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11. Sayımız

   Eğitim sistemimiz sebebiyle, üniversiteye başlayana kadar yalnızca kalem 

kağıtla iç içe bir öğrenim süreci yaşamaktayız. Okuma ve yazmayı öğrendikten 

sonra üniversiteye kadar sosyal yaşamdan ve kapalı kapılar ardındaki eğitim 

hayatından kopuk bir öğretim süzgecinden geçmekteyiz. Bu yüzden, üniversi-

teleri hayata açılan bir pencere ve gerçek yaşamın ilk adımı olarak görmekteyiz. 

Peki, gerçekten de böyle mi? Üniversitelerin bireylerin sosyal hayatlarına 

katkıları nerede başlıyor?

   Öğrencilere sosyal yaşam becerilerinin kapılarını açan en belirgin olgu, kulüp faaliyetleridir. İstanbul 

Üniversitesi Lojistik Kulübü olarak bizler de her sene çıkardığımız Logistical dergimizle, işin mutfağına 

girmeden önce malzemelerimizi hazırlıyoruz.
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   Kulübümüzün 11. sayısını yayınladığımız dergimizde bulunan malzemeleri başta öğrenci arkadaşlarım 

olmak üzere herkesle paylaşmak istiyoruz.Bu nedenle de biraz daha farklı başladık yola. Bütün bir yıl 

bunun için çalıştık ve dedik ki: “Hayatımızın her anında olan lojistiği bu kadar önemli hale getiren bizleriz. 

Peki biz kimiz?” Dergimizin bu seneki ana teması; son dönemlerde adını sıkça duymaya başladığımız, 

kendi özgürlüğüne düşkün, kuralları sevmeyen, Latin edebiyatında “carpediem” felsefesi olarak bilinen 

anı yaşayıp geleceği çok düşünmeyen, ebeveynlerin zaman zaman anlatmakta zorlandığı, işverenlerin 

ayak uydurmaya çalıştığı ve bizim de içine dahil olduğumuz Y kuşağı.

   Dergimizde Y kuşağıyla ilgili çalışmaları olan önemli bir danışmanla ve firmayla röportaj yaparak; 

bireysel olarak kendimizi tanımaya ve iş yaşamındaki duruşumuzu belirlemeye çalıştık. Bu sayımızda 

bir de X kuşağı yönetici gözünden kendimize de baktık. Her kuşaktan bireyin kendini bir nebze bulabi-

leceği ve yararlı olabileceğini düşündüğümüz bir dergi oluşturduğumuzun inancındayım. Siz değerli 

okurların dergimize göndereceği fikirler ve eleştirilere karşı da her zaman açığız.

   Derginin hazırlık aşamasında bize yardım eden şirketlere ve okulumuzun eski mezunlarından 

Elif AZİZOĞLU'na teşekkür ederim.

   Bana güvenerek dergiyi teslim etmekte tereddüt etmeyen, Logistical mutfağının şefi olmamı sağlayan 

Alper Cihan HATİPOĞLU 'na, her türlü zorluğu aşmamı sağlayan, yaptığımız işin tarifinden şaşmayan 

Özgü UZUNKAYA Ayla ÇALIŞKAN Çılga Güliz EREN Seda 'ya, mutfağımın muhteşem üçlüsü , , 

TARIKÇI Dilara ACAR Büşra BEYAZ Rukyete ÖZTÜRK 'ya, çalışmalarımızı resmeden , ,  'e, baş aşçı 

yardımcılarım , ,  'a, sunumunu yapan  'ye Dilem DAL Umut ÇINAR Mesut BAYKAN Emirhan DERELI

ve rakip şefim  'a teşekkür ederim.Kenan YALNIZ

DERGİSİ EDİTÖRÜ

AYFER GÜLTEKİN
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Y KUŞAĞI NE DEĞİLDİR? / Y KUŞAĞI YANILGILARI

“Az çalışalım, çok kazanalım!” Algısı 

“Kariyer basamaklarını çabucak geçme arzusu” Yanılgısı 

“Konsantrasyon eksikliği ve verimli çalışma prensiplerinin uyumsuzluğu” Yorumu 

   Y Kuşağı ile ilgili eleştirilerin başında gelen bu mottonun karşılığının olduğunu söylemek çok da doğru 

değil. Her ne kadar “rekabetçi” tanımı X kuşağına bahşedilmiş olsa dahi; Y kuşağının eğitim basamaklar-

ında yaşadığı finansal problemler daha gerçekçi ve köklü diyebiliriz. Yayınımız için çeşitli araştırmalar 

yaparken keşfettiğimiz bir bulgu ise bu algıyı tamamen yerle bir edecek cinsten: Y kuşağı için para tek 

başına bir tatmin aracı değil; motivasyon hayati derecede önemli. Bu konuyu derinlemesine inceleyen tüm 

araştırmacıların hayretle değindiği konulardan birisi olan Y kuşağının motivasyon ve başarı takdirine karşı 

olan talepkarlığı nispi olarak paraya olan arzusundan daha fazla. Haliyle böyle bir kuşağı maddi boyutlan-

dırmalarla tanımaya ve anlamaya çalışmak, çok da geçerli ve kabul edilebilir bir yol değil. 
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   1945-1965 doğumlu, disiplin kuşağı adını verdiğimiz kuşağın özellikle çok fazla dikte ettiği ve Y kuşağ-

ını tanımlamada sık kullandığı argümanlardan birisi de bu. Fakat bu argümanı derinlemesine irdelediği-

mizde; özellikle de bizim coğrafyamızda Y kuşağı ilköğretimini tamamladıktan sonra her eğitim basama-

ğında bir sınava girmek zorunda olduğunu görüyoruz. Talep ettiği, ilgi duyduğu eğitimi hak edebilmek için 

ulusal çapta bir yarışın içine girmeyi sorgulamadan kabullenmiş bir kuşağın mensuplarının, 'kariyer basa-

maklarını atlayarak geçmek istediğini' düşünmek; Y kuşağı mensuplarından bile daha geniş bir hayal dün-

yası gerektirmektedir. Sınavlar karşılığında aldığı maddi sonuçların içerisinden tercihler yapan ve şimdiye 

dek tanımlanmış kuşaklar arasında en fazla sınav – puan –hak ediş üçgenine sıkışmış bir kuşağı tanımlamak 

için bu argümanı kullanmak, iki kuşak arasındaki diyaloğa yardımcı olmayacaktır. 

   Bu yorum içerisinde haklılık payı barındırmakla beraber, kuşaklar arası farklılıkların avantaja çevrileme-

mesinin bir sonucudur. Y kuşağı mensuplarının, sıkılgan ve hareketli yapısı; kurum çıkarlarını zedelemeyecek 

periyodlarla rotasyona tabi tutulmasıyla hem donanım hem de etkin çalışma konusunda geri dönüş alınabil-

mesi için bir yöntem olabilir.

   Not: Y kuşağı mensuplarıyla ilgili yapılacak hiçbir genelleme birey bazında örtüşme sağlamayı garanti 

etmemelidir. Anketler, kuşak mensuplarının taleplerinin toplandığı çalışmalar ve bu konuda araştırma yapmış 

öncülerin ışığında kuşağın ortalaması ile ilgili yapılmış bu yorumlar, birey bazına inildiğinde kişisel özellikler 

sebebiyle bu yanılgıları haklı çıkarabilme ortamı hazırlayabilir.

Hazırlayan

Alper Cihan HATİPOĞLU
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EVRİM KURAN 

YAŞASIN  KUŞAĞI!Y

   Ben odak alanı jenerasyonel sistemler olan bir yönetim danışmanıyım. İç müşteri ya da dış müşteri tutun-

durması, motivasyonu, etkileşimine dair yaptığım tüm çalışmaların merkezinde kuşak teorisi yer alıyor. 

Şirketlere, tüketici markası ya da işveren markası çalışmalarında hedef kitleleri olan kuşak segmentlerine 

uygun iletişim stratejileri geliştirmeleri konusunda danışmanlık veriyorum. Seminer ve konferanslarda 

konuşuyor, yazılar yazıyorum. 2000'lerin başında yüksek lisans çalışmamda tez konusu olarak belirlediğim 

organizasyonel çekicilik ve Y jenerasyonu ilişkisini araştırarak başladığım çalışmalarım, son 10 yıldır 

derinleşti. Türkiye genelinde ve çeşitli komşu ülkelerde yaptığım araştırma ve uygulamalarla da zenginleşti. 

Dinamo Danışmanlık şirketinin kurucu ortağıyım ve işveren markası alanında dünyanın önde gelen araş-

tırma ve danışmanlık şirketi Universum'un Orta Doğu Direktörlüğü'nü de sürdürmekteyim.

1. Kısaca Evrim KURAN'ı tanıyabilir miyiz?

4
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   Y Kuşağı adını İngilizce alfabeden alıyor. (Generation “WHY”) Çok sorgulayan ve sorularının yanıtlarını 

almadan motive edilmesi çok kolay olmayan bir dönemin çocukları olduğundan bu harf uygun görülmüş. 

Türkiye'de yaşayan  76,5 milyon kişinin % 35'i 1980'den sonra doğan ve 1999 sonuna dek dünyaya geldiği 

düşünülen bu kuşağa ait. Bir başka deyişle, Avrupa'nın pek çok ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla 

sayıda Y kuşağı birey var ülkemizde. Peki, bu yıl aralıklarında doğan herkes kesin olarak Y kuşağı kate-

gorisine girer mi? Elbette hayır. Meseleye bir segmentasyon aracı olarak bakıp, fazla da abartmamak lazım. 

   Komüniteye ait olma talebi, paylaşım, haz odaklılık, süreçten keyif alma ve takım bilinci. Bunlar bence 

biz X kuşağı bireylerin çok tadını alamadığı kavramlar ve Y'nin en belirgin farklılıkları.

   Hayır, hiçbir kuşak bir diğerinden üstün değil. Hepsinin harikulade özellikleri var ve hepsinin pek çok 

gelişim alanı var. Önemli olan farklı kuşakların birbirlerini yargılamadan anlamaya gayret etmesi. 

Bu bakış açısıyla, Y'nin biraz daha kuvvetli olduğu yan takım çalışması ve takımı harekete geçirebilme 

(örgütlenme) gücü. 

   Bugün Türkiye'de iş yaşamında 3 kuşak var. 1946-64 arası gelen BB (Bebek Bombardımanı) kuşağı, 

X kuşağı (1965-79) ve Y kuşağı. Bu 3 kuşağın da işe bakışı birbirlerinden epey farklı. Türkiye'nin iş 

ortamında, çalışmak için yaşayan Baby Boomer'ları, yaşamak için çalışan X'leri ve İş & Yaşam denge-

sini talep eden Y'leri görüyoruz.

2.  Y kuşağı adını nereden almıştır? Y kuşağı dediğimiz kuşak kimlerdir?

3.  X kuşağı temsilcisi olarak sizin bakış açınızdan Y kuşağının en göze çarpan özelliklerini 

anlatabilir misiniz?

4.  Sizce Y kuşağının X kuşağına karşı üstün olduğu noktalar var mı? Eğer varsa bu 

üstünlükleri nasıl kullanıyorlar?

5.  Kuşaklar arasındaki farklar normal hayatta göze çarpmaktadır. Bu farklar iş dünyasına 

nasıl yansımaktadır?
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   Evet, birbirine fiziksel olarak yakın olmakla birlikte, kafaca epey uzak olan iki kuşak X ve Y; bunun doğal 

sonucu olarak her ikisi de zorluklarla karşılaşıyor. Y'nin kanımca karşılaştığı en büyük zorlayıcı alan kendi 

kendini motive etmesinin bekleniyor olması. Çünkü X böyle bir kuşaktı, kişisel motivasyonla ayakta kal-

mayı öğrendi; Y ise ilişki odaklı, beni kimse motive etmeyecek mi bu şirkette sorusunu soruyor.

   Evet bu konunun farkında olan ve bir şeyler yapmaya çalışan pek çok şirket var. Ama önlem almak için 

teşhisi doğru koymak gerek. Eğer Y kuşağının yarattığı çalışan devir oranının sebebini hemen müdür 

olmak istemek diye düşünürsek (ki böyle düşünen çok şirket var), o zaman doğru çözümlemeye gide-

meyiz. Bence meselenin özü sabırsızlık ve hemen terfi istemek değil, performans değerlendirme, 

kariyer yönetimi gibi bazı mevcut iş sistemlerinin yenidünya yasaları ile uyumlu olmamasının getirdiği 

düş kırıklığı. 

   Yönetici ne bekler: Performans. Hedef odaklılık. Sonuca optimum sürede ulaşmak. Böyle bir iklimde 

Y ne istiyor: Beni anla, beni önemse, insani öğeleri de işe dahil et ve süreçten keyif almamı sağla.

7.  X kuşağının oluşturduğu iş hayatında Y kuşağı zorluklarla karşılaşıyor mu? 

Ne gibi zorluklarla karşılaşıyor?

8.  Y kuşağının genel özelliklerine baktığımızda sabırsız bir yapıya sahip olduğunu 

görüyoruz. Bu kuşak işyerlerinde hemen müdür olmayı hedefliyor. Yükselemeyeceğini 

anladığında ise iş değiştiriyor ve bunu gayet sağlıklı bir hareket olarak görüyorlar. 

Bu durum şirketler tarafından nasıl karşılanıyor? Şirketler bunun için önlem alıyor mu?

9.  Yöneticilerin Y kuşağından beklentileri neler olabilir? Y kuşağının yöneticilerden 

beklentileri neler olabilir?

   Son dönem araştırmalarımızda Türkiye'de birinci sırada FMCG (hızlı tüketim) sektörünün geldiğini 

görüyoruz. Danışmanlık, Bankacılık & Finans, Teknoloji de yine gözde sektörler. Bununla birlikte artan 

miktarda da girişimcilik talebi söz konusu. Mezun olduğumda kendi işimi yapmak istiyorum diyen 

gençlerin sayısı epey fazla. 

6.  Y kuşağı daha çok hangi sektörlerde çalışmayı tercih ediyor?
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   Birleştirici gücünüzün farkına varın ve bunu hem kendiniz hem de yaşadığınız toplum yararına kullanın. 

Türkiye'nin size çok ihtiyacı var.

11.  Y kuşağına iletebileceğiniz tavsiyeleriniz var mı?

   Y Kuşağı bütün sektörlerin içinde bulunmalı. Peki bugün lojistik sektörü bu kuşağa ne kadar çekici 

geliyor? İlk 5 sektörün içinde olmadığını söyleyebilirim. O zaman hem okullara hem de sektördeki 

şirketlere büyük görev düşüyor. “Genç yetenekleri bu sektöre kalıcı biçimde çekebilmek için ne yapı-

yoruz ve ne yapmalıyız?” soruları bence hala yanıt bekliyor.

10.  “Y kuşağı Lojistik sektöründe bulunmasın çünkü…” ya da “Y kuşağı kesinlikle Lojistik 

sektörü içinde bulunmalı çünkü…” diyebileceğiniz şeyler var mı?
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ÇEVİRİ

NEDEN Y KUŞAĞI BİREYLERİ MUTSUZ?

   *Y Kuşağı 1970'lerin sonları ve 1990'ların ortaları arasında doğan kuşağa denir. Ayşe de bu kuşağın bir 

parçası. Ayrıca o da Y kuşağının büyük bir bölümünü oluşturan yuppies'in bir parçası. Y kuşağının bir bö-

lümü olan yuppies için bir terimim var. Onları Gen Y Protagonists& Special Yuppies yada GYPSY olarak 

adlandırıyorum.Gypsyyuppie için benzersiz bir marka, birileri onların çok özel bir hikayenin ana karakteri 

olduğunu düşünüyor.

*Bazı kaynaklarda 1980-2000 arası olarak geçer.

Yuppies: Young urban professionals: Genç şehirli profesyoneller

Protoganist: Kahraman

ÖzelSpecial: 

   Ve işte bu yüzden Ayşe Gypsy hayatından ve Ayşe olmaktan çok memnun. Yalnız Ayşe'yi mutsuz eden bir 

konu var.

   Bir sebep sonuç ilişkisi kurabilmek için öncelikle insanları mutlu yada mutsuz eden sebepleri tanımlama-

lıyız. Bunun çok basit bir formülü var aslında;

   Oldukça basit bir formül: Ne zaman bir insanın gerçek hayatında karşısına çıkan beklentilerinden iyi ise o 

kişi mutlu olur ve ne zaman gerçek hayatı beklentilerinden kötüyse mutsuz olur.

   Bir örnek oluşturmak için, Ayşe ve ailesini hikaye içine alarak tartışalım.

   Ayşe'nin ebeveynleri 1950'li yıllarda dünyaya gelmiş. OnlarBaby Boomer dönemi kuşağı.Ayşe'nin babası

 ve annesi onun  büyükannesi ve büyükbabası tarafından yetiştirilmiş ve büyükannesi ve büyükbabası ise 

mükemmel nesile (Greatest Generation) dahil. Onlar büyük buhran ve 2. Dünya savaşı ile büyüdüler ve 

kesinlikle Gypsy değiller.

Mutluluk = Gerçeklik – Beklentiler
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   Ayşe'nin sorunu ise Mehmet dedesinin ekonomik güvence saplantılı olması ve onun ebeveynlerini bu doğ-

rultuda yetiştirmesi. Onlar istiyorlar ki; Ayşe'nin anne ve babasının kariyeride tıpkı kendilerininki gibi yeşil 

çimenlerle kaplı olsun. Ve Ayşe'nin ebeveynleride refah seviyesini göz önünde bulundurarak gayet stabil 

bir kariyer yolu çizmişlerdir kendilerine. Tıpkı bunun gibi:

   Yeşil çimenlerle kaplı bir kariyere ulaşmak için onları hiçbirşeyin durduramayacağı öğretildi, fakat bunun 

için uzun yıllar zor şartlarda çok çalışmaları gerekti.

Baby boomer nesli kariyer yolu beklentisi



Hard work over many years:  Uzun yıllar boyunca çok çalışma

Çekilmez hippiliklerini bıraktıktan sonra, Ayşe'nin ebeveynleri kariyer yapmaya girişti, 70'ler 80'ler ve 
90'lar boyunca dünyaya eşi görülmemiş ekonomik bir refah hakimdi. Ayşe'nin ebeveynleri beklenenden 
çok daha fazlasını gerçekleştirdi. Ve bu duyguda onları tatmin etmeye yetti.

Baby boomernesli kariyer yolu

10
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Success: Başarı

Years: Yıllar

BeklentilerExpectations: 

GerçeklikReality: 

Pozitif net mutluluk ve tatmin duygusuPositive net happiness, satisfaction: 

   Kendi ebeveynlerine göre engebesiz bir kariyere ve daha fazla pozitif hayat enerjisine sahip olan Ayşe'nin 

ebeveynleri, Ayşe'yi çok iyimser ve serbest yetiştirdi. Ve yalnız değildiler. Bütün dünya'daki Baby Boomer 

kuşağı, çocukları olan Y kuşağına her ne isterlerse gerçekleştirebileceklerini, özel kahraman kimliklerinin 

olduğunu ruhlarının derinliklerine aşıladılar.

   Bu sebepten dolayı Gypsy'ler kariyer hedefleri hakkında müthiş umutlular ve aslına bakarsanız ailelerinin 

yeşil çimenlerle kaplı ekonomik güvenliği olan kariyer hedefi onlar için pekte çekici değil. Onlar çiçekler 

ile kaplı bir çimenlik hedefliyor.



Aslında bu Gypsy'ler hakkındaki ilk gerçeği açıklıyor:

GYPSY'LER ÇILGINCA HIRSLIDIR!

11
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   Gypsy'lerin kariyer hedeflerinde yeşil çimenlerle kaplı refah ve sosyal güvenceden daha fazlasına ihti-

yacı var. Aslında Gypsy için yeşil çimenler oldukça mükemmel yada yeterince benzersiz değil. Baby 

Boomer nesli Amerikan rüyasını yaşamak isterken Gypsy'ler kendi rüyalarını yaşamak istiyorlar.

   Cal Newport “tutkunuzun peşinden gidin” adlı sloganıyla son 20 yıl içerisinde Google'ın grafik eklenti-

sine göre belirgin biçimde bir ifadenin ingilizcede belli bir zaman diliminde nasıl ortaya çıktığını gösteren 

bir araca dikkat çekti. Aynı grafik eklentisi “güvenli kariyer” ifadesinin nasıl modası geçmiş olduğunu ve 

aynı zamanda “tatmin edici kariyer” ifadesininde popülerleştiğini gösterdi.

   Açıkcası Gypsy'ler tıpkı ebeveynleri gibi ekonomik refah isterler. Onlar bir de ebeveynlerinin o kadar da 

önemsemedikleri bir şekilde daha tatmin edici bir kariyer yapmak isterler.

Sanırım ben başkan olabilirim… Ama politika gerçekten benim 

kalbimde dürüstlüğü çağrıştırıyor mu? Hayır… hayır bu bir he-

saplaşma olmalı.



   Y kuşağının kariyer amaçları bütün olarak daha fazla özel ve hırslı hale gelirken, Ayşe çocukluğundan 

ikinci bir mesaj daha veriyordu:

Bu, Gypsy'ler ile ilgili ikinci durumu açıklamak için iyi bir zaman olmalı:

   “Elbette, herkes gidip kendine bir kariyer yapacak ama ben olağan dışı bir şekilde harikayım! Benim 

kariyer ve hayat yolum kalabalıkların içinde farkedilecek.” Ayşe'ye bunlar öğretildi. Böylece bu neslin 

bütün olarak, çiçekli çimler gibi göze çarpan hedefleri var. Her Gypsy bireyi daha iyi bir şeylere mu-

kadder olduklarını düşünürler.

Çiçekli çimlerin üzerindeki parlayan tek boynuzlu at

*Sen Özelsin!

GYPSY'LER HAYALCİDİR!

   Peki bu düşünceler neden hayalcidir? Çünkü bu 

düşünce özel kelimesinin anlamını açıklayan, 

bütün Gypsy'lerin düşüncesidir:

   Özel kelimesi daha iyi ya da alışılmıştan farklı 

anlamına gelir. Bu tanıma göre çoğu insan özel 

değildir, aksi halde “özel” bir anlam ifade etme-

yecektir.

   Ayşe'nin ebeveynlerinin beklentisi uzun yıllarca çok çalışmanın sonucu olarak sonunda iyi bir kariyere 

ulaşılabileceği yönündeyken, Ayşe iyi bir kariyerin onun gibi ender ve özel birine verilmesi gerektiğini 

ve bunun sadece bir miktar zamana ve hangi yoldan gittiğine bağlı olduğunu düşünüyordu.  
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   Şimdi bile, bunu okuyan Gypsy'ler, “İyi fikir ama ben az miktarda özel olanlardan biriyim” şeklinde dü-

şünmektedirler. İşte problem de bu.
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Because just wait till the World sees how amazing I am: 

Çünkü yalnızca küçük bir beklemenin ardından dünya ne 

kadar harika olduğumu görecek

Ne yazık ki, dünya ile ilgili komik olan şey şu ki, kariyer 

aslında düşündükleri gibi kolay bir şey değil, oldukça 

zordur. Mükemmel kariyerler dişini tırnağına takıp uzun 

yıllar çalışma sonucu inşa edilir; üzerinde çiçekler ve tek 

boynuzlu atlar olmasa bile. Ve en başarılı insanlar bile 

nadiren 20'lerinin başlarında ya da ortalarında harika bir 

şey yapmışlardır.

Ama Gypsy'ler bunu kabul etmez!

   Onun beklentileri bu şekildeydi:

   Bunun temel sebebi sıklıkla kendine dair henüz keşfedilmemiş üstünlüklerinin olduğunu ve hiçbir şeyin 

ona layık olmadığını hissetmesidir. Muhtemelen buna inanmasının sebebi çok istekli olması nedeniyle,

onun bir şekilde özel olduğuna dair gerçeklikten uzak bir yargıyla gençliğinde inşa ettiği aşırı özgüvendir.
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   New Hampshire Üniversitesi profesörü ve Gypsy uzmanı Paul Harvey, Y kuşağının; “gerçekçi olmayan 

beklentiler ve olumsuz geribildirimi kabul etmeye karşı güçlü bir dirence sahip olduklarını ve kendini çok 

abartma eğiliminde olduklarını”araştırmaları sonucu bulmuştur.Ve bunu söylemiştir: “İnsanların hayal 

kırıklıklarının en büyük kaynağı elde ettiklerinin beklentilerini karşılamamasıdır. Onlar sıklıkla gerçek 

yetenekleriyle ve sarf ettikleri emekle aynı çizgide olmayan ödül ve saygı beklentisi içerisine girerler, 

böylelikle bekledikleri düzeyde saygı ve ödül elde edemezler.”

   İşe alınmış Y kuşağı nesli için, Harvey mülakat soruları sormayı öneriyor; “genellikle çalışanlarınızdan

/sınıf arkadaşlarınızdan/… vb.kendinizi üstün mü hissediyorsunuz? Öyleyse neden?”  Harvey şunu söylüyor: 

“Eğer aday ilk bölüme evet şeklinde cevap verir ise ve 'neden' kısmında zorlanırsa, bu kendini haklı gör-

meyle ilgili olabilir.”
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   Ve kolejden ayrıldıktan birkaç yıl sonra gerçek dünyada sektöre atılma cesareti gösterdiğinde ise Ayşe 

kendini burada bulur:

Frustration, disappointment: Hüsran ve hayal kırıklığı

Ayşe'nin aşırı hırsı ve kibri, kendine verdiği değer hak-

kında kendini kandırmasıyla ortaya çıktı ve onu koleji 

ilk bitirdiği yıllar için bile çok büyük beklentiler içeri-

sinde bıraktı. Ve onun gerçek hayatı bu beklentilerle 

kıyaslandığında, 'gerçeklik-beklentiler” mutluluk skoru 

negatif çıktı.

   Başkalarını boş ver! Diğer insanların çimleri olağanüstü bir çayır gibi görünebilir. Gerçek olan şu ki 

herkes tıpkı senin gibi kararsız, kendinden şüphe eden ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Eğer sen 

sadece kendi işini yaparsan, başkalarına gıpta etmek için hiçbir sebebin kalmayacak.
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   Ve bu daha da kötüye gitti. Bütün bunların üzerine, Gypsy'lerin bütün neslinin ortak bir problemi daha var:

   Elbette Ayşe'nin ebeveynleri liseyi ve üniversiteyi bitirdiklerinde onlardan daha başarılı insanlar da vardı. 

Ve onlar bazılarını zaman zaman dedikodulardan duymuş olabilir, ama büyük bir kısmının kariyerinde ger-

çekten ne olup bittiği hakkında bilgileri yoktu.

   İşte benim Ayşe'ye tavsiyem:

   Hırslı olmaya devam et! Dünya hırslı insanlar için tatmin edici başarılara imza atabileceği fırsatlarla dolu 

bir yer. Bu yönlendirme anlaşılır olmayabilir fakat işe yaracak. Sadece bir yerden başla.

   Özel olduğunu düşünmekten vazgeç! Gerçek şu ki, sen özel değilsin. Sen tamamen tecrübesiz, henüz nite-

liği olmayan genç insanlardan birisin. Uzun bir süre boyunca çok çalışarak özel biri olabilirsin.
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GYPSY'LER ALAYCIDIR!

Çeviren
Mesut BAYKAN



LOJİSTİK KULUB

UİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

LOJİSTİK KULUB

UİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

11. Sayımız

15

   Sosyal Medya; teknolojinin durmak bilmeksizin gelişmesiyle 

günümüzde,iş dünyasında ve gündelik hayatın içinde gözde olan 

bir kavram. İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü 2013-2014 

yıllık dergisinin bu yazısında; Sosyal Medya'nın ne olduğu, ilgi

çekici istatistikleri ve sosyal ağları ele aldım. Bakalım neymiş 

bu “Sosyal Medya”.

   Sosyal Medya kavramına giriş yapmadan önce “Medya” kavra-

mının ne olduğunu öğrenelim: “Her türlü bilgiyi kişilere ve toplu-

ma aktaran, eğlence, bilgi, ve eğitim gibi üç temel sorumluluğa 

sahip görsel, işitsel ve hem görsel, hem işitsel araçların tümüne 

medya denmektedir”. Sosyal Medya ise;“Web 2.0'ın kullanıcı

hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, 

çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan 

medya sistemidir. 

   Ayrıca sosyal medya; kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımların bütün-

üdür”. Buradan yola çıkarsak artık medyada sadece firmalar, kuruluşlar değil de son kullanıcıların, 

müşterilerin söz hakkı olduğu bir ortama dönüştü.

    Sosyal ağlar, insanların birbiriyle içerik ve bilgi paylaşmasını sağlayan internet siteleri ve uygulamalar 

sayesinde, herkes aradığı, ilgilendiği içeriklere ulaşabilmektedir. Küçük gruplar arasında gerçekleşen diya-

loglar ve paylaşımlar, kullanıcı bazlı içerik (İngilizce: UGC-User Generated Content) üretimini giderek 

arttırmakta, amatör içerikleri dijital dünyada birer değere dönüştürmektedir.

   Zaman ve mekan sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir insanî 

iletişim şeklidir. Sosyal medya platformlarında insanlarla buluşur ve iletişimde bulunursunuz. İnsanlara 

yardım eder, yardım alır, sorularına cevap verir ve kendi sorularınızı sorarsınız. Bu bakımdan sosyal 

medya resmi olmayan eğitim yollarından da bir tanesidir. Sosyal medya aynı zamanda “Kullanıcıların 

Ürettiği İçerik” ve “Müşterilerin Ürettiği Medya” kavramlarını da ortaya çıkarmış, bu yapısıyla da ticari 

plandaki anlamını kazanmıştır.

MAKALE
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     Şimdi terimsel bilgilerin ardından Unstoppable Profits adlı şirketin yaptığı araştırmaya dayanarak sosyal 

medya hakkında birkaç ilgi çekici rakam sunmak istiyorum:

- Dünya nüfusu 7 milyar ama internete bağlı 9,6 milyar cihaz var!

 Sosyal ağların %71'i kadın,%62'si erkek kullanıcılardan oluşuyor.-

 350 milyondan fazla kullanıcı Facebook'un bağımlısı haline geldi.-

 Twitter'da saniyede 5700 tweet atılıyor!-

 Google +1 düğmesi günlük 5 milyar kez kullanıyor.-

 Saniyede LinkedIn'e 2 kullanıcı kayıt yaptırıyor ve LinkedIn toplamda 200 ülkeden 161 -

   milyon kullanıcıya sahip.

 Instagram'da, günde 5 milyon fotoğraf yükleniyor ve saniyede 8500 fotoğraf beğeniliyor.-

 Dünya üzerinde her 3 kişiden 2'si sosyal medya platformlarını ziyaret ediyor.-

Önemli Sosyal Ağlar Hangileri ? 

Sosyal Ağlar: Facebook,LinkedIn,MySpace,Google+…

 Blogger,Wordress…Bloglar:

 Twitter,Tumblr,Yammer…Mikro Bloglar:

 Flickr,Instagram,Picasa,Photobucket…Fotoğraf ve Sanat:

 Youtube,Vimeo,DailymotionVideo:

 Last.fm,Grooveshark,Pandora…Ses ve Müzik Paylaşımı:

 Sikayetvar…Ürün Eleştirileri:

 CustomerLobby,Yelp…Şirket Eleştirileri:

 Yahoo! Answers,WikiAnswers,Google Answers…Bireysel Soru-Cevap Platformları:

 Netvibes,TwineBilgi Toplayıcılar:

 SysomosHeartbeatSosyal Medya İzleme:

About.me,Kimdir.com…Sosyal Ağları Bir Yerde Toplayanlar: 



   İnsanların başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan bir sosyal paylaşım 

sitesidir. 

   4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi 2006 devresi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan 

Facebook, öncelikle Harvard öğrencileri için kurulmuştu. Daha sonra Boston civarındaki okulları da içine 

kapsayan Facebook, iki ay içerisindeki Ivy Ligi okullarının tamamını kapsadı. İlk sene içerisinde de; 

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm okullar Facebook'ta mevcuttu. Üyeler önceleri sadece söz konusu 

okulun e-posta adresiyle (.edu, .ac.uk, vb.) üye olabiliyordu. Daha sonrasında da  ağ içine liseler ve bazı 

büyük şirketler de katıldı. 11 Eylül 2006 tarihinde ise Facebook tüm e-posta adreslerine, bazı yaş sınırlan-

dırmalarıyla açıldı. Kullanıcılar diledikleri ağlara; liseleri, çalışma yerleri ya da yaşadığı yerler itibarıyla 

katılım gösterebilmektedirler. 

Sosyal Medya Patronları

“Facebook ve Twitter”

Facebook
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   Facebook, ismini 'paper facebooks' formundan almıştır. Bu form ABD üniversitelerinde okulların öğren-

cilerine, öğretmenlere ve çalışanlara doldurduğu, onları tanıtan bir formdur. Site kullanıcılara ücretsizdir 

ve gelirini banner reklamlarından ve sponsor gruplarından sağlanmaktadır. 

   Fotoğraflar uygulaması ile kullanıcılar kendi aralarında fotoğraflarını, kendilerini ve arkadaşlarını da 

üzerine etiketleyerek sunabilmektedir. Bazı gizlilik sorunları nedeniyle facebook, fotoğrafların görüntü-

lenmeleri üzerinde bazı sınırlamalar koymuştur. Ağustos 2007 itibariyle; Facebook'ta 31.31 milyar fotoğ-

raf bulunmaktadır, bu da kişi başı 31 fotoğrafa denk gelmektedir. Fotoğraflar herkes tarafından görülebilir, 

ancak gerekli ayarlamalar yapıldığı takdirde hiçbir kullanıcı tarafından da görülmeyebilir.

   Armağanlar, Facebook'un Şubat 2007 tarihinde yaptığı bir uygulamadır. Kullanıcılar birbirlerine küçük 

ikonlardan oluşan hediyeler gönderebilmektedir. Bu ikonlar Apple tasarımcısı Susan Kare tarafından tasar-

lanmaktadır ve kullanıcılar bu hediyeleri gizli ya da açıkça vermektedir. Kullanıcılar isterse “hediyeler” 

kutusunu profillerinde de gösterebilir. Kullanıcılar hesaplarının açılmasıyla ücretsiz bir hediye verme hak-

kına sahiptir; bundan sonraki hediyeler ise 1 dolar ile ücretlendirilmektedir. Hediyelerin %50'si sevgililer 

gününde verilmektedir. Bunun yanı sıra, Zachary Allia tarafından geliştirilen “FreeGifts” uygulaması gibi 

uygulamalarla, ücretsiz olarak da hediye gönderilebilmektedir.

Fotoğraflar

Armağanlar



   Mayıs 2007 itibarıyla; Facebook Marketplace (Facebook Pazar Yeri) uygulamasıyla; satılık eşyalar, kira-

lık/satılık ev, işler ve diğerleri olmak üzere bir market ortamı yaratmış ve burada kullanıcıların birbirleriyle 

alışveriş yapmasını sağlamıştır. Bu hizmetleri ücretsizdir.Facebook'un fotoğraflar uygulamasıyla kullanıcı-

lar kendilerinin ve arkadaşlarının resimlerini paylaşmaktadır. Bu hizmetten özellikle üniversite öğrencileri 

yararlanmaktadırlar. Birçoköğrenci kitap ve okul eşyalarını facebook dolayısıyla satmaktadırlar. Ayrıca 

kiralık daireler ve evler de facebook dolayısıyla markete konmuştur

   Etkinlikler uygulaması ise; kullanıcılar arkadaşları için belli buluşma noktaları oluşturabilir ve diğer kul-

lanıcılar da bu etkinlikler için RSVP'lerini bildirebilirler.

Pazar Yeri

Etkinlikler

 Video

LOJİSTİK KULUB

UİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

11. Sayımız

LOJİSTİK KULUB

UİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

18

Twitter

   Facebook'un video uygulaması ise; kullanıcıların birbirlerine YouTube ve benzeri sitelerdeki videoları 

göndermelerinin yanı sıra; özel mesajlar da dahil olmak üzere video kamerasıyla görüntü kaydederek bunu 

mesaj olarak göndermesini sağlamıştır.

   Bir sosyal ağ ve mikroblog sitesidir. Kullanıcılarına tweet (İng. cıvıldama) adı verilen 140 karakterlik 

metinler yazma imkanı veren Twitter, çeşitli araçlarla daha etkin kullanılabilen bir yeni nesil iletişim 

aracıdır

   Kullanıcılar tarafından atılan tweetler herkes tarafından görülebilir. Ancak kullanıcılar attıkları tweet-

leri sadece kendi arkadaşları olarak da görülmelerini sınırlandırabilir. Kullanıcılar diğer kullanıcıların 

tweetlerine üye olabilirler. Üye oldukları kişi veya kurumların takipçi sayısını ve bunların kimleri takip 

ettiklerini görebilirler. Tüm kullanıcılar Twitter'ınwebsitesi aracılığıyla tweetlerini gönderebilir ve ala-

bilirler. Kullanıcılar Twitter'ınwebsitesine uyumlu harici uygulamalar (akıllı telefonlar gibi) veya belirli 

ülkelerde erişilebilen kısa mesaj servisi tarafından giriş yapabilirler.

   2008'deki ABD seçimlerinde özellikle Barack Obama tarafından sıklıkla kullanılan Twitter'dan Türki-
ye'deki son yerel seçimlerde de yararlanılmıştır. Ayrıca Twitter, sosyal medyanın en popüler araçlarından 
biri olarak gösterilmektedir.



   2006 yılında Jack Dorsey tarafından geliştirilmesinden bu yana Twitter, dünya çapındaki popülaritesini 

gün geçtikçe arttırmış ve içerdiği uygulamaların programlama ara yüzünün kısa mesaj gönderim ve alımı 

konusundaki olanaklarıyla internet dünyasının SMS'i olarak anılmaya başlamıştır.25 Nisan 2011 tarihinden 

itibaren Türkçe olarak kullanılıyor. Twitter üzerindeki kullanıcıların etkisinin takipçi sayısından ziyade 

kullanıcının tweetlerine gelen retweetlere bağlı olduğu ortaya konmuştur.

   Oldukça büyük bir reklam kaynağı olan Twitter ünlülere para da 

kazandırmaktadır. Twitter'da 16 milyondan fazla takipçisi olan 

Amerikalı ünlü TV yıldızıKim Kardashian, markalarla anlaşmalı 

olarak attığı her tweet başına 8 bin dolar almaktadır.
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   Facebook'taki gibi arkadaş sistemi değil de takipçi sistemiyle çalışması popülaritesini arttırmaktadır. 

Sosyal medyada Facebook'un yarattığı dev tahtın yerini artık Twitter'ın almaya başladığı söylenmektedir.
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Günümüzde Twitter'da her dakika ortalama yaklaşık 98 bin tweet atılmaktadır.

Yapılan bazı araştırmalara göre Twitter'da profilleri bulunan dev markaların; , ,  G g Twittero e YouTubeo l  

takipçilerinin %33'ü, Facebook takipçilerinin ise %44'ünün sahte veya spam profillerden oluştuğu tespit 

edildi.
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   Dünya Bankası'nın 2012 Lojistik Performans Endeksi'nde Türkiye 

5 üzerinden 3,87 puanla 27. sırada bulunuyor. Singapur 4,39 ile 

birinci, Almanya 4,32 ile ikinci, Kanada ise 4,31 ile üçüncü sırada 

bulunuyor. Söz konusu olan performans endeksi; gümrük, altyapı, 

uluslararası mal hareketi, lojistik kabiliyet, mal takibi ve teslim etme 

zamanı başlıkları esas alınarak hesaplanmakta.

   Günümüzde küreselleşmenin artmasıyla ülkeler ve şirketler arası rekabet en üst noktalara çıkmış durumda. 

Ticaretin temel ayağı ise Çin ve Hindistan gibi ülkelerin de vasıtasıyla batıdan doğuya kayıyor. Giderek 

büyük bir pasta haline dönüşen bu ticari döngüden kendisine bir pay çıkarmak isteyen Türkiye'nin maalesef 

coğrafi konumu dışında sahip olduğu çok önemli bir avantajı görünmüyor.

   Uzun süredir lojistik üs olmak isteyen Türkiye altyapı, gümrük gibi alanlarda oldukça yetersiz görülüyor. 

Tüm bu yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye genç olan lojistik sektöründe önemli gelişmeler yaşıyor. 

Performans Endeksi'nde 39. sıradan 27. sıraya ilerleyişimizi de bunun bir göstergesi olarak nitelendirebiliriz. 

Türkiye'deki lojistik alanındaki bu gelişmeler yabancı yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Peki, lojistik 

sektöründe Türkiye'yi uzun vadede neler bekliyor?

   Lojistik sektörünün gelişiminin nasıl bir yön izleyeceğine yönelik yapılan bir araştırma bulunuyor. PwC, 

European Business School (EBS) ortaklığında yapılan bu araştırmanın adı: 2030'da Taşımacılık ve Lojistik 

Sektörü. Gelişmekte olan pazarların ele alındığı araştırma raporunda önemli tespitler bulunuyor. Raporda, 

gelişmekte olan pazarların dinamik ekonomik değişimi kökünden değiştireceği vurgulanmış. Aynı zamanda 

yeni lojistik sağlayıcılarının gelişerek, mevcut pazarı zorlayacağı belirtilmiş.

   Türkiye'nin de sıkça isminin geçtiği bu raporda lojistik ve paket 

taşıma sağlayıcılarının diğer gelişmekte olan ülkelerdeki hizmet 

sağlayıcılarına göre daha ileri düzeyde olduğu belirtilmiş. 2030 

yılına kadar ise en büyük büyüme potansiyeli ülkeden ülkeye 

değişmekle beraber genel olarak kurye ve paket taşımacılığı 

olarak öne çıkmakta. Türkiye'de lojistik sektörünün genç bir 

sektör olması da büyüme potansiyeli için önemli bir gösterge 

olma niteliği taşıyor.
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   Türkiye aynı zamanda Avrupa ve Orta Doğu arasında transfer merkezi konumunda bulunuyor.

   Genç ve dinamik nüfus yapısına sahip olan Türkiye'nin yüksek teknolojili lojistik hizmetlerine olan talebini 

artırabileceği öngörülüyor. Küreselleşen dünyaya ayak uydurmak için lojistik hizmet sağlayıcılarının portföy-

lerini çeşitlendirmesi gerektiği de vurgulanmakta.  Lojistik sektöründe yapılan özelleştirmelerin de sektörü 

geliştireceğine değinilmekte.

   Bunların yanında öngörülen ticaretin artan boyutları, limanların özelleştirilmesi gibi sürecin devamını ifade 

eden; hizmet kapasitesi ve kalitesi üzerinde yaratılan olumlu etkiler de sektöre oldukça büyük bir yatırım 

olacaktır.

   Lojistikçilerin yönelimleri gelişmekte olan ülkelere değil, gelişmiş ülkelere olacak. Bunun nedeni ise geliş-

mekte olan ülkelerde riskin daha fazla olmasıdır. Her zaman için düzene girmiş, oturmuş bir pazara girmek 

daha kolay olmuştur. Ama bu standartlaşmış düzen gitgide değişmeye başlayacak. Dünyadaki standartlaşmış 

mal hareketleri, yıllardır uygulanan hatlar zamanla değişecek. Lojistiğin de sistemi değişecek. Daha önce 

hiç ticaret yapmamış ülkeler ticaret yapmaya başlayacak. Farklı ticaret rotaları oluşacak. Türkiye diğer bir 

açıdan da coğrafi avantajını kullanarak yakın ülke pazarlarına katma değerli hizmet vermeye başlayacak.
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İSTANBUL'UN YARIN'A AÇILAN KAPISI: “LOJİSTİK MERKEZİ”
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   Peki bunca hayatın barındığı, günlük işleyişin adeta bir makine disipliniyle işlediği bu şehirde lojistik ne 

derece önemli? İlk aklımıza gelen tabi ki coğrafi konumundan dolayı ulusal ve uluslararası bazda değere 

sahip olmasıdır. Üreticilerin ve tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda ürün/hizmet akışının optimum düzeyde 

gerçekleşmesinden tutun da tedarik zincirinin her aşaması için lojistiğin hayatın içinde ve aktif bir şekilde 

işliyor olması gerekir. 

   Bu ihtiyacı karşılamak için işin uzmanlarca da kabul gören “Lojistik Merkezi” projesi çatısı altında top-

lanılması gerekir. Lojistik merkezleri, hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki nakliye, lojistik ve eşya 

dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin muhtelif işleticiler tarafından yürütüldüğü belirli bir bölgeyi tanımlar. 

Lojistik merkezlerde taşımacılık, intermodal faaliyetler ve lojistik faaliyetlere odaklanır. Lojistik merkezler 

yerel ekonomiye yaptıkları katkılar ve ulaştıkları alansal ve hacimsel büyüklük bakımından bölgesel gelişim 

planlarının önemli birer parçalarıdır. Dolayısıyla, lojistik merkezlerin kurulum aşamasında bu süreçlere dik-

kat edilmesi gerekmektedir. Uzun vadede oluşturulan bu merkezlerin ilk etapta özel sektör yatırımcıları tara-

fından cazip olmaması kamu otoritelerinin verdiği finansal desteği önemli hale getirmiştir.

LOJİSTİK KULUB

UİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

11. Sayımız

   Geçmişten bugüne adını sayısız kez değiştirse de İstanbul, 

aynı gizemini ve ihtişamını korumaktadır. Tarih boyunca 

herkesin gözlerini alamadığı, tüm dikkatlerin üzerine ke-

sildiği bu şehir Türkiye Cumhuriyeti'nin en gözde illeri 

arasındadır. Akıl almaz güzellikte ki bir kadın gibi alımlı, 

fethi ve geçimi zor bir şehirdir. Göç edenlerle birlikte 

nüfusunun arttığı bu günlerde iş imkanlarının, eğitimin, 

kültür ve sanat faaliyetlerinin, kısaca gerekliliğin ve gör-

kemin çeşitliliğiyle ün salmış efsane bir şehirdir İstanbul.
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Lojistik Merkezlerinin Getirileri

İstanbul'un Bu Projedeki Konumu

LOJİSTİK KULUB

UİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ1.  İstanbul (Halkalı) Lojistik Merkezi:

2.  İstanbul (Yeşilbayır) Lojistik Merkezi:

- Ürün akışının optimizasyonuyla elde edilecek zaman ve yer faydasının sağlanması.

 Merkez çatısı altında işleyişe dahil olan firmaların, tüketicilerin ihtiyaçlarına daha hızlı şekilde cevap -

vermesi.

 Genel geçer güzergahlar ile şehir içi trafiği olumsuz yönde etkileyen tır ve ağır kamyon sirkülasyonunu -

azaltıp, demiryolu taşımacılığı alternatifine yönelmek.

 Kombine taşımacılığın kontak noktalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygun gördüğü çerçevede -

gerçekleştirmek.

 Lojistik merkezlerinin sağlayacağı istihdam artışı, çevre ve altyapı düzenlemeleri.-

 Şirketlerin kapasitelerini (elleçleme, depolama vb.) geliştirmelerine imkan sağlar.-

   Uluslararası taşımalarımızın %70'i Trakya bölgesinden, bunun büyük bölümü de halkalıdan yapılıyor. 

Bu sayede yoğunluğu ortadan kaldıran projenin işleri, belirlenen oranda tamamlanmıştır.

   Sektöre 6 milyon ton taşıma kapasitesi sağlayacak bu yatırım, 1 milyon metrekare lojistik alana kuru-

lacaktır. Arazinin tarım arazisi vasfından çıkarılıp, 10 milyon metrekareye kadar büyümesi için çalışma-

lar sürdürülüyor.

   Bu yatırımların ışığında, lojistik sektörünün hızla büyüyeceği 

ve ana hat konumunda olan lojistik merkezlerimizin dünya dev-

leriyle yarışacağı aşikardır. Uluslararası Taşımacılık İşleri Orga-

nizatörü Dernekleri Federasyonu'nun (FIATA) 2014 Dünya 

Kongresini 13-18 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirecek oluşu 

İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'nin lojistik sektöründeki 

prestijine olumlu katkılar sağlayacaktır.

   TCDD 2007 yılından bu yana lojistik merkez projelerini gündemde tutmaktadır. Türkiye genelinde yapımı 

başlayan 17 adet lojistik merkezlerinin birçoğunun bina inşaatları bitmiş ya da ilk etabı tamamlanmıştır. 

Merkezlerin 2020'ye kadar tamamlanması, 2023'de de 500 milyar dolarlık ihracatın bu merkezlerce taşınması 

planlanıyor.
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AFET LOJİSTİĞİ
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    Afet acil durum lojistiği; insanları, kaynakları, yetenek ve bilgiyi afetlerden etkilenmiş afetzedelere yardım 

etmek için etkin bir şekilde mobilize edebilen süreçler ve sistemlerden oluşur. 

    Lojistik planlama afetzedelerin sayılarına ve temel ihtiyaçlarına göre yapılmaktadır. İhtiyaç anında yiyecek, 

içme suyu, buz, ilaç ve tıbbi malzeme, bebek maması ve bezleri, kuru buz, muşamba ve plastik örtüler, temizlik 

malzemesi ve ihtiyaca göre diğer malzemelerin ihtiyaç süresi göz önünde bulundurularak ne miktarlarda dağı-

tılacağı belirlenerek halka duyurulması gerekmektedir. 
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   Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünyada meydana gelen başta deprem olmak üzere sel, heyelan, 

büyük yangınlar gibi afetlerin ekonomik,sosyal, kültürel ve psikolojik açıdan yol açtığı olumsuz sonuçlar 

giderek artmaktadır. Bu durum afet yönetim faaliyetlerindeki süreçlerin etkin, planlı ve koordineli bir 

şekilde yerine getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bakımdan afet yönetiminde lojistik süreçler önem 

kazanmıştır. Afet yönetimi lojistik süreçleri; afet öncesi hazırlık, anında müdahale ve iyileştirme aşama-

larından oluşmaktır. Afet yönetiminde lojistik süreçleri oluşturan bu aşamalar afetzedeler için gerekli olan 

tıbbi malzemenin, ekipmanların, yiyecek, giyecek, barınak, su, battaniye vb. gibi ürünlerin lojistiğin doğru-

ları olarak da bilinen doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda, doğru şartlarda, doğru maliyetle, doğru 

kişilere ulaştırılmasında etkili bir role sahiptir.
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 "Lojistik olmadan afet ve acil durumlara etkin müdahale edilemez" 

 Afet Lojistiğinde "UTİKAD-AKUT" İşbirliği Yapacak 

 Afet lojistik merkezlerine ihtiyaç var! 

   Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri 

Derneği'nin (UTİKAD), 2013 yılı Genel Kurulu, 26 Kasım 

2013 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. 

   Van depremi, bir kez daha afet lojistik merkezlerine olan ihtiyacı 

gündeme getirdi. Türkiye yardım için tek yürek oldu ancak bölgeye 

ulaşım için lojistik merkezlerine olan ihtiyaç acı bir şekilde ortada…



   Afet ve acil durumlarda olay yerindeki müdahale çalışmalarına lojistik destek verilebilmesi için de ekip-

lerin Olay Komuta Sistemi'ne (OKS) göre organize olmuş olması gerekir. OKS: Komuta, Operasyon, Plan-

lama, Lojistik ve Finans servislerinden oluşur. Lojistik olmadan afet ve acil durumlara etkin bir şekilde 

müdahale edilemez. Afet lojistiğinin sağlıklı işlemesi için afet öncesi, afet acil yardım planları yapılırken 

lojistik konusu da önemle dikkate alınmalıdır. Afet lojistiğindeki haberleşmesi bağış yönetimi, geçici iskan 

ve benzeri hizmet gruplarının her biri tek tek tüm ilgili kurumların bir araya getirilmesi ile oluşturulmalıdır. 

Oluşturulan lojistik hizmet gruplarının her biri afet anında ortaya çıkacak olan etki ve ihtiyaçları yerine 

getirebilmek için kendi operasyonel planlarını yapar. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan-

lığı'nın yapacağı Türkiye'nin Stratejik Afet Acil Yardım Planından ilçe belediyelerinin yapacağı Operasyonel 

Afet Acil Yardım Planlarına kadar her seviyedeki afet acil yardım planında kamu ve özel sektöre ait her türlü 

lojistik depo ve dağıtım noktaları, malzeme bilgisi, personel bilgisi, su, gıda, enerji ve haberleşmenin temin 

edileceği yerler yer almalıdır. Afet acil durum lojistiğinin normal lojistikten farkı, normal durumlarda önceden 

belirlenmiş belirli bir konu, mal ya da hizmete yönelik çalışmalar yerine afet anında kendiliğinden ortaya 

çıkan ve sürekli olarak karakter değiştirebilen çok farklı ihtiyaç ve isteklerin çok farklı kurum ve kuruluş 

tarafından yerine getirilmesi zorunluluğudur. Özel sektör afet acil yardım planlarına önemli bir paydaş 

olarak katılarak lojistik konusundaki bilgi, tecrübesi ile birlikte kaynaklarının afetlerde nasıl kullanılabileceği 

konusundaki çalışmalara katkıda bulunabilmelidir. 
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Tedarik Zincirinde Kurum ve Kuruluşun Koordineli Çalışabilmesi İçin Afet Anında ve 

Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler 

1. Gerekli malzemelerin uygun şartlarda ve zamanında ihtiyaç duyulan yere kullanılabilir halde teslimi, 

2. Sevkiyatta kullanımı mümkün olan her türlü ulaşım aracından yararlanmak, 

3. İhtiyaç duyulan yardımların afet alanının dışından sınırlı fakat hızlı ve özel bir şekilde teslim edilmesi, 

4. Değişik yardımları zamanla değişen ihtiyaçlara göre önceliklendiren bir sistem, 

5. Büyük yardım malzemelerinin depolanması, konumlandırılması ve taşınması, 

6. İnsanların tahliyesi, seyrekleştirme ve/veya taşınmasıdır. 

1. Acil duruma müdahale edicilere yararlanabilecekleri tesislerin haritalarını sağlamak, 

2. Tıbbi destek, gıda ve ulaştırma için düzenlemeleri yapmak, 

3. Toplu bakım ve barınma için gerekli düzenlemeleri yapmak, 

4. Elektrik, yakıt vb. enerji kaynaklarını yedeklemek, 

5. Haberleşme sistemlerini yedekleri ile birlikte kurmak ve işler hale getirmek, 

6. Kullanılan ekipmanların afet sonrası alındığı yere geri teslimi. 
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RÖPORTAJ

UPS -  KUŞAĞI KOMİTESİ Y

1.  İlk olarak UPS şirketinden kısaca bahsedebilir misiniz?

2.  Bildiğimiz kadarıyla UPS şirketinin Y Kuşağı Komitesindesiniz. 

Sizleri biraz tanıyabilir miyiz?

   UPS paket ve kargo taşımacılığı da dahil olmak üzere, uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, ileri tek-

nolojinin yaygınlaştırılması ile birlikte dünya ticaretinin daha etkin yönetilmesi için sunduğu çeşitli çözüm-

leriyle lojistik sektöründe global bir şirket.  Merkezi Atlanta, ABD'de bulunan UPS, dünya genelinde 

220'den fazla ülke ve bölgeye 400 bin çalışanıyla hizmet vermekte. 

-Yiğit Çevik: 2009 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha 

sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Yönetimi bölümünde yüksek lisans yaptım. 3,5 yıldır UPS Tedarik 

Zinciri bölümünde çalışıyorum. 1,5 yıldır Fiyatlandırma Supervizör'ü olarak görev almaktayım.

-Hüseyin Salman: 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Bahçeşehir 

Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi'nde yüksek lisans yaptım. 2,5 yıl boyunca farklı şirketlerde eğitim ve 

finans konuları üzerine çalıştım. 1,5 yıldır da UPS İnsan Kaynakları departmanında Eğitim ve Gelişim Uzmanı 

olarak çalışıyorum.
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3.  Y Kuşağı Komitesi ne zaman ve hangi amaçla kuruldu? Bugüne kadar yaptığınız 

çalışmalardan kısaca bahsedebilir misiniz?

-Bahar Bilen: 2010 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra farklı şirket-

lerde pazarlama alanında 1,5 yıl kadar çalıştım. 1,5 yıldır da UPS Pazarlama departmanında İş Planlaması 

ve Ürün Yönetimi Uzmanı olarak çalışıyorum.  

   Y kuşağı çalışanlarının, idealleri, kariyer hedefleri, işten beklentileri diğer kuşak çalışanlarından biraz farklı. 

Daha çok eğitim, daha çok sorumluluk ve işlerinin sonucunda takdir bekliyorlar. Bunun sonucunda da şirkete 

olan bağlılıkları diğer kuşaklara göre daha az, kendilerini daha özgür hissediyorlar ve onları şirket bünyesinde 

tutmak tabî ki de daha zor oluyor. UPS çalışanlarının da %52'si Y kuşağı olduğu için onların şirketten beklen-

tilerini karşılamak ve şirkete olan bağlılıklarını artırmak amacıyla Y kuşağı Komitesi'ni kurduk. Amacımız 

genç çalışanlara çalışmak isteyecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sağlamak.

   Ağustos ayında lansman organizasyonu düzenleyerek komitenin amacını ve Y kuşağı çalışanlarının şirketten 

beklentilerini öğrendik. 
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   Daha sonra Mainz Üniversitesi'nden gelen gençlere şirketimizi tanıtıp onları şirketimizin genç çalışanlarıyla 

keyif alabilecekleri bir networking organizasyonunda buluşturduk.

   UPS'in mavi ve beyaz yaka gençlerini bir araya getirmek amacıyla beyaz yaka gençlerimizi bir gün boyunca 

kuryelerle dağıtıma çıkmalarını sağladık. Bu proje hala devam etmekte ve her gün bir genç arkadaşımız genç 

kuryelerimizle dağıtıma çıkıyor ve hem sahada yapılan işi daha iyi anlıyorlar hem aynı yaş grubundan oldukları 

kişiyle iletişim kurma fırsatı yakalıyorlar.

   Bunun yanında haftanın bir günü 45 dakika uzunluğunda olan “45 Dakika Eğitimi' ile tüm çalışanların kişisel 

gelişimlerini hedefleyen, tanışma, öğrenme ve paylaşma aktivitelerinden oluşan bir projeyi başlattık. Bu projede 

kişisel gelişimlerine katkı sağlamanın yanında, uzman oldukları bir kişisel gelişim alanı varsa bununla ilgili 

eğitim verip kendilerini eğitim verme konusunda da geliştirmenizi sağlamaktayız. 
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4.  Y kuşağı, mezun olduktan sonra hemen müdür olmayı hedefleyen bir kuşak. 

Durum böyle olunca Y Kuşağı iş hayatında hangi sorunlarla karşılaşmaktadır?

5.  Kuşaklar arası farklar normal hayatta göze çarpmaktadır. 

Bu farklar iş dünyasına nasıl yansımaktadır?

6.  Üniversitelerden yeni mezun olan Y kuşağı, çok farklı kişisel özelliklere ve düşünce 

yapısına sahipler. Bu durumu avantaja çevirebilen şirketler için problem olmasa da, 

bazı şirketlerde kuşak çatışması yaşanmaması olanaksız gibi görünüyor. 

Sizde durum hangi yönde seyretmektedir?

   Bizler de yaş ve özellikler itibariyle Y kuşağına dahil olan bireyleriz. Y kuşağı çalışanları rutini pek sevmiyor, 

sürekli yeni görevler ve zorluklar bekliyor fakat bunu şirketin sağlayabilmesi için illaki terfi çözümünü devreye 

sokması gerekmiyor. Aslında rotasyon ve proje odaklı çalışmalar bu konuda gerçekten en geçerli çözümler olarak 

ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra evet Y kuşağı çalışanlar aynı pozisyonda ortalama 2 yıldan fazla çalışmak 

istemiyor fakat bu durum, onların hemen müdür veya yönetici pozisyonuna gelme güdüleri ve isteklerinden daha 

çok, hızlı öğrenme isteklerine işaret etmektedir. Bu nedenle şirketlerin işe alımda karşılaştığı en büyük zorluğun, 

adaylara organizasyona dahil oldukları andan itibaren kariyer yollarını gösterebilmek olduğunu söyleyebiliriz. 

Bunu sağlayabilen ve bu çizdiği kariyer yollarıyla alakalı da tutarlı olmayı başarabilen şirketlerin işe alımda fark 

yaratabildiklerini düşünüyoruz.

   Sosyal hayatta olduğu gibi, iş hayatında da kuşaklar arası farklılıkların, bireylerin hayata bakış açıları, beklen-

tileri ve bunların yansıması olarak da iletişimsel özelliklerinin farklılığından kaynaklanıyor. Farklı kuşakların iş 

süreçlerinde odaklandığı noktalar, problemler karşısında verdiği reaksiyonlar, iletişim tarzlarının değişkenliği, 

iş dünyasına yansıyan kuşak orijinli farklılıklardır diyebiliriz.

   Şirketimizin çalışan profili an itibariyle çoğunlukla Y kuşağından oluşmaktadır. Bu anlamda onlarla empati 

kurabilme ve bu yönde aksiyon alabilme konusunda şirketimizin hassasiyeti üst seviyede bulunmakta. Buna 

rağmen iletişimsel tüm süreçlerde olduğu gibi Y kuşağı ile iletişim ve onların şirket bağlılığını artırabilme 

konusu da sürekli ilgi isteyen ve yaşayan bir süreç. Bu nedenle, bu konuda sürekli aksiyonlar alabilmek adına 

şirketimizde, Y kuşağı Komitesi faaliyetlerini başarıyla yürütmekte ve her an Y kuşağı çalışanların nabzını 

tutmaktadır.
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8.  “Y kuşağı Lojistik sektöründe bulunmasın çünkü…” ya da “Y kuşağı kesinlikle Lojistik 

sektörü içinde bulunmalı çünkü…” diyebileceğiniz şeyler var mı?

9.  Y Kuşağı çalışanları olarak bizlere ne gibi önerileriniz var?

   Y kuşağı lojistik sektöründe bulunmalı çünkü sektör oldukça dinamik ve değişken. Y kuşağı lojistik sektöründe 

düzenli bir şekilde şirket içi rotasyona uğramalı, aksi takdirde zamanla yaptığı işten keyif almamaya ve mutsuz 

olmaya başlayacaktır.

   Kariyer beklentilerinizi çalışma hayatına başlamadan önce belirleyin ve bu hedefler doğrultusunda adım atın. 

Çevresel koşullar her ne kadar bunu zorlaştırsa da, bu noktada fark yaratan bireyler rekabette avantaj sağlayacak-

lardır. Kendinizi tanıyın, çevrenizi de istediğiniz gibi yaratın.

7.  Şirketinizin yararına olabilecek Y Kuşağı çalışanlarına bünyenize katabilmeniz için sağladığınız 

maddi olanaklar, esnek çalışma modelleri var mı? Varsa nelerdir?

   Bu konunun göreceli bir durum olduğunu düşünüyoruz. İşe alımda yeni mezunlar ve Y kuşağındaki bireylerin, 

tabi ki doldurulan pozisyonun yetkinliklerini karşılaması koşuluyla, öncelikli tercih olduğunu söyleyebiliriz. 

Kendinize güveniyor ve hedefinizin farkındaysanız, ücret konusunda pazarlık şansınız da o kadar fazla olacaktır. 

İlk aşamada kimse; siz Y kuşağındansınız, size yatırım yapacağız diyerek yaklaşmıyor. Önce kendinizi kanıtla-

malısınız ki sonrasında koşullarınızda pazarlık şansınız olsun.
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LİDERLER VE TAKINTILARI

24

LOJİSTİK KULUB

UİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

11. Sayımız

   Lider; bireyleri ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, bireyler arası köprü oluşturan, dağınık güç, 

bilgi ve insan unsurlarını bir arada toplayan sıra dışı insanlardır. Malum ifade ile lider olunmaz, lider doğulur.

Peki bu lider dediğimiz sıra dışı insanların sıra dışı takıntıları olduğunu söylesem, inanır mıydınız? Hadi o 

zaman birlikte görelim.

   Virgin Grubu'nun patronu 62 yaşındaki Sir Richard Branson, farklı bir işadamı... Türkiye'de de radyodan 

sonra telekomünikasyon işine girmeye hazırlanan Branson, hayattaki en büyük takıntısının “hız” olduğunu 

söylüyor. Hız takıntısı için de “Herkesten daha hızlı ve daha ileriye gitmek istiyorum. Şirketlerim de yeni 

pazarlara hızlı açılabilmeli” diyor.
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   Branson gibi Türkiye'de de patronlar “takıntı” diye tanımlanabilecek düzeyde farklı katı prensiplere sahip. 

Örneğin; Limak Holding'in patronu Nihat Özdemir, 12 rakamına takıntı derecesinde bağlı. Bu nedenle 

ihalelerde teklif verirken yazdığı tutarın yanına mutlaka 12 rakamını ilave ediyor. Güral Grubu'nun Yönetim 

Kurulu Başkanı Nafi Güral ile Fiba'nın patronu Hüsnü Özyeğin'in iş hayatındaki en önemli prensipleri işe 

kendi yetiştirdikleri yöneticilerle çalışmak.

   İş hayatının önde gelen liderlerinin hiç değişmeyen, neredeyse takıntı denilebilecek düzeyde katı prensip-

lerini 10 başlıkta topladık. İşte Türkiye'deki liderler ve takıntıları:

   Uzmanlara göre patronlarınen önemli takıntısı yapılan her işin mükemmel olması. Her konuda mükemmeli 

arayan patronlar, işi yakından takip edip detaylara hakim olmak istiyor. İş hayatında en çok görülen obsesif 

davranışın, diğer adıyla takıntının “mükemmeliyetçilik” olduğunu söyleyen MCT Yönetici Ortağı Tanyer 

Sönmezer de bu durumun kişileri aşırı derecede yorup stres seviyesini artırdığı görüşünde. Egon Zehnder'den 

Tankut Şensürücü de patronun aşırı mükemmeliyetçi olmasının, birlikte çalıştığı yöneticilere zarar verip 

onların motivasyonunu düşürme riskini artırdığına dikkat çekiyor. Aşırı mükemmeliyetçi patronların esnek 

olmadığını, yöneticilerinden tüm detaylara hakim olmasını beklediğini söyleyen Şensürücü, “Mükemmel 

olma kriterleri arttıkça ve başarma çıtası her geçen gün yükseldikçe kişinin hem kendisi yoruluyor hem de 

altındaki yöneticiler mutsuz oluyor” diye konuşuyor.
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   Danışmanlık şirketi Grant Thornton'un başkanı Aykut Halit ise sürekli işi düşünen, mükemmeli arayan 

patronların en önemli ikinci takıntısının çok çalışmak olduğunu söylüyor. Halit, “7 gün 24 saat çalışan 

patronlar, çalışanlarından da aynı çalışma performansını göstermelerini bekliyor” diyor. 7 gün 24 saat 

çalışanlara en güzel örnek ise Limak'ın Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir. Hayattaki en önemli 

prensibinin çok çalışmak olduğunu söyleyen Özdemir, kesinlikle rakiplerinden daha fazla çalıştığını ifade 

ediyor. Özdemir, şöyle devam ediyor: “Özel sektör haftada 5,5 gün çalışırken biz Limak Grubu olarak 

haftada 6 gün net çalışırız. Ancak bütün üst düzey yöneticilerim ve ben pazar günü de çalışırız. Yani 7'de 7 

yaparız. Pazar günleri bile fabrikalarımda ne ürettiğimizi, elektrik santrallerimizde ne olduğunu takip ederim.” 

Çok uzun saatler çalışma tutkusu olan patronlardan biri de Fiba Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü 

Özyeğin olarak biliniyor. Kendisi bankacılık sektöründe cumartesi günleri bile yöneticileriyle birlikte 

çalışmasıyla tanınıyor. Patronların kendileri gibi işi sahiplenecek, çok çalışacak yöneticiler aradığını 

söyleyen uzmanlar, buna örnek olarak Doğuş Grubu'nun patronu Ferit Şahenk'i gösteriyor. Şahenk'in gece 

yarısı bile yakın yöneticilerini arayıp onların fikirlerini aldığını belirtiyorlar.

   Uzmanlara göre Türkiye'de patronların sıfırdan yetiştirdiği yöneticilerle çalışmak istemesi, dışarıdan gelen-

lere güven duymaması sonucunu doğuruyor. Uluslararası şirketlerde şirket içi atamaların her 3 yılda bir yapıl-

dığını söyleyen Egon Zehnder danışmanlarından Tankut Şensürücü, Türkiye'de aile şirketlerinde patronların 

eski yöneticilerine daha sadık olduklarını ve bu durumun atama sürelerini uzattığını belirtiyor.

   Dünya'da da Türkiye'de de patronlar için en önemli konulardan biri hiç şüphesiz işe erken gelmek. Hatta 

çoğu zaman çalışanlarından bile önce işte oluyorlar. Örneğin; İdil Yiğitbaşı her sabah 7.30'da, Bülent Eczacıbaşı 

ise en geç saat sabah 8'de işte oluyor. Kiler Holding'de de işe erken başlamak başarı faktörü olarak sayılıyor. 

Ümit Kiler, sabah 7'de işte olduğunu gece 11'e kadar çalıştığını söylüyor. Nihat Özdemir, sabah 6'da çalışmaya 

başlıyor. Türkiye'nin en büyük teknoloji gruplarından Index'in CEO'su Erol Bilecik ise her sabah mutlaka 8'e 

çeyrek kala işte olmaya özen gösterdiğini söylüyor. Bilecik, “8,30'da işte olsam çalışma arkadaşlarım endişelenir” 

diyor. İşe erken gelmenin aynı zamanda işi sahiplenmeyi de gösterdiğine inanıyorlar.

2.  7  GÜN 24 SAAT ÇALIŞANLAR

3.  DIŞARDAN TRANSFER YAPMAMAK

4.  İŞE ERKEN BAŞLAMAK
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   İş dünyasında en çok görülen takıntılardan biri de ilk 

nesil patronların işi başkalarına teslim edememesi. 

Bu da patronların ilerleyen yaşlarına rağmen emekli 

olamamalarına neden oluyor. Patronların sistemlerden 

daha çok insanlara güvenerek yol almak istemeleri her 

işin en ince detayına kadar dahil olma istekleri ve 

“kontrol altında” bir yönetim biçimi benimsemeleri 

büyümeyi tehlikeye sokuyor.

6.  ORTAKLIK KORKUSU
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   İş hayatında patronların en önemli takıntılarından biri de kontrolü elinde tutma isteği. Bu durum özellikle 

onların başka şirketlerle ortaklık yapmasını engelliyor. Kontrolü elinde bulundurma isteğinin ağır bastığı 

durumlarda da eşit ortaklık yapmak zorlaşıyor. Çünkü bir taraf yüzde 51'i elinde tutmada ısrarcı davranıyor. 

Akkök Holding CEO'su Mehmet Ali Berkman da Türkiye'deki patronların büyük çoğunda yüzde 51'i benim 

olsun yaklaşımı olduğuna dikkat çekiyor.

   Uzmanlara göre Türkiye'de kontrolü elinde tutma konusunda en agresif davranan patronların başında 

Çukurova Holding'in patronu Mehmet Emin Karamehmet geliyor. Karamehmet, ortaklıklarında hakim 

hissedar olmak istiyor ve bu yüzden de başta TeliaSonera olmak üzere uzun soluklu ve problemsiz pek 

ortaklığı bulunmuyor.

7. YENİLİK TUTKUNLARI

8.  KREDİDEN KAÇINMAK

   Yemeksepeti.com'un kurucusu Nevzat Aydın'dan Zorlu'nun patronu Ahmet Nazif Zorlu'ya kadar başarılı iş insan-

larının hemen hemen hepsi yeniliğe tutku derecesinde bağlı. Abdi İbrahim'in Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut 

da iş hayatında en yeni teknolojileri kullanma merakıyla tanınıyor. Barut, her yıl yeni ürün geliştirmek için AR-GE 

departmanına şirketinin toplam cirosunun yüzde 5'ini ayırıyor.

   Eskiden beri patronların en katı prensiplerinden biri de öz sermaye ile yatırım yapmak. Aile şirketleri danışmanı 

Dr. İlhami Fındıkçı, özellikle bu duruma birinci kuşak patronlar arasında daha sık rastlandığını söylüyor. Fındıkçı, 

dünyada olduğu gibi Türkiye'de de klasik patron anlayışında öz kaynakla büyümenin önemli olduğunu belirtiyor.

5.  EMEKLİLİKTE NEYMİŞ?
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   Eskiden beri şans getirdiğine inanılan nar, fil ve mimozalar 

da patronların favori uğurlu objeleri arasında yerini alıyor. 

Örneğin; Sabancı'nın eski CEO'su, şimdi ise kendi holdingini 

kuran Met Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Celal Metin 

için de narın ayrı bir önemi var. Narın uğuruna inanan Metin, 

Akaretlerdeki ofisinin bahçesinde nar ağacı dikmiş. Her sabah 

ofisinin bahçesinde bir süre vakit geçiren Metin, bahçedeki 

nar ağacının yanı sıra odasında da çeşitli nar figürlü süs objeler 

bulunduruyor.

12
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   “12 rakamı bana şans getiriyor” diyen Nihat Özdemir, ihalelerde verdiği teklifin yanına virgül koyup 

12 rakamını ekliyor. Sadece bu da değil, Fenerbahçe maçlarını izlerken tuttuğu takım kazansın diye 

cep telefonlarından yararlanıyor. Mutlaka maçları iki adet cep telefonuyla izliyor ve rakip takımın 

kalesinin bulunduğu tarafa cep telefonlarından birini ters çevirip koyuyor. Yeni bir işe başlarken, yeni 

bir yere girerken sağ ayakla girmenin uğur getirdiğine inanıyor.

   İhale kovalayan birçok işadamının aksine birçok patronun en katı prensiplerinden biri de devletle iş 

yapmamak. Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'den Sinpaş'ın patronu Avni Çelik'e 

kadar iş insanlarının bir kısmı kesinlikle devletle iş yapmıyor ve bundan uzak duruyor. Başarılarının 

tesadüf olmadığını söyleyen Cem Boyner de iş hayatındaki değişmeyen en önemli prensiplerinden 

birincisinin devletle iş yapmamak olduğunu söylüyor. Boyner, “Devletle asla iş yapmayız. Müşterinin 

kalbinden pay alamayacağımız işlere girmeyiz” diyor ve ekliyor: “Daha fazla para kazanılsa bile bu 

iki prensibin dışına çıkmıyoruz. Bazen bu durum, bazı fırsatları kaçırmamıza neden oluyor ama kendi 

yaptığımız işte de lider olmak bunlara bağlı.” Sinpaş Grubu'nun kurucusu ve en büyük hissedarı Avni 

Çelik de devletle iş yapmayan patronlardan. Çelik, “Biz ilk günden devletle iş yapmamaya karar verdik. 

Sinpaş'ın bugünkü vizyonu da ilk kurulduğu günkü gibidir” diyor.

10.  DEVLETLE İŞ YAPMAZLAR

   İş hayatındaki bir diğer takıntı da uğura inanmak… Sanko'nun patronu Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep'te 

şeb olarak bilinen şab taşının uğuruna inanıyor. Sanko Holding'in hem Gaziantep'teki hem de İkitelli'deki 

ofisinde nazardan koruduğunu söylediği şab taşını eksik etmiyor. Gelen misafirlerine de bu taştan hediye ediyor. 

Ayrıca Konukoğlu'nun çalışma ofisinde Suriye'den getirdiği nazarlıklar da bulunuyor.

9.  UĞURSUZ OLMAZ
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LOJİSTİKTE EĞİTİM VE TECRÜBE

   Lojistik personelinin yaşadığı zorluk ve sıkıntıların oluşmasının ana nedenlerinden biri şirketlerde veya 

okullarda verilen eğitim programlarının eksikliklerinden kaynaklanıyor. Tüm sektörlerde olduğu gibi lojistik 

sektöründe de eğitim kuşkusuz büyük önem taşıyor. Rekabetin yoğun olduğu bu sektördeki şirketlerin; 

başarıya ulaşabilmesi için nasıl bir eğitim politikası izleyeceğini,eğitim konusunda hangi girişimlere öncelik 

vermeleri gerektiğini belirlemeleri gerekmektedir. Üstelik sektörde lojistik eğitimi almış personel eksikliğinin 

olması, lojistik şirketlerinin mevcut çalışanlarının eğitimine daha fazla önem vermelerini gerektiriyor.

   Lojistik sektörünün içinde, bu sektöre girdiği zaman fazla bir bilgiye sahip olmayamama yaşadıklarından 

birçok şey öğrenmiş insanlar var. Jim Davidson da bu insanlardan biri. Jim Davidson, lojistik sektöründe 

eğitimin önemini vurgulayan yazısı “The Confessions of A Logistics Man” ile sektör içinde yaşadıklarını 

bizlerle paylaşıyor. Bizlerde Lojistik Adam'ın itiraflarını dikkate alalım. Belki onun tecrübelerinden yarar-

lanıp birşeyler öğrenebiliriz.
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   Lojistik sektörü 40 yıldan fazla süredir büyük bir gelişme gösteriyor. Aslına bakılırsa, nakliyat ve dağıtım 

gibi küresel ekonomi şirketlerinin büyümelerinde temel teşkil eden faktörleri bünyesinde barındıran lojistik

sektörü, 1960'dan önce bir disiplin ya da endüstri olarak kabul edilmiyordu bile. Bugün ise, özellikle Kuzey 

Amerika'da saygın üniversite kurumları lojistik alanında doktoral eğitim programları sunuyor. Aynı şekilde, 

mesleki organizasyonlar lojistik endüstrisini anlamak, sınırlarını daha da geliştirmek ve derinleştirmek 

konusunda büyük çaba harcıyor. Araştırma ve tartışma forumlarının yanı sıra, lojistik uygulayıcılarına 

pratiğe ilişkin programlar sunuyorlar. Böylece, başlangıç seviyesinden itibaren sektörde faaliyet gösteren 

bir kişinin profesyonel gelişme çizgisini, kariyerini şekillendiriyorlar.

   Yönetim hiyerarşisi içinde Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi'nin büyük bir gelişme göstermesinin en 

önemli belirtisi, sektörde görülmeye başlayan “parlak” çalışanlar. Bunun en temel sebebi, Tedarik Zinciri 

Yönetimi'nde eğitimin daimi gelişmenin anahtarı olduğunun görülmesidir. Ancak eğitim kadar önemli olan 

birşey daha var, o da sektör ve çalışanlar için hangi eğitim programının yürütülmesi gerektiğinin belirlen-

mesidir. Tedarik Zinciri Endüstrisi'nde çalışmak için gerekli en büyük avantajlardan biri eğitimdir. Şu anda, 

sektöre ilişkin başlangıç seviyesindeki bilgi birikimine sahip birçok kişinin varlığından söz edebiliriz. 

Bu kişiler; endüstri jargonlarını bilen, temel nakliyat, dağıtım, depolama gibi konularda donanımlı ve en 

önemlisi bilgisayar temelli iş ve bilgi akışını nasıl kullanabileceği altyapısına sahiplerdir. Başarılı olanlar, 

şirketin kültürüne çabucak adapte olabilen kişilerdir. Ama gerçekte, bu her zaman garanti değildir. Aslında 

eğitim ile iş dünyası arasındaki temel fark, kişilerin değerlendirilme şekli ile ilgilidir.
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   Eğitim, üzerinde büyümeniz gereken bir platformdur. İş dünyası bu platformda 

performans göstereceğiniz bir aşamadır. Genel olarak ifade etmek gerekirse, büyük 

şirketler ekip performansları sayesinde başarıya ulaşır. Bu nedenle başarılı olmak 

isteyen bir şirketin sahip olduğu kültür çok önemlidir. Ekip performansına dayalı 

kültürlerde çalışanlar genelde ortalama çalışan olarak nitelendirildikleri halde, ekip 

içinde ortalamalarının üzerinde performans göstermektedir. Aslında bir adım geri 

atın ve başarılı bir şirkette birçok iyinin arasından en iyileri seçmenin ne kadar 

zor bir iş olduğunu düşünün. Diğer taraftan, düşük performans gösterenleri 

belirlemenin o kadar da zor olmadığını göreceksiniz. Eğitim, parlak bir 

öğrenciyi kişisel bir paket olmaktan çıkartır; güçlü ve etkili bir alet 

çantasına dönüştürür. Tabi burada lojistik sektörü için eğitilen kişinin 

nasıl bir performans göstereceği, içinde yer aldığı kültüre ve çantasındaki aletlerin test edildiği iş çevresine 

bağlıdır.
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   Eğitimin en açık etkisi başlangıç aşamasındadır. Lojistik konusundaki tüm eğitim programları genellikle, 

oyuna yeni girecek olanlara temel bilgileri verir. Eğitimle kazanılan bilgiler; kariyer süreleri boyunca hep 

bir adım ileri gitmek isteyenlere, iş yaşamında elde ettikleri tecrübelere eklenen artıları getirir. Eğitim 

sadece daha derinleri kazmaya yardımcı bir araçtır. İş yaşamının gerçekliği basittir: bildiklerimiz için bize 

para ödemiyorlar, yaptıklarımızla para kazanıyoruz. Bazılarının hak ettikleri parayı kazanmadıkları için 

sızlandıklarını görürsünüz. Onlara yardım edin ve onların değerleri ne ise o oranda kendilerine para 

ödendiği' gerçeğini kabul etmelerini sağlayın.

   Bir de lojistiğin bir diğer yüzünden burada bahsetmek istiyorum. Şirketlerin büyüme ve insan kaynakları 

ihtiyaçlarını güvence altına alacak birimlere gereksinimleri vardır. Bu birimlerin de endüstriye ait finansal 

kaynaklara ihtiyacı vardır. Toplumun ise, oluşan sinerjinin sorunlar karşısında üreteceği sonuçlara ihtiyacı 

vardır: şehir merkezlerindeki trafik problemi, yoğun trafiğin yarattığı çevre sorunları, otoyol ve demir 

yollarının altyapı eksiklikleri gibi sorunlar küresel ekonomiye bağımlı dünyada muazzam önem taşıyan 

konulardır. Örneğin; Kuzey Amerika yeni, daha güvenli, daha ekonomik, daha temiz yollarla besin ve 

maddelerin taşımacılığını yapmalıdır. Bu nedenle üniversiteler ve eğitim kurumları, araştırma ve çözüm 

getirecek forumlar üzerinde duruyor. Herşeyin bir karşılığı vardır ne de olsa...
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   Son birkaç yılda endüstrimizin göstermiş olduğu büyüme ile ününün yayılması çok heyecan verici. JIT, 

GPS ya da Internet portalları olmadan nasıl işlerimizi yürütüyormuşuz, bunu hayal bile edemiyorum. 

Kuşkusuz bu teknolojilerden hiçbirine; tüm faaliyetleri daha hızlı, daha iyi ve daha ucuz gerçekleştirmeyi 

amaçlayan endüstri, kurumlar ve lojistik profesyonellerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar olmasaydı 

ulaşamazdık. Bununla birlikte, yeni bir eşiğe girdiğimizi belirtmem gerekiyor. Yeni mücadele alanları bizi 

yeni çözümler bulmaya itiyor. Yeni teknolojiler bize alet çantasının dışında kalan yeni araçları getirecek. 

Sürekli eğitim bizi sürekli gelişmeye yönlendirecek. Ve tüm bunlar başarılı şirketlere başarılı bir şekilde 

performans gösterecek çalışanları sağlayacak. Ancak buradaki temel nokta performanstır. 
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   Lojistik Endüstrisi'nde kulaktan kulağa dolaşan bir söylenti var: yetkilendirme. Eğitim kurumları beceri 

ve süreçleri öğretebilir. Başarıyla motive olanlar, bu becerileri edinebilir ve performansa odaklanabilir. 

Endüstri ise bu kişilerin performans gösterecekleri çevreyi yaratır ve ihtiyaç duyacakları araçları sağlar. 

O halde 'yetkilendirme' anahtarını kim elinde tutacak? Benim düşüncemi sorarsanız, bence kimse kimseyi 

yetkilendiremez. Biz ancak kendi kendimizi yetkilendirebiliriz. 

 Görüyoruz ki lojistik konusu koca bir derya ve öğrenmenin sonu yok. Aslında lojistik sektörünü 

Mevlana'nın olgunlaşmayı anlatan şu sözüyle özdeşleştirmek çokta yanlış olmaz; “Hamdım, Piştim, Yandım.”.

   Bu sektöre yeni girmiş binlerce kişi şuan hamlık aşamasında ve pişmek yılları alabilir. Bu aşamada biraz 

kaygı, biraz merak biraz heyecanla edinilen küçük büyük her türlü tecrübe bir şeyler katar insana. Ve yıllar 

geçtikçe, tecrübeler arttıkça pişmeye başlanır. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen halen öğrenmeye açık,yenilikleri 

takip eden yöneticiler var bu sektörde.Önemli olanda zaten bu yöneticiler gibi pişmeye devam etmek. Ne zaman 

ki insan ben yandım yani oldum artık derse o zaman kendini yeniliklere ve öğrenmeye karşı sınırlandırmış olur. 

Fakat lojistik sektöründe yandım diyebilmek o kadar da kolay değildir.
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Seda TARIKÇI



 LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ 

 Lojistik İşletmeleri İçin Bilişimin Önemi 
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 Bilişim Sistemlerinin Lojistik İşletmelerine Yararları 

    Lojistik için kısaca; "tedarik zinciri süreçlerinin yönetilmesi işlemidir" denilebilir. Lojistik tanımını incele-

yecek olursak içinde her türlü ürün, servis hizmeti ve bilginin kayıt altına alınması vardır. Lojistik firmalarının, 

müşterilerinin sürekli artan taleplerini karşılayabilmek ve tedarik zincirini dakikası dakikasına yönetebilmek 

için bilişim sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Çünkü 3PL firmalar bir hizmeti vermeden önce bir planlama 

sürecinden geçmelidir. Sonra da bu hizmetin verilmesi sırasında elde edilen bütün bilgilerin anında ve çevrimiçi 

bir şekilde kayıt altına alınması gerekmektedir. Bunların sonucunda ise planlanan sonuçlarla gerçekleşen 

sonuçlar karşılaştırılmalıdır. Eğer bir uyumsuzluk olursa her şeye yeni baştan başlamak gerekir. Bunun içindir 

ki günümüzde bilişim sistemlerine olan ihtiyaç katbekat artmaktadır. 

    Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok önemli değişimlerin ve gelişmelerin yaşandığı söylenebilmektedir. 

Son yıllarda ürün hareketlerinin hacim ve miktar bakımından giderek artmasıyla bu hareketleri yönetebilecek 

bilişim sistemleri ve teknolojileri de bir artış göstermektedir. Diğer sektörlere göre lojistik sektöründe bilişim 

sistemleri ve teknolojilerindeki gelişimin daha yoğun ve hızlı olduğu görülmektedir. Lojistikle alakalı olan tüm 

süreçlerde bu sistem ve teknolojilerin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle, bilişim sistemlerinin lojistik 

sektöründe strateji planlaması olarak kullanımı hayati bir öneme sahiptir. 
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- Ürünlerin; doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgi ile sunulması ve anında nitelikli bilgi transferini 

sağlayan bilişim sistemleridir.

- Müşterilere nitelikli, rakiplere göre çok daha hızlı çözümlemeler ortaya koyabilme becerisini kazandır-

maktadır. 

- Lojistik süreçlerde taşıma operasyonları, siparişin alınması, sevkiyat bilgileri, teslimat yerleri,dönüş 

 yükü gibi filo yönetiminin temelini oluşturan tüm süreçler bilişim sistemleri aracılığıyla yürütülebilmektedir. 

- Tüm modlarda, hizmet alan ya da hizmet veren herkesin bu sistemleri kullanması bir bütün olarak 

sistemin altyapısının etkinliğini arttırabilmektedir. Entegre bir yapıya ulaşılmasına katkıda bulunmaktadır.



Barkodun sektöre katkıları: 

 Benzer ürünler arasındaki karışıklığı önler. -

 İstenen bilgiyi çok hızlı bir şekilde işler. -

 İşçilik maliyetlerini düşürür. -

 Bilgisayar sistemlerine kolay entegre olur. -

 Artan verimlilik ile karlılığı arttırır. -

LOJİSTİK KULUB
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   RFID; bir okuyucu ve bir mikroçipte dijital bilgiyi tutan bir antenden oluşur. Cisimleri radyo dalgalarını 

kullanarak tanımlayan ve aldığı radyo sinyallerini dijital bilgiye dönüştürerek bilgisayar sisteminde anlaşı-

lacak hale getiren bir sistemdir.

RFID'nin sektöre katkıları: 

 Ürünlerin hangi araçla ve ne zaman geldiği, nereye yerleştirildiği, kim tarafından hangi operasyonlara -

tabi tutulduğu bilgilerine ulaşımını kolaylaştırır.

 Depodan izinsiz çıkarılan ürünler için bir uyarı mekanizmasıdır.-

 Paketleri otomatik olarak ayrıştırır.-

 Depo maliyetlerini düşürür.-

 İnsan hatalarından kaynaklanan olası ticari kayıpları önler.-

 Zaman tasarrufu sağlar.-

BİLİŞİM SİSTEMİ ÖRNEKLERİ 

Barkod ve Radyo Frekanslı Tanımlama Sistemleri (RFID) 

   Barkod; hızlı, doğru ve daha kolay bilgi girişi için, sistemlerin daha ekonomik kullanılması adına otomatik 

tanıma ve hızlı bilgi toplama teknolojisidir. 
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   Mobil araç teknolojileri yardımı ile araçlarınızın konum ve durum bilgilerini grafiksel ve metin olarak 

bilgisayar ortamında görüntülemek ve söz konusu araçlar hakkında konum ve veri analizlerini birbirleriyle 

ilişkilendirerek verimli hale getirmek için kullanılan sistemdir. 

   Dağıtım sistemlerinin etkin yönetimi ve geliştirilmesi ile nakliye sürelerinin ve maliyetlerin düşürülmesi; 

taşıtların, yüklemelerin, teslimat araç ve sürelerinin eş zamanlı olarak müşteriler ile paylaşılmasını sağlar. 

Elektronik Veri Değişimi (EDI) 

Araç Takip Sistemleri (ATS) 

Taşıma Yönetim Sistemleri (TMS) 

   Bir işletmenin diğer işletmelerle olan her türlü iş evraklarının alışverişlerini elektronik olarak gerçekleştirme 

işlemidir. EDI; e-ticaret ve e-tedarik zinciri yönetiminde kullanılmaktadır. E-tedarik zincirinin yönetilmesi ve 

iyileştirilmesinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 
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EDI'nın sektöre katkıları: 

Başlangıç maliyeti yüksek olmasına rağmen ilerleyen zamanlarda maliyeti düşürmektedir.- 

Bir kez sisteme kayıt yaptırıldığında sürekli sipariş almayı sağlayarak zamandan tasarruf edilmesini - 

sağlar.

İnsan hatalarından kaynaklanan olası ticari kayıpları önler.- 

İnsan kaynağının verimli kullanılmasını sağlar.- 

Müşteri taleplerine hızlı yanıt vermeyi sağlayarak müşteri sadakatini arttırır.- 

Bilgi akışının hızlanmasını sağlayarak stok maliyetini düşürür.- 

İşletme karlılığını arttırır.- 

ATS'nin sektöre katkıları: 

Sipariş sürelerinin kısaltılmasını sağlar.- 

Tersine lojistiğin ve iade gönderilerin verimli yönetilmesini sağlar.- 

Maliyetleri düşürür.- 

TMS'nin sektöre katkıları: 

Nakliye sürelerini ve maliyetlerini azaltır.- 

İstihdam maliyetlerini azaltır.- 

Teslimat bilgilerine ilişkin yük ve araç bilgilerinin düzenlenmesini sağlar.- 

Müşteri hizmetlerinin kalitesini arttırır.- 
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Depo Yönetim Sistemleri (WMS) 

   Stokları verimli olarak kullanmak, depo ve dağıtım merkezindeki ekipman, işgücü kaynaklarının ve tüm 

depolama faaliyetlerinin yönetimini etkin bir şekilde halletmemizi sağlamaktadır. 
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WMS'nin sektöre katkıları: 

Hızlı ve doğru bilgiyi sağlar.- 

Maliyetleri düşürür.- 

Bütün depo süreçlerinin etkin ve verimli yönetimini sağlar.- 

Paketleme işlemlerinin doğru yapılmasını sağlar.- 

Hazırlanan siparişlerin en hızlı ve doğru şekilde toplanmasını sağlar.- 

Stokların en iyi şekilde depoya yerleştirilmesini sağlar.- 

Depoya gelen ürünlerin mal kabul verimliliğini arttırır. - 

Hazırlayan
Umut ÇINAR



DİZİ FİLM İHRACATI

Gidişat Ekonomik Yükseliş

Başarı

   Yapım ve teknik kapasitesini her geçen gün arttıran Türk dizi film sektörü, 100'ü aşkın kaliteli yapımıyla 

70'den fazla ülkede izleyici ile buluşuyor.Uluslararası pazarda ön plana çıkan Türk dizileri  bugün Dünya ,

üzerinde 400 milyon izleyiciye ulaşıyor.Ortadoğu'dan Balkanlara, Orta Asya'dan Güney Amerika'ya kadar 

pek çok ülkede yayınlanıyor. Türkiye'nin "yumuşak gücü"kabul edilenTürk dizi film sektörü, ihracatta 

gaza bastı. Sektör geçtiğimiz 2013 yılsonu itibariyle Türkiye'ye 150 milyon dolar ihracat girdisi sağladı. 

Gelecek yılın hedefini 250 milyon dolar olarak kaydetti.
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   Türkiye 10 sene öncesine kadar başta sinema filmleri olmak üzere; diziler, yarışma ve eğlence programları 

formatlarının neredeyse tamamını yurtdışından satın alıyordu. 2000'li yılların ortalarından itibaren televizyon 

sektöründe içerik üretiminde ön plana çıkan Türk yapım şirketleri, hem sunduğu zengin içerik hem de teknik 

altyapısıyla dünya ile rekabet edebilecek düzeye geldi.

   Türk dizilerinin gösterimde olduğu ülkeler Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bir-

leşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Bosna Hersek, Brunei Sultanlığı, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, 

Endonezya, Estonya, Fas, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, İsveç, İsviçre, Japonya, Karadağ, Katar, Kazak-

istan, Güney Kore, Kosova, Kuveyt, Letonya, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malezya, 

Mısır, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Suriye, Tayland, Tayvan, Tunus, Ukrayna, 

Umman, Ürdün, Vietnam, Yemen, Yunanistan olarak sıralanıyor.

   Türk dizi film sektöründeki ihracatın yaklaşık %80'inini gerçekleştiren Calinos Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Fırat Gülgen dizilerin bölüm başına 500 dolar ile 50 bin dolar arasında değişen fiyatlardan satıldığını 

belirtirken pazarda bir doygunluk oluşmaya başladığını ve bu fiyatların daha yukarılara çıkacağını düşünme-

diğini söyledi.Örneğin; Türk dizilerinin bir bölümünün Pakistan televizyonlarında yayınlanmasının ortalama 

2 bin 500 dolara geldiği, benzer bir dizinin çekiminin ise en az 10 bin dolara mal olduğu belirtiliyor.
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Katkı

Hangi Ülkelere Hangi Diziler Satılıyor

   2013'te ilk kez Ukrayna, Pakistan, Rusya ve Çin pazarına girildi. Dünya çapında en çok ilgi gören Türk 

dizileri arasında “Muhteşem Yüzyıl”, “Fatmagül'ün Suçu Ne”, “Adını Feriha Koydum” ve “Aşk-ı Memnu” 

gibi yapımlar yer alıyor. Dünya çapında en çok izlenen diziler arasına giren “Gümüş” dizisinin final bölümü 

sadece Ortadoğu'da 84 milyon kişi tarafından izlendi. Çin'de ilk Türk dizisi, Çin devlet kanalında gösterilen 

Muhteşem Yüzyıl. Rusya'da Çalıkuşu dizisinin DVD'leri oldukça rağbet görüyor.

   Türk dizilerinin Balkan ülkelerinde büyük ilgi gördüğünü anlatan Gülgen, Bulgaristan ve Yunanistan'da 

total izlenme olarak bakıldığı zaman her iki kişiden birinin Türk dizisi izlediğinin görüldüğünü kaydetti.

   Şu anda yurt dışına 100'ün üzerinde dizi ihraç edildiğini belirten Gülgen, en popüler erkek oyuncuların 

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu; kadın oyuncuların ise Tuğba Büyüküstün ve Songül Öden olduğunu 

söyledi. 
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   Japonya'da bir kanalın Türk dizileriyle ilgili 45 dakikalık bir belgesel program yayımladığını söyleyen 

Gülgen, belgeselde Türk dizilerinin ihracata ve turizme etkisinin anlatıldığı kaydedildi.

   Türk dizilerini ihraç eden Global Agency'nin CEO'su İzzet Pinto, “Amerikan dizileri Balkanlar ve 

Ortadoğu kültürüne çok uzak. Oysa bizim dizileri kendilerine yakın hissediyorlar. Bu nedenle Hollywood 

yapımı diziler artık kendilerine prime-time'da yer bulamıyor. Herkes Türk dizisi alıyor”diyor.

   Yayınlandıkları ülkelerde en çok izlenen yapımlar arasına giren Türk dizileri, Türkiye'nin imajına da büyük 

katkı sağlıyor. Son 5 yılda Türkiye'ye Ortadoğu'dan gelen turist sayısında %350 artış olmuştur.

   Calinos'un Almanya, İsviçre, Avusturya, Tayland, Tayvan, Vietnam, Macaristan, Polonya, Japonya, Kazak-

istan, Bulgaristan, Makedonya, Ortadoğu, Özbekistan, Yunanistan, Kosova, Azerbaycan, İran, Ortadoğu ülke-

leri, Romanya, Katar, Arnavutluk, Hırvatistan, Bruney, Bosna, Ukrayna, İsrail, Singapur, Malezya gibi ülkelere 

pazarladıkları dizilerin isimleri şöyle: “Adını Feriha Koydum, Acı Hayat, Akasya Durağı, Aliye, Annem, Arka 

Sokaklar, Arka Sıradakiler, Asi, Asmalı Konak, Aşk ve Ceza, Aşka Sürgün, Aşk-ı Memnu, Aşkım Aşkım, 

Berivan, Bıçak Sırtı, Bir İstanbul Masalı, Borsa, Bütün Çocuklarım, Büyük Yalan, Candan Öte, Canım Ailem, 

Çalıkuşu, Çocuklar Duymasın, Deli Yürek, Dudaktan Kalbe, Doktorlar, Ekmek Teknesi, Elveda Derken, 

Eşref Saati, Ezo Gelin, Fırtına, Gece Gündüz, Genco, Geniş Zamanlar, Gurbet Kadını, Gümüş, Hayat Bağları, 

Hırsız Polis, Ihlamurlar Altında, İki Aile, İki Kız Kardeş, Kapalı Çarşı, Kavak Yelleri.”

   Milyarlarca dolar, her sektöre yansıyor. Tekstil, inşaat gibi. Araplar Türkiye'den ciddi boyutlarda ev alıyorlar. 

Daha önce böyle bir şey yoktu. Çünkü Türkiye'yi tanımıyorlardı. Şimdi diziler sayesinde tanır hale geldiler. 

Eskiden “Made in Turkey” etiketi “Made in China” etiketi gibiydi. Şimdi çok değerli hale geldi. Bunda da en 

büyük etkiyi diziler yaptı.
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Gelecekte Sektörün Karşılaşabileceği Zorluklar

   Yanlış pazarlama taktiklerinin pazarı daraltabileceğine işaret eden Gülgen, “Firmamızın bir yerde 10 liraya 

sattığı bir malı, gidiyor başka bir firma 3 liraya satıyor. Böyle olunca bir daha siz 10 liradan mal satamıyor-

sunuz. Bulgaristan'da bunu yaşadık. Fiyatlandırma konusunda titizlik göstermek gerekiyor” dedi.

   Türkiye ile İsrail arasında yaşanan siyasi gerilimden ise dizi sektörünün etkilenmediğini kaydeden Gülgen, 

İsrail'de Türk dizilerine inanılmaz bir ilginin olduğunu bildirdi. Gülgen, “Devletlerin politikası başka, halk-

ların davranışları başkadır. Siz ABD'ye kızarsınız ama Hollywood filmi izlersiniz. Bizim işimiz halklarla. O 

yüzden gerilimden etkilenmedik. Şu anda Türk dizilerine İsrail'de çok büyük bir ilgi var” dedi.

   Dizi ihracatı sektöründe şu anda yanlış bir gidişat oluşmaya başladığını kaydeden Fırat Gülgen, “Maalesef 

biz her şeye rekabet gözüyle bakıyoruz. Halbuki bugün büyük stüdyolara baktığımızda her ne kadar rekabet 

ediyorlar gibi görünseler de bir ülkeye girdiklerinde film fiyatını birlikte belirlerler. Örneğin Warner Bros'un 

100 milyon dolar box ofisi olan filme verdiği fiyatı Disney, 'ben aynı box ofisteki filmi Warner Bros'un verdiği 

fiyatın yarısına satıyorum demez” diye konuştu

AŞK - I MEMNU
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FİRMALARIN LOGO SEÇİMİNDE RENKLERİN ETKİSİ

   Reklam uygulamalarında ürünün fark edilme ve tanınmasını sağlamak;okunabilirliğin arttırılması, ürüne 

kişilik kazandırmak ve tanınmışlığını sağlamak, ikna gücünü arttırmak gibi noktalarda renkten yararlanılır. 

Dikkat, uyarı, yasaklama, yönlenme, kodlama gibi pek çok işlev de yüklenerek, gündelik hayatımızın vaz-

geçilmez bir parçasını oluşturmaktadır.

LOJİSTİK KULUB
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   Renk; logonun görsel anlatımında da önemli rol oynar, kimliği çekici, çarpıcı hale getirir. Logoya uygu-

lanan renk ve ton değerleri sayesinde; biçimleri, tipografiyi, ön planı görünür hale getirmek veya arka plana 

itmek, görsel hiyerarşiyi organize etmek mümkündür.Bir marka ya da bir logo için renk seçerken, yöneticiler 

genellikle yaratmak istedikleri farklı kimliği değil, oluşturmak istedikleri ruh halini gözetirler. Okullarda; 

logonun önce siyah beyaz olarak işe yaraması, sonra gerekli olduğu yerlerde aynı logonun renkli versiyon-

larının yapılması öğretilir. Rengin renk olarak yeri ile logonun logo olarak işlevselliği, birbiri ile ilişkili ama 

iki ayrı konudur. Yoksa her renkli logonun güzel ve temsil etmesi beklenilen konuyu iyi tanımlaması gere-

kirdi ki, çevremizde böyle olmayan pek çok örneğe rastlamak mümkündür.

   Tek renk, bir marka için neredeyse her zaman en iyi renk stratejisi olsa da bazen birden fazla renk kullanmanız 

gerekebilir, ilk overnight(bir gecede kısa sürede) paket teslim şirketi Federal Express paket tasarımlarının göz 

alıcı olmasını istedi. Bu nedenle, bulabildiği en etkili iki rengi, turuncu ve moru birleştirdi

   Renk, önemli olduğu kadar da tuzaklarla dolu bir konudur. Renklerin sıcak ve soğuk renkler olarak ayrıldığını 

biliyoruz. Yeşilimsi mavi renk soğuk, kırmızımsı turuncu ise sıcak bir renktir. Soğuk renklerin uzaklık, sıcak 

renklerin ise yakınlık duygusu yarattığı söylenir.

   Genel doğrularla birlikte bir sürü etmen ve etken, renk söz konusu olduğunda; yere, ışığa, kullanılan malze-

meye ve yanına gelen renklere göre farklı etkilerde algılanabilmektedir. Bulunulan coğrafyaya, yaşanılan kültür-

lere, toplumların renge yüklediği anlayış ve değerlere göre farklılıklar arz edebilir. Mesela Japonların siyaha 

yüklediği anlam ile Avrupalıların siyah kültürü birbirinden farklıdır. Bu yüzden, renkler hakkında keskin tanım-

lara girmek çoğu zaman yanıltıcı olabilir.

   Tüketicinin algısal örgütlemelerine yardımcı olmak üzere kullanılan renk tercihleri; uzun bir geçmişten günü-

müze uzanan süreçte farklı özellikler, durumlar ve hareketlerle özdeş hale gelmiştir.

   Renk; görsel iletişimin en önemli etkenlerinden biridir. Bir alışveriş merkezinde birbirine alternatif bir 

sürü ürünün başında durup,bir seçim yaparken bizi bilinçaltımız yönlendirir, içimizdeki sesi dinleriz ve 

içimizdeki sesi oluşturan ise renklerdir.
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Dünya'nın Önemli Markalarının Doğru Renkleri

Sektöre Göre Özel Renkler

Kırmızı

Sarı
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Turuncu

   100 markanın her birinin logo ve diğer özellikleri incelenerek yapılan bir çalışmaya göre markalar:

- %29 kırmızı, %33 mavi, %28 siyah ve gri tonlar, %13 sarı ya da altın rengini kullanıyorlar.

 %95'i bir ya da iki renk kullanırken %5'i ikiden fazla renk kullanıyor.-

 %41 sadece yazı kullanırken %9 logosunda şirket ismini hiç kullanmıyor.-

   Gıda sektöründe özellikle uyarıcı ve dikkat çekici anlam taşıyan kırmızı, oyuncak ve plastik sanayide turun-

cu, ev ve yemek sektörlerinde toprağı çağrıştırması bakımından kahverengi, banka ve finans sektöründe gü-

venilirlik anlamı taşıdığı için mavi, doğal ürünler sektöründe yeşil ve kaliteyi temsil eden markalarda da siyah 

kullanılmaktadır.Logo yapımında önemli bir yeri olan renklerin anlamlarına ve örneklerine bakacak olursak:

   Tutkuyu, gücü ve coşkuyu temsil eder. Heyecanı ve yüksek 

enerjiyi çağrıştırır. Uyarıcı bir renk olması sebebiyle trafik 

işaretlerinde ve acil durum araçlarında kullanılır. Vücuttaki 

hipofiz salgısını harekete geçirdiğinden ve iştah uyandırdığı 

için gıda sektöründe kullanılır. Coca Cola, Redbull, Ferrari, 

Eti, Ülker vb. markalar kırmızıyla bütünleşmiştir ve tasarım-

ları akılda kalıcıdır.

   Dikkat çekiciliğin sembolü bir renktir. Trafik ışıklarında, ikaz levhalarının zeminlerinde bu renk kullanılır. Aynı 

zamanda tehlikenin de simgesidir. Doğada sarı/siyah olan bütün hayvan ve bitki türleri istisnalar da olsa zehirli ve 

saldırgandır. Geçiciliği temsil eder, o yüzden dünyada taksi renkleri sarıdır, geçici olduğu bilinsin diye. Araba 

kiralama şirketleri de sarıyı kullanır, çünkü müşterilerine aldığınız şey geçicidir, lütfen geri getirin demek isterler. 

Sarı rengi bu özelliğinden dolayı bankalar kullanmak istemez, çünkü paranın geçici değil kalıcı olmasını isterler. 

Bunun istisnası olarak Vakıfbank'ı görebiliyoruz. Aynı zamanda da güneş, olgunluk, ışık, tatille ilişkilidir.

   Güneşin rengi olduğu için sıcak, enerjik, çekici ve insanın içini 

ısıtan bir renktir. Kırmızı kadar baskın olmasa da yine de coşkuyu, 

heyecanı çağrıştırır ve insan algısı üzerinde güçlü bir etkisi vardır. 

Oyuncak ve yiyecek markalarında kullanılır. Ayrıca sağlığı ve 

gençliği temsil ettiği için spor ürünlerinde de kullanılabilir. Ünlü 

çocuk kanalı Nickelodeon da logosunda turuncuyu kullanmaktadır.
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Kahverengi

   İnsanın hareketlerini hızlandırır. Bu yüzden fast food restoranları 

iç mekanlarında kahverengi kullanılır. Yapılan bilimsel araştırma-

larda kahverenginin insanlar üzerinde negatif bir etkisi olduğu ka-

nıtlanmıştır. Bu renkte tasarlanmış mağaza ve işyerlerinde insanlar 

çok fazla kalmak istemezken, beyaz tonlarıyla tefriş edilmiş mağaza 

ve işyerlerinde daha fazla vakit geçirmek istedikleri, daha rahat 

ettikleri bilinmektedir. Bu nedenle iş görüşmelerine giden kişilerin 

kahverengi giymemeleri tavsiye edilir.

Mavi

   Güvenilirlik ve sağlamlık mesajı içerir. Sonsuzluk, bilgelik, güven 

ve sakinlik gibi anlamları da vardır. Banka ve finans sektörlerinde 

kullanılır. Ayrıca teknolojide, içecek şişelerinde, hastane, üniforma-

larda vb. pek çok alanda kullanılır. Facebook, twitter, skype gibi 

uygulamalar, Blue Jeans gibi giyim markaları, Turkcell gibi iletişim 

şirketleri, Ford gibi araba ve Hayat gibi su markaları da mavi logo 

kullanıyor.

Yeşil
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   Doğayı, huzuru ve sağlığı çağrıştırdığı için gıda, sağlık ve hijyen sektöründe kullanılır. Yaşamı ve doğal hayatı 

simgelemesinin yanı sıra parayı ve askeriyeyi de simgeler. Bu nedenle kullanılan tonlarına göre farklı anlamlar 

içerir. Greenpeace, Doğadan gibi markalar yeşil rengi kullanır.
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Mor
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Siyah & Beyaz

   Zenginliğin tanımı olan mor, kurumsal markalar tarafından sıkça tercih edilir. Mavinin huzuru ve kırmızının 

heyecanının karışımı olan bir renktir. Kadınlara hitap eder. Yahoo bilinen markalardan biridir.

    Genellikle bir arada kullanılan bu iki renkten beyaz sadeliği ve masumiyeti temsil ederken; siyah asaleti, gücü 

ve klasikliği simgeler. Giyim markalarında beyaz kullanılırken, yemek ve güzellik sektöründe siyah kullanılır. 

En iyi kombinasyon yapılan renkler olarak çoğu markada kullanımına rastlanır. Adidas, amazon.com, PES, Fizy, 

Puma, Motorola vb.
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TEDARİK ZİNCİRİNDE REKABET AVANTAJI

LOJİSTİK KULUB

UİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ   Tedarik zinciri yönetimi; işletmelerin değişken pazar koşullarına cevap verebilmeleri, müşterilerin talep ve 

beklentilerini karşılayabilmeleri için vazgeçilmez bir sistem olarak tanımlanabilmektedir.Temelde eş zamanlı 

olarak tedarik ve operasyon maliyetlerini azaltmak ya da söz konusu maliyetleri kontrol altına almak hedeflen-

mektedir. Tedarik zinciri, gerçekleşen talep ve müşteri beklentileri ile üretim süreçleri arasındaki dengeyi sağ-

lamalıdır. Bu dengenin sağlanabilmesi için de tedarik zincirinin sürekli geliştirme ve iyileştirmeye tabi tutulması 

gerekmektedir. Tedarik zinciri yapısının durağan bir özellik göstermesi ise sağlıklı işlemediği ile ilgili bir 

göstergedir.

   Tedarik zinciri yönetiminin yöneticiler ve çalışanlar tarafından iyi anlaşılması ve uygulanması işletme içi 

çözümlerde oldukça önem taşımaktadır. Yapılan çalışmalarda işletmelerdeki birçok sorunun zincir içindeki 

yanlış planlamalardan kaynaklandığı ortaya konulmuştur.

   Günümüzde işletmelerin rekabet gücü karşısında tedarik zincirinin 

rekabet gücü ve yetenekleri daha büyük bir önem taşımaktadır. İyi ve 

etkin bir tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri üyesi işletmelere de 

önemli ölçüde maliyet avantajları sağlamaktadır. Tedarik zincirinin 

rekabet gücü ve olanaklarının artırılması için ilk olarak tedarik zinciri 

üyelerinin rekabet güçlerinin artırılması gerekmektedir.

   Küreselleşmeyle birlikte işletmeler arasındaki rekabet 

anlayışı giderek değişmeye başladı. Değişime ayak 

uyduramayan işletmeler rekabette geri kalırken yenilikçi 

yaklaşım sergileyen işletmeler rekabette bir adım daha 

öne geçiyor.Günümüzde işletmeler arasındaki rekabet o 

kadar artmış durumda ki yapılan teknolojik yenilikler, 

müşteri memnuniyeti için atılan adımlar, yaratıcı 

çözümler yetersiz kalıyor. İşletmeler artık yüzeysel, 

kısa dönemli iyileştirmelerin dışında temele yönelik, 

uzun dönemli, stratejik iyileştirmelere gidiyor. 

İşletmeler için oldukça önem arz eden ve karmaşık 

bir yapı olarak değerlendirilen tedarik zinciri kavramı 

da bu noktada öne çıkıyor. 
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   Tedarik zinciri yönetiminin başarısı da tedarik zinciri üyelerinin faaliyet, performans ve kapasitelerinin uyum-

laştırılması ile mümkün olmaktadır.İşletmelerin büyük ya da küçük olmalarına bakılmaksızın, tedarik zinciri 

yönetimini etkin bir şekilde yürüten işletmeler, sektörde rekabet açısından güçlü bir konuma gelmektedirler. 

   Diğer bir yandan işletmelerin tedarik zincirinin sistemine uygun davranmaması, değişen koşullara ani cevaplar 

verememesi işletmenin zayıf ve kırılgan bir yapıya sahip olduğunun göstergesi olmaktadır.

   Tedarik zincirinin iyi işletilmesi sonucunda işletmelerin fazladan kaynak kullanımı azalarak, gerçekleştirilen 

kaynak tasarrufu daha fazla verim elde edilecek alanlara yatırım olarak yönlendirilebilmektedir. İyi işletilen bir 

tedarik zinciri aynı zamanda zincir üyeleri arasında çekişmeleri azaltarak, işbirliğini de artırmaktadır.

Hazırlayan
Özgü UZUNKAYA
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DENİZDEKİ KÖTÜ AKTÖRLER “DENİZ HAYDUTLARI”

     Küreselleşen dünyada hem üreticiler hem de tüketiciler optimum çözümlerin sunulup, bu çözümler için 

olanak sağlanmasına odaklanmışlardır. Deniz taşımacılığı; tonaj kapasitesi, uygun maliyet, çevreye verilen 

zararın diğer taşıma türlerine oranla daha az olması ve "güvenli taşıma" özellikleriyle en çok tercih edilen 

taşıma modlarındandır. Bu taşıma modu, dünya üzerindeki birçok siyasi, mevsimsel ve de ekonomik olay-

lardan etkilenmiştir. Çevresel faktörlerin minimizasyonunun sağlanmasında en çok sıkıntı çekilen konuların

 başında "güvenli taşıma" gelmektedir. Özellikle seyir halindeyken yaşanan bu güvenlik probleminin en 

büyük aktörleri "Deniz Haydutları" dır. 

    Taşımacılıkta yüksek öneme sahip güzergahlarda bulunan bu deniz haydutları hem maddi hem de manevi 

olarak filolara ve taşımacılık şirketlerine zarar vermektedir. Bu yüzdendir ki; Asya-Avrupa hattında (Uzak 

Doğu Avrupa) çalışan gemiler Aden Körfezi'ndeki deniz haydutluğu olaylarından dolayı rota değiştirmek 

zorunda kalmaktadır. Transpasifik hattında (Uzak Doğu-Kuzey Amerika) büyük gemiler çalışmakta olup, 

bu hattaki yükün çoğu Çin limanlarına gitmektedir. Bazı büyük denizcilik şirketleri ise Mısır-Süveyş kanalı 

yerine Güney Afrika'daki Ümit Burnu'ndan geçmeyi tercih etmekte, bu da maliyetleri artırmaktadır. Aden 

Körfezi ve Somali sahillerinde yaşanan olaylar, bu ve buna benzer bölgelerde ki işsizlik, ücret düşüklüğü, 

iktisadi ve siyasi iktidarsızlık gibi konulara dikkat çekilmesinin gerekliliğini göstermektedir. 

    Deniz haydutluğunun cazip hale gelmesi, söz konusu bölgelerdeki güvenlik ve denetim yetersizliği ve 

haydutların yakalanıp yargılanmasındaki yasal eksikliklerden dolayı da çözülmesi zor olan bir başlık haline 

bürünmüştür. Gerek mürettebata gerek ise denizcilik şirketlerine olan zararları yadsınamayacak kadar çok 

lan haydutların fidye taleplerinin dışında yük ve gemi kaçırma suçlarını da işledikleri bilinmektedir. Gemi 

ve yüklerini sigortalattıran şirketler bu olayların vuku bulmasından dolayı sigorta primlerini, deniz haydut-

luğunun yoğun olduğu bölgelerde daha fazla miktarda ödemektedirler.

    Deniz taşımacılığı, yol aldığı istikamette ekonomiye sağladığı katkılarla birlikte dev bir sektör haline 

gelmiştir. Denizdeki bu talep, üç ana unsura bağlıdır; ülkelerin büyüme hızı, dünya ekonomisi ve ticareti, 

son olarak da harici olaylar. 
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   Uluslararası Denizcilik Bürosu'nun, Deniz Haydutluğu Merkezi verilerine göre, 1986'dan itibaren belirgin bir 

artış gözlemlenen deniz haydutluğu özellikle 2000'li yıllarda zirve noktasına ulaşmıştır. 2006 yılından bu yana 

ise en düşük seviyesine ulaştığını belirten, Uluslararası Denizcilik Bürosu Deniz Haydutluğu Olayları Rapor 

Etme Merkezi tedbiri elden bırakmamanın gerekliliğini vurgulamıştır. IMB'nin küresel verilerine göre, 2013'ün 

ilk 9 ayında deniz haydutları 10 gemiyi kaçırdı, 17'sine ateş açtı ve 140'ını işgal etti. Saldırıların 21'i ise engel-

lendi. 2012 verilerine göre 2013'de vaka sayısında azalış kaydeden Somali haydutluğuna karşılık, Endonezya 

sularının daha fazla korunması gerektiği açıklanmıştır. 

   Deniz haydutluğu olaylarının önlenmesi amacıyla; Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin 

Önlenmesine Dair sözleşme (SUA), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Kararları ve Genelgeleri, Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi Kararları, Bölgesel İşbirliği Anlaşmaları yapılmıştır. 

Türkiye'nin Uluslararası Mücadeleye Katkısı 

Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi 
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   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 92. maddesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi 

esasları düzenlenmiştir. Türkiye, BM Güvenlik Konseyi kararlarının Anayasa'nın aradığı meşrutiyeti sağladığını 

kabul ederek Somali kıyıları, Aden Körfezi ve Hint Okyanusunda haydutlukla mücadele için uluslararası kamuoyu 

girişimlerine katkı sağlamaya karar vermiştir. 

   T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu Deniz Haydutluğu ile Mücadele 

tanıtım kitapçığında; haydutların saldırıları nasıl gerçekleştirdikleri, acil durumlarda ulaşılabilecek yetkili kuru-

luşların irtibat numaraları, kısacası bu sürecin sorunsuz yönetilmesi için her adım güncel internet adreslerinin 

bulunduğu dipnotlarla itinayla açıklanmıştır. 

   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı'nın deniz haydutlarıyla mücadele için 

kurduğu sistemle bu soruna gerçekten destek vermiştir. Sistemde, acil durumlarda ulaşılabilecek kurum ve mer-

kezlerin iletişim bilgileri, gemilere koruma hizmeti sağlayabilmesi için Denizcilik Müsteşarlığı duyuruları ve 

ulusal/uluslararası organizasyonlarca yayımlanan ve rehber niteliğinde olan bilgi ve belgelere de yer veriliyor. 

Sisteme, Denizcilik Müsteşarlığı'nın resmi internet sitesinden (www.denizcilik.gov.tr) giriş yapılarak, en az 96 

saat önce doldurulan form aracılığıyla Denizcilik Müsteşarlığı'na ulaştırılan bilgilerin, Genel Kurmay Başkanlığı 

ile Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmektedir.
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   Gemi geçiş bildirim formunun doldurulması gereken bölge kapsamı ise; Kuzey'de Süveyş Kanal girişi, Basra 

Körfezi'nde 23 K derece enlemi, Güney'de 15 derece G enlemi, Doğu'da 78 derece D boylamı olarak belirtilmiştir. 

Bu verilerden yola çıkarak, belirtilen bölgeden geçiş yapacak Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticaret gemileri-

nin geçişleri bölgedeki Fırkateyn gemileri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından takip 

edilmeleri esas alınmıştır. 
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   Deniz taşımacılığının var oluşundan beri süregelen deniz haydutluğu olayları için yapılması gereken öncelikle 

mürettebatın ve yetkili kişilerin konu hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Ayrıca deniz haydutlarının 

yakalanması söz konusu olduğunda, suçluların hangi devletlerce elde tutulup, nasıl yargılanacakları gibi yasal 

çerçevedeki sorunların gereken düzenlemelerin yapılıp, uluslararası anlaşmalara uyulması gerekmektedir. 

  Mağduriyetin açık olduğu, tarafların korunması yönündeki önlemlerin haricindeki "suçu işleyenlerin/diğer 

tarafın" es geçilmemesi gerekir. Haydutluk girişimlerinin yoğun olduğu bölgelerde, suç unsurunun düşüşe geçi-

şini ancak bölgenin refah düzeyinin yükseltilip, asayişin sağlanmasına destekte bulunularak ulaşılabilir. 

   Bu sistematiğin, tüm sorumlularca etkin bir şekilde işletilmesi halinde bu tür vakaların uzun vadede azalmasını 

sağlayarak, bölge ve dünya barışına kayda değer katkılara zemin hazırlayacaktır. 

24

LOJİSTİK KULUB

UİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

11. Sayımız

53

Hazırlayan
Dilem DAL



ŞİRKETLERİ BATIRAN ON EMİR

   Donald R. Keough, The Coca-Cola Company'nin eski 

başkanlarından. 60 yılı aşan iş yaşamının önemli bölümünü 

Coca-Cola'da geçirdi.  Deneyimlerinden yola çıkarak yaz-

dığı “The Ten Commandments for Business Failure- İş 

Hayatında Başarısızlık için 10 Emir” adlı kitabı ise çok 

popüler oldu. Muhtar Kent'in de başucu eseri olan bu kitaba 

yönelik ilginin ardında, Keough'un eğlenceli anlatımın yanı 

sıra başarı formüllerini 360 derece tersten incelemesinin payı 

var. Keough, kitabında kendi deneyimlerini farklı sektörler 

ve şirketlerden örneklerle harmanlıyor.
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“Başarının formülünü bilmiyorum ama başarısız olmak için bu emirleri yerine getirmeniz yeterli” diyen 

Keough, şirketlerin en çok nerede hata yaptığına dikkat çekiyor, satır aralarında başarının sırlarını paylaşıyor.

   Keough şu anda bir bankacılık şirketi olan Allen & Company'nin yöneticiliğini yapmaktadır. Altmış yıllık 

kariyerinde birçok şirketin battığına (bunlara New-Cokeda dahil) şahit olan Keough, aynı zamanda iş dünya-

sının en başarılı isimlerinden olan Warren Buffett, Bill Gates, Jack Welch, Rupert Murdoch ve Peter Drucker 

ile yakın dostluklar kurmuştur. Şimdi ise tecrübeleri olan bir iş adamı olarak büyük şirketlerin nasıl problemli 

bir konuma geldiğini bizlere açıklamaktadır. En başarılı ve en zeki yöneticilerin bile bu yönlerine çok güvenip 

basit hatalar yapıp, tuzaklara düşebileceğini göstermektedir. Bu gibi durumlardan sonra ise daha büyük hatalar 

da birbirini takip edecektir.

   Keough'un söylediği gibi “Koca bir iş hayatı boyunca adım adım başarıya ulaşabileceğim bir formül 

yaratamadım. Aksine yapabildiğim şey nasıl kaybederim diye düşünmemdi. Size garanti edebilirim ki bu 

kitaptaki formülleri uygulayanlar kaybetmekte çok başarılı olacaklardır.” Hadi o zaman kaybetmek için 

gerekli olan formülleri görelim.

Birinci Emir – Risk Almaktan Vazgeçin

   Rusların bir sözü vardır, “Her şeyin çok iyi olması iyi değildir” diye. Bir alanda başarı gösterdiğiniz 

zaman bu sadece küçük bir ilerleme dahi olsa risk almayı bırakma eğiliminiz hayli fazladır.
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   Hayatı ıskalamak için kesinlikle risk almayın! Xerox'u ele alalım: Xerox, 1947'de dönemin önde gelen 

şirketlerinin, “işe yaramaz bir hayal” diye geri çevirdiği Chester Carlson'un geliştirdiği xerografik paten-

tinin lisansını alarak geleceğini tümden değiştirdi. 1959'da ilk otomatik, düz kağıt ofis fotokopi makinesi 

Xerox 914'ün piyasaya sürülmesinin ardından şirket, yıllar süren bir gelişme yakaladı. Xerox'un 914 

modeli, en başarılı endüstri ürünlerinden biri olarak kabul edilir. Üretimden kaldırıldığı 1976'ya kadar 

200 binden fazla makine üretildi. Xerox, 10 yıldan kısa bir sürede tek bir teknolojiye yatırım yapma 

riskini göze alarak 1 milyar doların üzerinde kazanç sağladı. Gelişime yatırım yapan bu şirketin elinin 

altında ciddi kaynak vardı. 1970'de Kaliforniya-Palo Alto'da kurdukları araştırma bölümü, ilk kişisel 

bilgisayar olan Alto'yu geliştirmişti. Ancak Xerox yönetimi, fotokopi satışlarından o kadar memnundu ki 

geliştirilen yeni teknolojinin neler vaat ettiğini göremedi ve risk almak istemedi. Palo Alto'da ilk kişisel 

bilgisayar üzerinde çalışan mühendisler, bir süre sonra şirketten ayrılarak Apple ve Microsoft gibi şirketl-

erle çalışmaya başladı. 1990'ların sonuna gelindiğinde Xerox, fotokopi pazarındaki liderliğini kaybederken 

zarar açıklıyor ve çok sayıda çalışanını işten çıkarıyordu. 2002'de yaşanan muhasebe skandalı şirketi iyice 

zor duruma soktu. Ardından toparlanma süreci geldi, ancak bir zamanlar teknolojik gelişme üzerine kurulu 

şirket, belki de başarının getirdiği rahatlık ve memnuniyet hissiyle risk almayı bırakarak yeni fırsatları 

kaçırdı. 
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İkinci Emir – Esnek Olmayın

   Başarısız olmak için ikinci emrimiz “esnek olmamak”. Çevrenizdeki koşullar değişirken siz esnek olma-

mayı prensip edinir, yerinizde sapasağlam kalırsanız, başarısızlık garantidir. Esnek olmamak, risk almamak 

ile birbirine yakın gibi görünse de şöyle küçük bir fark var: Esnek olmayan insanlar risk almaktan korktuk-

ları için değil, kendi doğrularına sonuna kadar inandıkları için esnek olmuyorlar.

   Coca-Cola tarihinde de esnek olmayan uygulamalarının getirdiği ve performansını düşüren çeşitli örnekler 

var. 1940'ların başında Pepsi-Cola ürünlerini 12 ons'luk şişelerde satışa başladı. Şişe boyutunu Coca-Cola'nın

 tam iki katına çıkarmışlardı. Buna paralel olarak “Aynı paraya iki katına” manasına gelen hayli parlak bir 

reklam sloganıyla da yeni ambalaj boyutunu destekliyorlardı. Coca-Cola bunun karşısında hiçbir şey yapmadı. 

Yöneticilere göre 6,5 ons'luk yeşil şişe markanın ayrılmaz bir parçasıydı ve alternatif ambalajları değerlen-

dirmek söz konusu bile olamazdı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerikan evlerinde buzdolabı sayısı hızla 

artarken, radyolarda sürekli tekrarlayan reklamların da etkisiyle Pepsi'nin satışları 1947-1954 arasında tam 

2 katına çıktı. Coca-Cola satışları halenPepsi'nin önündeydi ama aradaki fark giderek kısalıyordu. Coca-Cola 

yöneticilerine göre aynı fiyata iki katı içecek ve şeker bir müddet sonra Pepsi'nin iflası olacaktı, fakat olmadı. 

Öyle ki rakip olarak görülmediği için şirkette Pepsi'nin adı dahi anılmıyor, sadece “taklitçi” diye bahsediliyordu.

 Uzun bir direnme döneminden sonra nihayet 1955'te, süpermarket satışlarının ani bir şekilde düşmesiyle 

birlikte Coca-Cola 10, 12 ve 26 ons olmak üzere üç farklı ambalajla raflardaki yerini aldı.  

   Xerox'un başına gelen birçok şirketin başına geliyor; rahatınız yerindeyse, halinizden memnunsanız, risk 

almayı bırakırsanız bir süre sonra başarısızlık da kaçınılmaz oluyor.  
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   Evet, bu emri yerine getirmek çok kolay, üstelik çok da çekici yönleri var. Bunun için kendinize en gös-

terişlisinden bir cam fanus yaratmanız gerekiyor. Şirket binasının mümkünse en tepesinde, en az 3 - 4 

kapıdan geçilerek girilen kocaman ve çok şık bir ofisiniz olsun. Duvarlarınızı sanat eserleriyle doldurun, 

fonda sevdiğiniz bir müzik çalsın. Tercihen duvarın biri, çok sayıda yayını aynı anda izleyebilmeniz için 

televizyon monitörleriyle kaplansın. Çalışanlarla aranıza asistanlar ve yardımcılar barikatı koymayı da 

ihmal etmeyin. Hatta kapınızda “Kimse kötü haber getirmesin” yazsın. Öğle yemeklerinizi üst düzey 

yöneticiler için ayrılmış özel restoranda, sadece size yakın birkaç yöneticiyle birlikte yiyin ki şirketteki 

diğer insanlarla herhangi bir etkileşim içine girme olasılığınız iyice azalsın. Zaten bu kadar mükemmel bir 

kale yaptıktan sonra şirket çalışanları sizle konuşmaya kolay kolay cesaret edemeyecektir. Bu şekilde 

dünyadan haber alsanız bile şirkette olup biteni, hele de kötü haberleri en son duyan kişi siz olacağınız için 

başarısız olmanın önemli bir şartını daha yerine getirmiş olacaksınız. 
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Üçüncü Emir – Kendinizi Uzaklaştırın

Dördüncü Emir – Yanılmaz Olduğunuza İnanın

Beşinci Emir – Oyunu Faullü Oynayın

   Başka bir deyişle asla yanlış yaptığınızı kabul etmeyin. Hep sizin dediğiniz doğru olsun ve başkalarının 

sözlerini de çok dikkate almayın. Sorunlar ortaya çıksa bile üstünü örtün gitsin ta ki büyük bir kriz çıkana 

kadar… O zaman da suçu başkalarının üzerine atın ya da dış faktörlere yükleyin. “Ben asla hata yapmam!” 

diyorsanız, buyrun sizi kaybedenlerin masasına alalım.

   Bu emri alışkanlık haline getirmişseniz, böyle devam edin ki, başarınız kalıcı olmasın. WalterCronkite 

demiş ki: “Başarı, ilkelerinizi çiğnemeden elde ettiğinizzaman daha kalıcıdır.” Bir düşünün; hile, torpil, 

yalan, dolan ile elde ettiğiniz bir “başarı” ne kadar kendi başarınızdır?

   1969'da ünlü psikolog Philip Zimbardo, bir deney için plakası çıkarılmış ve motor kaputu açık iki otomo-

bilden birini New York'ta Bronx sokaklarında, diğerini ise Kaliforniya Palo Alto'da bıraktı. Bronx'daki 

otomobil anında saldırıya uğrayıp vandalizmin kurbanı olup parçalara ayrılırken, Palo Alto'daki araba ise 

aradan bir hafta geçmesine rağmen sapasağlam duruyordu. Zimbardo bununla yetinmedi, Palo Alto'daki 

sağlam otomobile, eline çekiç alıp zarar vermeye başladı. Bir süre sonra yoldan geçenler ona katıldı ve 

birkaç saat sonra bu otomobilden de geriye pek bir şey kalmadı. Bu deney daha sonra suç literatürüne 

“kırılmış camlar” teorisi olarak geçti. Bir evin bir camı kırıksa ve tamir ettirilmeden o halde bırakılıyorsa 

kırılan camların sayısı hızla artıyordu. Tamir ettirmeyi ihmal etmek ve sonradan oluşan zararlar da birçok 

kimseye doğal geliyordu üstelik. İşte benzer bir durum, 2-3 yıl öncesine kadar iş dünyasında da çıkmıştı. 

Şirket içinde ve operasyonlardaki küçük etik çatlaklarını görmezden gelen çalışanlar ya da üst düzey 

yöneticiler, şirketlerinin sonunu hazırladı. CEO'lar ve CFO'lar toplumu ayakta tutan ahlaki kurallara karşı 

dokunulmazlıkları varmış gibi davrandı. Üstelik bunu, şeffaflık ve finansal bütünlük gibi kavramların arka-

sına sığınarak yaptılar. Farklı bir iş etiği kodu oluşturmaya çalıştılar. 
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Oysa sadece tek bir etik kavramı vardır ve toplum içinde uyulması gereken neyse bu iş dünyası için de ge-

çerlidir. Güven faktörü, şirketlerin temel taşlarından biridir. Ancak sürekli faul yapanlar bunun önemini bir 

süre sonra unutur ve yaptıkları doğal gelmeye başlar. Şirketlerindeki küçücük çatlakları umursamayanların 

sonu hüsrandır. Bir şirket skandalının kurbanı olmak isterseniz faullü oyununuzu sürdürmeye devam ede-

bilirsiniz. Seçim sizin…

Altıncı Emir – Düşünmeye Zaman Ayırmayın

Yedinci Emir – Sadece Uzmanlara ve Dışarıdan Danışmanlara Güvenin

   Bilgi çağında yaşıyoruz değil mi? Herkes bunu söylüyor, 

bununla gururlanıyor. Artık bilgisayarımızın karşısına geç-

tiğimizde ya da elimizdeki son model mini cihazların bir-

inden internete bağlandığımızda, dünyada aradığımız her 

türlü bilgiye kolaylıkla ulaşıyor muyuz? Ya da ulaştığımız 

gerçek bilgi mi? Aslında burada bir hata var. Bence sadece 

veri çağındayız. Yedi gün 24 saat kesintisiz veri akınına 

maruz kalıyoruz. 

   Teknoloji, özellikle de iletişim teknolojisi alanındaki müthiş gelişmeler, iş yapma şeklimizi değiştirirken 

süreçleri de hızlandırdı. Bu hızlanma, karar alma mekanizmalarına da yansıyor. Ancak ne kadar etkin ka-

rarlar aldığınızı arada bir gözden geçirin. Yoğun iletişim trafiği ve veri bolluğu içinde neleri ayıklayarak 

kararlarınızı alıyorsunuz? Verileri doğru okumayı biliyor musunuz? “Düşünmek”, bir kişinin sadece şirketi 

için değil, kendi kariyeri ve yaşamı için de yapabileceği en büyük yatırımdır. Steve Bennett, Intuit'in CEO'su 

olduğu zaman 10 maddelik şirket değerleri arasından sadece birine müdahale etmişti: “Hızlı düşün, hızlı 

hareket et” ilkesini, “Akıllıca düşün, hızlı hareket et” şeklinde değiştirmişti. Akıl süzgecinden geçmemiş 

veriler, gerçekleri ustalıkla maskeleyebilir. 

   Danışmanlar ordusuyla çalışınca sadece düşünme sorum-

luluğundan kurtulmakla kalmıyorsunuz işler ters giderse 

suçu danışmanlara atabiliyorsunuz. Baştan çıkarıcı power-

point sunumlarıyla her daim söyleyecek sözü bulunan 

danışmanlar, tabii ki de akıllı insanlar. Ama acaba onlara 

işveren şirketler, doğru soruları soruyor mu, gerçekten 

ihtiyacı oldukları alanlarda onların yardımını talep ediyor 

mu? Çoğu kez “hayır”. Sadece uzmanlara güvenerek 

başarısızlığımızı garanti ediyoruz.

LOJİSTİK KULUB

UİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

24

LOJİSTİK KULUB

UİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

11. Sayımız

57



Sekizinci Emir – Bürokrasinizi Sevin

Dokuzuncu Emir – Çelişkili Mesajlar Verin

   Yetenekli çalışanları şirketten kaçırmak isterseniz bürokrasiye sıkı sıkı tutunmakta fayda var. Dell, ilk işe 

başladığında son derece yalın bir organizasyon yapısı vardı. Şirket büyüdükçe katman katman şişen orga-

nizasyon yapısı kan kaybetmelerinin etkenlerindendir. 60 yıldan daha uzun bir süre danışman ve akademis-

yen olarak yönetim teorileri ve kitaplarıyla iş dünyasına yol gösteren Peter Drucker, “Akıllı şirketler, çalı-

şanlarının her dakikasının detayını öğrenmeye ve raporlamaya çalışmaz. Çalışanlarına değer verir, onların 

yaratıcılıklarını ve katma değerlerini ortaya çıkarabilecekleri bir iş kültürünün gelişimini teşvik eder. Akıllı 

olmayanlar ise bürokrasi katmanlarını sürekli artırarak çalışanların hayal gücünü yok eder” der.   
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   Çelişki mesajlar vermek kafa karıştırmak için birebirdir. Çocukluğumuzu hatırlayalım, “Yemeğini bitirme-

den tatlı yok” denmesine rağmen çoğumuz yesek de yemesek de sonunda tatlıyı hak etmiyor muyduk? Bunun 

benzeri aynen şirketlerde yaşanıyor. Söyledikleri ve yaptıklarıyla öncelikleri, hedefleri, değerleri gibi temel 

konularda çelişkili mesajlar veren o kadar çok şirket var ki dolayısıyla bu emri yerine getirmekte çok zorlan-

mayacağınızı tahmin ediyorum.

   Karamsarlar, sadece şirketleri değil toplumu da hiçbir yere götüremez ve şirketler maalesef karamsarlarla 

dolu. 1900'lerin başında ABD'de ortalama yaşam beklentisi 47 idi. Paul R. Ehrlich'in Nüfus Patlaması kitabına 

göre 1970'lerde yüz milyonlarca insan açlıktan ölecekti ve 80'li yıllarda ortalama ömür giderek kısalacaktı. 

Çernobil'den sonra dünyanın sonu gelmişti. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Karamsarlık ve dolayısıyla gele-

cekten korkmak, başarısızlığın en önemli nedenlerinden. Karamsarlara göre zaten dünya bir kaos ortamında 

doğdu ve o günden bugüne de yokuş aşağı yuvarlanıyor. Oysa umut olmadan, yarına ve geleceğe inanç olma-

dan yaşamak mümkün mü? Başarısızlığı seviyorsanız karamsar olmaya ve gelecekten korkmaya devam edin. 

Başarıysa istediğiniz, o zaman geleceğe iyimserlik ve tutkuyla sahip çıkın.

Onuncu Emir – Gelecekten Korkun
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   “İş için tutkunuzu kaybettiğiniz de yaşam tutkunuzu da kaybedersiniz” diyor Donald R. Keough. İşte yine 

Keough'un ağzından 11. emir: “Bütün hayatım boyunca işe her gün dans ederek gittim. İşim çok eğlenceli 

ve keyifli olduğu için mi? Tam aksine işte çoğu zaman çözülmesi gereken bir sürü sorunla uğraşmak zorun-

dasınız. Çok yorulursunuz. İyi sonuçlar almak için çok çalışmanız gerekir. Ama işe olan tutkunuzu korur, 

sorunları çözmeye ve başarıya odaklanırsanız kazanan siz olursunuz. Hayatın hangi alanında olursanız olun 

yaptığınız işe tutkuyla sarılın. Tutku bulaşıcıdır. Tutkuyu geliştirmek ise müşterilerinizle, markanızla, çalı-

şanlarınızla ve kendi hayallerinizle olan duygusal bağı güçlendirmekle mümkündür.”  

Son Söz: Tutku Bulaşıcıdır

Hazırlayan
Dergi Editörü

Ayfer GÜLTEKİN



RÖPORTAJ

TURKISH CARGO RÖPORTAJI

Kargo Başkanı - Ali TÜRK

1)  Öncelikle Turkish Cargo Başkanı Ali Bey'i tanıyabilir miyiz? 

2)  Türk Hava Yolları ve Turkish Cargo iki ayrı şirket mi?

3)  Turkish Cargo'nun havacılık sektöründeki yeri nedir?

   Yaklaşık 15 yıldır lojistik sektörü içerisindeyim.3 yıldır da Turkish Cargo'dayım.Turkish Cargo'da ilk önce 

başkan yardımcısı olarak kargo operasyonunun başındaydım.Şu anda ise Turkish Cargo'nun tüm operasyonel 

faaliyetinden sorumlu olarak, kargo başkanlığı görevimi sürdürüyorum.

LOJİSTİK KULUB

UİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

   Biz Turkish Cargo olarak ayrı bir şirket değiliz.Ama havacılık sektöründe farklı şirketlerin olduğunu görü-

yoruz.Onlar kargo işlemini ayrı şirket adı altında yapabiliyorlar.Bizim yapımızda bu yok.Biz netice itibariyle 

kapasiteye bir bütün olarak bakıyoruz. Örnekle açıklayacak olursam;uçağın bir hacmi var.Bu hacmi ikiye 

bölüyoruz.Üst tarafta yolcuları taşıyoruz.Uçağın altında da yolcuların bagajlarıyla beraber,ticari kargo ve posta 

taşımacılığı yapıyoruz.Biz bu operasyonların satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumluyuz.

Merkezimiz İstanbul Atatürk Havalimanıdır.Tüm taşımalarımızı Atatürk Havalimanı hub'ımız üzerinden ger-

çekleştiriyoruz.Sabiha Gökçen'den de uçuş yapmakla birlikte, asıl merkezimiz Atatürk Havalimanı'dır.

   Turkish Cargo; sürdürülebilir bir şekilde, yıllık ortalamada da %20-25 bandında büyüyen ve her sene pazar 

payını arttıran bir yapıya sahip. Dünya pazarında, %2'ye yakın bir pazar payına ulaştık ve bu büyüme trendimizi 

devam ettirmeyi hedefliyoruz.Büyümemizde ülkemizin konumunun ve Türk Hava Yolları'nın 106 ülkeyi kap-

sayan, 250'ye yakın noktayauçuyor olmasının etkisi yadsınamaz. Geniş bir filoya sahibiz. Aynı zamanda, Türki-

ye'nin çok özel bir iç pazarı var.80 milyonluk nüfusumuz var ve bu nüfus netice itibariyle üretiyor ve tüketiyor.

Ülkemizin ciddi bir ihracat ve ithalat potansiyeli var.Bu etkenlerin hepsini birleştirdiğimizde, havacılık sektör-

ündeki yerimizin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğini söyleyebiliyoruz. Avrupa'daki diğer havacılık 

işletmelerine baktığımızda 8-9 çeyrek gibi uzun bir dönemden sonra ilk defa ekonomik bir büyüme gerçekleş-

medi.2014 için Amerika'nın %3,Avrupa'nın %1,5 üzerinde büyümesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak bizim 

de sektördeki konumumuz artıyor.Sürdürülebilir bir şekilde büyüyoruz ve büyümeye devam ediyoruz. Bizim şu 

anki konumumuz parlayan bir yıldız.Bu parlayan yıldızı daha parlak ve büyük bir yıldız haline getirmeyi hedef-

liyor ve %2'lik pazar payımızı % 4'lere çıkarmak için çalışıyoruz.
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4)  Sektördeki diğer rakiplerinizden bahsedelim.Şu anda Türkiye'de ve Dünya çapında 

kargo alanında uzman firmalarla rekabet ediyorsunuz. Onlarla rekabetiniz ne şekilde 

gerçekleşiyor?

5)  Üçüncü havalimanının Turkish Cargo'ya sağlayacağı yararlar ve getiriler ne olacak?

Turkish Cargo nasıl bir strateji izleyecek?

6)  Avrupa,Türkiye üzerinden geçen bu yolcu ve kargo trafiğinin farkında dediniz, 

bunun için Avrupa'nın size sunduğu anlaşmalar var mı?

LOJİSTİK KULUB

UİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

   Netice itibariyle Avrupalı,Asya-Pasifik ve Körfez taşıyıcıları sektörün büyük firmalarıdır. Bununla birlikte, 

sektörün dinamiklerine baktığımız zaman, özellikle Körfez taşıyıcıları ve Türk Hava Yolları sektörde ciddi 

anlamda hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Turkish Cargo olarak bizim bu firmalarla rekabet avantajlarımız var. 

Birincil rekabet avantajımız konumumuz,ikincisi network'ümüz, üçüncüsü geniş bir iç pazara sahip olmamız 

diyebiliriz. Biz netice itibariyle bu ülkenin milli taşıyıcısı olduğumuz için, ithalat ve ihracatta dominant bir 

yapımızın olması önemli bir avantaj. Dediğim gibi, diğer taşıyıcıların iç pazarı, yani Türkiye gibi bir nüfusu 

yok. Bunun dışında esnek, rekabetçi ve sürekli giderlerini düşüren bir yapımız var. Verimliliğe ve tasarrufa 

önem ve öncelik veriyoruz.Tasarrufa önem veriyoruz derken yanlış anlaşılmasın. Tasarrufla beraber kalite-

mizi de koruyoruz. Müşterilerimize,paydaşlarımıza,iş ortaklarımıza en iyi hizmeti vermek konusunda Ope-

rasyonel mükemmeliyet prensibimiz var. Böylece diğer firmalarla rekabet edebiliyoruz.

   Üçüncü havalimanıTurkish Cargo'ya lojistik hub olma özelliği ile ciddi bir yarar ve potansiyel sağlayacaktır.

Biz de şu anda üçüncü havalimanının sadece kargo tesislerini değil, aynı zamanda lojistik hub olabilmesi için 

nelere ihtiyaç duyulacağını organize etmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda, kolaylaştırıcı unsurlarla altyapı husus-

larının çözülmesi ki örnek olarak gümrük sistemlerinin buradaki altyapıya adaptasyonunu verebiliriz daha 

esnek, daha hızlı ve daha yüksek teknolojiye dayalı altyapının oluşturulması ile üçüncü havalimanı sadece 

hava kargo hub'ı değil, aynı zamanda farklı taşıma modlarının kesişim noktası olarak da konumlanabilir.

   Dünyadaki ülkeler arası yolcu ve kargo taşımacılığının %67-68'i Türkiye,İstanbul üzerinden geçiyor. Hava-

cılıkta bir çalışma yaparak, Dünya'nın orta noktasını hesaplamışlar. Önce 1960'larda Kuzey Atlas Okyanusu'nda 

belirlenmiş,1970'lerde ise Türkiye'ye doğru yavaş yavaş gelmeye başladığı görülmüştür. Dünya'nın ekseni 

Batı'dan Doğu'ya,biraz da Güney'e doğru kayıyor. Latin Amerika,Asya Pasifik,Güney Pasifik gelişen bir coğ-

rafyadır. Ülkemizin coğrafik konumunun önemi burada öne çıkıyor ve biz Türkiye'ye yakın olan eksenin daha 

fazla kaymasını istemiyoruz.Avrupada bu kargo ve yolcu trafiğinin Türkiye üzerinden geçtiğinin farkında.

   “Yatay Anlaşma” olarak geçen bir husus var. Bu uzun bir süredir tartışılmakta. 8-10 yıldır Avrupa Birliği bunu 

bize dikte etmektedir. Sadece Türk Hava Yollarının görüşü değil, sektörün görüşüdür. Yatay anlaşma netice iti-

bariyle ülkeler arasında sivil havacılık anlaşmalarıyla belirlenmiş olan terminal uçuş frekansının kısıtlarını 

değiştirmez.
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7)  Üçüncü havalimanının bitimine kadar, Atatürk Havalimanı'ndaki slot sıkışıklığı için 

aldığınız önlemler ya da projeleriniz var mı?

LOJİSTİK KULUB

UİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

   Avrupa Birliği'ne sertifikalandırılmış bir havayolu şirketi herhangi bir yerde uçuş yapabilir. Ancak Avrupa 

Birliği bunu engelleyebilir.Avrupa Birliği kendini tek bir ülke olarak görüyor. Örnek vererek açıklayacak 

olursak; mesela Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Yunanistan'a 20frekans anlaşması var. Şu anda 

Olimpik havayolunun 15 frekansı var. 5 frekansı boş. Avrupa Birliği kendini tek bir ülke olarak gördüğü için 

herhangi bir taşıyıcı gidip o 5 frekansı Atina üzerinden doldurabilir. Biz Türk Havayolları olarak zaten bütün 

frekansları doldurmuşuz. Karşı tarafın dolduramadığı frekansları da doldurduğumuzda,bunun çok adil bir 

durum olmadığı görüşündeyiz. Sadece Türk Hava Yollarının değil,genel sektörün sorunu bu. Fakat bu “Yatay 

Anlaşma” eninde sonunda kabul edilecektir. Türkiye Avrupa Birliği'ne girdiği zaman bu anlaşmayı da kabul 

etmiş olacaktır.

   Atatürk Havalimanı gerek yolcu taşımacılığı gerekse kargo taşımacılığı anlamında dünyanın en dar alanda iş 

yapan havalimanıdır. Gerek yolcuya düşen birim metrekare alan,gerek kargodaki ton başına düşen birim ope-

rasyonel alan olarak baktığımız zaman gerçekten çok dar bir alanda faaliyet gösteriliyor. Bununla birlikte, 

bizim o esnek düşünce yapımız ve etkin kriz yönetimi tekniklerimizle güzel fikirler üretebiliyoruz. Avrupalılar 

ise bizim kadar esnek düşünemez, 60 sene önceden her şeyi planlarlar. Ben 2011'de Amsterdam'da bir handling 

konferansına katıldım.Dünya'nın en büyük havalimanından bir tanesi olan Amsterdam Havalimanı'nın genel 

müdürü bir sunum yaptı. Kendisi 60-70 yaşlarında bir Hollandalıydı ve sunumunda 2040'da bunları, 2050'de 

bunları yapacağız diye 2060 yılı planlarını anlatıyordu. Kendisinin bunu görme olasılığı yokken gene de uzun 

vadede planlarını yapmıştı.Biz daha kısa vadeli düşünürken, onlar 50-60 yıl sonrasının planlamasını yapıyorlar. 

   Tabi burada ben geçmişteki karar alıcıları suçlamıyorum. Çünkü biz de nasıl bu kadar hızlı büyüdüğümüzü 

anlayamıyoruz. Yani neden bu kadar hızlı büyüyoruz? Sektör küçülürken, biz nasıl büyüyoruz? Bunu doğru 

okumak lazım.Son 10-15 yıllık süreçte, büyümeyi başardık ve sürdürmeye devam ediyoruz. Frekanslar ve artış 

trendi devam ediyor ve devam edecek şekilde planlamalar yapılıyor. Biz de bu büyüme trendini devam ettirebil-
2'mek için altyapı yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz. Şu anda 23000 m lik bir alanımız var.2013 yılında eylül 

2
ayında 10500 m 'lik ilave depolama alanımızı hizmete soktuk. Şu anda ise, 2014 Ağustos ayının sonunda 

2 2
tamamlanması öngörülen, taban alanı 43500m 'ye kurulu ama toplam 60000 m  kapalı alana sahip olacak 

tesisimizin inşası devam ediyor. Yeni tesisimizin faaliyete geçmesi ile birlikte kargo olarak alan problemimiz 

çözülmüş oluyor. Sonrasında şu anda kullandığımız kargo alanı da yıkılacak ve yolcu terminali A kapısı üzerin-

den bulunduğumuz yere büyüyebilecek. Dolayısıyla önümüzdeki 4-5 yıllık bir zaman diliminde, orta vadede, 

hem kargo hem de yolcu terminaline bir çözüm üretmiş oluyoruz. Bu çalışmalar üçüncü havalimanına geçene 

kadarki süreçte, kapasite konusunda bir rahatlama sağlayacaktır. Atatürk Havalimanın’da 103 tane park pozis-

yonu var ve şuanda inşaat halinde olan alana da 40'a yakın bir park pozisyonu yapılacak. Pist olarak da farklı 

sistemlere sahip havalimanları incelenmekte ve orada saat başına iniş-kalkış kapasitesini arttırıcı neler yapıl-

dığına, neler yapılabileceğine dair projeler üreterek, verimliliğimizi daha da arttırmaya çalışıyoruz.
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8)  Ülkelerin ve firmaların gelişimini etkileyen önemli unsurlardan biri teknolojidir. 

Hava kargo taşımacılığında gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan yeni sistemler 

var mı? Bu sistemler Turkish Cargo tarafından kullanılıyor mu?

9)  X Kuşağı bir yönetici olarak Y kuşağındaki bizlere ne gibi tavsiyeleriniz var?

LOJİSTİK KULUB

UİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

   Operasyon kalitemizde iki kolon vardır. Birinci kolon: tesis yani operasyon yapılacak alanın, sahanın olma-

sıdır. İkincisi de enformasyon teknolojisidir. Bizim mevcuttaki TACTIC sistemimizi 1990 yılından bu yana 

kullanmaktayız. Şu anda bu sistemi daha çok web tabanlı, esnek, müşterilerimiz ve paydaşlarımızla daha en-

tegre olabileceğimiz, iletişimi daha sağlam bir altyapıyla değiştirmekteyiz. 2013 yılı Mart ayında başladığımız 

projemiz halen devam etmekte. Bu senenin sonu gibi belirli fazlarını ve 2015 yılı ilk çeyreğinin sonunda da 

tamamen devreye alarak, sistemlerimizi tamamen yenilemiş olacağız.

   Öncelikle bu mesleği bilerek ya da bilmeyerek seçtiğimizi unutalım. Ama seçiminizin nedenleri, dinamikleri, 

ne olursa olsun doğru bir seçim yapmışsınız. Çünkü dünya ekonomileri ortalamada GSMH'nin %10'unu lojis-

tiğe harcıyor. Depolama, taşıma, nakliye masrafları, katma değerli operasyonlar gibi lojistik adı altında isimlen-

direbileceğimiz konulara bütçe ayırıyorlar. Lojistiğin önemi daha da artacaktır. Çünkü insanlar üretecek ve 

tüketecektir ve tükettikçe de belli noktalarda üretmek daha avantajlı olacak. 

   Tüketim noktaları arasında bir mesafe olacak. Öncesinde hammaddeyi tedarik edecek, bu hammaddeler daha 

sonra işlenerek mamul haline getirildiğinde ana modlara, hublara taşımak, oradan da dağıtmak ve bunlar arasın-

daki bilgi akışını sağlayarak müşteriyi bilgilendirmek gibi lojistik faaliyetlerle birlikte sektörün önemi artarak 

devam edecektir. Bunun içerisinde de uzmanlaşmak önemli bir hale gelecektir.

   Benim size tavsiyem, doğru noktada olduğunuzu bilin. Doğru noktada olmakla birlikte, önemi daha da artacak 

bir noktadasınız. Kendinize yatırım yaparak bilgi dağarcığınızı dolduracaksınız. Diğer bir tavsiyem ise; yabancı 

dilinizi çok iyi bir seviyeye getirmelisiniz. Çünkü Dünya küreselleştikçe, tekbir ülke haline geldikçe, iletişime 

daha fazla ihtiyaç duyacaksınız. Mümkünse farklı dilleri de öğrenin ama günümüzde İngilizcenizin çok iyi 

olması gerekiyor. Başka bir tavsiyem de bilgisayarı iyi kullanmanız, teknolojiye aşina olmanız. Bunların yanında 

güncel gelişmeleri de takip etmek önemli. Çünkü siz bir işletmeyi yönetecekseniz; işletmeyi sadece iç faktörlerle 

yönetemezsiniz, dış faktörlere de hakim olmanız gerekir.  Turkish Cargo'nun işinin %25'i ithalattır. Onun için 

ithalatın azalmasına karşı önlem almanız gerekiyor. Öte yandan sektöre girdiğiniz zaman iş değerlerini ihmal 

etmeyeceksiniz. Biz üniversiteye gittik zaten, Dünya'da öğrenmemiz gereken her şeyi öğretmenlerimiz ve arka-

daşlarımızdan öğrendik diye bakmamanız, en temelden başlayıp bizzat sahada, sürecin içerisinde kendinizi 

harmanlamanız gerekir.

   Sürdürülebilir büyüme hedefimiz noktasında yeni tesis ve yeni altyapı çok önemli enstrümanlar olacaktır. 

Belirttiğim altyapı sorunlarını gidererek, bilgi işlem altyapımızı da kurduğumuzda hem satış teşkilatımız, hem 

de müşterilerimiz daha rahat edeceklerdir. Operasyonel sorunlar elimine edilmiş olacak; daha entegre hizmetler 

verilebilecek, iş ortaklarımız, handling firmaları ve müşterilerle daha sağlam bir iletişim altyapısı sağlanmış 

olacaktır.
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    Öğrenmeye açık olmanız, bol okumanız, endüstriyle alakalı trendleri takip etmeniz, gelişime ve farklı görüş-

lere açık olmanız gerekir. Çünkü insanoğlunda statükocu bir yapı vardır. Ama siz, bu işi mevcuttan daha farklı 

nasıl yapabilirim diye düşüneceksiniz. Şunu hiç düşünmeyin: bu mükemmel, bunun daha iyisi yok. Eskiden 

“teknoloji gelebileceği son noktaya geldi, daha yapılacak bir şey kalmadı” denirdi. Siz bu şekilde düşünmeye-

ceksiniz. Bunun muhakkak daha iyisi olabilir, değiştirilebilir diyeceksiniz. Mesela bizim aldığımız her yeni 

uçakta bir önceki modelde olmayan farklı özellikler oluyor. Otomotiv endüstrisini düşünün. Daha önce kullan-

dığınız otomobille, mevcut kullandığınız otomobil arasında hep bir fark var. Teknolojide hep pozitife doğru bir 

gidiş var. Bir de mümkün oldukça iyi bir işletmeye girmeye çalışın ve oraya girdikten sonra da adım adım, 

istikrarlı bir şekilde, kendinizi de geliştirerek yükselin. 

10)  Peki büyük bir firmada mı yoksa küçük bir firmada mı işe başlamayı önerirsiniz?

LOJİSTİK KULUB
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   Bence bunun kesin bir doğrusu yok. Kişi bulunduğu noktada elinden gelenin en iyisini yapmayı düşünmeli. 

Bulunduğunuz noktada kendi duruşunuz, kendinize ait düşünce yapınız olsun. Siz o kurumdan ayrılsanız bile; 

“O kişi de şu tesisi, şu programı yaptı” denilebilsin. Nerede bulunursanız bulunun reel bir şeyler bırakacak 

şekilde işler yapın. Farklılığınızı ortaya koyun, kendinizi farklılaştırın. O farklılıklarınızı da kendiniz bulacak-

sınız. Herkes gibi düşünmek ve herkes gibi bakmak zorunda değilsiniz.

   Bulunduğunuz işletmenin kurumsal imajı, kültürünün olması yani bir iş yapış şekliniz, bir standardınız, bir 

yönteminizin olması gerekir. Ne KOBİ'ler var, birçok büyük gözüken şirketlerden daha dinamik, daha esnek, 

daha akılcı yönetim şekilleri benimseyebiliyor. Onların içerisinde öğrenebileceğiniz, kendinize katabileceğiniz 

çok şey var. Hangi işletmede olduğunuzun yanında, kiminle çalıştığınız da önemli. Küçük bir işletmede öyle 

güzel bir amirle çalışırsın ki sana yöneticilik nedir, nasıl yöneticilik yapılır, nasıl iş yönetilir, bir yönetici mese-

leye nasıl bakar bunları öğretir, anlatır. Büyük bir işletmeye girersin. Ama çalıştığın kişi yönetici özelliklerine 

sahip olmadığı için çok şey kazanamayabilirsiniz. Yani anlatmak istediğim bu işin kesin bir doğrusu yoktur.

LOJİSTİK KULUB

UİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
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Ayfer GÜLTEKİN
ayfergultekin93@gmail.com

DERGİ EKİBİ

Ayla ÇALIŞKAN

Çılga Güliz EREN

Dilem DAL

Mesut BAYKAN

Özgü UZUNKAYA

Rukyete ÖZTÜRK

Seda TARIKÇI

Umut ÇINAR

FOTOĞRAFÇI

Dilara ACAR

Büşra BEYAZ

DERGİ TASARIMI

Emirhan DERELI

LOJİSTİK KULÜBÜ BAŞKANI

Alper Cihan HATİPOĞLU

LOJİSTİK KULÜBÜ BAŞKAN VEKİLİ

Kenan YALNIZ
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Avrupa Ülkeleri ile Türkiye arasında 30 yıldır kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla faaliyet göstermektedir.

Türkiye üzerinden transit ya da Avrupa ve Ortadoğu'ya üçüncü ülke taşımaları da yapan Kervan – Tur,

komple ve parsiyel karayolu servisi bulunmaktadır.

- Komple ve parsiyel taşımalar

- Transit taşımalar

- Gümrüklü antrepo hizmetleri

- Forwarding hizmetleri

- Gümrük işlemleri

- Dahili taşımalar

- Sigorta hizmetleri

- Proje ve fuar taşımaları

Müşteri Odaklı Yaklaşım

Kervan - Tur, müşterisine iş odaklı yaklaşıyor

Yenilikçi Anlayış

Yenilikçi bir anlayış ile müşterilerine rekabette

avantaj sağlayacak çözümler sunar

İnsan Kaynağına Öncelik

Düzenli eğitim programları ile hem müşteri

hem de çalışan memnuniyetini arttırmayı hedefliyor

9.000 m2 ana depo alanı ve ülke genelinde çözüm ortaklarının 

sahip oldukları depolama alanlarında müşteri taleplerine paralel 

gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmetleri sunmaktadır.

- Gümrüklü depolama hizmeti

- Serbest depolama hizmeti

- Stok yönetimi

- Sipariş hazırlama

- Elleçleme

- Etiketleme

- Ambalajlama

- Paketleme

Ayrıca Anahtar Antrepo kendi yatırımları ve çözüm ortakları ile tüm Türkiye'ye 

kargodan ağır yük'e kadar ürün ve malzeme dağıtım hizmeti vermektedir.

Anahtar Antrepo

Logipark Tuzla Tesisleri, Orta Mahalle Atayolu cad. Öztaş sok. D - Blok No:7 Orhanlı Tuzla / İSTANBUL

Tel: 0216 561 28 76-77-78  Fax: 0216 561 28 95  E-Mail: info@anahtarantrepo.com - www.anahtarantrepo.com

Kervan - Tur

Logipark Tuzla Tesisleri, Orta Mahalle Atayolu cad. Öztaş sok. D - Blok No:7 Orhanlı Tuzla / İSTANBUL

Tel: 0216 311 52 36  Fax: 0216 311 52 46  E-Mail: info@kervantur.com - www.kervantur.com

Bir  KuruluşudurKervan - Tur

AN   HTAR ANTREPO
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Taşımacılık Gümrük Lojistik

OLMAZ

www.solmaz.com
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