygulanmaktadır.
Liman' da atık kabul tesisimiz vasıtası ile gemilerden sintine, slaç ve katı atıklar uygun ekipmanlar ile alınarak, tesis içerisinde uygun alanlarda biriktirilmekte ve yetkili kurumlara teslim
edilmektedir.
Liman faaliyetlerimiz ve atık alım sırasında

oluşabilecek

acil durumlar için her yıl bir gemi
ile birlikte tatbikat gerçekleştirilmektedir.

çalışmalarına başlandı.

Bu çalışmalar hala

devam etmektedir.

Katı, sıvı atıkların

yaptığınız

bertaraf ı konusunda
çalışmalarınız nelerdir?

Çevre Yönetim sistemi prensipleri gereği atıkları
bertaraf etmek Borusan Lojistik için en son
aşamadır. Borusan Lojistiğin faaliyetlerinden
ve tesislerinden çıkan tehlikeli atıkların yaklaşık
% 90'ı anlaşmalı olunan lisanslı geri kazanım
firmasına verilmektedir. Geri kazanılmayan
atıklar ise İzaydaş' a gönderilmektedir.
Borusan Limanı'nın çevre, acil durumlar, iş
güvenliği ve liman güvenliği konularında örnek
gösterilen bir limandır. Çevreyle ilgili yüksek standartları olan Borusan Lojistik, devlet
kuruluşlarıyla yakın çalışılarak gördüğü herhangi bir riskli durumunu onlarla paylaşmaktadır.
Hem kendi içinde hem de Gemlik Bölgesi' ndeki
diğer limanlarla bir araya gelerek atıklar bertaraf
edilmekte ve acil durum konularını da kapsayan
periyodik tatbikatlar gerçekleştirmektedir.
Artan iş hacmiyle birlikte oluşan karbondioksit ve türevlerinin salınımının azaltılması
yönünde izlenen ofis ve depo içindeki çalışma
politikalarınız veya standartlarınız var mı?
İş hacmimizin artmasına paralel olarak gerek

ekipman, gerek kullanılan

yakıt

ve gerekse doğal
verimlilik
projeleri yapmaktayız. Örneğin; 2009 yılında
yapılan bir proje ile Liman' daki iş makinelerinde euro dizel yakıt kullanılmaya başlanmıştır.
Yapılan projelerle karbondioksit salınımının
azaltılması sağlanmaktadır. 2010 yılında ise
bu çalışmaları daha fazla desteklemesi
amacıyla 14064-Sera gazı emisyonlarının
ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde
hesaplanmasına ve rapor edilmesi standardı
kaynakların kullanımı açısından

Borusan lojistiğin satın almalarda ve tedarikçi
seçmede çevresel anlamda izlediği bir politika
var mı?
Tedarikçilerimizle ilişkilerimizde ve yaptığımız
satın almalarda çevre üzerindeki olası etkiler
konusu ana seçim kriterlerimiz arasında yer
almaktadır. Örneğin; Borusan Lojistikte klimalar R410 gazlı alınmaktadır. Aldığımız bir ürün
çevreyi olumsuz etkileme potansiyeline sahipse
sözleşmelere çevre yönetimine ve Borusan Lojistik prensiplerine uyum ile ilgili maddeler eklenmekte, tedarikçi ve satın alımlar yakından takip
edilmektedir.
Çevresel yatırımlar sizce uzun vade de bir fırsat
maliyeti yaratır mı?
Çevreye yapılan yatırımın geri dönüşü önemlidir. Bu yatırımlar kurumların faaliyetlerini ve
büyümelerini sürdürülebilir bir zemin üzerinde
gerçekleştirmesini sağlamakta, bu bakımdan
LOGISTICAL
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uzun vadede rekabet gücüne ve maliyetlere
olumlu etki etmektedir. Ancak bunun yanı
sıra bir fırsat maliyeti yaratmasa bile çevresel
yatırımlar yapılmalıdır. Elbette, ülkemizin ve
dünyanın kaynaklarının yok edilmemesi, tüketilmeden gelecek kuşaklara aktarılması gelecek
açısından da hayati bir öneme sahiptir.

%10 tasarruf sağlandı.
Ayrıca 2011 yılında da Borusan Lojistik
depolarındaki elektrik tüketimlerinin azaltılması
için yeni teknolojilerin kullanılması amaçlı
projelerin planlandığını söyleyebiliriz.
Euro 3 ve Euro 5 çevre normlarına uygun araçlar
mı kullanıyorsunuz? Etkin filo yönetimi, enerji
verimliliği ve düşük enerji tüketimi konusunda
yapılan uygulamalar var mı? Nelerdir?
Filomuzun hepsi Euro norm standartlarına
uymaktadır. Şu anda filomuzun yaklaşık %50' si
Euro 3 ve Euro 4 çevre normlarındadır. 2011
yılında ise yeni araçlarımızın Euro 5 normlarında
alınması planlandı.

Atık

yönetimi ve doğal kaynak yönetimi konusundaki çalışmalarınız nelerdir?
Atıklarımızı kaynağında ayrışhrıp,

tesislerdeki
tanımlı alanlarda geçici depoluyor ve lisanslı
firmalara gönderiyoruz. Gönderilen ahklar takip
edilmekte ve ahk yönetimi ile ilgili iyileştirme
projeleri yapılmaktadır. Ahk yönetimi ile ilgili
bir örnek olarak Liman' daki operasyonlardan
çıkan tahtaların değerlendirmesini verebiliriz. İkinci el tahtaların yeniden kullanılmasını
sağlayarak 2010 yılında 13206 adet ağacın kesilmesi önlemiş bulunuyoruz.
Elektrik kullanımı ise günlük olarak kayıt altına
alınmaktadır. Daha sonra kayıtlar incelenerek
analiz edilmekte ve nedenleri araştırılarak
verimlilik çalışmaları yapılmaktadır. Örneğin;
bir depomuzda bu şekilde tespit edilen gece
mesailerindeki elektrik tüketimi ile ilgili bir proje
yapıldı. Proje sonrasında elektrik tüketiminde
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Etkin filo yönetimi ve enerji verimliliği
sağlamak amacıyla araçlarımızı uydudan takip
etmekteyiz. Bu sayede tüm filomuz izleniyor ve
yük planlaması yapılmakta hız ihlalleri günlük
olarak raporlanmaktadır. Yakış oranlarımızın
düşürülmesiyle ilgili bir proje sonucunda
araçlarımıza uygun spoylerler montajları
yapılmıştır. Araçlarımızın günlük ve haftalık
önleyici bakımları, şoförler ve baş şoförler;
lastik takibi ve bakımları ise tamamen profesyonel firma tarafından yapılmaktadır. Lastiklerin
genel koşullarının ve basınçlarının her zaman
uygun değerlerde olması sağlanmaktadır. Bu
da yakıt tüketimini azaltan önemli faktörler
arasında yer almaktadır.
Çevre ile ilgili sosyal sorumluluk ve gönüllülük projeleriniz var mı?
Hem çevreye hem de topluma katkı sağlamak
amaçlı sosyal sorumluluk projelerimizi 'Okyanus' adlı 'Gönüllü Borusanlılar Platformu' muz
kapsamında yürütüyoruz. Bu kapsamda
geçtiğimiz yıl Ataşehir Belediyesi'nin Türkiye
Sakatlar Derneği Anadolu Yakası Şubesi'yle

birlikte düzenlediği engellilere yardım projesine biz ilim lokasyonlarımızla dahil olduk
Plastik kapakların toplanmasıyla ihtiyacı olan
bir engelliye tekerlekli sandalye hediye edilebilen proje için tüm lokasyonlarımıza kutular
yerleştirdik. Çalışanları, meşrubat, pet şişe,
damacana kapakları gibi plastik kapakları bu
kutularda toplamaya teşvik ettik. 30 Aralık' a
kadar kapak toplayarak hem bu plastik atıkların
doğaya karışmasını engellemiş olduk hem de
ihtiyacı olan engelli arkadaşlarımıza tekerlekli
sandalye sağladık.
Yine 2010'da Deniz Temiz Turmepa'nın
'Uluslararası Kıyı ve Deniz Temizliği' gününde
Şile Ayazma plajında düzenlediği etkinliğe
destek verdik. Milli Eğitim Bakanlığı, Cartoon
Network ve Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim
Vakfı (TOÇEV) tarafından yürütülen 'Paylaşmayı
Seven Parmak Kaldırsın' projesi kapsamında ise
ilköğretim çocuklarına yönelik hikaye, roman ve
masal kitapları topladık.
2011 yılında da sosyal sorumluluk projelerimizi
sürdürüyoruz. 2010'da İstanbul ve Gemlik'te
başlattığımız, 'Çevreci Penguenler' ve 'Meraklı
Kitaplar' projelerini bu yıl Ankara' da da uygulamaya başlıyoruz. 'Meraklı Kitaplar Projesi' ile
ilköğretim 3, 4 ve S'inci sınıf öğrencilerin hayal
güçlerini geliştirmeyi, onları kitap okumaya
yöneltmeyi hedefliyoruz. 'Çevreci Penguenler' projemiz kapsamında ise ilköğretim 4 ve
5' inci sınıf öğrencilerinde interaktif etkinlikler
ve deneyler ile küresel ısınma ve çevrenin
korunması hakkında farkındalık yaratmaya

ihtiyacı

olanlara ulaştırılacak.Toplanan kıyafetler
karşılığında Scotch Brite'ın bize vereceği temizlik bezleri ise ihtiyacı olan okullarımıza
bağışlanacak.
Bunların dışında

bu yıl, Borusan Grubu küresel
ısınma ve iklim değişikliğine karşı 2012 sonrası
için yasal olarak bağlayıcı ve kapsayıcı bir
uluslararası anlaşmanın oluşturulmasını talep
eden Cancun Bildirisi'ne imza attı. MeksikaCancun' da gerçekleştirilen COP16' da (Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
Taraflar Konferansı) hükümet temsilcilerine
sunulan bildiriyi imzalayan dünya çapında farklı
sektörlerde faaliyet gösteren şirketler arasında
yer aldık. İklim değişikliğiyle mücadeleyi
destekleyen ve özel sektörü temsil eden bir şirket
olarak hükümetlerden düşük karbon ekonomisine geçiş için taleplerde bulunduk.
Tüm iş süreçlerimizi doğaya, çevreye ve doğal
yaşama saygılı olmak ilkemiz doğrultusunda
sürdürüyoruz ve bu süreçleri iyileştirmeye,
geliştirmeye devam edeceğiz.

çalışıyoruz.

Yine bu yıl Mart ayında Scotch-Brite 'ın 'Giysiler Bez Olmasın Umutlar Yok Olmasın'
projesini şirketimizde, tüm lokasyonlarımızda
hayata geçireceğiz . Bu proje kapsamında tekrar
kullanıma uygun giysileri çalışanlarımızdan
bağış olarak toplayacağız ve bu giysiler gerekli temizlik işlemlerinden geçirildikten sonra
LOGISTICAL
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PETROL SANAYİCİLERİ DERNEGİ
(PETDER ) İLE VAKiT BERTARAFI

yasaklamaktadır.

PETDER, Çevre ve Or-

man Bakanlığı tarafından "Yetkilendirilmiş
Kuruluş" tur.
Atık motor yağlarının toplanarak Bakanlıkça
lisanslı tesislerde bertaraf edilmesi zorunlu kılan
Yönetmelik uyarınca ülkemizin önde gelen
akaryakıt, LPG ve madeni yağ üreticilerinin
oluşturduğu PETDER Petrol Sanayi Derneği,
Çevre ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda
bu yönetliğin hedeflerini gerçekleştirmek üzere
önemli bir projeyi başlatmıştır. Atık Yağlarının
Kontrolü Yönetmeliği'nde motor yağı üreticileri, ithalatçılarına getirilen yükümlülüklerini
PETDER' e devrederek proje katkı sağlayan
kuruluş sayısı Eylül 2010 itibari ile 86' dır.
Atık

motor yağlarının insana ve çevreye olan
zararlarından bahsedebilir misiniz?

DR. EROL METİN
PETROL SANAYiCiLERi DERNEGI GENEL SEKRETERi

PETDER' e ve atık motor yağlarının toplanması
sürecine ve söz konusu taraflara değinebilir
misiniz?
21 Ocak 2004 tarihinde yayınlanan ve 30
Temmuz 2008 tarihinde tadil edilen "Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği", çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturan atık motor
yağlarının doğru koşullarda kayıt altına alınarak
toplanmasını ve AB ilkelerine uygun koşullarda
bertaraf edilmesini amaçlamaktadır. Yönetmelik, zararlı bir atık olan motor yağlarının
geçmişte ülkemizde yaygın olarak yapıldığı
gibi kontrolsüz ortamlarda ısınma amaçlı olarak
yakılmasını, akaryakıta karıştırılmasını veya
lisanssız işletmelerce düşük kaliteli yağ üretiminde tekrar hammadde olarak kullanılmasını
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Motor yağlarının belirli bir kullanım ömrü
vardır. Zamanla katkı maddelerinin etkinliği
ve yağın motorunu güçlendiren ve koruyan
özellikleri kaybolur. Bu nedenle normal
kullanım süresi bitiminden motor yağı muhakkak değiştirilmeli ve araç yeni motor yağı ile
koruma altına alınmalıdır. Motor yağlarının
kullanım süreci içinde kimyasal yapısı değişir
ve bünyesine çok farklı maddeler girer. Bu
nedenle bileşimi ve yapısı tamemen değişir. Atık
motor yağları doğaya gelişigüzel atıldığında
kalıcı ekolojik zararlara neden olur. Su, toprak
ve hava kirliliğine yol açarak çevreye ve insan
sağlına zarar verir. 1 lt motor yağı yer altı suyuna
karıştığında yaklaşık 800.000 lt suyu kirletebilmektedir. Ancak zararlı bir atık olan atık motor yağları belirli bir atık yönetimi sistemi içinde
toplandığı takdirde yüksek yanma sıcaklığına
sahip lisanslı tesisler için önemli bir enerji
kaynağı olmaktadır. Çünkü atık motor yağı fuel
oil ile aynı enerji değerine sahiptir. Atık motor yağları, Akredite laboratuarlarda yaptırılan

testlerde yaklaşık %80 oranında 2. Kategoride
ahk yağ olarak tespit edilmektedir. Bu nedenle
geri kazanıma uygun olmayıp ancak lisanslı tesislerde enerjisinden yararlanmak üzere bertaraf
edilmesi gerekmektedir.
Doğaya gelişigüzel atılan atık madeni yağlar,
ekotoksik özelliklerinden dolayı su, toprak ve
hava kirliligine yol açarak çevreye ve insan
sağlığına zarar vermektedir. Kontrolsüz ortamlarda yakılan atık yağlar insan sağlığı açısından
ciddi zararlara neden olan kükürt, klorür, ağır
metaller, tam yanmamadan kaynaklı PAH'lar
vb. kirleticilerin oluşmasına sebep olur. Bu
şekilde atık yağın içindeki uçucu ağır metal ve
klor bileşimlerinin hava ile birlikte atmosfere
salınması ile hava kirletilmekte ve dolasıyla bu
durum insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilenmektedir. Bilimsel veriler havada bulunan ağır
metal birleşenlerinin insanlar için genotoksik
kanserojen kaynağı olduğunu göstermektedir.
Toprağa dökülen atık yağlar yeraltı sularını
kirletir, bitkileri tahrip eder, toprak ürünlerinin azalmasına neden olur. 1 lt atık motor
yağının 800 bin lt içme suyunu kullanılmaz hale
getirdiği bilinmektedir. Kullanılmış yağ yüksek
miktarda kurşun, arsenik, kadmiyum, krom gibi
ağır metaller içerebilir ve toprakta birikebilir.
Bitkiler atık yağ yüksek konsantrasyondaki ağır
metalleri absorbe ederler. Bitkiler ahk yağda
kilenmiş toprakta gelişemezler. Topraktaki
besin zincirinde birikerek insanların zehirlenmesine dahi neden olur.
Suyollarına dökülen atık yağlar,suyun üzerinde
güneş ışığını engelleyen bir tabak oluşturarak,
fotosentezi azalhr ve oksijen döngüsünü bozan ve yağı besin kaynağı olarak kullanan
mikroorganizmaların üremesini ve büyümesini
sağlayan oksijen geri döngüsünü önler. Buna
bağlı olarak su ortamındaki besin zincirinde
yer alan balıkların , kabukluların ve diğer
mikroorganizmaların ihtiyacı olan oksijen

tüketilir. Kullanılmış motor yağlarında bulunan tehlikeli maddeler de aynı zamanda suda
yaşayan canlılar için uzun dönemde olumsuz etkiler yarahr. Kanalizasyona dökülen ahk yağlar
kanalizasyon sistemi hkamakta, arıtma sistemine
zarar vermekte, esasen evsel nitelikte ahkların
arıtılaması üzerine projelenen arıtma tesislerinin
çalışması engellenmektedir.

Atık yağların toplanması

süreci ne zamandan
beri uygulanan bir çalışmadır? Bu çalışma ile
elde edilen kazanımlara değinebilir misiniz?

PETDER'in atık yağ toplama çalışmaları 2004
yılından beri uygulanan bir çalışmadır. Çalışma
başladığı Mayıs 2004 tarihinden itibaren, toplanan atık motor yağı miktarı ve toplama yapılan
nokta sayısı her yıl artarak devam etmiş ve ülke
çapında yayılmışhr. Hedef Türkiye' de ahk motor yağlarının çevreye zarar veren değil ekonomiye yarar sağlayan bir enerji kaynağı haline
dönüşmesidir. Toplumun bilinçlendirimesine
yönelik olarak ülke genelinde bilgilendirme
seminerleri düzenlemekte ilgiler yönetmelik
esasları ile ilgili olarak bilgilendirmektedir.
Atık motor yağlarının yönetmelik kurallarına
uygun olarak toplanması, taşınması ve lisanslı
işletmeler tarafından çevre ve insan sağlığına
uygun koşullarda bertaraf edilmesi için gerekli
tüm maliyetleri karşılayan PETDER, bu işlemleri
yer miktar gözetmeksizin bedelsiz olarak yerLOGISTICAL
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ine getirmektedir. Operasyon tüm masrafları
organizasyona kahlan şirketler tarafından
karşılanmışhr ve proje için bugüne kadar 14
milyon TL kaynak aktarılmışhr.
PETDER tarafından 2009 yılında 17.640 TON
atık motor yağı toplandı. Toplanan ahk motor
yağlarının enerji değeri 193 Milyon kwh. elektrik enerjisine eş değerdir. Sadece 2009 yılında
toplanan atık motor yağları ile elde edilen
kazanım 83.000 kişinin bir yıllık elektrik enerjisine eşdeğerdir. PETDER tarafından altı yılda
toplanan atık motor yağları ile 380 bin kişilik bir
nüfusun bir yıllık elektrik enerjisi geri kazanımı
sağladığını söyleyebiliriz.
Atık

motor yağlarının geri dönüşüm operasyon
süreci nasıl gerçekleşmektedir ve bu süreçteki
tarafların sorumluluklarından bahseder misiniz?
Atık motor yağları

Avrupa Birliğine Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması
Yönetmeliğine" uygun lisanslı ve özel ekipmanlı
(ADR'li) araçlar ile toplanmakta ve araç
hareketleri uydu üzerinden takip edilmektedir.
Atık motor yağının toplanması, taşınması ve
bertaraf tesislerine teslimi operasyonunun tüm
adımları PETDER Sağlık Emniyet ve Çevre kriterlerine uygun olarak en üst düzey standartlarda
/1

yapılmaktadır.

Atık

motor yağı toplama

etkinliğinin arhrılmasına

çalışmalarının

yönelik olarak, bilgi
yönetim sistemiyle atık üreticilerinden gelen atık
motor yağı bildirimleri toplanmakta, yeni ahk
üreticilerinin sistemine kahlması için çalışmalar
yapılmakta, atık motor yağlarının oluşturulduğu
yerler (araç servisleri, kamu ve özel sektöre ait
araç bakım istasyonları vb.) PETDER'in kırmızı
renkli özel ahk yağ toplama araçları ile düzenli
aralıkla ziyaret edilmektedir. Tüm bu hizmetlerin
yasalara uygun olarak - tüm ülkelerine çapında
, miktar ve sınır gözetmeksizin - yerine getirilm38
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esi için gerekli ilave maliyetleri ise PETDER atık
motor yağı toplama organizasyonuna kahlan
şirketlerce karşılanmaktadır. Araç programları
PETDER tarafından günlük olarak belirlenmekte, atık alımı yapılacak işletmeler araç yönlendirilmesi yapılmadan önce aranarak randevu
alınmaktadır. İsterseniz süreci şu şekilde maddelendirebilirim:
•
PETDER'in sahada görevli personeli
tarafından atık motor yağı teslim alınmadan
önce firma yetkilisine kimlik belgesi, aracın
lisans belgesi ve Yetkilendirilmiş Kuruluş lisans
belgeleri ibraz edilir.
•
Atık teslim alımı sırasında görevli personelce kişisel koruyucular giyilir (baret, gözlük,
eldiven) ve atık motor yağı alımı ile ilgili çevrede
bulunanları bilgilendirmek üzere uyarı levhaları
aracın önüne ve arkasına yerleştirilir.
•
Teslim alınan atık motor yağı miktarı
sayaç veya kantarlarla tespit edilir.
•
Teslimat esasında Çevre Bakanlığınca
bastırılan resmi evrak olan Ulusal Atık Taşıma
Formu ve PETDER Teslim Alma Tutanağı düzenleyecek teslimata ilişkin olarak atık üreticisi ile
mutabakat sağlanır.
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından
yayınlanmış olan "Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği" ile faydalı kullanım ömrü tamamlanan atık motor yağlarının çevreye ve insan
sağlığına yönelik önemli bir tehdit unsuru
olması nedeniyle, yağların kontrolsüz bir şekilde
yakılması veya geri kazanımı yasaklanmıştır.
Yönetmelik uyarınca elinde atık yağ bulunduran
tüm işletmeler atık yağları kırmızı renkli tanklarda biriktirmek, yetkili laboratuvarlarda tüm risk
analizlerini yaptırarak atık yağın kategorisini
belirlemek, ve sadece bu kategoriye uygun olan
ve Bakanlık tarafından lisans almış kuruluşlarda
bertaraf ettirmekle yükümlüdürler. Öte yandan
atık yağların içine yabancı madde (Boya, Solvent,
Antifriz, vb.) karıştırmamak, atık yağ beyan

formunu doldurarak İl Çevre Ve Orman Müdürlürlüklerine bildirimde bulunmak ve ulusal
atık taşıma formlarını 5 yıl süre ile saklamakla
yükümlüdürler. Ulusal atık taşıma formları atık
bertaraf çalışmalarının en önemli resmi kaydı ve
belgesidir.
Atık

motor yağlarının
zorluklar nelerdir?

toplanmasında yaşanılan

Atık yağların

çevre ve insan sağlığına vereceği
zararların en aza indirilmesi için atık motor
yağlarının toplanarak Bakanlıklar tarafından
lisanslı tesislerde bertaraf edilmesini zorunlu
kılan Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinin önünde önemli güçlükler de bulunmaktadır.
Atık yağlar kayıt dışı ve lisanssız olarak alınıp
satılmakta veya akaryakıta karıştırılmaktadır.
Bu tür uygulamalar yasa dışıdır ve çevre insan
sağlığına da oldukça zararlıdır.

edilerek eğitim çalışmaları kapsamında, atık
sebep olacağı zararlı etkiler konusunda

yağların

bilgilendirilmiştir.

"BİR VARİL BİR AGAÇ" projenizden ve
aldığınız

ödüllerden bahsedebilir misiniz?

Dikkat çekmek noktalara ve ulaşmak istediğiniz
hedeflere baktığımızda gerçekten "AGAÇTA
ALKIŞLANACAK BİR PROJE".
PETDER, T.C. Çevre Ve Orman Bakanlığı'nın
koordinasyonunda toplanan her bir varil atık
motor yağı için bir fidan dikiyor. Tarafımızca
toplanan her bir varil atık motor yağı için
uyguladığımız "Bir Varil Bir Ağaç" Projesi ile
çocuklarımıza ve ülkemize daha iyi ve daha
güzel bir çevre bırakabilmeyi hedefliyoruz. PETDER, geçtiğimiz yıllarda "Atık Yağların Yönetimi
Projesi" nedeniyle Türkiye Halkla İlişkiler
Derneği tarafından ALTIN PUSULA ÖDÜLÜ' ne
layık görülmüştür.

PETDER olarak yoğun bilinçlendirme
çalışmalarınızın olduğunuz biliyoruz. Bize
bunlardan bahseder misiniz?
Hali hazırda PETDER atık yağların Yönetimi
projesine protokol imzalayarak katılan 86
kuruluş (motor yağı üreticisi/ ithalatçısı,
otomobil ithalatçısı) bulunmaktadır. Yönetmelik kapsamında yükümlülüğü olan
şirketler PETDER' e yükümlülük devrinde bulunmak suretiyle bu projeye önemli
kaynak ayırmaktadırlar. Atık motor yağı
degişimi yapılan otomobil servisleri, akaryakıt
istasyonları, yıkama yağlamacılar vb. noktalarda
atığı elinde bulunduranlara "atık üreticileri"
yönelik olarak ilgili Belediyenin Çevre Koruma
Kontrol Müdürlükleri ve İl cevre ve Orman
Müdürlükleri ile birlikte ortak toplama ve bilinçlendirilme çalışmaları düzenlemektedir.
PETDER'in yürütmüş olduğu Proje çalışmaları
kapsamında binlerce atık üreticisi yerinde ziyaret

Rakamlarla PETDER. ..
•
PETDER tarafından son 5 yılda 66.744
TON atık motor yağı toplanarak ÇEVREYE
ZARAR VERMEDEN bertaraf edilmiştir. 1 LT
atık motor yağının 800.000 LT suyu kirletir.
•
PETDER tarafından sadece 2009
yılında toplanan atık motor yağları ile 83.000
kişinin bir yıllık elektrik enerjisi ihtiyacı
karşılanabilmektedir. 17 Milyar m3 suyun ve
doğal kaynağın korunması sağlanmıştır.

•
PETDER tarafından 2009 yılında miktar ve mesafe gözetilmeksizin 78 ildeki 4.303
atık üreticisine toplam 944.167 kilometrelik
14.895 sefer gerçekleştirilmiştir. Bunun beraberinde 50.199 adet atık motor yağı teslim alması
gerçekleştirilmiştir.

•
2009 yılında söz konusu projeler için
3 Milyon 110 Bin TL kaynak kullanıldı. Son
5 yılda toplam 11 Milyon 864 Bin TL kaynak
kullanılmıştır
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ÇEVREMiZE KARŞI
"SORUMLULUK TAŞIYORUZ"

RUHİ ENGiN ÖZMEN

UNO YÖNETİM KURULU

Üretim zincirinin farklı kıtalara yayıldığı global
dünyamızda, lojistik hizmetler rekabet edebilmenin temel unsuru haline gelmiştir. Emtialar,
lojistik hizmetler iyi organize edildiği sürece,
hedef pazarlara daha hızlı, daha uygun fiyatlarla
ve daha kaliteli şekilde ulaştırılabilmektedir. Bu
yönüyle firmalar ve ülkeler için "rekabetçiliğin
kilidi" haline dönüşen lojistik zincirin en
dinamik halkasını ise karayolu taşımacıları
oluşturmaktadır.

Bugün için karayolu taşımacılığının lojistik
işlemlerdeki payı % 40 civarındadır. Bu oranın
yüksekliği ise karayolu taşımacılığının "Kapıdan
kapıya hizmet sunumuna imkan vermesi",
"Hız", "Esneklik" ve "Güvenilirlik" gibi avantajlara sahip olmasından kaynaklanmaktadır.
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Tabiah gereği sahip olduğu bu üstünlükler
nedeniyle dış ticaret için "vazgeçilmez" konumda bulunan karayolu taşımacılığı, geçmişte
Avrupa Birliği tarafından "çevre ile uyumsuz"
olmak ile itham edilmiştir. Avrupa Birliği (AB),
2001 yılında yayınladığı Beyaz Kitap ile diğer
taşıma modlarını, karayolu taşımacılığı aleyhine desteklemeye karar vermiştir. Ancak 2005' e
gelindiğinde Birlik, "karayolu taşımacılığının, AB
ekonomisi için taşıdığı kritik önemi" ve "çevreye
verilen zararın azalhlması konusunda kaydettiği
başarıları" kabul etmek zorunda kalmışhr.
AB'nin kabul etmek durumunda kaldığı bir başka
gerçek ise, "taşıma türünde değişiklik yapılması
yönünde yapılan zorlamaların işe yaramadığı"
olmuştur. Zira AB'nin demiryolu ve denizyolu
taşımacılığına yönelik olarak yoğun desteklerine
rağmen, bu modların kullanım payı düşmüştür.
AB ülkelerinde 1998' de yük taşımalarında %
11.9 olan demiryolu taşımalarının payı, 2008'e
gelindiğinde % 10.8'e inmiştir. Aynı dönemde
denizyolu taşımalarında kullanım oranı ise %
37.4'ten % 36.6'ya düşmüştür. Desteklemelere
rağmen demir ve denizyollarında kullanım
payının azaldığını gözleyen AB yetkilileri, karayolu taşımacılığında ise payın azalmadığını;
aksine, her türlü engellemeye karşın % 42' den %
45' e yükseldiğini görmüştür.
Bu rakamlar, 2008' den bu yana da büyümeye
devam etmiştir. Bugün için Almanya, İrlanda,
Yunanistan, İspanya, Finlandiya, İsveç, İngiltere,
Norveç, İsviçre ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde
karayolu taşımacılığının payı % 60'tan; Fransa,
İtalya, Finlandiya, İsviçre ve İngiltere' de ise %
80' den fazladır. Karayolu sadece AB ülkeleri için
önemli değildir. Karayolunun taşımalardaki payı
Suriye' de % 90, Mısır' da % 85, Lübnan' da ise %
70'in üzerindedir.
Baştan sona demir ağlarla örülü Rusya' da

Hükümet, 2001 yılında "Rusya Taşımacılık
Sisteminin Modernizasyonu - Karayolu 20022010" Programına 63 Milyar Dolar kaynak
ayırmıştır. Rusya' daki muadil derneğimiz ASMAP yetkilileri ise, Rusya' da karayolunun payını
% 60'a çıkarmayı hedeflediklerini söylemiştir.
Bizler, maliyetleri düşürmek ve alternatifler
yaratmak adına, tüm taşıma türlerinin bir arada
kullanılmasını desteklemekte ve kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere bu konuda
girişimlerde bulunmaktayız. Fakat ticaret yapanlar, karayolu dışındaki taşıma modlarının
güzergah alternatifleri bakımından yetersiz
kaldığından, gecikmelere ve ek maliyetlere yol
açtığından yakınmaktadır.

Peki, dünya ticareti için bu denli kritik bir
noktada bulunan uluslararası karayolu eşya
taşımacılığı sektörü çevre konusunda ne
kadar duyarlıdır? İklim değişikliği, çevre ve
sürdürülebilir kalkınma konularının küresel gündemi giderek daha fazla işgal ettiği
günümüzde, bu kadar hızlı ve başarılı şekilde
gelişen sektörümüz, dünyamız için bir tehdit
oluşturuyor olabilir mi?
Sorunun yanıtı bizim için gayet nettir: "Hayır,
Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacılığı
dünyamız için bir tehdit oluşturmamaktadır."
Tam tersine sektörümüz, yaptığı teknoloji
yatırımları, kurallara bağlılığı ve gösterdiği özen
ile en çevre dostu sektörlerden biridir.
Bu alanda, bağımsız otoritelerce yapılmış olan
araştırmalar da, bu gerçeği desteklemektedir:
"Ulaştırma sektörünün çevreye zararlı karbondioksit gazı salınımındaki genel payı %
30' dur". Ancak, ticari kar ayolu taşımacılığının
bu % 30'luk orandaki payı sadece ve sadece
% 3'tür!" Pastanın yüzde 27'lik büyük kısmını
"otomobiller" oluşturmaktadır. Yani yollarda

gördüğümüz

TIR'lar ve kamyonlar diğer unsurlarla kıyaslandığında gayet masum durumdadır.
Zaten, yollarda gördüğümüz her 10 araçtan
sadece l'i kamyon ya da TIR aracıdır.
Diğer

yandan da, sektörümüz bununla da yetinmeyerek üzerine düşen "çevre" sorumluluklarını
fazlasıyla yerine getirmeye çalışmakta, bunun
için ciddi yatırımlar yapmaktadır. EURO motor standartları giderek sıkılaştırılmakta, çevreci
teknolojiler geliştirilmekte, yakıt verimliliği
sistemleri uygulanmaktadır.
Sektör mensuplarının bu yatırımları sayesinde
çevreye zararlı gaz emisyonları son 20 yılda %
90 civarında azaltılabilmiştir. 1993 yılında geçerli
EURO 1 direktifine uyan sadece 1 TIR, bugün 20
yeni TIR'ın yarattığı partikül emisyonlarını tek
başına üretiyordu. Örneğin; 40 tonluk bir aracın
akaryakıt tüketimi ve dolayısıyla karbondioksit
emisyon salınımı son 30 yılda % 36 azalmıştır.
Yarısı

AB' ye taşıma yapan 47.000'in üzerinde
çekiciye sahip olan, uluslararası karayolu eşya
taşımacılığı filomuz, Avrupa'nın en modern
filolarından biridir. Filomuzun % 95'i Avrupa
çevre standartları doğrultusunda, uluslararası
taşımacılık piyasasında kullanılmakta

olan "Çevre Dostu" EURO tipi araçlardan
oluşmaktadır. Türkiye'nin AB mevzuatını üstlenmesi, etkin kaynak kullanımı ile çevreye duyarlı,
güvenli ve erişilebilir ulaşım sağlanmasına
katkıda bulunmaktadır. Zira, ulaştırma alanında
AB'ye şimdiden % 80 uyum sağlanmıştır.
UNO, üyelerinin çevreye daha duyarlı olmaları
amacıyla, yeni gelişen teknolojileri sürekli takip
etmekte ve üyelerinin bu gelişimlerden haberdar olmasını sağlamakta; sektörün bu teknolojilere daha kolay erişimini sağlamak üzere
özel anlaşmalara imza atmaktadır. TEMA ile
yaptığı işbirliği sonucunda sektörüne bir orLOGISTICAL
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man kazandıran UNO; üyelerinin hem iş faaliyetlerinde hem de günlük yaşamlarında konuya
daha duyarlı olmalarını sağlama amacıyla
da "Çevremize Karşı Sorumluluk Taşıyoruz"
sloganıyla bir kampanya yürütmektedir.
Dünyanın farklı kıtalarındaki 75 ülke ile
Türkiye'miz arasındaki ticaret köprülerini kuran
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"Uluslararası Ulaştırma

ve Lojistik Sektörü"
olarak, ağır bir yükümüz var. Fakat biliyoruz ki,
geleceğimize karşı omuzlarımızda taşıdığımız

sorumluluk, bu yükten daha ağır. Bu sebeptendir ki, "çevre duyarlılığı" her zaman için faaliyetlerimizi yürütürken dikkat etmemiz gereken
temel ilkelerimizden biri olmalıdır.

HENKEL İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR
GELİŞME VE KURUMSAL
SOSYAL SORUMLULUK

birçok ülkenin yasalarının gerektirdiğinden
çok daha ileride. Ülke yasaları gerektirse de
gerektirmese de, yine de biz HENKEL olarak
bu standartları uyguluyoruz. Bizim için, kısa
dönemli fırsatlar ne kadar iyi olursa olsun
uzun dönemli hedeflerle çelişiyorsa; bunlardan
yararlanmıyoruz.

"Sürdürülebilirlik" HENKEL için bir makyaj
değil. Bizler de "iyi insanlar" olduğumuz için
sürdürülebilirlik konusuna önem veriyoruz. Bu
bizim iş yapış biçimimiz.
HENKEL olarak "Sürdürülebilir Gelişme"
ve "Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)"
konularındaki stratejilerinizden bahsedebilir misiniz? Odaklandığınız alanlarınızdan,
amaçlarınızdan ve standartlarınızdan bahsedebilir misiniz?

ERDEM KOÇAK
TÜRK HENKEL YÜRÜTME KURULU BAŞKANI

HENKEL olarak "Sürdürülebilir Gelişme"
ve "Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)"
konularındaki genel bakışınızı aktarır mısınız?

"Sürdürülebilir Gelişme" ve "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" HENKEL'in öteden beridir
DNA'sının bir parçası olmuştur. Günümüzde
sürdürülebilirlik önemli bir rekabet aracı haline
geldi. Yükselen çevre bilinci, fiyatı tek rekabet
unsuru olmaktan çıkardı. HENKEL' de süreçler
sürdürülebilirlik, çevre, sağlık ve iş güvenliği
kelimelerinin İngilizce karşılıklarına ait baş
harflerinden oluşan "SHE" standartlarına uygun yürütülür. Her HENKEL işletmesinin yıllık
sürdürülebilirlik hedeflerinin ve ödül sistemlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Sürdürülebilirlik
konusunda HENKEL'in uluslararası standartları

Gelecek nesiller için yaşanılabilir, günümüz
insanı için de yüksek marka ve teknolojilerde
sürdürülebilir bir üretim ve tüketim stratejileri
üzerinde yoğunlaşmaktayız ve aynı zamanda da
ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişimlerine katkı
sağlayabileceğine inandığımız projelere ortak ve
destek olmaktayız.
Değer zincirimizi oluşturan faaliyetlerimizi
sürdürülebilir gelişme ile destekliyoruz. Bu konuda odaklandığımız alanlar; "enerji ve iklim",
"su ve atık su", "materyaller ve atıklar", "güvenlik ve sağlık" ve "sosyal kalkınma" dır. Enerji
kaynaklarının doğru ve verimli kullanımı, buna
bağlı olarak iklimin korunması adına hem üretim hem de tüketim sırasında su kaynaklarının
korunması ve azaltılması, hammadde tüketimini ve atık madde üretimini azaltmak için
doğal kaynaklarım koruyan üretim modelinin
oluşturulması, çalışanların, müşterilerin ve
tüketicilerin sağlığına ve güvenliğine önem verilmesi, ürün üretiminde her ülkenin yerel gereksinimlerine ve gelirlerine uygun olarak hareket
LOGISTICAL
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edilmesi HENKEL olarak odaklanılan önemli
noktalardandır. Ayrıca tüm bunlarla birlikte 2007
yılına kıyasla üretilen ton başına enerji tüketimini 2012 yılına kadar % 15 azaltmak, üretilen
ton başına su tüketimini 2012 yılına kadar %
10 azaltmak, üretilen ton başına atık madde
üretimini 2012 yılına kadar % 10 azaltmak ve
uzun vadeli hedef olarak da iş kazalarını sıfıra
indirmek üzere çalışma ve faaliyetlerde bulunma
amaçlarımız bulunmaktadır.

Taraf olduğunuz Küresel İlkeler
Sözleşmesi'nden ve en son yayınlamış
olduğunuz rapordan bahsedebilir misiniz?

Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin "insan hakları",
"çalışma standartları", "çevre" ve "yolsuzlukla
mücadele" ana başlıklarında toplanan on temel
ilkesi bulunmaktadır. Tüm bu prensipler evrensel uzlaşmaya dayalıdır. Bu konularda global
şirketler de kendi etki alanlarında sorumluluk
üstlenerek, sürdürülebilir çözümler için katkıda
bulunmalıdır. HENKEL bu ilkelere verdiği önem
doğrultusunda GLOBAL COMPACT'e imza atan
ilk şirketlerden biridir ve sözleşmede belirtilen
amaçları desteklemektedir.
"Sürdürülebilir Gelişme" taahhüdünüz ve
bunun genel çalışma - uygulama esasları
hakkında bilgi verir misiniz?

Sürdürülebilir stratejilerimiz ve gelişme taahhüdümüz ekonomi zincirinin tüm evrelerini
kapsamaktadır. Bunlar ürünlerin İnovasyon
sürecinden, ürünün ambalaj ve imha
aşamasına kadar olan tüm çalışma aşamalarını
kapsamaktadır.

HENKEL değerler ile yönetilen bir şirkettir.
Bu değerleri sağlıklı bir şekilde günlük iş
yaşamımıza taşıyıp, buna uygun davranışlar
için rehber olması amacı ile bir dizi kurallar
belirledik. Bu kurallar "Etik Çalışma Kuralları",
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"Kurumsal Sürdürülebilir Gelişme Kuralları",
"Takım Çalışması", "Kurumsal Güvenlik
Kuralları" ve "Liderlik Kuralları" dır.
Kurumsal Sürdürülebilir Gelişme Kuralları,
ürünlerimizin ve teknolojilerimizin topluma
katkıda bulunması ve bunun yanında sürdürülebilir gelişmeyi sürekli olarak desteklemesi
ve ilerletmesi adına hazırlanmış kurallardır.
HENKEL' de global anlamda bulunan bu kurallar "Kazanan Kültür" oluşumuna olumlu etki
etmenin dışında, tüm HENKEL çalışanlarını
global ekip anlayışı üzerinde yoğunlaştırmakta
ve motive etmektedir.
Öne çıkan "Sürdürülebilir Ürün" örneklerinden ve kullanılan teknolojilerden bahsedebilir misiniz?

Tüm yeni ürünlerin sürdürülebilirlik konusunda
odaklandığımız beş ana alandan en az bir tanesinde katkıda bulunmasını sağlıyoruz. Bu beş
odak noktası; "enerji ve iklim", "su ve atık su",
"hammaddeler ve atıklar", "sağlık ve güvenlik"
ve "sosyal ilerleme"dir. Üstün performanslı;
ancak, insana ve çevreye karşı sorumlu inovatif
ürünler geliştirmeye odaklanıyoruz.
Ürünlerimizden örnek vermek gerekirse; Pritt
Stick "solvent" maddesi içermemektedir. Formülü, ağırlığının % 90'ını oluşturan "yenilenebilir hammadde bazlı" olarak değiştirildi. Çamaşır
ve ev bakımı ürünlerimizin evlerdeki kaynak
kullanımım en aza düşürecek şekilde üretilmesi
için çalışılmaktadır. En yaygın uçucu maddelerden olan "toluen" maddesi, Pattex kontakt
yapıştırıcılarından çıkarıldı. Böylelikle HENKEL
olarak, yapıştırıcı teknolojilerinde sağlıklı ve
güvenli kullamm imkam sunmanın ve yenilikçi
bir uygulamanın öncülüğünü üstleniyoruz.
Yayınlamış olduğunuz raporlarda "ÜRETİM ve

LOJİSTİK"in öneminin geniş ölçüde yer aldığını

görmekteyiz. Bir üretici işletme olarak olarak
operasyon süreçlerinize değinebilir misiniz?

Yüksek kaliteli ve marka değeri yüksek olan
ürünleri imal edebilmek için mutlaka modern üretim tesisleri ve teknikleri gerekmektedir. Üretim
tesislerimiz arasında bilgi ve yeni teknoloji transferi yaparak güvenli ve kaynak tasarruflu üretim
süreçlerini dünya genelinde uygulayabiliyoruz.
Böylece iş sağlığı ve çevre koruma amaçlarımıza
erişmekte önemli bir katkı sağlıyoruz. Enerji
tüketiminden tasarruf yaparak ve bu sayede
karbondioksit emisyonlarını azaltarak iklimin
korunmasına katkıda bulunuyoruz. Süreçlerimizi
ve yapılarımızı sürekli iyileştirmek, aynı zamanda
da kaynak tüketimini ve çevre kirliliğini azaltmak taahhüt ettiğimiz kaliteyi sağlayabilmemizin
önemli bir parçasıdır. Bu kaliteyi ve Çevre, Sağlık,
Güvenlik ve Sosyal Standartlarımızın gereken
şekilde uygulanmasını sağlamak için düzenli
aralıklarla denetlemeler yapmaktayız.
HENKEL bünyesindeki lojistik yapılarını
sadeleştirmek, hem verimli hem de çevre dostu
lojistik kavramları geliştirmek için çalışıyoruz.
Ürünlerimizin taşınmasını ve depolanmasını
sürekli inceleyerek faaliyetlerimizin yol açhğı
karbondioksit emisyonlarını azaltmak için
yollar arıyoruz. Özellikle de dağıhm ağımızın
karmaşıklığını azaltmak ve başka nakliye
alanında işbirliği yapmak için çalışıyoruz. Çoğu
durumda lojistik hizmetlerini taşınacak nihai
ürününün türüne göre belirliyoruz. Büyük
ürünleri taşırken mesafeyi azaltmak ve buna
bağlı olarak çevre üzerindeki etkileri azaltmak
için "bölgesel fabrika ilkesini" uyguluyoruz. Bu
ilke özellikle çamaşır deterjanları, ev temizlik
ürünleri ve bazı kozmetikler ve yapıştırıcılar
için uygulanmaktadır. Küçük ürünlerin özgül
ağırlığı daha az olduğu için taşınmaları daha
kolaydır. Bu nedenle, söz konusu ürünler için
mümkün olduğu kadarıyla "merkezi üretim

ilkesini" uyguluyoruz. Örnek olarak, çabuk etkili
yapıştırıcıları dünya genelinde çok az sayıda
üretim tesisinde üretiyoruz. Lojistik partner
seçerken uyguladığımız en temel kriterlerden
biri, araç filolarının enerji verimidir. Ayrıca farklı
taşıma yöntemlerinin birlikte uygulandığı taşıma
güzergahları da kuruyoruz.
Atık

ve üretim sonrası
bertaraf edilmesi için
çalışmalarınız var mı? AR - GE çalışmaları ve
son teknolojilerle destekleniyor mu?
Yönetimi

kapsamında

oluşacak atıkların

Ambalajlarımızı

sürekli geliştirerek kullanılan
malzeme miktarını azalhyoruz. Böylece atık üretimini azaltmış oluyoruz. Ekolojik, ekonomik ve
sosyal amaçlara uygun olan her yerde yenilenmesi mümkün hammaddeler kullanıyoruz. Ürün
ve malzeme fazlasının, kazanılabilir malzeme
döngüsüne katılması yoluyla ahk oluşumunun
önlenmesinde önemli bir katkı sağlamaktayız.
Ayrıca, imha ve depolama konusunda kayda
değer tasarruf sağlanıyor. Elde edilen gelir arta
kalan stokların masraflarını ve üretimin bir bölümünü karşılıyor.
HENKEL olarak dünyadaki genel süreçlerin ve
uygulanan emsal çalışmaların ne kadarı ülkemizde hayat bulabilmektedir?

HENKEL olarak global standartlarımız ve
kurallarımız bulunmaktadır ve HENKEL'in
faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde bunların
uygulanabilirliği sağlanmaktadır. Bizler de bu
konuyu yapılmakta olan çeşitli denetimlerle
takip etmekteyiz.
Geçtiğimiz

dönemde HENKEL'in "Sürdürülebilirlik" ve "Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)" alanındaki performansı Alman
Sürdürülebilirlik Ödülü'nü kazandı. HENKEL
LOGISTICAL
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kısa

bir süre önce de bu performansı ile "DOW
JONES Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi"ne
dahil edildi. Ayrıca, ABD'nin perakende
devi WALMART, HENKEL'i üst üste iki yıl
"WALMART Sürdürülebilirlik Ödülü"ne
layık gördü. Bu başarılar neyi simgelemektedir? Sürdürülebilir performansınızın iş
performasınıza yansıdığını söylebilir miyiz?
Belirttiğiniz

gibi uluslararası iş ortakları,
HENKEL' i "sürdürülebilirlik" konusunda
yürüttükleri çalışmalara yaptığı katkılarından
dolayı pek çok kez ödüllendirdiler. Bu ödüller, HENKEL'in sürdürülebilirlik konusundaki
çalışmalarmm endüstri ve perakende sektöründeki müşteriler tarafından kabulü anlamına
geldiği için özel bir önem taşıyor.
ABD'nin perakende devi WALMART, sürdürülebilirlik çalışmalarına en büyük küresel katkıyı
yapan tedarikçisi olarak HENKEL'i ödüllendirdi.
HENKEL'in bu ödülü almasında ağırlıklı olarak
müşterisi WALMART ile "Sürdürülebilir Değer
Ağları" konusunda yakın işbirliği yapmaya
ilişkin gönüllü tavrı ve özellikle "içerik maddeleri" ile "ambalaj" cephelerindeki çalışmaları
etkili oldu.
Bunları

biliyor musunuz?

Su kaynaklarmm artan kirlilik ve aşırı tüketim
olduğunu bilen HENKEL, ürünlerinin üretimi ve
kullanımı sırasında su tüketiminin azaltılmasını
hedeflemektedir. 2012 yılına kadar enerji
tüketimini % 15, su tüketimini %10, atıklarını
% 10 azaltmayı ve iş kazalarını % 20 azaltmayı
hedeflemektedir. 2010 yılı sonunda Henkel'in
satışları % 11,2 artarak, 15,092 Milyar €'ya ulaştı.
HENKEL'in organik büyümesi ise % 7 olarak
gerçekleşti. HENKEL, tüm bu rakamları yükseltmeyi başarırken, HENKEL "sürdürülebilirlik"
konusundaki beş temel noktasına odaklanarak,
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2010 yılında sürdürülebilirlik ile ilgili performans kriterlerinin üzerinde bir başarı sergiledi.
Buna göre; HENKEL 2010 yılı sonunda enerji
tüketimini %21, su tüketimini % 26, atıklarını %
24, iş kazalarını ise % 29 azaltmayı başardı.
HENKEL, Kurumsal Vatandaşlık programı
"HENKEL SMILE" kapsamında "HENKEL'in
Kızları İş Başında", "Tursil'in Akıllı Çocukları,"
"Palette ile Hayatına Renk Kat" gibi çeşitli sosyal
sorumluluk projelerini hayata geçirdi ve bu
şekilde sosyal ilerlemeye de katkıda bulundu.
Tüm bu projelerin yanı sıra HENKEL'in, sosyal
sorumluluk konusunda gönüllü çalışanları ile
hayata geçirdiği onlarca proje var. Bu kapsamda
gönüllü çalışanlarımız hastanelere küvöz bağışı,
meslek edindirme atölyelerinin açılmasına
destek olma, okullara bilgisayar laboratuvarları
kurulması, organik tarım eğitimine destek
olma ve buna benzer pek çok projeyi hayata
geçiriyorlar. İşin en güzel kısmı ise bu projelerin sunulmasından, hayata geçirilmesine
kadar HENKEL çalışanlarmm da çeşitli roller
üstlenmiş olması. HENKEL sonuç olarak, kendini sürdürülebilirliğe ürünlerinin yanı sıra, hem
kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hem de
gönüllü çalışanları ile adamış bulunuyor.

MAERSK Llf'JI;: çevRE
KORUMA BiLiNCi
MAERSK LINE olarak, çevreye olan hassas yaklaşımınız sonucunda geliştirdiğiniz
uygulamalarınızı içeren çevre yönetimi
politikalarınızdan ve öne çıkan emsal çalışmalarınızdan (Çevre Koruma
Girişimi'nden) bahsedebilir misiniz?
MAERSK LINE, olarak çevreyi korumanın
temel bir-görev olduğunu düşünüyoruz. Kuzey
Amerika'nın bah kıyılarındaki limanlarında
daha temiz bir yakıt kullanma konusundaki
"Çevre Koruma Girişimi" kapsamında bir
dönüm noktasını daha yaşadık. Uygulamada 1600. gemiye ulaşhk. 2006'da program
başladıktan beri 111 gemi daha programa kahldı.
Bu girişim ile California' da Los Angeles, Oakland; Washington' da Takoma ve Kanada' da
Vancouver' a uğrayan gemilerin yol açtığı hava
karbon emisyonunu 2.400 tonun üzerinde
azalttığımızı söyleyebiliriz. Ayrıca partiküler
madde de yıllık % 86, sülfür oksitte % 95, nitrojen oksitte ise % 12 azalma sağlandı.
MAERSK LINE'ın inovasyon, çevre ve güvenlik konularındaki öncü rolü üzerine bir
değerlendirme alabilir miyiz?
Dünyanın

en büyük konteyner gemilerine
sahip olan MAERSK LINE'ın sahip olduğu tüm
konteyner gemileri en son güvenlik ve çevre
standartlarına sahiptir. Öreneğin, geminin su
üstünde kalan kısmı çevre dostu silikon boyalarla boyanarak su direnci düşürüldüğü gibi bu
sayede geminin yıllık yakıt tüketiminde de 1,200
TON tasarruf sağlanmaktadır.
Deniz ortamını ve canlılarını korumak için
hangi önlemleri alıyorsunuz?

METİN SAMİ EVREN

MAERSK LINE MARKETiNG & COMMUNICATION MANAGER

Genel politikamız gereği MAERSK LINE kendi
ve işlettiği gemilerde kesinlikle doğaya zarar
verecek atık su atımına izin vermemektedir.
Yalnızca organik olmak kaydıyla buna izin verilmektedir. Bu bağlamda çevreye zarar verecek
atıkların yok edilmesi hususunda 2007 yılında
başlathğımız bir çalışmamız mevcut. Bildiğiniz
üzere atıklar bertaraf edilmek üzere liman idarelerine verilmektedir. Tedarikçimiz olan limanlara
bu konuda bir yaptırım uygulamaya başladık.
Geliştirdiğimiz sistemle her limanın "ATIK
ELLEÇLEME PERFORMANSI"nı hesaplıyoruz
ve her limandan belli bir oranı tutturmasını
istiyoruz.
Çevreye duyarlılığın ilk adımın gemi inşasının
ve tasarımının olduğunu biliyoruz. Bu alanda
yakıt tüketimini ve karbon emisyonunu azaltmak için gerçekleştirdiğiniz çalışmalar nelerdir?
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MAERSK LINE bu konuda da konteyner gemi
taşımacılığında olduğu gibi öncülük etmektedir.
2007 yılında dünyanın en büyük gemisi olan
PS - CLASS "EMMA MAERSK" tipi gemileri
servise soktuk. 15.500 TEU taşıma kapasitesine
sahip olan bu gemiler, o dönemde kimsenin
hayal edemeyeceği, yüzemez, yüzse bile mevcut
limanlarda operasyon yapamaz denilen gemilerdi. Şimdi ise çıtayı bir kademe daha yüksellttik. Geçtiğimiz aylarda 10 adet TRIPLE - E
tipi 18.000 TEU kapasiteli gemilerin siparişini
verdik. Bu gemilerde kullanılan teknoloji ve
teknik donanım ile EMMA MAERSK' e göre
% 16'lık bir oranla çok daha büyük bir kapasiteye ulaşabilecek ve konteyner başına %50'lik bir
oranla C02 salım oranımızı indirmiş olacağız.
Ayrıca bu gemilerle diğer gemilere göre % 36'lık
bir oranda daha düşük bir yakıt tüketimi
sağlayacağız. Bu büyük projemize ek olarak da
mevcut gemilerimizde de dizayn çalışmaları
sürmektedir. Su yüzeyinde daha efektif olarak
yol alabilmeleri için gemilerimizin pervane,
bulp (dalgakıran) ve gövde üzerinde ufak
değişiklikler yapılmaktadır. TRIPLE - E tipi
gemiler düşük hızda seyretmek için tasarlanmış
ve optimize edilmiş olup, benzersiz gövde
tasarımı, enerji tasarruflu motor ve egzos sistemi
ile enerji verimliliğinde ön plana çıkmaktadır.
TRIPLE - E tipi gemiler % 16'lık bir oranla PS
- CLASS tipi gemilere göre çok daha büyük bir
taşıma kapasitesine sahiptir. Bu tasarım ile ölçek
ekonomisinden büyük ölçüde yararlanılır. PS
- CLASS tipi gemiler "V" şeklinde tasarlanmış
olup, TRIPLE - E tipi gemiler "U" şeklinde
tasarlanmış ve optimize edilmiştir. Dolayısıyla,
TRIPLE- E tipi gemiler daha büyük bir hacme
sahiptir ve bu da daha fazla konteyner taşımasını
beraberinde getirmektedir.
EMMA MAERSK gemisi kapasitesiyle dünyanın
en büyük konteyner gemisi unvanını elinde bu48
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lunduruyor. Ödüllü EMMA MAERSK'ü teknik
ve çevreci özellikleri nelerdir?
397 metre uzunluğunda ve 56 metre genişliğinde
olan EMMA MAERSK' ün ana motorunun
109.000 beygir gücü ve 11.000 TEU'luk bir
yük taşıma kapasitesi vardır. Soğutmalı konteyner üniteleri içinse 1.000 adet priz vardır. Bu
PS sınıfı gemi ileri teknolojiyi temsil eder ve
şimdiye kadar denize indirilen en çevre dostu
konteyner gemilerinden birisi olma özelliğini
korur. MAERSK LINE'ın modern konteyner
gemi filolarının bir üyesi olan EMMA MAERSK,
global deniz ticaretinde yeni standartlar belirleyecek olup müşterilerimiz için yeni fırsatlar
oluşturmaktadır. Rakamlarla EMMA MAERSK' e
değinecek olursak;
•
Bir PS-sınıfı geminin beygir gücü 1.156
binek arabasınınkine eşittir.
•
Bir PS-sınıfı gemi, her ton başına 1 KWH
güç kullanarak 66 kilometre yol alır.
•
Bir PS-sınıfı geminin çıpası, beş erişkin
Afrikalı file eşdeğer olan 29 TON ağırlığındadır.
•
Bir PS-sınıfı gemi, her yıl yaklaşık 170.000
deniz mili seyahat eder. Bu, dünya çevresinde 7.5
tura eşittir. (1 deniz mili = 1.7 kilometre)
•
Bir PS-sınıfı gemi, 11.000 TEU konteyner
taşıyabilir. Bu, 71 kilometre uzunluğunda bir
trene eşittir. Bir PS-sınıfı geminin barınma
bölümü ve köprüsü, birlikte, on iki katlı bir bina
yüksekliğindedir.

Bir PS-sınıfı gemide, su kesiminin altında
kullanılan daha çevre dostu silikon boya yılda
tahminen 1.200 TON yakıt tasarrufu sağlayacak
şekilde hızlandırıcı bir etki oluşturur.
•
Bir PS-sınıfı gemide 40.000 metreden
fazla tesisat borusu vardır. Bunları uc uca dizer
ve yanında koşarsanız, nerede ise bir maraton
koşmuş olursunuz.
•
Bir PS-sınıfı gemide ana motor gücünün
%lO'una kadar tasarruf sağlayan bir atık ısı geri
•

kazanım

sistemi vardır. Bu, 5.000 Avrupa hanesinin ortalama yıllık elektrik tüketimine eşittir.
Gemi üretiminizin dışında konteyner üretimi konusunda da çevresel anlamda gelişmeler var mı?

Evet bu konuda da çalışmalarımız mevcut. Bildiğiniz üzere konteyner ünitesinin
tabanı tahtadır. Son zamanlarda zor büyüyen
ağaçlar yerine kısa zamanda büyüyen bambu
ağaçları kullanılmaya başlandı. Ayrıca 53 FT
uzunluğundaki konteyner tipleri geliştirilerek
bir seferde daha fazla yük taşıması sağlandı.
Soğutmalı "REEFER" konteyner ile yaptığımız
çalışmaların sonucunda konteynerlerde enerji kullanım verimliliği arttırıldı. Mesala 2008
yılından beri mevcut soğutmalı konteyner
havuzumuzdaki 200.000 soğutmalı konteyner
"QUEST" tipi dediğimiz ekonomik konteynerlere çevrildi ve bu sayede karbon salımında
yaklaşık 325.000 TON tasarruf elde edildi.

ve hava taşıma modlarına göre, gıdaların çok
daha uzun mesafelerde ve çok daha az maliyetli
bir şekilde taşımalarını gerçekleştirebiliyoruz.
Örneğin, çiçek taşımalarında teslimata kadar
çiçekleri soğuk ortamda muhafaza ederek
çiçeklerin taze kalmasını sağlayabiliyoruz.
Bunun gibi birçok çözümle müşterilere çevre
açısından daha az emisyonla ve maliyetler
açısından çok daha uzun mesafelerde çok daha
avantajlı tercih imkanları sunabiliyoruz. Bu biraz
da bireylerin tercihlerine bağlı olarak değişkenlik
gösterebilen bir durum. Aslına bakarsanız basit
bir karşılaştırma ile konuyu daha da ~aşılabilir
hale getirebiliriz. Hong Kong' dan Rotterdam' a
bir çift ayakkabının denizyolu ile kattettiği mesafe 18.600 km ve bu yolculuktaki karbon emisyonu 100 gramdır. Bu bir çift ayakkabıyı evinden mağazaya almak için aracıyla 20 km yapan
birinin neden olmuş olduğu karbon emisyonu
ise 1.800 gramdır.

Üstlenmiş olduğunuz çevreyi koruma görevi

MAERSK gibi bir dünya devinin günlük
aktivitelerine nasıl etki eder? MAERSK
müşterilerini bu tür çevreci fikirlere ve uygulamalara dahil etmek zor oluyor mu?

MAERSK LINE olarak tüm süreçlerimizi
ölçülebilir hale getirerek bu konuda da tam
şeffaflık sağlamayı hedefliyoruz. MAERSK
LINE, geçtiğimiz yıl 31.6 MİLYON TON karbon
salımında bulunmuştur. Bu rakama baktığınızda
iyileştirme potansiyelinin olduğunu görebiliyorsunuz. Denizyolu konteyner taşımacılığı,
diğer taşıma modları ile karşılaştırıldığında
uzun mesafelerde yüksek taşıma kapasitesi
ile enerji veriminin en yüksek olduğu taşıma
modudur. MAERSK LINE olarak, özel ayarlı
soğutmalı konteyner çözümlerimiz ile özellikle
gıda taşımalarında da gıdaları bozulmadan kara
LOGISTICAL
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MAVİ DENİZ, YEŞİL BİLİNÇ!
Globalleşen dünyamızda ulaşım

her geçen
gün daha da önemli bir yere sahip olmuştur.
Ülkeler ve kıtalar arası ulaşımda düşük maliyetli olması nedeni ile tercih sebebi olan deniz
taşımacılığı;birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.Bu sorunların en önemlisi taşımacılık
sonucunda oluşan" deniz kirliliği" <lir.Deniz
kirliliği günümüzde oldukça önemli boyutlara ulaşarak denizci ülkelerin yanı sıra, tüm
toplumları ilgilendiren bir konu haline gelmiştir.
Deniz taşımacılığı ve taşımacılıktan doğmuş
atıklar denizlerdeki toplam kirliliğin %20sini
oluşturmaktadır.

da petrol maddelerine rastlanması bu sorunun
bölgesel degil,ne kadar genis bir cografyada
karsımıza cıktıgını gösterir.
Petrol bileşiklerinin deniz suyuna ulaşması
genellikle üç şekilde gerçekleşir:
1. İnsan tarafından suya bırakılan veya kaza
sonucu denize dökülen petrol bileşikleri.
2- Bizzat deniz organizmaları tarafından fizyolojik olarak üretilen kimyasal maddeler.
3- Doğal olarak deniz dibinden su içerisine
fışkıran petrol ürünleri.
Bugün dünyanın en tehlikeli boğazı olarak
görülen İstanbul Boğazı, Batının doyumsuz pazarlarına Orta Asya' dan ham petrol
taşıyacak büyük tankerlerin sayısındaki ani
artışla karşı karşıyadır.

Petrol ve Deniz

Kirliliği

Petrolün üretilmesi,

işlenmesi, taşınması

ve
kullanılması aşamalarında çevre kirliliği ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca,petrol üretiminin, denizden
üretim sürecinde,karadan üretiminde olduğu
gibi, sızmalar ve petrol platformlarında meydana
gelen çeşitli kazalar sonucu ile de deniz kirliliği
meydana gelmekte ... Dünya üzerindeki sularda

Montrö Antlaşması ile Türkiye'nin Boğazlar
bölgesindeki tam egemenliği kabul edilmekle
birlikte daha önceki Lozan Antlaşmasında
olduğu gibi 'Ticaret Gemileri için Serbest Geçiş
ilkesi' muhafaza edilmektedir. Antlaşmanın
imzalandığı 1936 yılında boğazlardan günde 17,
yılda 6200 gemi geçerken bugün bu sayıların çok
üstüne çıkılmış ve kritik boyutlara ulaşmış trafik
hacmi bu boyutu ile yalnızca deniz çevresini
değil İstanbul halkının yaşamını da tehdit edecek
hale gelmiştir.
İstanbul Boğazı'ndan yılda 50 000 den fazla
gemi geçmektedir. Bu gemilerin Sbinden fazlası
tankerdir.
Boğazlardan

geçen gemilerden toplanan 30 bin
ton petrol, geri dönüşüm projesiyle ekonomiye
15 milyon TL kazandıracak.

f

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak
şirketlerinden

Enerji AŞ, gemilerden toplanan
petrol türevi atıkların ekonomiye kazandırılması
için bir proje geliştirdi. İhale aşamasına gelinen
proje kapsamında, bir yılda toplanan 30 bin ton
petrol türevi atık ile yılda 7 bin 500 ton asfalt
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üretimi yapılması planlanıyor. Projede kurulacak
atık işleme tesisinde aynı zamanda belediyenin ihtiyaç duyduğu asfalt ürünleri ve elektrik
enerjisinin elde edilmesi de mümkün olacak.
Türkiye' de gemi ahklarından ilk kez asfalt üretimi yapılacağım bildiren İstanbul Büyükşehir
Belediyesi yetkilileri, söz konusu projeye 2011
yılında start verileceğini ve 2014 yılında projenin
tamamlanacağım belirtti.
Şu noktada deniz ulaşımı ve deniz kazaları

BU GÖRDÜGÜNÜZ BİR GEMİ!
Belçika' da bulunan Vincent Callebaut
Mimarlık firmasının yürüttüğü proje ile bakın
ne

amaçlanıyor.

Resimde görünen bu mimari yapı su kirliliği
problemine bir cevaptır. Mimariyi yeşille
buluşturan bu geminin adı Physalia. Belçika' da
bulunan Vincent Callebaut Mimarlık firmasının
yürüttüğü proje ile Avrupa nehirlerinde kirliliğe

sonucunda oluşan kirlenmeleri önleyebilmek
için yetkililerin her türlü önlem, müdahale ve
kontrol konularındaki eksikliklerini giderecek
düzenlemeleri süratle hayata geçirmeleri büyük
önem arz etmektedir. Bu konularla ilgili olarak
son yıllarda önemli adımlar ahlmıştır. Bütün bu
çabalara rağmen Marmara ve Boğazlardaki gemi
trafiğinin yeterince denetlenebildiğini söylememiz mümkün gözükmüyor.

son vermek amaçlanıyor.
tekne yarı bina olan Physalia tümüyle çevreci bir mimari. Belçikalı mimar Vincent Callebaut
tarafından tasarlanan devasa alüminyum konsept, Avrupa'nın nehirlerini dolaşacak ve kirli
suları içilebilir hale getirecek. Aynı zamanda,
gemi kullandığından daha fazla elektrik üretiyor.
Pysalia'yı, özellikle su kirliliğine karşı dikkat çekmek için yaratmış Callebaut. Dünyada bir milyardan fazla insanın içme suyu
bulamadığını düşünürsek, bu hiç de gözden
kaçacak bir proje değil.

Yarı
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İSTANBUL' DAN DÖNÜNCE
KARAR VERDİ
Projeyle ilgili fikirler, Callebaut'nun aklına
2009' da İstanbul' da gerçekleşen Dünya Su
Forumu'nun ardından gelmiş. Çünkü forumda
yapılan açıklamalara göre, 2030 yılında susuzluk
dünyanın yarısını etkileyecek. Bu yüzden Physalia, eğlence gemisi gibi görünen ama aslında su

kaynaklarının

verimli kullanılabilmesini
mimari bir prototip. Physalia, geçtiği
nehirlerdeki zararlı alıkları temizleyecek.
Hatta kimyasal tarım ilaçlarının etkilerini bile
sıfırlayacak. Ren ve Tuna nehirleri üzerindeki su
yollarında toplu ulaşım kullanımının artmasını
sağlayacak. Tüm bunları kendi enerjisini yüzde
100 oranında kendisi üreterek gerçekleştirecek.
sağlayacak

DİCLE ' DE YÜZECEK
Başta

Tuna ile Volga nehirlerinde, sonrasında
Ren ile İspanya'nın en büyük nehirlerinden Guadalquivir, Fırat ve Dicle nehirleri arasında yol
alacak Physilia. Sıfır karbon emisyonu prensibiyle çalışan, yenilenebilen enerji üreten geminin
tavanında solar hücreler olacak. Zemininde
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lise hidro tribünler bulunacak. Çelik gövdesi
alüminyumla kaplanacak ve en üstü de gümüşle
giydirilecek.
Mimar Callebaut, Physilia'yı şöyle tanımlıyor:
"O, kendi çevresine tepki veren bir ekosistem.
Fauna ve floranın çeşitliliğini şehirlerin ortasına
davet eden doğanın bir parçası."

BU YÜZEN EKOSİSTEMİN İÇİNDE
NELER VAR?
Physilia'nın

içinde dört farklı bahçe olacak: Su,
ateş, hava ve toprak bahçeleri. Her birinin dekorasyonu ve amacı farklı.
Physilia aynı zamanda yüzen bir gece kulübü

ve yüzen bir kütüphane olarak da hizmek
verecek. İlk kez 2015 yılında sularda salınmaya
başlayacak Physilia, dünyanın geleceğindeki
ulaşım araçlarının bir simgesi olacak aynı zamanda.
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YEŞİL ÇEVRE YEŞİL LOJİSTİK
VE SÜRDÜREBİLİRLİK

DR. UYGAR ÖZESMİ
GREENPEACE AKDENiZ GENEL DiREKTÖRÜ

Dünyanın vardığı son noktada ekosistemlerin çöküşü gibi çok önemli bir sorunla karşı
karşıyayız. Bunu başlatan veya hızlandıran
etmenler sizce neler olabilir? Gerek kamu
gerek özel sektör veya bireysel olarak bizler
bu sorumluluğu ve bu sorumluluğun bilincini
taşıyabiliyor muyuz, gereklerini yerine getirebiliyor muyuz?

Gerçekten de dünyanın vardığı son noktada
bütün ekosistemlerin çöküşüne tanık oluyoruz.
Bunun temel nedenleri, insanların bitmez tükenmez iştahları ve insanların bu çerçevede
sürekli daha fazlasını isteyerek hem tüketim
olarak hem de nüfus olarak büyüyerek dünyaya
yayılmalarıdır. Bunu da gerçekleştirirken özel54
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likle de enerji alanında çok fazla fosil yakıtları
kullanarak atmosfere sera gazları yaymaları
doğaya zarar veren ana etkenlerden birisi. Buna
ek olarak sera gazı salımı endüstriyel sistemlerimizin, ormansızlaştırmalarımızın, tarım
alanlarını azaltrnamızın ve diğer ekonomik
etkinliklerimizle yüksek oranlarda gerçekleşiyor.
Atmosfer dediğimiz o incecik zar esasında bizim
saldığımız bu sera gazları yüzünden kirleniyor
ve bunun sonucunda da yeryüzünün sıcaklıkları
her geçen gün artıyor. Şu anda ısınma 0.8 OC
kadar artmış durumda ve süreç bu şekilde
devam ettiği sürece ısınma 2 OC'yi bulacaktır.
Bu da verimli tarım ovalarımızın sular altında
kalması, çölleşme, afetler, seller, fırtınalar gibi
felaketlerin oluşmasına neden olacağı için insan
yaşamını tehlikeye sokacaktır. Şu anda bile insanlar karasal alanların % 36'lık kısmınını tarım
arazisi olarak kullanıyor ve inanın başka bir yer
kalmadı. Nitekim insanların ekonomik etkinlikleri ve yeryüzündeki genişlemeleri sonucunda
ekosistemler çökmüş oluyor. Bütün bunları
göz önüne aldığımızda, kamu ve özel sektörün
yeterli düzeyde önlemler aldığını söyleyemeyiz.
Bireyler de her ne kadar sorumluluk sahibi olsalar da bu sistem içerisinde yapabilecekleri sınırlı
kalıyor. Kamu sektörünün ve özel sektörün
gerekli olan değişiklikleri yapmadan bireylerden
beklentilerde bulunmaları haksızlık olur.
Yeşil

çevre, yeşil lojistik, yeşil tedarik zincirleri ve hatta yeşil üretim .. bu kavramların
ortaya çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kimi işletme bu kavramlara pazarlama ve
rekabette kullanacağı bir enstrüman olarak
yaklaşmakta, kimi işletme de bunu kalite,
çevre ve KSS odaklı bir yaklaşım içerisinde
· ele alarak bunu bir yönetim felsefesi olarak
uygulamaktadır. İşletmelerin bu tutumlarını
nasıl değerlendiryorsunuz? İşletmelerin elde
ettiği sonuçlar size gerçekçi geliyor mu?

Bu kavramların ortaya çıkması gerçekten çok
olumlu bulduğum bir gelişme. Çünkü biz
bunları yapmadan, yani bu faaliyetleri doğayla
dost hale getirmeden dünyadaki bu korkunç
gidişah değiştirmemize ve önlememize imkan
yok. Dolayısıyla yeşil lojistik dediğimizde,
sürecin her adımında mutlaka fosil yakıtlardan
kurtulup, elektrikli ve raylı sistemlerin çok
daha ileri düzeyde kullanılması gerekiyor. Tabii
ki, bu elektriği kömürlü termik santallerden
ve nükleer santrallerden karşılıyorsak, bunun
hiç bir anlamı yok. Elektriğin yenilenebilir
enerji kaynaklarından üretilmesi gerekiyor.
Ayrıca yapılması gereken öncelikli konu,
optimizasyon ve verimlilik arhşı sağlamak.
Onun dışında yeşil tedarik zincileri de oldukça önemli bir kavram. Örneğin, üretimde
kullandığınız yağı Endonezya' daki yağmur
ormanlarının yok edilmesiyle elde edilen
palın yağı plantasyonlarından sağlıyorsanız,
ormansızlaşmaya

ve buna bağlı olarak karbon
salımına neden oluyorsunuz demektir. Aynı
şekilde tedarik zincirinde hayvanları soya
fasulyesi ve mısırla besliyorsanız ve bunları da
yağmur ormanlarının yok edilmesiyle açılmış
tarım alanlarında yetiştirip, sonra bunu yine
okyanus ötesine koca gemilerle mazot yakarak
ulaşhrıyorsanız tabii ki, bu yaklaşım kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Yine üretimde toksik
maddeler kullanıyorsanız ya da doğaya zarar
veren madencilik yöntemleriyle elde ettiğiniz bu
hammaddeleri yine çevreyi zehirleyen maddeleri
salarak üretiyorsanız, bu da kabul edilebilir bir
yaklaşım değil. Dolayısıyla endüstriyelleşmede

ve tedarik zincirlerinde çok vakit kaybetmeden
"yeşillenmeye" ihtiyacımız var.
Tüketim alışkanlıkları ve tercihlerine yönelik,
tüketicilerin daha çevreci olan üretim modellerini tercih etmesi yönünde bir yönlendirme
çalışması yapılabilir mi?

Bireysel anlamda da hepimizin üzerimize çok
büyük bir sorumluluk düşüyor kuşkusuz. Hem
tüketim alışkanlıklarımızı değiştirip hem de
tasarruf yaparak çevreye zarar veren tüm etkinliklerden kaçınarak tercihlerimizle sektörlere
yön veren bir davranış tarzı içerisinde olmalıyız.
Çevreye zarar veren ürünleri ve servisleri de
sahn almayarak veya tercih etmeyerek sistemi
değiştirmeye yönelik bir yaklaşım içerisinde
olmalıyız. Aslında bu başlı başına yeterli değil.
Sistemin değişebilmesi için bireylerin esas
yapması gereken şey; politik anlamda da bir
güç sahibi olan her bireyin, sistemin dönüşmesi,
kuralların doğru konulması ve tüm tarafların bu
kurallar çerçevesinde aynı koşulların ve kriterlerin alhnda çalışmasını sağlayacak bir zeminin
oluşturulması için mücadele etmesi gerekiyor. Esasında bireylerden beklediğimiz sadece
tasarruflu yaklaşımlarda ve yeşil seçimelerde
bulunmaları değil, aktif birer vatandaş olarak
gerekli olan siyasi mücadelenin içerisinde yer
alarak doğaya dost uygulamaların birer "norm"
halini almasını sağlamaktır. Bu doğrultuda
siyasal mücadeleyi de desteklemeleri gerekmektedir. Bu mücadelede bireylerin Greenpeace gibi
STK'ları maddi ve manevi desteklemeleri de son
derece önemlidir.
Sizden ulaştırma ve lojistik sektörünün gidişatı
ve genel durumu üzerine bir değerlendirme
alabilir miyim?
Ulaşhrma

ve lojistik sektörlerinde
söyleyebileceğim en önemli husus, bu sektörün
kendi içinde gerekli standarları oluşturarak karbondan kurtulması gerektiğidir. Karbondioksit
ve diğer sera gazları salımlarını en aza indirecek
veya tamamen bitirecek önlemlerin alınması
gerekiyor. Bunun için çok ciddi bir optimizasyon ve konsolidasyon çalışması ile ulaşhrma
ve taşımanın gereklerini uzak mesafelerden kısa
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mesafelere dönüştürmek gerekiyor. Özellikle
yerel tedarik sistemlerinin oluşturulması ve uzun
mesafelerin en aza indirgenmesi sağlanmalıdır.
Ulaştırmada ise bireysel taşımadan ziyade
toplu taşımaya yönelik adımlar acilen ahlmadır.
Büyük salımlara neden olacak tek tek taşımaların
yerine, toplu taşımalara yönelik çalışmalar
yapılmalıdır. Bunun yanı sıra ulaştırma ve
lojistik sektörlerinin de toksik kimyasallardan da uzak durması gerekmektedir. Bu tür
kimyasalların taşınmasını üstlenmeme gibi bir
yaklaşımın benimsenmesi de son derece önemli.
Konuşmalarınızdan

takip edebildiğim
kadarıyla bir enerji (d)evriminden söz ediyorsunuz, nedir bu (d)evrim? Bunun ayrıca,
tüm özel sektörlerin nezdinde (d)evrim olarak
uygulanması mümkün olabilir mi?
Greenpeace'in ortaya koyduğu çözümlerden biri de "Enerji (D)evrimi", "Türkiye
için Sürdürülebilir Enerji Yol Haritası". Enerji (D)evrimi ile birlikte "Türkiye için 2050
yılına kadar enerji talebini karşılayacak ne
tür adımlar atılmalı?" bunun planını yaphk.
Henüz Enerji Bakanlığı bile böyle bir çalışma
gerçekleştiremedi veya keyfi uygulama ve
politikaları devam ettirebilmek için böyle
bir çalışma yapmaya yanaşmıyor. Enerji (O)
evrimi son derece gerçekçi ve bilimsel bir
çalışma. Aynı zamanda, 2050'ye kadar karbon
salımlarını nasıl düşürebileceğimizi ve enerji
arzını nasıl sağlayabileceğimizi gösterebilecek
bir senaryo. Ulaştırma ve lojistik sektörleri
de senaryo kapsamındaki önemli konulardan
birisi. Buna devrim diyoruz; ama, aynı zamanda da bir evrim, bir dönüşüm. Temelde
verimliliğin arthrılmasını ve fosil yakıtlardan
uzaklaşılmasını öneriyoruz. Bunun için de
bu verimlilik arhşında halihazırdaki mevcut
teknolojilerin devreye girmesi de son derece
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önemli. Örneğin hem karayolu hem de demiryolu taşımacılığında yenilebilir enerji kaynaklarına
yönelerek, elektrikli veya hybrid motorların
kullanımının arthrılması sağlanmaldır. "Biz
bugünden yarına kadar petrol kullanmayacağız"
demiyoruz; ama, petrol kullanımının çok ciddi
bir biçimde düşürülmesi şart. İşin güzel yanı bu
hem mümkün, hem de ucuz.
Dünyadaki emsal çalışmaların, kampanyaların,
oluşumların ve örgütlenmelerin ülkemizde
ne kadarının uygulama alanı bulabildiğini
düşünüyorsunuz? Sizce öne çıkanları hangileridir? Bu bağlamda Greenpeace'in misyonu
nedir? Bilimsel ve teknolojik anlamda yeni
araştırmalar, AR- GE uygulamaları, stratejik iş
birlikleri ve yaşayan örnekleri söz konusu mu?
Greenpeace'in yapmış olduğu çalışmalar ve
düzenlemiş olduğu kampanyalar toplumsal
dönüşüme zemin hazırlamak açısından son derece önemli. Greenpeace'in özellikle önümüzdeki
10 yıl içerisindeki hedefi, ülkemizde yeni kömürlü termik santrallerin kurulmaması ve sadece
mevcut termik santrallerin de iyileştirilmesi
(verimliliklerinin arttırılması), nükleer enerji
santralinin ülkemizde asla kurulmaması ve biraz
önce de bahsettiğimiz Enerji (O )evrimi senaryosunun hayata geçirilmesi. Bunların haricinde
denizlerin korunması için, deniz rezervleri
oluşturarak buradaki balıkçılığın gelişmesi
ve ekosistemin korunması için çalışmalarımız
devam etmektedir. Sürdürülebilir balıkçılık
politikalarının ülkemizde etkin bir şekilde
uygulanıyor hale gelmesini hedeflemekteyiz. AR
- GE uygulamaları alanında ise Greenpeace'in
bir takım işbirlikleri söz konusu. Özellikle
ulaşım sektöründe tamamen doğa dostu araç
tasarımı konusunda Almanya' da çalışmalarımız
oldu. Onun dışında Greenpeace olarak,
"Green Freeze" adlı soğutucu bir ünitenin hem

geliştirme hem de taruhm süreçlerinde yer alarak
ozon tabakasına ve küresel ısınmaya da neden
olmayan soğutma sistemlerinin tüm dünyada
yaygınlaşması için çalışmalarımız oldu ve bu tür
çalışmalarımız olmaya da devam edecek.
Düşük

karbon ekonomisine geçiş sürecindeki
gelişmeleri ve AB tarafından uygulanagelen
çalışmaları ve fonları yeterli düzeyde görüyor
musunuz?
Türkiye' de kesinlikle "düşük karbon
ekonomisi" ne geçilmesi gerekmektedir. Bu
geçişi sağlamazsak, rekabet gücümüzü tamamen kaybedeceğimiz gibi, ekonomimiz de
bundan çok ciddi bir zarar görecektir. Bu geçişte
AB Entegrasyonu'nun önemli bir katkısının
olacağını düşünüyorum. AB Entegrasyonu'nun,
2020'ye kadar bütün yenilebilir enerji
kaynaklarının oranını %20'ye çıkarma yönünde
bir hedefi var. Bu hedefe ulaşmakta barajlar ve
hidroelektrik kullanımı söz konusu değil, rüzgar
enerjisinden ve güneş panelleri ile jeotermal enerjiden yararlanmak söz konusu. Bu bağlamda,
Türkiye'ninde çok güçlü bir yenilebilir enerjiye
geçiş politikası uygulamaya koyarak, bütün iletim hatlarında ve sektörlerde verimlilik arhşına
giderek düşük karbon ekonomisine geçmesi
gerekiyor. "Akıllı Şebekeleri" devreye sokması
gerekiyor. Aksi takdirde, bundan ülke ekonomisinin zarar görecektir. Aslına bakarsanız ülkemiz
küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek
olan alanlardan birisi olacakhr. Bu demektir ki,
bütün Akdeniz ve Ege kuşağı çöle dönüşecek,
Kuzeydoğu Anadolu ise yağmurların ve sellerin
etkisiyle yaşanmaz hale gelecektir. Bu da gösteriyor ki, Türkiye'nin sadece ekonomik endişelerle
değil, gelecek nesillerin devamı için de önlemlerini alması son derece önemlidir.
3. Köprü ve

güzergahı hakkında

ne

düşünüyorsunuz?

3. Köprü ile ne gibi

girişimlerde bulundunuz/bulanacaksınız?

Greenpeace'in 3. Köprü konusunda duruşu
son derece net. İstanbul' un üçüncü bir köprüye
ihtiyacı yok. 3. Köprü sadece ve sadece daha
fazla sera gazı salımına ve ulaşhrmada yine
lastik ve petrole saplanhya neden olacak yapısal
elemanlardan birisi olacaktır. Bizim artık
yapısal olarak gelecek planlarımızı, ulaştırma
ve lojistik sektörünü dekarbonize edecek, sera
gazı salımlarına neden olmayacak bir güzergaha sokmamız gerekiyor. Bu güzergah ise
3. Köprü' den geçmiyor. Bu güzergah toplu
taşıma sistemlerinin yaygınlaşmasından, daha
az karbon salımlarına neden olacak hatta yenilebilir enerjiden gelen, tamamen raylı sistemlerine geçişten ve mecbur kaldığımız karayolu
taşımacılığını ise elektrikli ve hybrid motorlu
araçlarla gerçekleştirmekten geçmektedir. Bizim öncelikli olarak optimizasyon ve verimlilik
çalışmaları yapmamız, daha sonrasında ise
yenilebilir enerjiye geçişe yönelik çalışmaları
yapmamız gerekmektedir. Bu şekilde altyapı
yatırımlarımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu
altyapı yatırımları içerisinde 3. Köprü'ye para
yatırmak, geleceğimizden çalmak anlamına gelir.
Günümüzde Bio - Diesel yakıt üretimi ve tüketimi tartışmaları karışımıza çıkmakta. Sizin bu
konudaki görüşleriniz nelerdir?
Son olarak bio-diesel üretimine geldiğimiz takdirde şunu rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki, bio
- diesel üretimi atık yağlardan karşılanıyorsa,
bu yağlar tarım alanlarında üretilmiyorsa yani
ikincil olan ahk yağlardan üretiliyorsa bunun
hiçbir sakıncası yok. Ancak, bio - diesel üretimini gıda üretebileceğimiz tarımsal alanlarda
mesala Amazonlar' da hatta Afrika' da yetiştirip
sonra bunu Türkiye gibi 3. ülkelere ihraç eder ve
buralarda yakmaya kalkarsak, bunun sürdürülebilir ve yeşil hiçbir yam yok. Tam aksine, bunun
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karbon ayak izinin normal yakıtlardan daha
yüksek olduğuna ilişkin çeşitli bilimsel veriler
var. Amerika'nın ortasında mısır yetiştirir, bu
mısırdan da bio-etanol üretir, bunu benzine
karıştırır ve burada yakarsanız bunun içerisinde
yer alan etanolün içermiş olduğu üretimindeki karbon miktarı bunun yerine yakacağınız
benzinden dqha fazla olabilir. Üstelik, o mısırla
beslenebilecek insanların boğazından da çalmış
olursunuz. Ancak, çok akıllı bir enerji
politikasıyla, uzun mesafeler taşımadan ve
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sadece yerel olarak kooperatifler vasıtasıyla
bir havzada tarımsal ahklardan ürettiğiniz
bio--diesel yakıtları tarımsal makinelerde mazot
yerine kullanırsanız, bu anlaşılabilir. Bio--diesel üretimini gıda üretebileceğiniz alanlarda
değil de, tarımsal atıklardan ya da ikincil olarak
kullanılmış atık yağlardan karşılanıyorsa bunda
karşı çıkılacak bir şey bulunamaz. Dolayısıyla bu
konuda son derece temkinli olmak gerekirken,
bio-diesel yakıtların nerede ve nasıl üretildiğine
dikkat etmek gerekir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN
SORUMLULUK ALMA

"Kurumsal ve Sosyal Sorumluluk"
EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı tarafından
yirmi yılı aşkın bir süredir yönetim aracı olarak
kullanılan mükemmellik modeli ülkemizde de
uygulanıyor. Bu model, KalDer'in öncülüğü ve
rehberliğinde sektör ve büyüklük farkı gözetmeksizin her kurum ve kuruluş tarafından uygulanabiliyor. Mükemmellik modelinin 2010 yılında
değişikliğe uğrayan yeni düzenlemesinde önemli
açılımlardan birisi olarak "sürdürülebilirlik"
kavramı da modele kahldı.
"Sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alma" mükemmelliğin temel kavramları
arasında yer aldı. Kavram tanımlanırken
mükemmel kuruluşların kültürlerinin özünü;
etik anlayış, açıkça tanımlanmış değerler ve
kurumsal davranışa ilişkin yüksek standartlar
oluşturur denilmektedir.
Kuruluşun, vizyonu ile başlayan, etik kurallar
ve kurumsal davranışlarda, kurumun geleceğine
ilişkin sağlam temeller atılması öngörülmektedir. Toplumla yararlı ilişkiler ekonomi,
doğal çevre ve toplum açısından sürdürülebilirlik dengeleri değerlendirilmektedir.
Çalışmaların, ürünlerin ve hizmetlerin kamu
sağlığına, güvenliğine ve çevreye etkilerine
özen gösterilmesi aranmaktadır. Çalışanlar
için sağlıklı ve güvenli ortamlar yaratılması
ve çalışanların da yüksek etik standartda
davranması beklenmektedir. Paydaşlarına ve
topluma karşı saydam, hesap verebilir olmanın
ötesinde, daha net yaklaşımlar beklenmektedir.
Kısa vadeli kazançlar yerine, uzun vadeli ve
sürdürülebilen rekabet gücü aranmaktadır.
Yalnızca kurumun değil, çalışanların ve diğer
paydaşların topluma katkının içinde yer almaları
istenmektedir.

HAMDİ DOGAN
KALDER YÖNETiM KURULU BAŞKANI

Mükemmel kuruluş tanımındaki bu değişim son
yılların küresel gelişmelerini dikkate aldığımızda
doğru ve yerinde bir düzenleme olmuştur.
Küresel ısınma ile tanıştık. Çevre kavramının
yöresel boyutların çok ötesinde bir etki alanını
kavradığını gözlemledik ve halen de bunu
yaşıyoruz.

2008 yılında başlayan küresel kriz, saydamlık,
hesap verebilirlik, etik olma kavramlarının
kurum değerleri olarak var olmalarının ülke
ve uluslararası düzeydeki önemlerini hahrlattı.
Daha sıkı kurallar ve koruyucu düzenleme
talepleri toplumda arttı. Pek çok ünlü kuruluş ve
hatta CEO' ların davranışları dünyayı şaşırttı.
Başarı artık sürdürülebilirlik ile kullanılan bir
kavram ile bütünleşti: "Sürdürülebilir Başarı."
Sürdürülebilir başarının ortak noktalarına
bakhğımızda;

*Çevreye duyarlılık, geri dönüşüme önem verLOGISTICAL
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me, yenilenebilir kaynak kullanımı, çalışanları
ve tedarikçileri ile bütünselleştirilmiş bir çevre
politikası,

*Etik kurallara uyan, kurumsal davranışları
dengeli ve sağlam temellere dayandırılmış
kuruluş olmak,
*Toplumsal değerlerin ve sosyal çevrenin
standartlarının yükseltilmesine katkı vermek,
*Yaratıcı ve yenilikçi ortamların gelişmesine
olanak veren katılımcı ve paylaşımcı yönetim
anlayışını uygulamak,
olarak özetleyebiliriz.
Peter DRUCKER "Sürdürülebilir başarının temelinde denge vardır" demektedir. Prof. Michael
PORTER'ın da dediği gibi "Bir şirketin hedefi
yapılan yatırıma makul ve sürdürülebilir gelir
elde etmektir. Stratejik düşüncede sürdürülebilirlik teması önemlidir."
Kurumsal ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal ve Sosyal Sorumluluk (KSS)
kavramını bir kurum veya kuruluşun gerek
kendi bünyesindeki, gerekse işletme dışındaki
paydaşlara karşı, sorumluluk bilinci ve etik
anlayışı çerçevesinde davranış ve paylaşımları
olarak tanımlayabiliriz. Osmanlılar da Vakıf
yönetimini anımsatan yeni bir yaklaşım. Pek çok
aile kuruluşumuzun günümüzde de vakıf kurarak KSS çalışmalarını yürüttüklerini görmekteyiz.
KSS kurum ve kuruluşların sürdürülebilirliğine
katkıda bulunan, rekabet gücünü arttıran önemli
bir araç olarak işlev görüyor.
Philip KOTLER, Nancy LEE ile beraber
hazırladığı "Corporate Social Responsibility"
adlı kitabında "Ürün ve hizmetlerinizi büyük
iddia ve sloganlarla satmaya çalışmanın devri
geçti. Tüketicilerin sayısız seçenek arasından
sizin markanızı tercih etmesi için çok iyi bir
neden yaratmanız gerekiyor artık." diyerek konunun önemini vurgulamaktadır.
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büyük kuruluşlarımızın yanı sıra bir çok
STK da başarılı örneklerini gördüğümüz projeler
üretiyorlar. Turkcell'in "Kardelenler", Koç
Grubu' nun "Meslek Lisesi Memleket Meselesi",
Hayrettin KARACA önderliğindeki TEMA,
merhum Türkan SAYLAN'ın Çağdaş Yaşama
Derneği 'nin projeleri hemen aklımıza ilk gelenler. Diğer yandan Sabancı Grubu'nun kuruluşu
YAKSA yıllardır Türk eğitim sistemine eserler
katıyor. Eczacıbaşı Ailesi İstanbul Kültür Sanat
Vakfı ile kültür hayatımıza katkıda bulunuyor.
Koç Ailesi önderliğinde kurulan Türk Eğitim
Vakfı binlerce gencimizin eğitimine olanak
sağladı. Bunlar kalıcı ve uzun soluklu güzel
örneklerdir. Sosyal sorumluluk bunların yanı
sıra, kalıcılık algısını kuvvetlendirmektedir.
KSS kısa vade de bir markayı desteklemek
amaçlı "sponsorluk" tan, uzun vadede
kalıcı olma ve sosyal anlayışa yakınlığı ile
ayrılmaktadır. KSS artık çeşitli organizasyonlar
ile yapılanmasını oluşturmaktadır. Bu alanda
başarılı iki STK örneği "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği" ve "Sürdürülebilir Kalkınma
Derneği" dir .
Küresel İlkeler Sözleşmesi

Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin resmi yürütücüsü
UNDP' dir. Bu, Kurumsal Sosyal Sorumluluk
kavramının da çatı modelidir. 2007 yılında
KalDer ve Koç topluluğu BM eski Genel Sekreteri
Kofi Annan'ın katıldığı organizasyonda UNDP
ile Türkiye' de büyük bir atılımı gerçekleştirdi ve
yaklaşık 70 kuruluş Küresel ilkeler Sözleşmesine
imza koydu. KalDer daha sonra "Yönetim
Kadının Hakkıdır." açılımı ile Sözleşmenin önemli bir başlığını yürütmeye açtı. Birleşmiş Milletler "Küresel İlkeler Sözleşmesi" bünyesinde
10 madde de toplanan bu kurallar, 4 ana başlıkta
gruplanmaktadır. "İnsan Hakları", "Çalışma
Koşulları",

"Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele".

Her kural evrensel bir soruna işaret etmektedir.
UNDP 2008 yılında ise Türkiye Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporunu açıkladı. Bu rapordan bazı ilginç verileri
paylaşmak isterim. Kuruluşları "Kurumsal
Sosyal Sorumluluk" alanına yönlendirmede
etkili olan insiyatifler arasında; EMAS(l), SA
8000(0.968), EFQM(0.935) ve Global Compact(0.871) puanla sıralanıyorlar. EFQM
uygulamasını ülkemizde yürüten Kalder'in
bu konuda ne kadar etkin ve önemli bir rol
oynadığı görülmektedir. Ayrıca raporun 16.
sayfasında "Küresel İlkeler Sözleşmesi" ve
"Sürdürülebilirlik" kavramlarının tanıtım
ve yaygınlaştırılmasında KalDer'in olumlu
katkıları vurgulanmaktadır. 2009 yılındaki
"Kalite Kongresi" teması da sürdürülebilirlik
üzerine olmuştur.
Raporun bir diğer bilgisi basında yer alma
içerikleri ve dağılımıdır. KSS en fazla eğitim

haberleri %37.7 ile basında yer almıştır. İkinci
sırayı ise çevre haberleri %18.2 ve üçüncü sırayı
da %12.3 ile sağlık haberleri almıştır. Sosyal
sorumluluğun kurumlarımız uygulamasındaki

yayılım

ve öncelikler eğitim, çevre, sağlık
olarak belirlenmektedir. KSS haberlerine ise
sayfalarında en fazla yer veren bir ekonomi
gazetesi olan DÜNYA gazetesi olmuştur. Daha
sonra bunu, HÜRRİYET ve SABAH gazeteleri
izlemektedir. Medyanın bu süreçte daha fazla
yer alması beklenmektedir.
EFQM modelinin "Sürdürülebilir Bir Gelecek
İçin Sorumluluk Alma "başlıklı temel kavramı
ile "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" ve "Küresel
İlkeler Sözleşmesi" ilişkisi üzerinde durduğum
yazımda, üç kavramın ortak noktası olan
"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK" ilkesinin önemini
sanırım bir kez daha fark ettik. Sürdürülebilir bir
gelecek için sorumluluk almak her kalite gönüllüsünün görevi olmalıdır.

RÖPORTAJ

HAVI LOJiSTiK ÜRÜNLERİ
YEŞİL TAŞIYORUZ

kaynakların

verimli kullanımı, tehlikeli atık
ve diğer atıkların bertarafı, hava, su, toprak
kalitesinin korunması ile ilgili mevzuatları
uygulayarak; çevre kirlenmesi ile ilgili tedbirleri almak, "Çevre Yönetim Sistemi"ni sürekli
iyileştirerek doğal hayatın dengesini korumak
çevre politikalarımızdandır. HAVI Logistics'te
her çalışanımız, çevre dostu faaliyetlere karşı
duyarlıdır ve bu davranış biçimi tüm yönetim
kademelerimiz tarafından desteklenmektedir. Çevreye olan duyarlılığımız; çevre dostu
süreçleri tercih etmemiz, doğal kaynakları bilinçli kullanmamız, hem enerji tasarrufu yapan hem
de atık yaratmayan çevre dostu üretim işlemleri
ile çalışmamız anlamına gelir.
Çevre p olitikaları kap samın da öne çıkan
trendleri ve bu politikanın b ileş enl erine
d eğinebilir misiniz?

ALTAN SEKMEN
HAVI LOJiSTiK TÜRKiYE GENEL MÜDÜRÜ

Çevreye olan hassas yaklaşımımız sonucunda geliştirdiğimiz ve uyguladığımız çevre
p olitikanızı ve uygulamalarınızı bizimle
paylaşır mısınız?

HAVI Logistics'te Kurumsal Kültürümüzü
oluşturan 8 önemli değerimiz var. Bunlardan
bir tanesi "Çevre Bilinci ve Sürdürebilirlik".
Buradan da anlaşılacağı gibi kurumsal kültürümüzün odak unsurlarından birisi de çevrenin
korunmasıdır. Çevreye zarar verebilecek her
şeyden kaçınmaya özen gösteririz. Çevreye olan
hassas yaklaşımımız sonucunda geliştirdiğimiz
ve uyguladığımız Çevre Politikamız ile faaliyetlerimizi çevreye olan etkisi en az olacak şekilde
gerçekleştirerek, %100 müşteri memnuniyetini
hedefliyoruz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken;
atık yönetiminde geri dönüşüm, doğal
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HAVI Logistics, Türkiye'ninde bağlı olduğu
HAVI Logistics Avrupa organizasyonunda
çevre bilinci ve sürdürülebilirliğin bu denli
önemli olmasını, beraberinde iyi uygulanan Çevre Yönetim Sistemleri ve başarılı
uygulamaları getirmiştir. Almanya, Avusturya
ve Çek Cumhuriyeti'ndeki organizasyonlarımız
hem EMAS hem de ISO 14001 sertifikasyonu;
Macaristan, İtalya, İsviçre ve Türkiye' deki
organizasyonlarımız ise ISO 14001 sertifikasyonu almaya hak kazanmışlardır. Ayrıca
WWF Yeşil Ofis Sertifikasyonuna hak kazanan
bazı ofislerimiz de vardır. Türkiye' de Ocak
2009'da ISO 14001 Çevre Denetiminden başarı
ile geçerek TÜRKAK ve DAR Çevre Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip olduk. Çevre
Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliği adına
her yıl denetlemeler geçiriyoruz. Ayrıca bütün
iş alanlarımızda çevreyle olan iletişimimizden
sorumlu olup, tüm iş aktivitelerimizin ekolojik
bir duyarlılıkla ve "Koru -Azalt - Geri Ka-

zan" prensibiyle yürütülmesini sağlamaktayız.
Çevre eğitimleri, şirket içi etkinlikler, konferanslar, kişisel iletişimler ve bildiriler gibi çok
çeşitli aktivitelerle bütün çalışanlarımıza ve
çalışanlarımızın çocuklarına dahi çevre bilincini ve bilgisini aşılamaktayız. Çevremize zarar
veren unsurları bir anda yok etmenin mümkün
olmadığını biliyoruz, bu nedenle her yıl artan bir
çaba ile daha çok katkıda bulunmaya çalışıyoruz.
2010 yılı C02 emisyonu 2009 yılına göre %5
azaltılmışhr. "2020 Çevre ve Sürdürebilirlik
Yol Haritamız" adında global bir plan hazırlığı
içerisindeyiz. Buradaki hedefimiz ise 2020 yılına
kadar C02 emisyonunu % 20 azaltmak, yenilenebilir enerji kullanımını % 20 arthrmak ve % 20
enerji verimliliği arthrmakhr.
HAVI Logistics'in çevre korumasına bu kadar
duyarlılık göstermesinin ana sebebi nedir?

HAVI Logistics olarak sosyal sorumluluk,
kritik gördüğümüz önceliklerimiz arasındadır.
Gıda güvenliği ve çevre konularında bilinç yaratmanın sosyal sorumluluk hedeflerimizin temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz.
Dünyamız bir tane ve hızla yok olmaya doğru
gidiyor. Hepimizin bu konuda yapabileceği
pozitif bir şeylerin olduğuna inanıyoruz, yeter
ki isteyelim. Bu nedenle so~yal sorumluluğun
örnek olmakla başladığını düşünüyoruz.
Ağaçlandırma, enerji tasarrufu ve verimliği,
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
ve daha birçok çevre insiyatifine dair ciddi
çalışmalar yaparak çevremize katkıda bulunuyoruz. Böylelikle örnek olduğumuzu ve
dünyamız için yapılabileceklerin bir sınırı
olmadığını anlatmaya çalışıyoruz.
Üstlenmiş olduğunuz çevreyi koruma görevi

HAVI gibi bir "Küresel Lojistik Hizmet
Tedarikçisi"nin günlük aktivitelerine nasıl

etki eder? HAVI olarak geleceğin
planları ne şekildedir?

"yeşil"

Lojistik faaliyetlerimizin sürdürülebilir
olması için hem konvansiyonel hem de inovatif bağlamda sürekli bir geliştirme çabası
içerisindeyiz. Sürdürülebilir TZY kapsamında
yaklaşımlarımızı somutlaşhrdığımız "GELECEK İÇİN ÇEVRE BİLİNCİNİ ŞİMDİDEN
YARATMAK!" adlı sloganımızla güneş enerjisini
soğuk zincirde, rüzgar enerjisini aydınlatmada
kullanırken, ürünlerin taşınmasında da yeşil
uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Küresel
bir lojistik hizmet tedarikçisi olarak, çevre
çalışma grubumuz önce kendi süreçlerimizden
başlayarak, çevremizi koruyarak işimizi
yapmanın yollarını arıyor ve projeler üretiyor. Bu çalışmalar sonucunda, tasarruflu
aydınlatma sistemlerimiz ile %30 enerji tasarrufu sağlayan çalışmamız, soğutma sistemlerinden çıkan sıcak havanın ofislerin ısıtılmasında
kullanılması, Adapkool ile uzaktan kontrol
edilebilir soğutma sistemleriyle sağlanan enerji
tasarrufu, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanılması gibi bir çok
projeye imza atmış bulunmaktayız. Diğer ülkelerde uyguladığımız; ancak, Türkiye' de regülasyon problemleri ile hayata geçiremediğimiz;
ama, koşullar oluştuğunda hızla hayata
geçireceğimiz projelerimiz de vardır. Örneğin;
müşterilerimizden toplanan atık bitkisel
yağlardan üretilen bio-dizelin %40' a varan
oranlarda karışımı ile veya doğal gaz ile çalışan
araçlarımız bulunmaktadır. Karbondioksit
salınımını ciddi oranlarda düşüren bu araçları
Türkiye' de de kullanmayı çok istiyoruz. İspanya
ve İtalya' da, tükettikleri enerjinin %60'ını rüzgar
ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından
sağlayan dağıtım merkezlerimiz var. Biliyoruz
ki, uyguladığımız çevre politikalarımız ile birçok
firmaya örnek olmaya devam edeceğiz. "2020
LOGISTICAL
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Çevre ve Sürdürebilirlik Yol Haritamız" adındaki
global plan kapsamında; 2020 yılına kadar C02
emisyonunu % 20 azaltacağız, yenilenebilir enerji kullanımını % 20 arttıracağız ve % 20 enerji
verimliliği arttıracağız. Anlaşılacağı gibi günlük
faaliyetlerimizde sürdürebilirlik konusu artarak
yer almaya devam edecektir.
Kaynak verimliliğini arttırmak için filo, bina ve
teçhizat yatırımlarınız var mı? Enerji tasarrufu
için binalarda ve üretim tesislerinde yapılan
çalışmalarınız nelerdir? Bu çalışmaların
ışığında ne kadarlık bir tasarruf yapıldı?

Mevcut müşterilerimizin artan iş hacimleri
ve yeni katılan müşterilerimiz ile birlikte
verimliliği arttırmak adına tesis, araç ve teçhizat
anlamında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak
üzere yatırımlarımız olacak. Bu yatırımlarımız
arasında "Gebze Dağıtım Merkezi"mizin
kapasitesinin artırılması, İstanbul' da yeni bir
dağıtım merkezi, İzmir ve Ankara dağıtım
merkezlerimizin kapasitelerinin artırılması ve
mevcut depolarımıza ek olarak dağıtım organizasyonumuzu destekleyecek şekilde üç yeni
bölgede (Güney, Karadeniz, Doğu olmak üzere)
yeni depo açılması yatırımları da bulunmaktadır.
Depolarımızdaki rampa ve kapıları izolasyonlu rampa ve kapılarla değiştirme gibi
planlarımız da bulunmaktadır. Böylelikle
bekleme bölgesi diye adlandırdığımız bölümü
soğuturken şu anki kullanımımıza göre daha
az enerji harcamayı hedeflemekteyiz. Depomuzda kullandığımız soğutma sistemlerimizden
ortaya çıkan sıcak gaz, dağıtım merkezimizin
kurulduğu zamandan bu yana ofislerimizin
ısıtılmasında kullanılmaktadır. Ayrıca araç
parkımız konusunda da yeni yatırımlarımız
bulunmaktadır. Yalnız bu yatırımları iki boyutta
gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Mevcut
araçlarımızın yenilenmesi üzerine global bir
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karar olan kriterlerimizden bir tanesi, yeni
alınacak araçların mutlaka Euro 5 normlarına
uygun olması yönündedir. İkinci boyutu ise,
artan iş hacmi paralelinde doğacak olan araç
parkımızın genişletilmesidir. Şu andaki tahmini iş hacmi artışına göre, ne kadar daha
yeni araca ihtiyacımız olacağı konusundaki
fizibilite çalışmalarımız halen devam etmektedir. Çalışmalarımızı sonlandırdığımızda
ihtiyaçlarımız doğrultusunda araç alımlarını
gerçekleştireceğiz.

Bazı

HAVI Logistics şirketleri aynı zamanda, "mobiler" adı verilen oldukça yenilikçi
bir demiryolu ve kamyon birleşimi ile de
müşterilerine hizmet vermektedir. Kombine taşıma ve entegre lojistik uygulamaları,
blok tren uygulamaları ve reverse lojistik
uygulamalarına değinebilir misiniz?
Taşımalarımızın

çok önemli bir kısmını karayolu
ile yapmaktayız. Yaptığımız ithalat taşımalarında
ise kara yolundan daha çok deniz yolunu tercih
etmeye çalışmaktayız. Bu yüzden ülkemizde
deniz ve demir yolu ağlarının gelişmesi ile
birlikte biz de tüm taşımalarımızın önemli bir
kısmını bu türlere aktarmayı hedeflemekteyiz.
Bununla birlikte depolarımızda ve araçlarımızda
soğutma sistemleri için "R404" çevreci gaz
kullanmaktayız. Yetkilendirilmiş firmalara
müşterimizin atıklarını teslim etme konusunda
yapılan proje çalışmalarımız da bulunmaktadır.
Bunun sonucunda "Reverse Lojistik" ile anahtar
teslim sevkiyatı yaptığımız bir restoran zincirinin tüm atıklarını ürün teslimatı sonrasında
depomuza alarak yetkilendirilmiş firmalara
teslimini yapıyoruz.
HAVI Lojistik olarak özellikle satınalmalarda
veya tedarikçi seçimlerde çevresel anlamda
nasıl bir politika izlenildiğini konuşarak bu

konuda daha önceden belirlenmiş ölçütler, KPI
uygulamaları ve sayısal veriler varsa, bunlara
değinebilir misiniz?

ler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen
zararın en aza indirilmesini sağlamak temel
amaç haline gelmiştir.

Sa tınalmalarımızda, tedarikçileriınizden
uyguladığımız belli standartlara uymalarını istiyoruz. Satınaldığımız ürünlerin çevreye uygun
olmasına dikkat ediyoruz. Doğada çözünürlüğü
kolay olan ürünleri kullanmayı tercih ediyoruz.
Plastik kesinlikle kullanmamaya dikkat ediyoruz. Bunun yerine maliyetli olmasına rağmen
çevreye uygun olan kağıt bardaklar kullanmayı
tercih ediyoruz. Aydınlatmada enerji tasarrufu
sağlayan ürünler kullanırken, zemin tavan ve
ofis mobilyalarımızı da çevreye zararı olmayan
ürünlerden seçiyoruz.

Son olarak çevre konusundaki sosyal sorumluluk projelerinize değinebiliriz sanıyorum.
Yakın bir gelecekte ya da yakın bir geçmişte
başlayıp halen devam eden projeler varsa bunlara, değinebilirseniz sevinirim.

Sizce HAVI Logistics çalışanlarını ve daha
genişletecek olursak müşterilerinizi bu tür
çevreci fikirlerinize ve uygulamalarınıza dahil
etmek zor oluyor mu? Sizce, dünyadaki genel
süreçlerin ve uygulanan emsal çalışmaların ne
kadarı ülkemizde hayat bulabilmektedir?
Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın
kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel
kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal
uygulamalarından ziyade piyasa kuvvetleri
ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde
getirmiştir. Artık global pazarda var olabilmek
insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir.
Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en
üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve
piyasada bunu sorgulamaktadır. Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek
müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin
her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi
ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlem-

Müşterilerimizin

her yeni açılışlarında ve
çalışanlarımızın doğum günlerinde TEMA
vakfı aracılığı ile ağaç bağışında bulunuyoruz. 2008 yılında başladığımız bu uygulama
ile 2010 sonuna kadar toplam 3.250 ağaç
dikmiş olduk. 2009 yılında ise Dünya Çevre
günü ile ilgili olarak çevreyi hahrlamak adına
çocuklarımıza resim yaptırdık. Bu yapılan
resimlerden İngilizce ve Türkçe E-card düzenleyerek müşterilerimizle, tedarikçilerimizle,
dostlarımızla, arkadaşlarımızla, yakınlarımızla

ve şirketimizin diğer ülkelerdeki çalışanları
ile paylaştık. Bu uygulamamızı 2010 yılında
yarışma formatına çevirip yaş grubu bazında 3
kategoriye ayırdık. 0-8; 9-16; 17 yaş ve yukarısı
şeklinde ödüllü resim ve fotoğraf yarışması
haline dönüştürdük. Yarışmada belirlenen
sonuçlar doğrultusunda hediyeler dağıttık ve
çevre bilincini çocuklarımız ve çalışanlarımız
arasında da arttırdık.

Güneş

ile donduruyoruz 1

Rüzgar ile

1

ürünleri yeşil taşl)'Ol'UZ 1
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BİZ BÜYÜDÜK VE KİRLENDİ DÜNYA ...

Milyonlarca yıl süren biyolojik süreçlerin sonucunda oluşan doğal hayat,içindeki unsurların
karşılıklı dengesi ile varlığını korumuştur. Tarih
boyunca bazı doğal felaketler (seller, depremler,
volkanik patlamalar vs.) olmuşsa da bu felaketler doğa üzerindeki etki gücü sanayileşme ve
doğal kaynakların kullanımıyla başlayan süreçte
insanoğlu tarafından yapılan suistimallerin
yanında çok önemsiz kalmaktadır.
Doğa kendi içinde oluşan felaketleri bir şekilde
düzenleyebilmekteyken insanoğlunun eliyle
ortaya çıkan felaketler suni bir takım koşullar
oluşturduğundan doğa kendi kendini yenileyememekte hatta ozon tabakasının delinmesi,
küresel ısınma gibi insanlığı hiç de kolay kolay
kurtulamayacağı felaketlerle yüz yüze getirmektedir. Sanayileşme, iktisadi kalkınma ve enerji
gibi konularda ülkelerin birbirleriyle kıyasıya
rekabet halinde olduğu ve bu rekabetten geri
kalan ülkelerin ise ister istemez diğer ülkelere
karşı zayıf konuma, düştüğü günümüzde çevre
felaketlerine de gelişmenin gözardı edilebilecek
yan etkileri gözüyle bakılmakta ve bu felaketler
Medyaya da ancak büyük ölçüde ve ani ölümler olduğunda yansımaktadır. Oysa Küresel
ısınma gibi çevre felaketleri yüzlerce yıl sonra
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değil aynı

nesil içinde bile gözle görülebilecek
sıcaklık, kuraklık, kıtlık gibi etkilerini beraberinde getirmektedir...
Dünyamızın karşı karşıya kaldığı küresel felaketlerin başında küresel ısınma gelmektedir.
Küresel ısınmanın en büyük sebepleri arasında
atmosferde bulunan sera etkisi yapan gazların
girdilerinin insanlar tarafından arthrılması yer
almaktadır. 1950 yıllarından bugüne dünya
nüfusu 2 kat, buna karşılık enerji kullanımı 4 kat
artmıştır. 1958 yılında yapılan ölçümlere göre
atmosferdeki karbondioksit oranı günümüze kadar yaklaşık olarak %25 artış göstermiştir. ABD
dünya nüfusunun %4'üne sahipken karbondioksit üretiminin %25'ini gerçekleştirmektedir.
16.02.2001 tarihinde Cenevre' de açıklanan
BM'nin çevre raporu'na göre 21. Yüzyılda, ortalama hava sıcaklığının 1.4 °C ile 5.3 °C arasında
artacağı, buzulların erimesiyle denizlerin 8-88
cm kadar yükseleceği, uzun vadede dünyanın
fiziksel yapısında geri dönüşümü olmayan
değişiklikler ortaya çıkacağı ön görülmüştür.
Aynı zamanda bu rapora göre tarım rekoltesinin
azalacağı sıtma kolera gibi bulaşıcı hastalıkların
artacağı belirtilmiş olup bazı bitki ve hayvan
türlerinin soylarının tamamen yok olacağı
düşünülmektedir.

Bunun yanı sıra

1960'lı yıllarda başlayan

"Gamına Işıması Patlamaları"

küresel ısınmaya
neden oluyor olabilir. Bu patlama ışımaları çok
yüksek enerji ve radyasyon yayarak sadece
Dünyamızı değil, Güneş'i, Güneş Sistemimizi
ve yakın uzayımızı etkilemektedir.Yüksek
enerjili radyasyon dalgaları küresel ısınmaya
sebep olabileceği gibi nükleer çalışmalar dikkatli
ve kontrollü şekilde yapılmadıkları takdirde
küresel ısınmadan daha farklı etkilere de sebep
olabilir.20. yüzyılda Ukrayna'nın Kiev kenti
yakınlarında Çernobil nükleer enerji santralinde
bu yüzyılın en büyük reaktör patlaması kazası
gerçekleşmiş olup insan hatasından kaynak-

lanan çevre felaketleri arasındaki yerini alnuş
bulunmaktadır. Çernobil Nükleer Santrali'nde
gerçekleşen kaza, her biri 1.000 Megawatt
gücünde olan dört reaktörün hatalı tasarımının
yam sıra, reaktörlerden birinde deney yapmak
için güvenlik sisteminin devre dışı bırakılıp
peş peşe hatalar meydana gelmesi nedeniyle
olmuştur.Çernobilde Nükleer Güç Reaktörünün
4. ünitesinde 26 Nisan 1986 günü erken saatlerde
meydana gelen nükleer kaza sonrasında atmosfere büyük miktarda fisyon ürünleri salınımı
gerçekleşmiş Avrupa ülkeleri Rusya, Ukrayna,
Türkiye çevresinde bulunan diğer ülkerdeki
canlı cansız bütün yaşamı olumsuz olarak
etkilemiştir.Kazanın insan yaşamına olan kanser
vakalarında artma engelli ve ölü doğumlar gibi
etkileri günümüzde bile hala devam etmekte
olup ve çevresindeki radyoaktif sızıntı devam
ettiğinden dolayı gelecekte de etkilerinin devam

bile camlar kırıldı ve kapılar devrildi .. Hasar 2
milyar euro ... !!! Şehre atılan bomba gibi ..
13 kasım 2002 ; Prestige Petrol sızıntısı Galiçya
Prestige petrol sızıntısı İspanya'nın
kuzeybatısındaki Galiçya' da 13 Kasım 2002
tarihinde Yunan bandıralı Prestige gemisinden
denize kimi kaynaklara göre 63,000 ton petrol
akmıştır.

edeceği düşünülmektedir

20 Nisan 2010' da British Petroleum' a (BP) ait
bir açık deniz petrol platformunda meydana
gelen patlama ve sonrasındaki petrol sızıntısı
hakkındaki gerçekler.

Yıl

2001; AZF Toulouse kimyasal fabrikasında
patlama ...
Patlama sonucunda 31 kişi hayatım
kaybetrniş,2500 kişi yaralanmıştır. Toulouse
şehrinin güney doğusunda yüzlerce ev harabeye döndü, dükkanların ve ticaretin en yoğun
olduğu iki mahalle yok oldu, şehrin göbeğinde

20 Nisan 2010 tarihinde bp'ye ait bir platformda
meydana gelmiş olan patlamada,işçiler hayatım
kaybederken,binlerce ham petrol dolu varil
meksika körfezine yayıldı...Bp'nin sızıntı yapan
kuyusundan etrafa yayılan petrol meksika körfezi başta olmak üzere çevredeki tüm canlı türlerini tehditi altına alıyor.Bu türler arasında soyu
tükenmekte olan balinalar,deniz kaplumbağaları
ve bir cok değişik türde balık yer almaktadır...
Associated Press'in raporlarına gore BP'nin
Deepwater Horizon petrol sızıntısından doğacak
hasarın bedeli 1 milyar doları aşabilir.
LOGISTICAL
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YAŞAYAN BİR DÜNYA İÇİN ...

WWF, dünyada 100' den fazla ülkede
çalışmalar yürüten uluslararası bir doğa
koruma kuruluşudur. WWF, küresel ölçekte
bir değişim yaratmaya, yeryüzünün en
değerli yaşam alanlarını ve canlı türlerini
korumayı hedeflemektedir. Doğa korumanın
ülke sınırlarını aşan boyutu nedeniyle WWF,
biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik
mücadelesinde ülkeler arasında işbirliklerinin
gerçekleşmesine öncülük eder.
WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
1996 yılında Doğal Hayah Koruma Derneği'nin
öncülüğünde kurulmuş, 2001 yılında ise
WWF'nin Türkiye ulusal kuruluşu olarak
WWF-Türkiye ünvanını almıştır. WWF-Türkiye
çalışmalarını bağışlar ve kurumsal sponsorluklar
ile yürüten kar amacı gütmeyen bağımsız bir
vakıfhr ve doğa korumada 30 yılı aşkın süredir
sayısız başarılı projeye imza atmıştır.
WWF-Türkiye küresel iklim değişikliği ve doğal
kaynakların sürdürülemez tüketimi gibi insan
kaynaklı olan, hem doğal yaşam alanlarının
hem de türlerin kaybıyla sonuçlanan tehditleri durdurmayı amaçlar. Mevcut süreçleri
değiştirerek, insanın doğayla uyum içinde
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yaşadığı

bir gelecek için çalışır. Bunun için; yerel
ve merkezi hükümet, iş dünyası ve vatandaşlarla
ortak akıl üretmeyi, farkındalık yaratmayı ve
karar süreçlerinde etkili olmayı hedefler. WWFTürkiye çalışmalarını "ülkemizin doğasının
korunması", "yaşam tarzımızın değişmesi" ve
"iklim değişikliğiyle mücadele" olmak üzere üç
ana bileşende yürütür.
WWF'nin iki yılda bir yayımladığı ve gezegenimizin sağlığını ölçmek için yapılan en önemli
bilimsel araştırmalardan biri olan Yaşayan
Gezegen Raporu, biyolojik çeşitlilik, yenilenebilir
kaynaklar üzerindeki insan talebi ve ekosistem
hizmetlerini ölçmek üzere bir dizi gösterge
kullanır. En son yayımlanan Yaşayan Gezegen
Raporu 2010'a göre, Ekolojik Ayak İzi'miz,
biyolojik kapasiteyi yüzde 50 aşh. Bu artışın
en büyük bölümünü karbon emisyonlarımız
oluşturuyor. Bu durum çağımızın en büyük
tehdidi olan iklim değişikliğiyle sonuçlanıyor.Bu
şekilde devam edersek tüketimimizi karşılamak
için 2030 yılında iki, 2050 yılında 2.8 gezegene
ihtiycıcımız olacak. Sürdürülebilir kalkınma
yollarını merkezi ve yerel yönetimler, iş dünyası
ve bilim insanlarıyla işbriliği yaparak arayan
WWF-Türkiye, bireylerin de yaşam tarzları ve
tüketim alışkanlıklarında küçük değişiklikler
yaparak Ekolojik Ayak İzi'ni azaltmaları
yönünde çalışmalar yürütüyor. WWF-Türkiye,
Ekolojik Ayak İzi'ni (http:/ /www.wwf.org.
tr / page.php?ID=lll) hesaplayan bireylere
yaşam tarzlarında yapabilecekleri değişiklikler
konusunda çeşitli öneriler sunuyor. Ekolojik
Ayak İzi'nin ofis ölçeğinde azaltılması konusunda WWF Finlandiya'nın başlattığı Green
Office (Yeşil Ofis) Programı ülkemizde WWFTürkiye'nin öncülüğünde yürütülüyor.
Yeşil Ofis Programı, WWF'nin dünyada
yürüttüğü çalışmaların temelini oluşturan
iklim değişikliği ile mücadele konusundaki
stratejik yaklaşımının bir parçası niteliğinde.
Program iklim değişikliğiyle mücadele ko-

nusunda; karbon emisyonu başta olmak üzere
enerji tasarrufu, yenilenebilir kaynaklar, doğal
kaynakların bilinçli kullanımı ve yaşam tarzının
değiştirilmesi konusunda ofis çalışanlarında
farkındalık yaratmayı hedefliyor.
Yeşil Ofis Programı, kahlımcı şirketlerin
ofis kaynaklarının sistematik bir şekilde
değerlendirilerek ilgili tasarruf kriterlerinin belirlenmesine ve bu çerçevede ofislerin kendi çevre
yönetim sistemini yaratmalarına olanak sağlıyor.
Yeşil Ofis Programı, ofislerde enerji tasarrufu,
ulaşım imkanlarının ve malzemelerin verimli
kullanımı konusunda hedefleri belirler. Program
çerçevesinde gelişmeler sistemli bir şekilde izlenir.
Yeşil Ofis Diploması' na sahip olmak için ofislerin
bir önceki yıla göre Yeşil Ofis kriterlerinden en az
üç tanesini iyileştirmesi ya da en azından mevcut
durumu korumuş olması gereklidir.
Yeşil Ofis Programı'nın kriterleri üç ana başlık
altında toplanır:

1) Enerji Tasarrufu
•
Ofis Binası
•
Aydınlatma
•
Ofis Araç ve Gereçleri
2) Ulaşımın Çevre Üzerindeki Etkilerinin
Azalhlması

•
İş Yerine Ulaşım
•
İş Seyahatleri
3) Malzemelerin Verimli Kullanımı &

Ahkların

Azalhlması

•
Çevre Dostu Tüketim Kararları
•
Kağıt Tüketimi
•
Malzemelerin Verimli Kullanımı
•
Atık Yönetimi
Tüketiciler doğaya karşı daha duyarlı davranarak,
doğaya saygılı ürünleri daha fazla tercih ediyor.
Doğayı koruyarak farklılaşan şirketlerin sayısı da
gün geçtikçe arhyor. Bu amaçla hazırlanan Yeşil
Ofis logosu ve diploması, kurumsal imaja katkıda
bulunuyor, şirketlerin doğayı korumak için
geliştirdikleri stratejilere değer kahyor.
LOG ISTI CAL
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DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN LOJİSTİK

en düşük seviyeye çekmek, yasal gereklilikleri minumum standartlar olarak kabul
ederek yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmek, yaralanmaların, sağlık bozulmaları
ve çevre kazalarının önlenmesi için riskleri
değerlendirmek, doğal kaynakların azami seviyede kullanılmasını sağlamak ve kirliliği önlemek için aksiyonlar almak, sürekli iyileştirmeyi
sağlamak "İSG" ve "Çevre Politikaları"mızın
temel prensipleridir.
"Intermodal Taşıma" çözümlerinizin ve blok
tren uygulanmızın operasyonel süreçlerinden
ve çevresel olarak elde edilen sonuçlarından
bahsedebilir misiniz?
İlk sefer 2008 yılında gerçekleştirilmiş olsa da;

MEHMET ÖZAL
EKOL TAŞIMACILIK LTD. GENEL MÜDÜRÜ

EKOL LOJİSTİK'in kurumsal değerlerinin
temelindeki QHSE Politikalarından bahsedebilir misiniz?
Lojistik sektöründe öncü bir kuruluş olarak
müşterilerimizin beklentilerini hızlı ve istenilen şekilde yerine getirmek, sorurilara
zamanında ve etkili çözümler sunmak, yenilikleri hızlı ve etkili şekilde süreçlerimize
entegre etmek, çalışanlarımızın süreçlerde
aldığı rolü etkinleştirmek ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak en temeldeki
kalite politikamızdır. Faaliyetlerimiz sırsında
çalışanlarımıza ve tesislerimize gelen her bireye emniyetli tesisler, işletme ve çalışma
şartları sağlamak, bilinç düzeylerini arttumak
için eğitimler vererek İSG ve Çevre risklerini
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bu uygulamanın fizibilite ve altyapı çalışmaları
2003 yılında başladı. İlk olarak "Mannheimİstanbul" arasında Balkan ülkeleri üzerinden
yapılacak şekilde projelendirilen bu çalışma;
gerek güzergah üzerindeki süre, gerekse
güvenlik konularındaki belirsizlikler nedeni
ile "Mannheim-Trieste" arasında yapılacak
şekilde değiştirildi. Avrupa' da daha önce hiç
denenmemiş bu güzergahtaki ilk seferimizi
17 Ekim 2008 tarihinde "Mannheim Dusbahnhof Terminali"nden gerçekleştirirdik. EKOL
LOJİSTİK olarak, Avrupa'nın trene binmeye
uygun en büyük Mega treyler filosunu kurmayı
başardık. Projenin başlamasıyla beraber bazı
sorunlar ortaya çıkh. Karşılaşılan ilk sorun,
terminallerin çalışma saatleri ve park yerleri ile
ilgili idi. Bu sorunu aşabilmek için "Manheim
Terminali"nden sonra sırası ile "Ludwigshafen
KTL Terminali" ve sonrasında "Worms Terminali" ile çalışmaya karar verildi. Trieste Limanı'nın
pazar günü çalışmamasından kaynaklanan
gecikmeleri engelleyebilmek için liman yetkilileri ile görüşülerek; limanın pazar günleri de
çalışması ve çıkış saatlerinde esneklik sağlanması

üzerinde anlaşmaya varıldı. İlk trenlerde
yaşanan sürelerin uzun ve belirsizliklerin fazla
olması nedeni ile tüm güzergahın aynı lokomotif
ile yapılması konusunda İtalyan yetkililerini de
ikna ederek "Lokomotion" firmasından hizmet
alınmaya başlandı. EKOL LOJİSTİK, blok tren
uygulamasıyla; İstanbul' dan karayolu ile giden
bir araca göre 5.000 km; İzmir' den çıkan bir
araca göre 6.000 km, Mersin/ Adana bölgesiden
çıkan bir araca göre ise 7.000 km sürüş mesafesini ortadan kaldırmayı başararak, her seferde
ortalama 1.600 lt ile 2.000 lt arasında değişen
yakıt tasarrufları sağlamıştır.

Intermodal taşımalardaki hedeflerinizi
alabilir miyiz?

Intermodal taşımalardaki hedefimiz karayoluyla
her karşılıklı seferde yaptığımız 7.000 km'yi
5.000' e indirerek doğaya verdiğimiz zararı en
düşük seviyeye çekerken müşterilerimize de
değer katmakhr. 2008 yılının Ocak Ayı ile 2011
Şubat Ayı arasında gerçekleştirdiğimiz seferlerle
sağladığımız karbon salınım tasarrufu; 1.290.000
ağaç ya da 3,225 hektar orman alanına eşdeğer
seviyede. 2011 başı itibarıyla karşılıklı 4 sefere
çıkarthğımız blok trenimizi bu yıl sonuna kadar
haftada 6 karşılıklı sefere çıkartmayı planlıyoruz.
Böylelikle çevremize verdiğimiz zamanı en
düşük seviyeye çekmeyi başarmış olacağız.
WWF Türkiye ile sürdürdüğünüz ve bir ilk olan
"YEŞİL OFİS" programınızdan ve bunun alt
bileşenlerinden bahsedebilir misiniz?
"Yeşil Ofis Programı", "ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi" ne benzer bir sistem kurulmasını
içeriyor. Ancak burada yasal yükümlülükler
değil, kendi belirlediğimiz hedefler esas oluyor.
Hedefleri belirlerken çevreye etkimizin en
fazla olduğu noktaları belirledik. Ofislerde en
fazla tüketilen elektrik ve kağıt tüketiminin
azaltıması ana kriterlerimiz oldu. Hedefimiz

elektrik tüketiminin %2, kağıt tüketeminin
%5 azalhlması. Bu taraftaki çalışmalarımız
daha çok personellerimizin bilinçlendirilmesi üzerine. Eğitimler, öğretici afişler, e- posta
yöntemi ile yapılan duyurular bu konuda yol
almamıza yardımcı oldular. Bir diğer kriterimiz
ise, ahkların %100 "Çevre Mevzuatı"na uygun bertaraf edilmesi. Söz konusu "Ofis"
olduğundan çok çeşitli atık üretiminden söz
edemeyiz; ancak, pil, kartuş, toner gibi doğaya
zararlı etki potansiyeli yüksek atıkların oluşumu
ofislerimizde gerçekleşmektedir. Ülke olarak
büyük yol kat etmemiz gereken konulardan biri
olan atık yönetimi, "AB Çevre Faslı"nın açılması
ile "Çevre Mevzuatı"nda büyük değişikliklere
neden olmuştur. Biz de söz konusu mevzuatı
esas alarak "Hangi atığı ne şekilde bertaraf edersek, doğaya olan etkimizi en aza indiririz." diye
düşünüyoruz ve uygun yöntemlerle atıklarımızı
bertaraf ediyoruz.
EKOL LOJİSTİK'in çevre konusunda bu kadar
hassas olması müşterileri tarafından daha tercih edilebilir olmasını sağlıyor mu?

Tabi ki çevreci yaklaşımımız müşterilerin tercih
aşamasında önemli bir rol oynuyor. Bildiğiniz
gibi son dönemde küresel ısınmayla başlayan
çevresel kaygılar insanların satın alma öncelikleri
arasında ön plana yükseldi. Bu doğrultuda
yaptığımız uygulamalarla sektörümüzde fark
yaratan şirketlerden biri olmayı başarıyoruz
ve bu da müşterilerimizin ve gelecekteki
müşterilerimizin dikkatini çekiyor; ancak, biz
bu yaklaşımımızı müşterilerimiz için önemli
olduğu için değil, şirket olarak çevresel kaygı
duyduğumuz için gerçekleştiriyoruz.
EKOL LOJİSTİK olarak çevre konusunda
sosyal sorumluluk projeleriniz oldu mu? WWF
Türkiye ile gerçekleştirdiğiniz "Türkiye'nin
Canı" adlı projenizden bahsedebilir misiniz?
LOGISTICAL
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EKOL LOJİSTİK olarak, çevreye oldukça zarar
veren bir sektörde çalıştığımızın farkındayız; ancak, ortadan kalkması da mümkün olmayan bu
sektörün önemli bir aktörü olarak, "çevreye olan
zararımızı nasıl en düşük seviyeye indirebiliriz?"
diye düşünmemiz ve bu doğrultuda hareket
etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda
yukarıda da değindiğim gibi bir çok yenilikçi
süreç yaratıyoruz. Bunun yanı sıra WWF gibi
çevreyi korumak için çalışan bir çok Sivil Toplum
Kuruluşuyla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz.
Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz
bu gibi projeler için de çalışmalarımız sürüyor.
Çünkü biliyoruz ki, bu dünya yanlızca bizim değil, bizden sonra gelecek olanların da
haklarına saygı duymalıyız. "Türkiye'nin Canı"
projesi de yine bu yönde
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yaptığımız çalışmalardan bir tanesi. WWF
Türkiye'nin yarattığı bu proje; 1001 destekçiden
1001' er TL toplayarak; biyolojik çeşitliliğin insan
yaşamı için anlamının ve değerinin anlaşılması,
Anadolu' da geleneksel yaşam biçimleriyle iç
içe geçen; ancak, kaybolmaya yüz tutan doğal
değerlerin korunması, özellikle kırsal bölgelerde
yaşayanların doğadan sürdürülebilir yararlanma
biçimlerini benimseyerek yaşam standartlarını
iyileştirmesi konularında hayata geçirilecek
projelere kaynak oluşturmayı hedefliyor.
Biz de başarılı olacağına inandığımız bu projeye
ilk katkıda bulunanlardan biri olarak üzerimize
düşeni yapmaya çalıştık. Ayrıca mümkün olan
her mecrada bu konudan bahsederek duyarlı herkesi bu kampanyaya destek olamaya çağırıyoruz.

YEŞİLLEŞEN LOJİSTİK
Üzerinde yaşadığımız dünyamızın hızla
çölleşmesini, buzulların erimesini, içinde
yaşadığımız atmosferin hızla kirlenmesini, ekolojik dengenin bozulmasını bir
sinema salonunda, rahat koltuklarımızda
oturuyormuşçasına izliyoruz. Sanki birleri bize
gelecekte olabilecekleri sanal ortamda karşımıza
getiriyorlar. Film bitince ışıklar yanınca, kapıdan
dışarı çıkınca karşılaşacağımız başka bir dünya
olacakmışçasına duyarsızız.

Üzerine yaşadığımız dünya, ayağımızı
toprak, içtiğimiz su ve içinde
yaşadığımız atmosferden soluduğumuz hava
kirleniyor. Küreselleşme, sanayileşme, tüketimin yarattığı çevre kirliliği yakın gelecekte
dünyamızı yaşanamaz bir hale getirecek. Artık
milli sınırlarımız içindeki çevre koruma önlemleri yetersiz kalmakta. Her türlü atık, artık
sınırlarımızı pasaportsuz aşıyor ve bize dünyanın
gerçekte siyasi sınırlardan oluşan bir ülkeler bütünü olmadığını bir daha bizlere hatırlatıyor
Tüketim kirlenmenin birinci nedenidir.
Tükettiğimiz için kirletiyoruz. Tüketim için
üretim yapmak zorundayız, ürettiğimiz
için kirletiyoruz. Ürettiğimizi tüketime
taşımamız gerekiyor, mevsimsellik nedeniyle depolamamız şart. Lojistik de bu nedenle
çevresel kirlenmede devrede.
Geri dönüşlü malzemelerin kullanılması,
çöp değerlendirme merkezleri, fosil yakıtlara
bağımlılığın azaltılması, yenilenebilir
kaynakların teşvik edilmesi tüketim alanındaki
tedbirlerden bazıları . Tüketiciler bu konuda
bilinçleniyor, örgütleniyor ve tedbirler alıyorlar.
Üretimde de benzer çalışmalar var. Çevreyi
kirletmeyecek hammadde ve üretim teknikleri
teşvik ediliyor, üretim çevrenin kontrolü altına
giriyor. Sırada Lojistik var artık. Lojistiğin de
bastığımız

ATILLA YILDIZTEKIN
LOJiSTiK YÖNETiM DANIŞMANI

çevrede yarattığı olumsuz etkisini "yeşil lojistik"
olarak çözmeye çalışıyoruz.
Ürettiğimiz ürünlerin, üretim aşaması dışındaki
her türlü hareketinden lojistik sorumlu.
Üretimlerin endüstriyel atık veya C02 emisyonu
dışında her adımında çevreyi kirleten unsur
lojistik. Çevre kirlenmesinin kontrolü için lojistik
hizmetlerin de çevre kirWiği açısından denetlenmesi gerekmekte. Dünya üzerinde yeşil etiketli
ürünler diye üretimi ve satışı başlayan yeni bir
akım söz konusu. Bu etiket şu anda çevre koruma
koşullarına dikkat ederek üretilen ürünlere verilen bir hak. Tüketiciler satın aldıkları ürünlerin
yeşil etiketli olmasına dikkat etmeye başladılar.
Yapabileceğimiz ilk şey "carbon foot print"
dediğimiz karbondioksit çıkışını azaltmak
olacaktır. Bunun için kaliteli yakıt kullanılması,
araç bakımlarının düzgün yapılması, eski model
motorların devreden çıkartılması, araçların
rölantide çalışmasının önlenmesi, taşımaların
LOGISTICAL

73

RÖPORTAJ

tam dolu araçlarla yapılması, taşımanın kara yolundan deniz ve demir yoluna aktarılması için intermodal taşımanın desteklenmesi, atık yağların
malzemelerin yakılmadan imhası gibi tedbirler
alınmakta. Kargo dağılıcı kuruluşlar arlık güneş
enerjisi veya elektrikle çalışan şehir içi dağılım
araçları siparişi vermekteler. ABD de başlayan
bu uygulama gelecekte şehir içinde düşük trafik
hızından dolayı fazla yakıt tüketilmesine de bir
çözüm olacaklır.
Depolarımızın çatılarını da güneş enerjisiyle
elektrik üretebilecek alanlar olarak kullanmaya başladık. Isıtmada, aydınlatmada, forklift
şarjında kendi ürettiğimiz çevre dostu güneş
enerjisini kullanabiliyoruz arlık. Çatılara yağan
yağmur suyunu yer altı depolarında toplayarak
çevre temizliğinde hatta bahçe düzenlemesinde
değerlendirme olanağımız var.
Çevreye olumsuz etkisi olan bir diğer operasyon
da malzeme geri dönüşleri. Maliyeti arttıran,
gereksiz taşımaya yol açan, düşük kapasiteyle
çalışılan, geri dönüşlerin azalması için yerinde
yeniden kullanılabilen ambalaj malzemelerinin
kullanılması, koruyucu taşıma yöntemleriyle
ürün raf ömürlerinin uzatılması planlanmakta.
Küresel lojistik şirketler "yeşil lojistik", "sürdürebilir çevre koruma", "sosyal sorumluluk" gibi
mesajlarla, herhangi bir müşteri baskısı olmadan küresel kirlenmenin engellenmesine
destek olmaktalar. Şu anda bir pazarlama aracı
olarak kullanılan ve kurumsal hedefler içinde
görünen yeşil lojistik çalışmaları, yakında
Birleşmiş Milletlerin başlatmasıyla, devletlerin
kanunlarıyla ve tüketicinin baskısıyla zorunlu
hale gelecektir. Ülkemizde de lojistik sektöründe
çalışan tüm kurumların bir gün karbon ayak
izlerini azaltmayı düşünmeye başlamalarının
zamanı gelmektedir. Gelecekte yapmak zorunda
kalacağımız bu çalışmayı, bu günden öğrenmek
ve planlamak zorundayız.
Wal-Mart gibi büyük zincirler üreticilerin üretim
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süreçlerini kontrol etmeye, marketlerindeki yeşil
etiketli ürünlerin sayısını arttırmaya, hatta gelecekte sadece yeşil etiketli ürün satmaya yönelik
çalışmalar yapmakta. Wal-Mart'ın tüm dünya
üzerinde ürün satın aldığı 100.000 üreticiye bir
soru formu yollayarak; üretimlerinde ne derecede çevre koruma kurallarına dikkat ettiklerini
sorguladığını biliyoruz. Bu soru formunda,
fosil yakıt kullanımını, gaz emisyonunu, su
kullanımını ölçmekte ve gelecek yıllar için hangi
oranda azaltma yapmayı taahhüt ettiklerini de
istemekteler. İnanıyorum ki bu taahhütlerin kontrolleri de yıllar içinde yapılacaktır.
Lojistik şirketlerimiz de aynı tedarik zinciri
içinde yer almakta ve yeşil etiketli ürünlerin
taşınmasında, depolanmasında, yeşil zincirin
bozulmamasına dikkat etmek durumundadır.
Bu gün için "bağlayıcı" bir baskı olmamasına
rağmen, bu geleceğe hazırlık yapmak
durumundayız. Üreticilere yapılan baskı bir
gün lojistikçilere de yapılacaktır. Sadece denetimlerin, belediyelerin, çevre kuruluşlarının
baskısı yeterli olmamaktadır. Zincir mağazalar
kendilerine düşen sorumluluk bilinci içinde,
yeşil lojistiği de zorunlu hale getireceklerdir. Yeşil ürünlerin taşınmasında yeşil lojistik
unsurları devreye girecektir. Birim ürün taşıma
başına C02 emisyonu, gürültü kirliliği, Intermodal taşıma oranı, depolama alanlarının
çevreye etkisi, depo içinde ve açık alanlarda
elektrikli forklift kullanımı, depolarda ısınmanın
ve soğutmanın karbon türevleri dışındaki
kaynaklarla ( rüzgar, güneş enerjisi, jeotermal
enerji, yer altı ısıtması) şeklinde yapılması,
şehir içi dağıtımlarda fosil yakıt kullanmayan
araçlarda dağıtım yapılması, atık malzemelerin
değerlendirme istasyonlarına taşınması gibi
konular yakın bir süre içinde lojistik şirketlerin
yöneticilerinin masalarına gelecektir.
Ülkemizde bu geleceğe hazır bir lojistik şirketi
yoktur. Şu anda bir pazar baskısının olmaması

da, bu işte

şirketlerimizi tembelliğe

Baskının olmaması

itmektedir.

gereken ilginin olmamasını
gerektirmemelidir. Üretici şirketlerimiz tedarik
zincirlerini, lojistik şirketlerimiz de iş yapma
şekillerini incelemek, çevre kirletme ölçümlerini yapmak ve ölçmek durumundadır. Bu
çalışmanın bir iş gücü kaybına, bir kaynak
israfına yol açmayacağını biliyorum. Önemli
olan gelecekte bir risk olarak görünen, ancak
zorunluluk haline gelince kriz yaratmayacak

şekilde

süreçlerimizi yeşil lojistikçi gözlüğüyle
incelememiz olmalıdır.
Günümüz dünyasında her şey çok renklidir. Bir
gün tüketicilerin sahcıları, sahcıların üreticileri ve
üreticilerin de lojistikçileri zorlayacağı yemyeşil
bir dünya görüntüsü beklentisi içinde olacağız .
Yeşil yeşil bakacağımız günler için gözünüze
uygun, yüzünüze yakışan, kesenizi zorlamayacak
gözlüklerinizi seçmeye başlayın diyorum.
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ısa 14001 ÇEVRE YÖNETİM
SiSTEMİ NEDiR?
Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın
kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel
kalmayıp, global olduğu arhk tüm dünyada
kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal
uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.
Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının
en üst düzeyde karşılanmasının yanısıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyasına değer
verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu
gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini
kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat
ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini
sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç
bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.
İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde
azaltılması ve mümkün ise ortadan
kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim
sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal
kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya,
havaya verilen zararların minimum düzeye
indirilmesini amaçlayan,risk analizleri tabanında
kurulan bir yönetim modelidir.Aynı zamanda
bu standart, karlılığı korumakla çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azalhlması arasındaki
hassas dengeyi korumak için tasarlanmışhr.
Kuruluşların tamamına gereken özeni göstererek
bu hedeflerin her ikisine de ulaşılması amaçlanır.
ISO 14001'İn Tarihçesi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı'nın
hazırlanması ilk olarak 1992 yılının haziran
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ayında Rio' da yapılan dünya zirvesinde alınan
kararlara ve Rio Sözleşmesi'nde yer alan prensiplere dayanmaktadır. Rio' da yapılan dünya
zirvesinden yaklaşık 1yıl sonra, 1993 yılında
ISO tarafından, uluslararası çevre yönetim
standartlarını hazırlamak üzere, yaklaşık 50
farklı ülkenintemsilcilerinden oluşan bir teknik
komite kuruldu.
Bu komitenin çalışmaları sonucunda, 1996 yılı
eylül ayında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
standardı yayınlanarak hayata geçirildi. Halen
ISO 14001 standardının uygulaması gönüllülük
esasına dayanmakla birlikte, yakın bir gelecekte
gerek toplumun, gerek uluslararası kuruluşların
ve gerekse devletlerin zorlaması ile standardın
zorunlu bir uygulamaya- dönüşeceği tahmin
edilmektedir. Çevre yönetim sisteminin geçirdiği
aşamalar aşağıda yer aldığı gibi özetlenebilir:
•
1973'de Avrupa birliği ilkeleri I. Eylem
planını yayınlamışlardır (Çevreyi koruyucu önlemleri uygulamaya koymak için)
•
1992'de BS 7750 Standardı
•
1992'de Rio Deklarasyonu
•
1993'de ISO tarafından 14000 ailesi
Standardlarını geliştirmek için ISO /TC 207.
Çevresel Yönetim Teknik Komitesikurulmuştur
•
1994 TS 9719 standardı (Çevre Yönetim
Sistemleri - Genel Özellikler)
•
1996' da ISO 14001 standardı
•
Nisan 2005 ISO 14001 güncel versiyon
ISO 1400l'in İçindekiler
•
Genel gereklilikler
•
Çevre politikası
•
Uygulama ve işlem planlaması
•
Düzeltici ve önleyici faaliyetler
•
Yönetimin gözden geçirilmesi

Bütün bunları şirketlerin çevreyi etkileyen yönlerini tanımlayabileceğimiz ve durumlarıyla ilgili çevresel yasaları anlayabileceğimiz anlamına
gelir. Bir sonraki adım gelişim için hedef ve

!

bu hedeflere ulaşmak için de sürekli gelişimi
sağlayacak düzenli incelemeler içeren bir yönetim sistemi oluşturmaktır. Ardından sistemi
düzenli olarak değerlendirebilir ve mümkünse
şirketler veya faaliyet gösterilen bölge ISO
14001'e kaydedilebilir.
Kimi İlgilendirir?
Çevresel etki; yerel ve ulusal hükümetler, regülatörler, ticaret birlikleri, müşteriler, çalışanlar ve
hissedarlar gibi pek çok kaynaktan gelen o etkiyi
en aza indirme yönündeki baskı nedeniyle tüm
dünyada önemli bir konu haline geliyor.
Tüketici, çevre ve azınlık sosyal toplum
kuruluşları (STK'lar), akademik çevreler ve
komşular gibi ilgili taraflardan oluşan ve gittikçe
genişleyen bir kitleden gelen toplumsal baskı da
gittikçe artıyor.
Bu nedenle ISO 14001 aşağıdakiler dahil olmak
üzere her kuruluşu ilgilendirir:
•
Hem küçük, yerel şirketler hem de
büyük, çok uluslu şirketler
•
Yüksek risk grubundaki şirketler ve
düşük risk grubundaki hizmet kuruluşları
•
Yerel hükümetler dahil olmak üzere üretim, işleme ve hizmet endüstrileri
•
Özel sektör ve kamu sektörü dahil tüm
endüstri sektörleri
•
Orijinal parça üreticileri ve bunların
tedarikçileri
Neden

ıs o

14001 ?

•
•
•
•

Market Stratejileri:
Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması
Firma itibar ve pazar payının artırılması
Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle
masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
•
Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.)
ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması
•
Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol
altına alınması ve azaltılması
•
Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu
sağlanması

•

İzin

ve yetki belgelerinin alınmasının

kolaylaştırılması

•

ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve
ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması

kullanılan

ıso

14001 Kalite Terimleri

SÜREKLİ GELİŞME: Kuruluşun, çevre
politikasına

uygun olarak genel çevre icraatında
gelişmeler sağlamak içinkuruluş çevre yönetim
sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesidir.

ÇEVRE: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde
yürüttüğü, hava, su , toprak, tabii kaynaklar,
bitki topluluğu(flora) hayvan topluluğu (fauna),
insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde
alan ortamdır.
ÇEVRE BOYUTU: Kuruluşun, faaliyetlerinin,
ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile
etkileşime girenunsurlarıdır.

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO
14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO
9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından
sonra Uluslararası kuruluşlarda tanınması ve
uygulanması çok hızlı olmuştur.
ÇYS nin kuruluşlarda geliştirilmesinin amacı;
•
Ulusal ve/ veya uluslararası mevzuatlara
uyumun artırılması
•
Çevresel performansın artırılması

ÇEVRE ETKİSİ: Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri
dolayısıyla ortaya çıkan,olumlu veya olumsuz
her türlü değişikliktir.
ÇEVRE POLİTİKASI: Kuruluşun, genel çevre
icraatı ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak,
faaliyet, çevreamaç ve hedeflerle çerçeve teşkil
etmek üzere yaptığı beyandır.
LOGISTICAL
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KİRLENMENİN ÖNLENMESİ: Kirlenmeyi

iyaçlarınıkarşılayabilmelerine

önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak
amacıyla yeniden devreyesokmayı, başka işleme
tabi tutmayı, işlemde değişiklik yapmayı, kontrol
mekanizmalarını, kaynakların etkin kullanımını,
malzemeikamesini içine alabilen her türlü işlem
ve uygulamaya başvurulması, malzeme veya
ürün kullanılmasıdır.

karşılayarak kalkınmaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: Kısaca, mev-

cut ihtiyaçları gelecek nesillerin kendi iht
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engel olmadan

HAYAT BOYU DEGERLENDİRME: Bir mal ve
hizmet sisteminde belirli bir malzeme ve enerjiden elde edilen mal vehizmetlerle bu sistemin
hayat dönemince ortaya çıkan ve doğrudan
doğruya sisteme atfedilebilen çevre etkilerine ait
bilgilerintoplanması ve gözden geçirilmesiyle
ilgili bir usuller dizisidir.

Bir Dönemi Daha Noktalarken ...
İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü, 9 yıldır kulüp

bünyesinde non profit olarak dergi çıkarma çalış
malarında bulunmaktadır. Bir dönemi daha geride
bırakırken, dönem boyunca en iddialı ve en özveride
bulunduğumuz çalışmalarımızdan birini, dergi çalışmamızın oluşturduğunu söylemeliyim. İsim babalığını merhum Hocamız Serdar Aydıntuğ' un yaphğı
ve onun bize miras olarak bırakmış olduğu Logistical
Derginuzi, bu yıl bir konsept çerçevesinde "YEŞİL
ÇEVRE - YEŞİL LOJİSTİK ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
GELİŞME - ECOLOGISTICAL" olarak belirledik ve
çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeyi planladık.
İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü olarak temel
çıkış noktalarımızdan birini dünya kaynaklarının tüm
insanlığa ait olduğu gerçeğinin ihmal edildiği düşün
cesi oluşturmaktaydı. Kaldı ki, halen de dünyanın
vardığı son noktada ekosistemlerin çöküşü gibi çok
önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Özellikle de son
dönemde bu gerçek ile yüzyüze gelmiş bulunmaktayız. 2010 - 2011 Dönemi İstanbul Üniversitesi Lojistik
Kulübü, bu gerçeğin dışındaki ahlacak her adımın bir
sonuç getirmeyeceğinin farkında olarak, dikkatleri bu
önemli konu üzerine çekerek ortak bir bilinç grubu
oluşturmayı amaçlamışhr. Gerek ulaşhrma ve lojistik
sektörünün gerek diğer sektörlerdeki oyuncuların
dikkatlerini bu önemli konu üzerine bir kez daha çekmeyi arzulamışhr. Radikal bir değişim için sistematik
bir plan dahilinde harekete geçmek gerekliliğini ve bu
önemli konu üzerinde "çizgimizi koruyarak ve idealist
davranarak" ilgili çevrelerin birlikte topyekün olarak
harekete geçebilmeleri adına böyle bir konsepti seçtik
ve dergi içeriklerimizi hazırladık.
Yeşil

çevre, yeşil lojistik, yeşil tedarik zincirleri ve
hatta yeşil üretim.. Bu kavramların ortaya çıkmasının
asıl sebepleri arasında, özellikle de tüketici bilinci ve
tüketici hareketlerinin geldiğini biliyoruz. Tüketilen
malzemelerin, her geçen gün daha çevreci olmasını
isteyen "bilinçli tüketici(!)" bu konuda özellikle de
dünya markası olan firmalara, büyük oranda baskı uygulamaktadır. Dünyamızdaki ürün ve hlzmet düzeyi,

kalite, fiyat ve diğer unsurlar açısından hemen hemen
eşit düzeye gelmiştir. Alıcılar, çevreci olan ürünleri
tercih ederek, ürünlerin seçimi ile ilgili kriterlerin yanına yeni bir kriter daha eklemiş oldular. Bu sevindirici gelişmenin doğal sonucu olarak da markalaşmak
isteyen firmalar da ilk adımda ürün girdilerini çevreye
en az etki veren kaynaklardan seçmeye başladılar.
Arhk sadece üretimin değil, aynı zamanda aynı üretim
sürecinin de ne kadar çevreci olduğunun sorgulandığı
ve çevreye olan duyarlılığın ciddi bir sahş politikası
haline gelmeye başladığı bir dönemin içerisinde bulunmaktayız. Sonuç olarak, çokuluslu markalaşmış
işletmeler, büyük kurumsal müşterilerinden ve kanun
koyuculardan gelen baskıların sonucunda, çevresel
koşullara en uygun üretim metotlarını ve lojistik uygulamalarını kendi bünyelerinde ve tedarik zinciri
partnerlerinde mutlak surette hayata geçireceklerdir.
Böyle bir durum söz konusu olduğunda, ulaşhrma ve
lojistik sektörünün alanındaki ilk ve en köklü öğrenci
topluluğu olarak bizler, sektörümüzün de gereken
değeri yaratması ve gereken yaklaşımı göstermesinin
bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz. Ulaşhrma ve
lojistik sektörü geçmiş ülkemizde "underdog" olarak
görülen bir sektör durumundayken, bugün yarahlan
müşteri değeri ve uygulana gelen modern yönetim
teknikleri ve ulaşhğı kar marjları ile çok değişik bir
boyuta ulaşmıştır ve bu bağlamda sorumlulukları
LOGISTICAL
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Dergi çalışmaları serüvenimizde karşı
kimi işletme "yeşil" ve bunun türevi olan
kavramlara pazarlama ve rekabette bir "enstrüman"
olarak yaklaşmakta; kimi işletme de bunu kalite, çevre
ve KSS odaklı bir yaklaşım içerisinde ele alarak bunu
bir yönetim felsefesi çerçevesinde bir süreç yönetimi
olarak ele almaktaydı. Dergimizde yer alan kurumsal
lojistik işletmelerinin her birinin bu alanda belli bir
düzeye gelmiş olmasının sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Yine de bunu yeterli görmemek
da

artmışhr.

laşhğımız

gerektiği görüşünü taşıyorum.

Dergi çalışmamızın da paralelinde gerçekleştireceği
miz 8. LOJİSTİK ZİRVEMİZ' e ve bu etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olacak isimlere teşekkürlerimi dile
getirmek istiyorum.
İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü olarak, 09 -10
Mayıs 2011 tarihlerinde KALDER, UNO, UTİKAD,
DTD, PETDER, TBCSD gibi sektöre! kuruluşların;
GREENPEACE AKDENİZ, WWF TÜRKİYE gibi
aktivist kuruluşların desteği ile bu dönem 8. kez düzenleyeceğimiz Lojistik Zirvemizi çevre konseptiyle
çıkaracağımız "ECOLOGISTICAL" adlı dergi çalış
mamızın da paralelinde yine "YEŞİL ÇEVRE - YEŞİL
LOJİSTİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME" konusunda ve KSS odaklı bir çalışma ile gerçekleştire
ceğiz. Gerçekleşecek olan etkinliğimizde dünyanın
önde gelen devlerini en iyi şekilde ağırlamanın haklı
gururunu bir kez daha yaşayacağız. Dergimizin yanı
sıra, dönem içerisinde olduğu gibi böylesine anlamlı
bir organizasyonda da bizleri yalnız bırakmayacak
olan İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA VE
LOJİSTİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ SN. PROF.
DR. HAYRİ ÜLGEN' e, İSTANBUL ÜNİVERSİTE
Sİ ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU
MÜDÜR YARDIMCILARI SN. YRD. DOÇ. DR. A.
ÖZGÜR KARAGÜLLE ve YRD. DOÇ. DR. ONUR
DİKMENLİ' ye ve tüm İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU
AKADEMİSYENLERİ'ne, UNO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SN. RUHİ ENGİN ÖZMEN, UNO
İCRA KURULU BAŞKANI SN. MİNE KAYA ve tüm
UNO ÜYELERİ'ne; UTİKAD BAŞKANI SN. TURGUT ERKESKİN, UTİKAD GENEL MÜDÜRÜ SN.
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CAVİT UGUR ve tüm UTİKAD ÜYELERİ'ne; DTD
YÖNETİM KURULU BAŞKANI SN. İBRAHİM

ÖZ, DTD GENEL MÜDÜRÜ SN. YAŞAR ROTA
ve tüm DTD ÜYELERİ'ne; KALDER YÖNETİM
KURULU BAŞKANI SN. A. HAMDİ DOGAN,
KALDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖNDER
KIRATLILAR, KALDER ULUSAL KALİTE HAREKETİ SORUMLUSU SN. SABRİ BÜLBÜL ve tüm
KALDER ÜYELERİ'ne; GREENPEACE AKDENİZ
GENEL DİREKTÖRÜ SN. DR. UYGAR ÖZESMİ ve
GREENPEACE MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖ
RÜ SN. NEŞET KUTLUG'a ve tüm GREENPEACE
ÜYELERİ' ne; PETDER GENEL SEKRETERİ EROL
METİN'e, TBCSD GENEL SEKRETERİ SN. ENGİN
GÜVENÇ'e ve IRU TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİSİ
SN. HAYDAR ÖZKAN'a şimdiden teşekkürlerimi
sunuyorum. Ayrıca firma bazında etkinliğimizde yer
alacak olan ECZACIBAŞI, BAYER, COCA COLA,
THY, BORUSAN LOJİSTİK, DHL SUPPLY CHAIN,
MAERSK LINE, OMSAN LOJİSTİK, EKOL LOJİS
TİK, TÜRKON, KALE GRUBU, MARS LOGISTICS,
TIRSAN, DB SCHENKER ARKAS ve CONMAR
LOJİSTİK'e ve onun değerli yöneticilerine de ayrı ayrı
teşekkürlerimi sunuyorum.
Dönem boyunca ayrıca bizlerden desteklerini esirgemeyen BALNAK YÖNETİM KURULU BAŞKAN
VEKİLİ SN. KOSTA SANDALCI ve BALNAK
DEMİRYOLU GRUP MÜDÜRÜ SN. AYDIN
GÜVENLER'e, CONMAR LOJİSTİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI & AKADEMİSYEN SN.

DR. HAKAN ÇINAR'a, FRIGONETWORK COLD
CHAIN & SUPPLY CHAIN EXPERTISE SN. TANER
ATLATIRLAR'a, eski dönem mezunlarımız SN. DUYGU AGCA BAGIRÖZ, SN. BEGÜM ÇELİK AY'a ve
diğer tüm mezurılarırnıza, LOGISTICAL DERGİSİ
EDİTÖRÜ ELİF SÜVARİ ve onun değerli ekibine,
son olarak İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LOJİSTİK
KULÜBÜ' nün tüm "emektarlarına" sağlamış oldukları katkılardan dolayı kendilerine bir kez daha teşek
kürlerimi sunuyorum.
I

accredited, ethic, innovative ...
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