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Doğru adımlar ... 
L

ojistik kavramı her geçen gün önemini arttırırken, okulumuz 

da bu sektöre kattığı eğitimli öğrencileriyle bir marka haline 

gelmektedir. lstanbul Universitesi Ulaştırma ve Lojistik 

Yüksekokulu olarak 6. mezunlarımızı verdiğimiz bu yılda , dergimizin 

6. sayısını yayınlamaktan mutluluk duyuyoruz. 

Bu sayımızda, farklı sektörlerden birçok firmayla röportajlarımızın 

yanı sıra , birçok okuldan değerli Öğretim Görevlilerimizin yazılarına 
da yer verdik. Mezunlarımızdan aldığımız yazılarla , sektörde 

mezunlarımızın hangi alanlarda yer alabildiğini göstermek istedik. 

Kara, deniz, demir yolu taşımacıl ığı yapan firmalar, forwarder 

firmalar ve özellikli taşımacılık 

yapan firmalarla sektöre farklı 

açılardan bakmaya çalıştık . 

Okulumuz öğrencilerinin 

yaz k ı ş demeden aylarca süren 

emeği olan bu derginin başka 

okullara da esin kaynağı 

olduğunu gururla belirtmek 

isterim. 

Bilgi ve tecrübelerini bizlere 

aktaran değerli hocalarımıza , 

emeklerini boşa 

çıkarmayacağımıza dair söz 

veriyoruz. 

Atılan her adım bir lojistik 

faaliyet ise, eğitimde atılan her 

adım da lojistiğin daha başarılı 

ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bizler bu alanda 

doğru adımlarız ve doğru adımları atacağız . 

Dergiyi hazırlarken desteklerini esirgemeyen değerli arkadaşım 

ve kulüp başkanımız Esra Nevresoğlu 'na, her röportajda yanımda 

olan Derya Erdim'e, manevi desteğini esirgemeyen Doğan Selçuk 

Öztürk'e, sponsorluk konusunda yönlendirme yapan UND'ye ve 

Sayın Mine Kaya Hanım 'a , Sayın İbrahim Baki Bey'e , desteklerini 

hissettiğimiz , başarılarını duyduğumuz mezunlarımıza ve yeni 

oluşumumuz Mezunlar Derneğimize teşekkürlerimi sunuyorum. (c 
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Aydın GÜVENLER 
Balnak Logistics Group Demiryolu Danışmanı 

J..ı 

Balnak Logistics Group 
ve Cream Projesi 

U
laşım sektörü sürekli olarak 

kendini yenileyen , arayışlarını 

sürdüren ve gelişen teknolojiye 

ayak uyduran bir sistemdir. Küreselleşme , 

dünya ekonomisinin seyri ve iletişimin 

bugünkü boyutu , ulaşım sistemindeki 

gelişmeyi zorlamaktadır. Günümüzde 

ulaştırma sektörünün kıtalararası boyutu 

gittikçe arttığı ve bu ticari ilişkilere paralel 

olarak, Avrupa-Asya ülkeleri arasında 

ulaştırma sektöründeki gelişmelerin , diğer 

kıtalara nazaran daha fazla olacağı 

görülmektedir. Buna paralel olarak Batı ve 

Güneydoğu Avrupa, Almanya - Türkiye 

arasındaki ticaret Avrupa'nın en hızlı 

gelişen ticaretidir. 

Türkiye Dış Ticaretin in çok büyük bir 

kısmı karayolu ile yapılmaktadır. Bunun 

sonucu olarak Türkiye, Avrupa ' nın en 

büyük kara taşıma filosuna sahip olmuştur. 



Bunun sonucu olarak da Türkiye'nin 

batısındaki gümrüklerden Avrupa 

ülkelerine 2006 yılında 750,000 tır geçiş 

yapmıştır. 

Ancak, Avrupa'ya yönelik taşımalarda 

talebin karayolu ile karşılanması uzun 

vadede sürdürülebilir bir politika olarak 

görülmemelidir. Özellikle uzun 

mesafelerdeki karayolu taşımasında 

yaşanan problemler nedeniyle 

demiryollarının bazı güzergahlarda ve 

önemli olduğunu düşündüğümüz kritik 

parkurlarda gelişmesi gerektiğini ortaya 

çıkarmaktadır. 

Bu sebeble, oluşturulan proje CREAM 

olarak adlandırılmış olup, amacı : 

Batı ve Güneydoğu Avrupa'dan 

Türkiye 'ye karşılıkı olarak demiryolu 

temelli "Tedarik zincirini" geliştirmektir. 

Avrupa Bi rliğinin Teknolojik Kalkınma 

Çerçeve Programı kapsamında 

sözkonusu koridordaki yük taşımacılığı 

hizmetlerinin geliştirilmesi , kalite 

standardının getirilmesi ile sözkonusu 

projenin ''AB" destekli Tedarik Zinc iri 

kapsamında ; terminal i şletmeci liğini de 

öngörmektedir. 

Sözkonusu terminalin AB 

standartlarında ve AB desteğinde 

"Tedarik Zincirinde " yer alan tüm 

hizmetlerin yer alması hedeflenmiştir. Bu 

amaçla TCDD kurumunun da içinde 

bulunacağı blok tren ve terminal 

işletmeciliği konulu AB destekli projenin 

hayata geçirilmesine yönelik yapılacak iş 

ve işlemlerin yol haritasının çizilmesidir. 

Balnak Logistics Group, Tedarik 

Zincirinde yer alan tüm Hizmetleri yerine 

getirmekle Türkiye 'de bir ilki 

gerçekleştirecek kara terminali ile 

Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan bu koridor 

üzerinde daha kaliteli bir yuk tren 

i ş letmeci liğinin sağlanması , AB demiryolu 

mevzuatının uygulanması ile sınır 

geçişlerindeki yenilikler ve kalite standartı 

getirerek kombine taşımayı geliştirmeyi 

amaçlamıştır. 

Bu amaçla Balnak Lojistik Group 

Avrupa Birliği Komisyonu destekli CREAM 

Projesi'ne TCDD ile birlikte katılmış 

bulunuyor. Bu projenin Avrupa 

taşımalarında Türkiye'ye çok şey 

kazandıracağını düşünüyor: "Bu proje 

sadece Batı Avrupa, değil Avrupa ' nın her 

yerine taşımalara hız ve kaliteyi geçirecek. 

Blok tren işletmeleri daha da efektif hale 

gelecek. Projeyle kısa mesafe deniz 

taşımacılığı ve karayolu hizmetleriyle 

kombine taşımac ıl ık ve kapıdan kapıya 

teslimde aşama kaydedilecek." (< 
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Bün amin AKSAPLI 
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve 
Lojistik Yüksekokulu 3. sınıf öğrencis i 

Türkiye'de 
demiryolu ve gelişimi 
T

ürk toplumu buharlı lokomotifin ilk 

kullanılmasından 33 yıl sonra 1856 

yılında demiryolu ile tanışmıştır. 

Türkiye 'de ilk demiryolu Sultan 

Abdülmecit zamanında İngiliz şirketlere 
imtiyaz verilerek inşa edilmiştir. 

Daha sonra ise demiryolları devlet 

eliyle yapılmaya 

başlanmış . Ancak 

demiryolu yapımları 

devam ederken maddi 

imkansızlıklardan 

dolayı farklı yabancı 

ülkelerin şirketlerine 

imtiyazlar verilerek 

geliştirilmeye devam 

edilmiştir. İstanbul
Edirne ve Kırklareli-Alpullu demiryolu 

inşasının tamamlanmasıyla İstanbul , 

Avrupa demiryollarına bağlanmıştır. 

Türk milli sınırları içerisindeki 

demiryolu gelişimi bundan sonrada 

devam etmiştir ancak Kurtuluş Savaşı 

sonrası maddi imkansızlıklardan dolayı 

oldukça yavaşlamış ve yılda sadece 240 

km yol yapılabilmiştir. 1950 yılından 

sonrada teknolojik gelişmelere ve maddi 

imkanlara rağmen demiryollarındaki 

gelişme oldukça yavaşlamıştır. 

Bunun nedeni devletin ulaştırma 

.. . -· .. :.,-.. - ·.· 

politikasındaki değişiklikt i r. Türkiye 'de 

ulaşım ağının demiryollarından 

karayollarına kaydırılması gerektiği ve 

yapılacak yatırımların bu doğrultuda 

ilerlemesinin gerekliliği öngörülmüştür. Bu 

şekilde bir politika yürütülerek 

demiryollarının avantajları gözden 

kaçırılmıştır. 

Karayollarıyla 

kıyaslandığında 

demiryollarının yol 

yapım , yapılan yolun 

faydalı ömrünün uzun 

olması ciddi bir maliyet 

avantajı sağlar. 

Taşımanın temelinde, 

eşyanın ve yolcunun bir 

yerden başka bir yere taşınmasının 

güvenli bir biçimde olmal ı sı 

gerekmektedir ve demiryolunun 

karayoluna göre bir avantajı da budur. 

Çünkü karayollarında can ve mal kaybı 

oldukça yüksektir ki bunu şu örnekle 

açıkladığımızda gerçek daha net 

anlaşılmaktadır. 

Türkiye 'de 15 yıl içerisinde teröre karş ı 

30.000 insan hayatını kaybetmişken , 15 

yıl içerisinde trafik teröründe 100.000'den 

fazla insanımız hayatın ı y i t i rmiştir. 

Biraz düşündüğümüzde , trafik 

kazalarında mutlaka hayatını yitirmi ş bir 

yakınımız olduğunu hatırlayacağız . Ayrıca 

demiryollarının kullanımı enerji tasarrufu 

da sağlamaktadır. 

Otobüslerin ve kamyonların 

kapasitelerini düşündüğümüzde birden 

fazla aracın taşıyacağını tek bir tren bir 

defada taşımakta ve böylece daha az 

enerji tüketimi gerçekleştirmekte ve hatta 

elektrik enerjisi kullanarak petrolde 

dışarıya bağımlılığımızı azaltmada önem 

arz etmektedir. 

Avrupa ülkelerine baktığımızda ise 

Avrupa'da demiryolu kavramı oldukça 

gel işmiştir. Devlet demiryolu Avrupa 

ülkelerinde gerçek kişilerin demiryoluna 

özendirilmesi amacıyla bir teşvik 

düşüncesi güdülerek yapılmış ve daha 



sonraları özel demiryolu 

işletmelerinin kurulması 

sağlanmıştır. 

Yapılan yatırımlar ve 

ulaşımda demiryollarına ayrılan 

pay oldukça fazladır. Avrupa 

ülkelerinde, ülkemize göre kişi 

başına düşen demiryolu 

uzunluğu 5-11 kata kadar daha 

fazla olan ülkeler vardır. Avrupa 

ülkelerinde, Uzakdoğu 'da 

Amerika'da demiryolu 

ekonomik, sosyal ve kültürel 

kalkınmanın temeli olarak 

görülmüş ve ulaştırma politikalarını bu 

yönde gerçekleştirmişlerdir. Bu 

doğrultuda hızlı tren işletmeciliğini de 

gerçekleştirmektedirler. 

Dünyada büyük bir öneme sahip olan 

bu taşıma modu Türkiye 'de özel 

demiryolu işletmeciliği kavramının 

gelişmesiyle Lojistik şirketlerinin yaptıkları 

yatırımlara paralel olarak ilerleyecektir. 

Ancak Türkiye 'de yaklaşık olarak yıllık 

32,5 milyon ton petrol , 4 milyon ton LPG, 

21 milyon ton buğday, 8 milyon ton arpa, 

3,3 milyon ton mısır, 35 milyon ton 

çimento tüketimine karşılık bunların 

demiryolları ile çok küçük miktarlarda 

taşındığı bir gerçektir. 

Yıllık 450 milyon tondan daha fazla bir 

taşıma hacmine rağmen Demiryoluyla 

yapılan taşımaların sadece %4-5 gibi bir 

paya sahip olduğunu biliyoruz. Üçüncü 

şahısların ise kendi vagonları ile yaptıkları 

taşımalar% 13-15 oranındadır. 

Ancak firmalar demiryollarını daha 

çok uluslararası taşımalarda tercih 

1905 etmekte ve projeler 

geliştirmektedir. 

Günümüzde taşıma 

hacmi arttıkça , firmalar 

demiryolunun 

ekonomiklik, güvenilir 

olması , çevreye duyarlı 

olması gibi avantajlarını 

göz önünde 

bulundurduklarında ve 

demiryollarındaki 

taşımacılık sorunlarını , 

devlet ve üçüncü 

şahısların birlikte 

çözüm oluşturmasıyla giderdiğinde bu 

taşıma türü daha da gelişecek ve artık 

Türkiye'de bu düşünceyle kombine 

taşımacılık olgusunun da tam anlamıyla 

işlerlik kazanmasına ilave katkı 

sağlayacaktır. 

Dolayısıyla demiryollarıyla ilgili 

projeleri olan firmalar kendi firmalarının 

çıkarlarının yanı sıra , Türkiye 

Cumhuriyetinin ekonomik bağımsızlığına 

ve toplumsal refahına bir proje çalışması 

gerçekleştirmiş olmaktadırlar (< 
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Bir kitap bir söyleşi. .. 
Röportaj 

Ayşegül ÖZTÜRK 

B
u sayımızda "Lojistik Hukuku" 
kitabını yazan hocamız Sayın Cahil 
Soysal 'la yaptığımız söyleşiyi siz

lerle paylaşmak istiyoruz. 

İ.Ü . Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 

İlk olarak, bu kitabın içeriğ i n i ve bu 
kitabı hazırlarken neleri amaçladığınızı 
söyler misiniz? 

Kitap Ulaştırma ve Lojistik Yüksek 

Okulunda okutulan "Lojistik Hukuku - I" ve 
"Lojistik Hukuku - il " adlı derslerin 
müfredatlarını içeriyor. Bu dersi önceki ismi 
"Türkiye ve AB Ulaştırma Mevzuatı ", 

şimdiki ismi "Lojistik Hukuku" adı altında 

beş yıldan beri Yüksek Okulunuzda 

veriyorum. Bu dersi ilk verdiğim 2002 
yılından bu yana, içeriğini de zaman içinde 
oluşturma olanağımız doğdu. Yani , kitabın 

içeriğ i ders verildikçe, öğrencilerimden 
gelen soruların yoğunlaştığı alanlarda ve 

sektörde yoğun olarak konuşulan 
alanlarda gelişme gösterdi. Sonuçta 
bugünkü içerik netleşmiş oldu. 

Dersi ilk verdiğim yıldan başlayarak 

sürekli olarak kanun ve yönetmelik 

metinlerinden yararlanarak ders vermeye 

çalıştım. Bunun yarattığı en büyük güçlük, 
mevzuat dilinde yazılan kanun ve 
yönetmelik hükümlerini günlük konuşma 
dilinde öğrencilere aktarmaktı. Öte 
yandan, her mevzuat kendine özgü 
deyimler içermekte. Bu deyimlerin her biri 



bazen beş dakikada bazen on 

dakikada anlatılabiliyor. 
Deyimlerin öğrencilerin 

beyinlerindeki "bellek"te yer bulması 

ve gerektikçe yine beyinlerindeki 
" işlemci "ye getirilerek kullanılması , 

gerçekten çok dikkatli ders 
dinlemeyi ve sık sık metinleri gözden 

geçirmeyi gerektiriyor. 
Ders sırasında öğrencilerin 

dikkatlerinin dağıldığı bir an verilen 
örneği yakalamayabilir. Ancak, evde 

ders konusunu gözden geçirirken 
birtakım ders gereçlerine ihtiyaç duyuluyor. 

Bu ya kendi tuttuğu notlar oluyor ya da bir 

arkadaşından aldığı notların fotokopisi 

oluyor. 
Mevzuat metnini okumak herzaman o 

kavramları özümlemek için yeterli değil. Bu 

durumda, bakıyorsunuz, bir öğrenci 

arkadaşımızın iyi niyetle, ancak eksik ve 

yanlış olarak tuttuğu not. bir bilimsel 
gerçekmiş gibi , tüm arkadaşların sınav 

kağıtlarında karşınıza çıkıyor. Bunları 

gördükçe çok sıkılıyor ve "bu dersin bir 
kitabını yazmalı " diye aklımdan 

geçiriyordum. 
Özetle, bu kitabı basmamın temel 

amacı Ulaştırma ve Lojistik Yüksek 

Okulu öğrencilerine ve ders kitabı 

kazandırmak idi. 

Kitabın amacı bu ise neden onu bir 
üniversiteye veya bir hukuk yayınevine 

bastırmadınız? 

Bunun iki temel nedeni var. İkisi de pratik 

bir yöntem değil. Öncelikle kitabın ciddi bir 

araştırma ve başvuru sürecinden geçirilmesi 
gerekir. Her kuruluşun bir kitabı basabilmesi 

için kendine özgü prosedürleri var. 
Yayın taslağının öncelikle bu 

prosedürlere uygun hazırlanması gerekir. 
İkincisi , bu kuruluşların belli bir bütçesi , 
belli bir yayın sıralaması ve takvimi var. 
Bunlar sağlanmadığı sürece uzun zaman 

kaybedilmesi söz konusu. Ben ise yayını 
bu yıldaki akademik takvimin ilk yarı yılına 

yetiştirmeyi hedeflemiştim . Bu bakımdan , 

kitabı kendi dan ı şmanlık firmamıza 

bastırmayı uygun gördüm. 

Kitabın içeriğinden biraz daha bahseder 

misiniz? 
"Lojistik Hukuku" adlı yayın iki kitaptan 

oluşuyor. Birinci kitapta, lojistik sektöründe 
pazara giriş , hizmet sunumu, işletmelerin 
yükümlülükleri ve bu işletmelerin etkinlikleri 

sırasında uymaları gereken kurallar ile 
sigortacılık konuları yer alıyor. İşletmelerin 

mutlaka bir şekilde muhatap oldukları , 

çalışma , trafik, belediye ve çevre 

mevzuatına da kısaca değiniliyor. 

Kitabın son kısmında lojistik 
işletmesin i n nasıl kapatılacağı anlatılıyor. 

İkinci kitapta ise " Uluslararası Lojistik" 
operasyonları sırasında karşılaşılan 

mevzuata yer veriliyor. Bu alanda 
i şletmeler yoğun olarak "Gümrük 

Mevzuatı " ile karşı karşıya kalıyor. Taşıtların 

Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkışına 

il işki n işlemler, taşıyıcı beyanı olan "Özet 
Beyan", Gümrük Beyanı , gümrükçe 
onaylanmış işlem ve kullanım halleri, 
gümrük rejimleri , gümrük müşavirliği gibi 

konulara değinildikten sonra para cezaları 
ile ilgili hükümlere yer veriliyor. İkinci kitabın 
ikinci bölümünde ise yasadışı ticareti 

LOJiSTiK HUKUKU 

H. Cahil SOYSAL 

2007 

önlemek için yürürlüğe konulmuş 

olan " kaçakçılıkla mücadele 
düzenlemeleri " ile "karapara ve suç 

gelirleriyle mücadele 

düzenlemeleri "ne yer veriliyor. 

Bu kitapla ilgili olarak 
öğrenci leri nize ne gibi önerilerde 

bulunmak istersiniz? 

Bir ders kitabı ile ilgili olarak 

"üniversite öğrencisi " sıfatını 

edinmiş bir kişiye yol göstermek 
gereksiz. Öğrenci elinde kitabı 

olduğu sürece, evde, okulda, kantinde, 
yolda ders çalışabilir. Kavramları doğru ve 
kaynağından edindiği bilgilerle pekiştirir. 

Tekrar tekrar okuyarak, önemli bu lduğu 

yerlerin altını çizebilir ve not çıkarabilir. 

Kitap olmadığında eğer kendisi not 
tutmuyor ise başka öğrencilerin notuna 

muhtaç durumda kalır. Ancak, her zaman 
söylediğim birşeyi tekrarlama ihtiyacı 
duyuyorum. Ders en güzel dershanede 

öğrenilir. Yazılı metinler kadar görsel 
öğretim de önemlidir. Binlerce yıldan beri 
interaktif öğretimden daha başarılı bir 

öğrenme yöntemi keşfedilmemiştir. Bu 

nedenle tüm öğrencilerime , her an soru 

sorma olanakları olan, konu tekrarı 
isteyebilecekleri ve katkı sağlayabilecekleri 

canlı dersleri takip etmelerini öneririm. 

Lojistik sektöründe çalışmak isteyen 
öğrencilerinize ne tavsiye edersiniz? 

Bana göre " çalışmak" ibadet kadar 
önemli birşeyd i r. Bu nedenle, o sektör iyi , 

bu sektör kötü gibi bir ayrım yapmayı 
sevmiyorum. Bununla birlikte, 

öğrencilerime şunu önerebilirim. "Bir 
alanda işe girmek ist iyorsanız , o alanda 
Türkiye'nin karşılaştırmalı üstünlüğü olup 

olmadığına bakınız . Dünya hızla 
küreselleşmeye gidiyor. Bugün popüler 
olan bir sektör bir süre sonra ortalıktan 
silinebilir. Kanımca, Türkiye'nin turizm, 

madencilik, otomotiv ve lojistik 

sektörlerinde karşılaştırmalı üstünlüğü var. 
Öyleyse, lojistik sektöründe gelecek var mı 

yok mu endişesine kapılmadan , bu 
sektörde şimdiden yer edinmeye bakın . 

Bundan hiç pişman olmayacağınıza 

inanıyorum . 

Teşekkür ederiz. (< 

g 



AB Uzmanı 

Türkiye -AB ilişkilerinin yarınını 
tartışırken unutulan bugün: 

Gümrük Birliği ve 
taşıma kotaları sorunu 
1

O, 1 1Aralık1999 Helsinki Zirvesi 'nin tarihinde imzalanıp 1 Aralık 1964 tarihinde 

ardından geçen 9 yıl içinde Türkiye yürürlüğe giren Ankara Anlaşmasıdır. 

sadece yarını , yani tam üye l iği tart ıştı. Bu i l işki bütünü içinde de biz ne o 

Hiç kuşkusuz ülkemizin, hatta AB'nin günlerin AET'sine, ne de bugünlerin 

geleceğ i açısından en önemli proje AT/AB'sine hiç üçüncü ülke o lmadık. 

Türkiye'nin AB ile bütünleşme projesidir. Başlangıçta da olduğu gibi , bugün de hala 

Hukuk, ekonomi ve siyasetin iç içe geçtiği , bir "Ortak üyeyiz". Bazen unutsak da ortak 

özellikle içine girdiğimiz yeni dünya düzeni olmanın tanıdığı haklar ve yükümlülükler 

algılamaları içinde çok daha yaratıcılık 

gerektiren fikirlere açık bir tartışma 

içindeyiz. Resmi belgelere de yansıyan 

moda sözü ile ifade edelim, ucu fazlasıyla 

açık bir tartışma bu ... 

Unutmayal ım , tam üye olmak için 

uğraştığımız AB ile ilişkilerimiz dün 

başlamadı. Bu anlamda ne Türkiye'nin 

diğer aday ülkelerle eşit koşullarda ve eşit 

statüde adaylığını teyit eden 10, 11Aralık 

1999 Helsinki Zirvesi , ne de müzakerelere 

resmen başlama tarihi olan 3 Ekim 2005 

bu i l işkile rin mi ladıydı. Bizim bir gün -o 

günün deyimi ile AET'ye, bugünün ifadesi 

ile AB'ye - tam üye o lacağ ım ızın ilk dile 

getiri l diği resmi belge 12 Eylül 1963 

içinde bugünümüzü ayrıca değerlendirmek 

zorundayız . Tam üyelik bazen bana ya da 

size uzak bir macera, erişilmesi neredeyse 

olanaksız bir heves gibi gözükebili r. Ama 

ortak l ık , şu anda yaşadığımız i l işkinin 

statüsünün adıd ı r. İşte onu unutmak 

olanaksızdır .. 

Ortaklığın başlangıcı: "Biz Ortak 
Onlar Pazar" 

Kendimce algılayışım , Türkiye - AET 

ortakl ığı başladığında biz ortak olurken, 

onlar uzunca bir süre pazar olmuşlar . . . Zira 

Türkiye - AET ortak lığ ı bir gün Türkiye 'nin 

ortak üyelikten tam üyeliğe geçebilmesi 

için , önce AET'nin yardımları ile Türk 

ekonomisinin kalkındırılması anlayışı ile 

kurgulanmış . Bu anlamda da Ankara 

anlaşması Avrupa hukukuna göre anayasal 

karakter gösteren, programlayıcı ve 

çerçeve yapısın ı n ötesinde, "asimetrik" bir 

anlaşma olarak karşımıza çıkmış . 

Asimetri hukukta pek karş ı laşılan bir 

düzenleme değildir. Normal koşullarda en 

basit ki ra sözleşmesinden , en karmaşı k 

uluslar arası hukuk anlaşmasına kadar 

bütün bağıtlarda bir simetri, yani haklarla 

yükümlülükler arasında bir denge söz 

konusudur. Ama bizim mercek altına 

yatırmaya çalıştığımız Ankara Anlaşması 

öyle değildir. Zira yine tekrarlayalım , amaç 

Türk ekonomisinin AET ülkeleri seviyesine 

getirilmesidir; dolayısı ile Türkiye 'ye bazı 

haklar derhal tan ın ırken , Türkiye 'nin karşıt 

yükümlülüklerini yerine getirmesi zamana 



yayılmıştır. Dolayısı ile, 70'1i yıllarda 

sloganlaştırılan ve kulağa pek hoş gelen 
"Onlar Ortak Biz Pazar" söylemi Ankara 

Anlaşması ' nın doğasını ve uygulamalarını 

yansıtmaz . Aksine, kurgu bizim ortak, 

onların pazar olduğu bir yapı şeklindedir. 

Ortaklığın hazırlık döneminde tek taraflı 

mali protokoller aracılığı ile Türkiye'ye 

verilen yardımlar, geçiş döneminin fiili 
başlangıç noktası olan 21 Kasım 1971 ya 
da dilerseniz hukuki başlangıç noktası olan 

ve Katma protokol 'ün yürürlüğe giriş tarihi 
olan 1 Ocak 1973 itibarı ile Gümrük 

Birliği ' nin tek taraflı olarak yürürlüğe girmesi 

bu tezimizi kanıtlayan temel verilerdir. 

Özellikle de 70'1i yılların başında Türkiye'nin 

ithal ikamesi politikasına geçişle birlikte 

sanayileşme hamlesini yaparken bu tek 
taraflı gümrük birliği ilişkisinden 
yararlandığını da Avrupalı ' nın hakkı 

Avrupalı 'ya mantığı içinde teslim etmek 

gerekir. 

Gümrük Birliği hakkımızdır, 
hakkımızı alacağız 

Türkiye'nin 14 Nisan 1987 tarihinde 
yaptığı tam üyelik başvurusu , yaklaşık 3 
yıllık bir gecikmeyle, yanıtlanmadan rafa 
kaldırılacaktı. Bir yandan Berlin Duvarı ' nın 

yıkılmasıyla siyaseten kafası iyice karışan 
Avrupa yöneticilerinin, 2 Şubat 1990 

tarihinde verdikleri karar, türünün tek ve 

herhalde son örneğidir. 20 Aralık 1989 
tarihli Komisyon raporunun net olmayan 

zeminini aynen benimseyen Bakanlar 
Konseyi tarafından, bir başvuruya net 

olarak evet ya da net olarak hayır cevabı 
verilirken, Türkiye'ye "belki" yanıtı 

veriliyordu. 
Normal koşullarda Ankara Anlaşması , 

Türkiye'nin tam üyeliğe giden yolunu 
çizerken Türkiye - AET ortaklığını üç 

aşamaya bölmüş, gümrük birliğine 
dayanacak son dönemin ardından , 

Türkiye'nin tam üyelikten kaynaklanan 
yükümlülüklerini yerine getirebilme 
kapasitesini kanıtladığı takdirde(? .. ), 

Türkiye ile AET arasında tam üyelik 
müzakerelerine başlanması olasılığının 

inceleneceğini beyan etmişti. (Anlaşma , 

md. 28) Bizim 14 Aralık 1987 başvurusu, 

bu yoldan sapılarak kısa yoldan tam 
üyeliğe geçiş talebi niteliğini gösteriyordu. 

, 

İşte bu görüntü içinde 20 Mart 1990 
tarihinde, dönemin Akdeniz işlerinden 
sorumlu Komiseri Abel Matutes'in ismini 
taşıyan bir paket önümüze geldi. Paket 

kısaca , sizin kısa yoldan tam üyeliğe gitme 

şansınız bulunmamaktadır, sizin yolunuz 

Ankara Anlaşması ' nın ve özellikle 28. 
maddesinin belirlediği yoldur derken, 
çoktandır unutturmak için üstün çaba 
gösterdiğimiz Gümrük birliği 
çerçevesindeki karşıt yükümlülüklerimizi de 

bize hatırlatıyordu . 

Bu noktada Ankara Anlaşması'nın eki 

n iteliğinde olan ve 21 Kasım 1971 'de 

imzalanıp , 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe 
giren Katma Protokol uyarınca , Türkiye'nin 

Gümrük Birliği ' nden kaynaklanan karşıt 
yükümlülüklerini yerine getirmesi takvimi , 

Protokol 'ün yürürlüğe girişinden itibaren 12 
ve 22 yıla bağlanmıştı ve olağan koşullarda 

1 Ocak 1995 son tarihti. 
Oysa yerine getireceklerimiz çok açık 

şekilde ister fiilen 1971 'i alın , ister hukuken 

1 Ocak 1973'ü, o sıralarda Türk 

ekonomisinin AET ülkeleri seviyesine 
getirilmesi için elde ettiğimiz haklara karşıt 
yükümlülüklerimizdi . Bu yükümlülüklerden 

yan çizmeye çalışmanın da teknik olarak iki 

felaket senaryosu bulunmaktaydı : 

- Türkiye'nin tam üyeliğinin hukuken 
dile getirildiği tek belge olan Ankara 
Anlaşması ' nı bütünüyle rafa kaldırmak ; yani 
bugün için AB şemsiyesi altında yer alan 
AT karşısında bir üçüncü ülke konumuna 

düşmek; 

- Gümrük Birliği temelde üçüncü 
ülkeler aleyhine ticareti saptırıcı etki yarattığı 

oranda o günün GATI' ına , bugünün Dünya 

Ticaret Örgütü'ne konsolide bir yükümlülük 
olduğu oranda DTÖ'den atılmak ya da 

ödenmesi imkansız bir tazminat 
yükümlülüğü ile karşı karşıya gelmek. 

Bugüne geldiğimizde : Simetri mi? 

Tersine asimetri mi? yoksa gerçekten 
"Onlar Ortak Biz Pazar mı?" · ' 

5 Mart 1995 tarihinde imzalanan ve 

imzalayanların bir anlaşma olduklarına çok 
inandıkları , ama aslında bir Ortaklık 

Konseyi kararı olan 1/95 sayılı metin 
aracılığı ile, Türkiye ile AT arasında Gümrük 
Birliği ' nin son dönemine girilmiş oldu. 

Normal koşullarda hikayenin bu 
noktasında Ankara Anlaşması ' nın asimetrik 

yapısının metnin yürürlüğe giriş tarihi olan 1 

Ocak 1996 itibarı ile ortadan kalktığını ve 
ortaklığımızın artık dengeli bir yapıda 

sürdüğünü öne sürmemiz gerekirdi. Ancak 
bunu yapma olanağından da yoksunuz .. 



makale 

Sanılanların ve söylenenlerin aksine 

Türkiye AT'nin mevcut gümrük birliği ' ne 
girmemiştir, tam üye olmadığı sürece de 
giremez. Bu durumda ne olmuştur diye 

sorarsanız , AT'nin mevcut gümrük birliği ile 

Türkiye'nin gümrük alanı arasında, 
AT'ninkine paralel işled iği varsayılan ve 

hukuki statüsünün ne olduğu içine 
girdiğimizden günümüze kadar geçen 12 
yıllık süre içinde anlaşılamamış yeni bir 
Gümrük Birliği gerçekleştirilmiştir. 

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ' nın 

(ATAD) 1979'da, o sıralarda bizimle aynı 

statüyü paylaşan ve bizden bir adım ileri 
olarak 1981 yılında tam üye olacağı kesin 
olan Yunanistan için verdiği çok önemli bir 

karar bulunmaktad ı r. 

Bu karar, ortak üyeliğin ne anlama 
geldiğini belirlerken, "bir ortak üye ile 

ilişkiler aynen bir tam üye ile olduğu gibi 
geliştirilebilir, ancak bu durumun üç 
istisnası vardır, söz konusu devlet Topluluk 

karar masasına oturamaz, Topluluk hukuk 

sisteminin parçası olamaz, Topluluk 

bütçesine taraf olamaz" demiştir. 

AT'nin gümrük birliğinden 
bahsettiğim izde üçüncü ülkelerle ilişkiler i 

"Ortak Ticaret Politikası " düzenlemektedir. 
Bir ortak politika ortak bir karar masasını , 

ortak kararlar ortak bir hukuku ve nihayet 
bu pol itikanın yürütülmesi otomatik olarak 

katkı ve gider gerektiren bir bütçeyi zorunlu 

kılar. Dolayısı ile bu koşullarda bırakın 
egemen yetkinin devri v.s. gibi hassas 
konuları , istesek bile AT'nin gümrük 
birliğine girme imkanımız 

bulunmamaktaydı. 

Peki okuyucu açısından bu gereksiz 

ayrıntı olarak değerlendirilebilecek teknik 
bilgilerin anlaşılır hale getirilme imkanı var 

mı? Bu teknik detay bizi hangi ekonomik 

ve siyasi sonuçlara sürükler? 

Öncelikle ekonomik sonuçlara bir 
göz atalım ... 

- Türkiye Ortak Ticaret Politikası ' na taraf 
olmuş olsaydı , AT'nin üçüncü ülkelerle 

imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları 'na 

da otomatik olarak taraf olacaktı. Söz 

konusu üçüncü ülkeler bu tür anlaşmaları 
Türkiye ile imzalamaktan, mukayeseli 

üstünlükler çerçevesinde bu iş zararlarına 
olacağı gerekçesi ile kaçınmaktadır. 

Gümrük Birliği'nin ruhu ile kesinlikle 

bağdaşmayan bu durumun Türk 
ekonomisine kaybı milyarlarca dolar 
mertebesindedir. 

- Türkiye, Gümrük Birliği ' nin ruhuna 

aykı rı olarak, sanayi mallarının serbest 

dolaşımını sağlayan araçlarının (karayolu 
taşıma kotaları) ve sürücülerinin (vize 
sorunu) karş ı karşıya geldiği engeller nedeni 
ile, Dünya bankası verilerine göre her 100 
milyar dolarlık ihracat için 5 milyar dolarlık 

ihracat kaybı ile karşılaşmaktadır. Bu sorun 
özellikle Kıbrıs sorunu ile iç içe geçmiş hali 

ile siyasetin ve hukukun tıkandığı nokta 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

- Patent hukuku ile ilgili Gümrük Birliği 

kararına düşülen şerh çerçevesinde, hakkın 
tüketilmesi ilkesi , Türkiye - AT ilişkilerinde 

geçerli değildir. Bu madde Gümrük 
Birliği ' nin ruhuna aykırı olarak Türkiye'den 
AT ülkelerine yapılacak paralel ihracatın 

önünde engeldir. 

Normal koşullarda , bir gümrük 

birliğinde olmaması gereken bu üç 

aykırılığın Türkiye ekonomisine maliyetinin 

yılda 1 O milyar doları aştığını iddia etmek 
mümkündür. Bu durumda doğal olarak, 
gümrük birliğinin son dönemine geçilmesi 
ile birlikte bir simetri yerine, tersine asimetri 

ilişkisine geçildiğini ifade etmek gerekir. 

Yine doğal olarak 70'1i yıllar için karşı 

çıktığımız "Onlar Ortak Biz Pazar" tezi , 

günümüz için giderek geçerli hale 

gelmektedir. 
Bu durumda gelecek tartışmalarını 

sürdürürken, Türkiye'nin mutlak surette 
aslında yine 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi 

Kararı ' nın içinde bol bol kullanılan "Gümrük 
Birliği ' nin iyi işleyişini sağlamak" terimine 
referans yapması ve bu çerçevede 

bugünkü işleyişin giderek kötüye gittiğini ve 

ortaklığın bozulan yapısını gündeme 
taşıması da gerekmektedir. 

Taşıma kotaları 

1 . Türk kara taşımacılığına uygulanan 
kota ve vizeler, aslında Türk sanayi 

ürünlerinin serbest dolaşımını sınırlamaya 

yönel ik teknik engellerdir. 

Türk kara taşımacılığı sürekli olarak AB 
ülkelerinin münferiden uyguladıkları kotalar 
ve Schengen vizesi kapsamında Türk 

şoförlerinin karşı karşıya geldikleri vizeler 
nedeni ile sorunlar yaşamaktadır. Ancak bu 
sorun sadece Türk kara taşımacılarının 

sorunu olarak algılanamaz ve gerçek 
muhatap da aslında Türk kara taş ı macıları 

değildir. 

Gerek GATI/Dünya Ticaret Örgütü 

kuralları uyarınca , gerekse bu kurallara 
uyumlu olarak geliştirilen Türkiye - AT 
Gümrük Birliği çerçevesinde, bir bölgesel 

entegrasyona giden ülkeler arasında , 

sanayi mallarının serbest dolaşımını 

sağlamak esastır. Bu bağlamda AT ile 

içinde bulunduğumuz gümrük birl i ği bir 

anlamda "bir yasaklamalar" rejimidir. 
Sanayi ürünlerinin serbest dolaşımını 
engelleyen her türlü tarife engeli , yani: 
gümrük vergileri ve gümrük vergileri ile eş 
etkili vergiler ve her türlü tarife dışı engel , 



yani miktar kısıtlamaları ve miktar 

kısıtlamaları ile eş etkili önlemler yasaktır. 

Bu yasaklama çerçevesinde, gümrük 
birliğinin gerçekleştiği ilk aşama olan 
Katma Protokol 'ün yürürlüğe giriş 

tarihinden günümüze AT ülkeleri Türk 
sanayi ürünlerine kendi ülkelerinde dolaşım 

serbestisi tanımış , buna karşılık 1 Ocak 

1996 itibarı ile gümrük birliğinin son 

dönemini tesis eden 1/95 ve 2/95 sayılı 
Ortaklık Konseyi Kararları ' nın yürürlüğe 

girmesi ile birlikte, Türkiye'de karşıt 
yükümlülüklerini AT menşeli sanayi 

ürünlerine karşı tamamlamıştır. Bununla 
birlikte, muhatap doğrudan sanayi ürünleri 
olmamakla birlikte, karayolu taşımacılığına 

uygulanan kotalar ve Türk kamyon 

şoförlerinin muhatap kaldıkları vizeler 
1973'den başlayarak 1996'da tamamlanan 

sürecin ruhuna aykırı sonuçlar 
doğurmaktadır. 

• Her taşımacılık kotası, aslında Türk 
kamyonlarına değil , Türk sanayi ürünlerine 
karşı uygulanan bir miktar kısıtlaması ile eş 

etkili önlem niteliğini taşımaktadır. 

Muhatap kaldığımız kotalar nedeniyle 

malların teslimatında önemli gecikmeler 
yaşanmaktadır. Gümrük Birliği kurallarına 

göre, olağan koşulların dışında her türlü 
idari , adli ya da hukuki gerekçe ile 
teslimatta yaşatılan gecikmeler dolaylı kota 

sonucunu doğurur. Dünya Bankası 

kaynaklarına göre ise, mal taşımacılığındaki 

1 günlük gecikme ticaret hacmini yüzde 1 
oranında azaltmaktadır. Yaptığımız 

hesaplara göre, 100 milyar dolarlık ihracat 
hedefine ulaştığımız için mutlu olduğumuz 

günümüz koşullarında , kotalardan ötürü 
yıllık kaybımız en az 5 milyar dolar 

seviyesindedir. 
• Her taşımacılık kotası, aynı zamanda 

Türk sanayi ürünleri açısından gümrük 
vergisi ile eş etkili vergi niteliğini de 
taşımaktadır. 

AB ülkelerinin münferiden uyguladıkları 
kotalar nedeni ile Türkiye'den sevk edilen 

mallar varış ülkelerine en ekonomik yolu 

takip ederek ulaşamamakta, transit 

geçişleri dolambaçlı ve masraflı şekilde 
gerçekleşebilmektedir. Gümrük Birliği 

kurallarına göre bir malın ithalatında ya da 
ihracatında , adı ve nedeni her ne olursa 
olsun gereksiz maliyetlere yol açan 

uygulamalar gümrük vergisi ile eş etkili 
vergidir ve yasaktır. 

Türk karayolu taşımacılarının 

harcadıkları her gereksiz yakıtın ya da 

sürenin uzaması nedeni ile ortaya çıkan her 

ek maliyetin faturası sonuçta Türk sanayi 
üreticisine fatura edilmektedir. 

Ortaya çıkan bu görüntü içinde özellikle 
küresel rekabet koşullarının 
kalite/maliyeVvakit üçgeninde gerçekleştiği 

dikkate alındığında , Türk sanayi 

üreticilerinin karayolu taşımacılarının 

üstünden ciddi bir haksız rekabet ve "unfair 
trade" olgusu ile karşı karşıya bırakıldıkları 
açıktır. 

• Türk kamyon şoförlerine uygulanan 
vizeler hem miktar kısıtlaması ile eş etkili 
önlem, hem de gümrük vergisi ile eş etkili 

vergi niteliğindedir. 

Türk işadamlarına uygulanan ve kabul 
edilemezliği son olarak ATAD içtihatlarına 
da yansıyan vizeler, taşımacılık sektörünün 
emektarları niteliğindeki Türk şoförleri için 
de katlanılamaz bir durum yaratmaktadır. 

Ancak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

gibi taşıdıkları pasaport nedeni ile AB vize 
engeline takılan şoförlerin vize 

kuyruklarında kaybettikleri her süre miktar 

kısıtlaması ile eş etkili önlem sonucunu 
doğururken , vize harçları da yine Türk 
sanayicisine fatura edilen bir tür eş etkili 

vergi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

• AB'nin uygulamaları , sadece Türk 
üreticisini değil , AB üreticisini de 
vurmaktadır. 

2006 yılında Türkiye'ye giren doğrudan 

yabancı sermaye oranı 20.1 milyar dolara 

erişmiş , içinde bulunduğumuz yıl ise 25 
milyar doları aşacağı tahmin edilmektedir. 
Bu görüntü altında Türk ekonomisi 
gerçeğinden ziyade, Türkiye'deki ekonomi 
gerçeğinden söz etmek daha doğru bir 

tanımlama olacaktır. Türkiye'ye yoğun 
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makale 

şekilde gelen yabancı yatırımcıların yüzde 

72'si ise AB yatırımcılarıdır. 
Bu durumda Türk karayolu 

taşımacılığının muhatap olduğu kota 
ve vize engelleri nedeni ile rekabet 
koşulları olumsuz yönde etkilenen 
sadece Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olan sanayici değil , aynı 

zamanda AB ülkelerinin vatandaşı 

statüsünde olan sanayicilerdir. 

Bu durum Ankara Anlaşması 
bir yana, Avrupa Birliği 

sürecindeki bütün kurucu 
Antlaşmaların ruhuna aykırı 

bir durum yaratmaktadır. 
2. Bu sorun nasıl 

giderilir ve hepimize düşen 
görevler nelerdir. 

Türk kara taşımacılığının karşı karşıya 

getirildiği bu sorun, asla karayolu 
taşımacılarının sorunu olarak ele alınamaz . 

Esas olan üretim ve üreticin karşılaştığı 
sorun olarak düşünülmelidir. 

Bu haksız uygulama sonucunda: 
• Türk ihracatı esas gelmesi gereken 

seviyenin altında kalmakta 
• Türk üreticisi haksız rekabet koşulları 

ile karşı karşıya gelmekte 

• Türk devleti üretim seviyesinin 
düşmesine bağlı olarak gelir kayıplarına 

uğramakta 

• Türk işçisinin istihdam seviyesi 
yeterince yükselememekte 

--
karşı karşıya gelmektedir. 

Bu sorunun giderilmesi için izlenecek 

yol haritasında iki temel yönelimin çok 

doğru şekilde gözetilmesi gerekiyor. 

1. Türkiye'nin AB üyeliği için verdiği 
mücadele ile, son dönemlerde 
unuttuğumuz ve sorunlar yaşadığımız 

ortaklık ilişkimizin sorunlarını birbirine 

karıştırmamak gerekmektedir. 

Bu noktada amaç Türkiye'yi tam üyelik 
hedefine taşıyacak olan ana motor 

niteliğindeki Türk ekonomisinin rekabet 
gücünün olması gereken noktaya 
taşınmasıdır 

• Türkiye'ye gelecek yabancı yatırımcı 

bu uygulamadan ötürü caydırıcı bir unsurla 

2. İkinci olarak da bu noktadaki 

mücadele, gümrük birliği akdi 

&• • •I! 
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yükümlülüğümüzden kaçmak değil, 
gümrük birliğinin iyi işleyişini tesis etmektir. 

Gümrük Birliği'nin iyi işleyişini savunmak, 

ideolojik saplantılara bağlı gümrük birliği 

eleştirileri ile aynı kefeye konamaz. 
Bu verilerin ışığı altında yapılması 

gerekenlerin başında Türk kamuoyunun 

duyarlılığını , tam üyelik dışında bir ortaklık 

ilişkimiz olduğu noktasında da artırmak 
gelmektedir. Türkiye - AB 

ilişkilerinin potansiyel 

unutmamamız gerekiyor. İkinci 
olarak konuyu her seviyede AB 

gündemine taşımak zorundayız. 
Hükümetimizin gerek münferiden 

Türkiye'ye karşı kota uygulayan AB ye 

devletleri nezdinde, gerek AB'nin yürütme 

organı Komisyon çerçevesinde girişimlerini 

yapması , konuyu Türkiye - AT ortaklık 
organları çerçevesinde gündeme taşıması 
gerekmektedir. 

Hiç kuşkusuz işveren örgütleri kadar, 

işçi örgütlerimizin de konu Türk istihdamını 

etkilediği gerçeğinden hareketle kendi 

muadil kuruluşları içinde duyarlılıklarını 

göstermeleri zorunludur. Öte yandan 
Türkiye'de olumsuz etkilenen her kuruluşun 
da belli bir strateji çerçevesinde dava 
yoluna başvurması ve konuyu Avrupa 

Toplulukları Adalet Divanı önüne taşıması 
gerekiyor. (< 



Merhaba ... 
B

en Ulaştırma ve Lojistik bölümü 
ikinci mezunlarından Aynur ACER. 

ilklerden olduğum için bende bu 
bölümün ne olduğunu tam olarak bilmeden 

tercih edenlerden biriyim aslında . 1 yıl süren 
İngilizce hazırlık döneminin ardından 4 yıl 

süren bir koşuşturma . Bu dönemlerde bir 
taraftan derslerimi düzenli takip ederken, 

diğer taraftan da Lojistik Kulübü 

faaliyetlerinde yer aldım. Bu görevim 

Lojistik Kulübü Başkan Yardımcılığına 

kadar devam etti. Sektörle iç içe olmam, 

araştırma ve gözlemlerim şu an ki işimi 

yapmama zemin hazırladı. 
Mezun olduktan hemen sonra MNG 

Kargo Yurtdışı Hizmetler biriminde 5 ay 

süren bir iş tecrübesine sahip oldum. 

Beklentilerimin yüksek olması, hareketsiz 

ve rutin işler açıkçası çalıştığım bu 

dönemlerde diğer arkadaşlarım gibi benim 
de hayal kırıklığına uğramama neden oldu. 
Ne kendi işim i yapmak istedim ne de 
ondan vazgeçmek. Farklılıkları sevdiğim 

içinde bu işin operasyon tarafında değil de 

eğitim tarafında olmaya karar verdim. 

Aslında birinci sınıftan beri istediğimde 

buydu. Lisans mezunu ve 5 aylık bir iş 
tecrübesi olan ben çok değerli bir hocamın 

da teşvikiyle Anadolu Bil Meslek 
Yüksekokulu 'na Öğr.Gör.olmak için 
görüşmeye gittim. Kabul edilmem için 
küçücük bir s ı nıfta Bölüm Başkanları ve 

Profesör hocalara verdiğim ADR deneme 
dersini hayatım boyunca 
unutamam ... Ulaştırma ve Lojistik mezunu 

olmanın verd iği avantajla hem Öğr.Gör. 
hem de Uluslararası Lojistik Programı 
Bşk.Yrd . 'na kabul edildim. Bir yıl boyunca 

lojistik öğrenci lerine Uluslararası Ulaştırma , 

Gümrük ve Sigorta, Tedarik Zinciri Kurma 
ve Yönetimi , Fiziksel Dağıtım Kanalları ve 

Planlamas ı , Depolama ve Envanter 

Yönetimi ve son olarak Küresel Lojistik gibi 

dersler verdim. Bu yılda eylül ayından 
itibaren Beykent Üniversitesi'nde 
çal ışmalarıma devam etmekteyim. Burda 

da yine hem Uluslararası Lojistik hem de 
Gümrük İşletme bölümüne benzer dersler 
vermeye devam edeceğ im . Aynı zamanda 
Marmara Üniversitesi Yöneylem araştırması 
yüksek lisans programında eğitimime ve 

öğrenciliğe devam etmekteyim. 

"Bilgi paylaşıldıkça çoğalır, değer 

kazanır "derler, ben de şu an hem 
öğrenmeni n hem de öğrendiklerimi 
aktarmanın haklı gururunu yaşıyorum . 

Lojistik aslında farklılık yaratma işi . Bende 

bu adımı atmakla hem farkındalık 
yarattığıma , hem de okulumu başarıyla 

temsil ettiğime inanıyorum . Beni bu alanda 

destekleyen ve ufkumu açan çok değerli 
hocalarıma sonsuz teşekkürler. Zor bir 

sınavdan geçtim ama 1 yıl çalıştığım 
üniversitede benden ayrılırken , bizim 

okuldan birini önermemi istemeleri ve 
göreve almaları doğru yolda olduğumun 
resmidir. Bundan sonraki tek hayalim yarım 

dönem okuma şansına sahip olduğum o 

okulda ve o amfilerde ilerleyen dönemlerde 

ders verebilmektir. 
İstanbul 'daki özel üniversitelerin 

önlisans programlarının çoğunda 
Uluslararası Lojistik bölümü var ve 
buralarda da bu işin eğitimini almış kişilere 

ihtiyaç duyulduğunu görüyorum. 7 sene 

öncesinde Lojistik bölümünde okuyorum 

dediğ imde , manasız gözlerle o da nedir 

diye bakılırdı. Şimdi ise hem veliler hem de 
öğrenciler tarafından tercih edilen, popüler 

bir bölüm haline geldi . Biz yolu açtık , 

sesimizi öyle bir duyurduk ki artık lojistikle 

ilgili tüm pozisyonlarda "tercihen 
üniversitelerin taşımacılık ve lojistik bölümü 

mezunları " ibaresi yer alıyor. 
Başardık galiba... (< 

Aynur J.\CER 
lstanbul Universi tesi Ulaştırma 

ve Lojistik Yüksekokulu Mezunu 



Çin'de lojistiğin 
gelişimi 

Ahmet FEDAİ Director 
Barsan Global Logistics (Shanghai) 

M
ezunu olmaktan onur 
duyduğum değerli okulumun 
sevgili öğrencileri; Her şeyden 

önce Lojistik Kulübüne verdiğiniz katkıdan 

dolayı hepinizi yürekten kutluyorum. Ben 
de öğrencilik dönemimde kulüp 
bünyesinde çalışmış ve aktif olarak üyelik 

yapmıştım. Şimdi kulübümüzün 
faaliyetlerinin askıya uğramadan devam 

ettiğini görünce büyük mutluluk duydum. 

Bildiğiniz üzere okulumuz İstanbul 
Üniversitesi 'nin ihtişamlı yaşı ile 
kıyaslandığında oldukça genç bir okuldur 
ama Türkiye'nin kendi alanında tartışmasız 
en kaliteli ve öncü okuludur. Bulunduğunuz 

okul sizlere Türkiye' de pek çok okulun 

sağlayamayacağı bir gelecek 

sağlayacaktır. Öğrencilik yıllarınızın 
kıymetini bilip sektöre okulun size sağladığı 

avantajları iyi kullanarak en iyi şekilde 
hazırlanmanızı dilerim. 

Arkadaşlar bildiğiniz üzere ülkemiz 

refah düzeyi ve sanayi alt yapısı oldukça 
gelişmiş olan ve bu sebepten sürekli olarak 
tüketen Avrupa ile Avrupa' nın sürekli olarak 

ürettiklerini satın alan Asya ile Çin'in tam 

ortasında adeta altın bir bölgede 
bulunmaktadır. Ancak Avrupa refah 

düzeyinin artmasından dolayı artan işgücü 

maliyetlerini kendi içinde karşılayamaz 

duruma gelmiş ve üretimini iş gücünün çok 

düşük olduğu Çin'e kaydırmıştır. Aynı 
durum Dünya' nın şimdilik sanayi devi olan 

Amerika içinde geçerlidir. Bugün Avrupa'da 

aynı iş i yapan işçinin aldığı net ücret aylık 

$1700 civarında iken bu rakam Çin'li bir işçi 

için sadece $300 düzeyindedir. Maliyet 
sorunu Amerika ve diğer ülkeler için de 

aynıdır. 

Üretim düşük işgücü ve ucuz 

hammadde stoğuna sahip olan Çin'e 

kayınca Türkiye önemini yitirecek midir? 

Tabii ki hayır. Bugün pek çok ülke 

Avrupa'ya kıyasla daha düşük işgücü 
maliyetlerine sahip olan Türkiye'yi bir çeşit 
Lojistik üssü olarak kullanmaktadır. Örneğin 
hepimizin bildiği bir spor malzemeleri 

üreticisi olan Adidas yine hepinizin bildiği 
bir lojistik firması olan Ekol Lojistik ile 

yürüttüğü ortak bir projede Çin'den gelen 
ürünlerinin Avrupa'ya dağılımını Türkiye 
üzerinden Türkiye'yi bir Lojistik Üssü gibi 

kullanmak suretiyle sağlamaktadır. Bu ve 
benzeri örnekler çoğaltılabilir. 

Ayrıca ülkemiz tekstil alanında Çin ile 
çok yoğun bir rekabet içinde 
bulunmaktadır. Ülkemizin Tekstil 
sektöründeki önemi Çin'e rağmen 

azalmamış aksine Avrupa'ya satışımız artış 

göstermiştir. Şimdi bu noktada ülkedeki 
ekonomiyi korumada sizlere büyük görev 
düşmektedir. Çin'den Avrupa'ya gidecek bir 

geminin denizde geçireceği süre yaklaşık 
olarak 20-25 gün arasındadır ve Çin' de 
maliyetler ülkemize kıyasla daha düşüktür. 

Avrupa'nın bu durumda Türkiye'yi tercih 

etmesinin iki sebebi vardır. 

1) Daha iyi kalite 
2) Lojistik faaliyetlerdeki hız . 

Çin ilk sebebi çözmenin yollarını 
çözmüş bulunuyor arkadaşlar. Artık Çin'de 
her ürünün isterseniz kalitelisi de kalitesizi 
de mevcut. Ayrıca Çin aşağıda aynen alıntı 

yaptığım yazıda da okuyacağınız üzere 



Türkiye'de yatırım üsleri kurmak ve 

Türkiye'nin kaliteli ürün imajını kullanarak 

dünya pazarlarına açılmak suretiyle hiç 

beklenmeyecek şekilde bu soruna çözüm 
yollar ı geliştirm i ştir. 

Çin, Türkiye'de dört üretim 
üssü kuracak 

Türkiye, Çin ile ekonomik ili şkilerinde 

köklü bir strateji değişikliğine gidiyor. Türk 

sanayicisinin rekabet ve kalite açısından 

her fırsatta eleştirdiği Çin malı ürünler, artık 
Türkiye'de üretilecek. 

Çin' in ; İstanbul , Ankara, İzmir ve Mersin 

olmak üzere dört kentte 'Yatırım üssü" 
kurmaya karar verdiği öğrenildi. Dış Ticaret 
Müsteşarlığı (DTM) yetkilileri , bu kararın 

Çin'de resmen duyurulduğunu bildirdi. 

Edinilen bilgiye göre, Çin Türkiye'de 

öncelikle üç kentte yatırım bölgesi kurmayı 

planladı. Çin'in bir devlet şirketi olan Çok 

Uluslu Şi rketler topluluğu yetkilileri , bu 

amaçla geçtiğ imiz yaz Türkiye'ye iki kez 
geldi . Daha sonra Mersin'i de gündemine 

alan Çin heyetini, Devlet Bakanı Kürşad 

Tüzmen'i ikna etti. 

Seçim bölgesinde ikna etti 

Çin heyetinin 22 Temmuz seçimlerinin 

hemen öncesine rastlayan ziyaretinde 

Bakan Tüzmen Çinli konuklarla seçim 
bölgesi olan Mersin'de yakından ilgilendi. 
Mersin Limanı sayesinde, buraya yapı lacak 

bir yatırımın Ortadoğu 'ya açılma olanağı 

sağlayacağını anlatan Tüzmen, Mersin'i 

"Türkiye'de yatırım üssü kurulacak 

dördüncü şehir olarak" listeye ekletti. Devlet 

Bakanı Kürşad Tüzmen bu Cuma CEBIT 

fuarına katılmak üzere Çin'e gidecek. 
Bakan Tüzmen'in buradaki resmi 
görüşmelerinde , Türkiye'de kurulacak dört 
üretim üssüyle ilgili kararın ayrıntılarının belli 
olacağı öğrenildi. 

İhracat artıyor 

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) 

verilerine göre, Türkiye 2005'de Çin'den 6.8 
milyar dolarlık ithalat yaptı. Bu rakam 
2006'da 9.6 milyar dolara yükseldi. Diğer 

yandan, dış ticaret dengesizliği büyük 
olmasına karşın , Türkiye'nin de Çin 'e 

ihracatı artıyor. Çin'e 2005'de 550 milyon 

dolarlık mal satan Türkiye, bu rakamı 

2006'da 693 milyon dolara yükseltti . 
Sizler bu iki sebebin ikincisi olan 

"Lojistik Faaliyetlerdeki Hız" ayağının 

yöneticileri olarak işinizi çok iyi yapmalı ve 

rekabette öne geçmelisiniz. 

Bi ldiğiniz üzere Çin ekonomisi sürekli 
olarak bir büyüme göstermektedir. 2005 
yılında 3.000.000 konteynerın ihraç edildiği 

Shanghai limanından , 2006 yılında 

6.000.000 konteyner ihraç edilmiştir. Bu 
rakamın 2007 yılı verileri 9.000.000 
konteynerdir ve bu büyümenin önümüzdeki 

7 yıl için yı ll ık 3.000.000 konteyner artışla 
devam edeceği öngörülmektedir. Çin 
sürekli olarak üretmekte ve ürettiklerini 

başta Amerika olmak üzere tüm dünyaya 
satmaktad ı r. Bu noktada ülkemiz bile 

düşük maliyetleri ile baş edemediği Çin'de 

yatırımlar yapmaya başlamış ve Çin'deki 
büyümeyi bu şekilde yakalamaya 
çalışmıştır. 

Ancak bu anlattıklarımın hiç birisi Çin ile 

rekabet edilemeyecek anlamına gelmez ve 

bu şekliyle anlaşılmamalıdır. Türk sanayicisi 
Çin'e yatırım yapmaya başladığı gibi Türk 
Lojistik f i rmaları da Çin'e gelmeye 
başlamışlardır. Çin'de Lojistik amaçlı depo 

sahibi olan Türk firmaları hızla artmaktadır. 

Şu anda burada Freight Forwarder firmas ı 

kuran Türk firmaları oldukça başarılı olarak 

işlerini geliştirmekte ve Çin mallarının dünya 
pazarlarına taşınmasında söz sahibi 

olmaya başlamaktadırlar. Değişen çevre 
şartlarına uymak ve dış çevreyi 

yönetemiyorsanız dış çevrenin yönettiği 
biçime uygun hareket ederek bu ortamdan 
kar sağlamak esast ı r ve şu anda tüm 
dünya ülkeleri Çin karşısında rekabet değil 

işb i rl i ği politikası yürütmektedirler. 
Şu anda Dünya'nın üretim lokomotifi 

olan Çin gittikçe ve hızla artan refah 

düzeyinin getirdiği tüketim al ışkanlığı ile 
birlikte yakın bir zaman sonra dünyanın 
tüketim merkezlerinden biri haline 
gelecektir. Bu dönemde, Çin ile ticaret iyice 

artacak ve lojistik işi yapan bütün firmalar 
artan bu iş hacminden kar 
sağlayacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım ve 

meslektaşlarım . Okulumuzun ve 

kulübümüzün gelişimine yapacağınız en 
büyük katkı sektörde başarılı olmak ve 

içinde bulunduğunuz şirketi bir yerlere 
taşımak seklinde olacaktır. Sizlerin bunu 
başaracağını biliyor hepinizi yürekten 
selamlıyorum . (< 
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Ferit TAM 
Order Center & Logistics Team Manager 

Daimler Chrysler ve 
Mercedes Benz Türk 
Röportaj 

Elda PASE 

D
aimler AG Mercedes- Benz Türk 

Lojistik'te Takım Müdürü olarak 

görev alan Ferit Tam'a göre 
Lojistik, önümüzdeki 20 yılın en önemli 

olgusu. Güzel bir sohbet yaptığımız Ferit 
Tam, sorularımıza içtenlikle cevap verdi . 

Neden lojistik alanında çalışmayı tercih 
ettiniz? Çünkü cvnize baktığımızda 
finans ve bankacılık sektöründe çalışmış 
olduğunuz, eğitiminizin de mühendislik 
ağırlıklı olduğu görülüyor. Lojistiğin sizin 
için önemi nedir? 

Bu biraz da kariyer adımlarımda uzun 
zaman içinde yaptığım değişikliklerden de 

kaynaklanıyor. Daha sonradan, uzun 

vadede lojistik sektöründe 
profesyonelleşme kararı aldım . Lojistik 

bence önümüzdeki 20 senenin, hatta daha 
uzun vadenin en önemli olgusu. Neden? 

Çünkü birşey yapabilmek için, ürün ortaya 
koyabilmek için, öncelikle onu oluşturan 

şeyi tedarik etmeniz gerekiyor. Ve lojistik 
olmadığı zaman hiçbirşey olmuyor. Lojistik, 
bir emeğin her aşamasında vardır. Ve ben 

de lojistiğin bu özelliğini seviyorum. Bu 

yüzden işimi çok isteyerek ve severek 

yapıyorum . 

Organizasyon şemanız nasıl? Otobüs ve 
kamyon için ayrı ayrı , aynı 

departmanlarınız var mı? 
Biz operasyonel olarak otobüslerle 

ilgileniyoruz. Bir anlaşma yaparken, ya da 
bir proje oluştururken zaten otobüsle 
kamyonu beraber düşünmek zorundasınız . 

Otobüs üretim direktörlüğünün altında 

otobüs lojistik ve kamyon üretim 

direktörlüğünün altında da kamyon lojistik 
vardır. Bu departmanlar özerk 

çalışmaktadır. Yani otobüs direktörlüğü 
kendisiyle ilgileniyor. Kamyon direktörlüğü 

de kendisiyle ilgileniyor. Ama dediğim gibi 
bir proje yaparken, veya bir firmayla ilgili 

stratejik kararlar alırken eğer o firma, o 
proje, o konu bir tarafı da ilgilendiriyorsa 

beraber çalışırsınız . Ama organizasyonel 
olarak, ayrı direktörler altındalar. 

Daimler Chrysler ve Mercedes-Benz 
Türk A.Ş- iki farklı firmanın 
birleşmesinde zorluklar yaşanmıştır 
mutlaka. Lojistiksel olarak, yönetimsel 
olarak, personelin uyum sağlayabilmesi 
açısından. İki ş i rketin birbirine uyum 
sağlayabilmesinde ne gibi güçlükler 
yaşadınız anlatabilir misiniz? 

Şimdi orada tabi sadece otobüs ve 

kamyon olarak düşünmeyelim. Daimler 
Chrysler ile birleşmeden önce de, sadece 
Daimler olan şirkette de lojistik için ayrı 
yazılımlar vardı . Chrysler için de ayrı 
yazılımlar vardı. Burda önemli olan, 

mümkün olduğunca global sistemler 
yaratabilmek. Daimler ve Chrysler birleşti ği 

zaman da tabi ki de o araçların kendilerine 

has parçalarından dolayı daha fazla 
tedarikçi girdi araya, daha fazla sistemde 
büyümek zorunda kaldık. Tabi ki de o sayı 
artışı bir mücadeleyi beraberinde getirdi 

ama zaman içinde herşey yerli yerine 
oturdu. 

Peki ne kadar zamanda sistem 



oturdu? 
Bu çok değişken bi proje. Hala 

yaşayan bi proje. Sürekli yeni yeni 

teknoloj iler geliştikçe üzerine birşeyler 
eklenmektedir. 

Lojistik öncelikle genel bakış açısına 
sahip olmayı gerektirir. Lojistikte çalışan bir 
insanın neyin, neden olduğunu anlaması 
lojistikte başarılı olmasında çok önemli bir 
rol oynar. Çünkü o proseste gördüğünüz 
en son otobüsleri teslim etmenizde engel 
olan bir konu, prosesin en başında zaten o 
problemin adımları atılmış olabilir. Lojistikte 
neyin neden olduğunu bilmek, sadece o 
getirdiğiniz parçayı değ i l , o parçanın hangi 
araçta kullanıld ığını , o araçta 
neden kullanıld ığını , ve neyin 
ne zaman lazım olduğunu , ve 
dolayısıyla o 60 tedarikçinizi 
bilmeniz gerekir. 

Çok fazla tedarikçiniz ve çok 
fazla faktör var bunlarla nasıl 
başa çıkıyorsunuz ? 

Sizin sabırlı , sakin 
olabilmeniz ve kalabilmeniz ve 
soğukkanlı bir yaklaşım içinde 
olmanız önemli. Çünkü 
problemler oluyor ama önemli 
olan o probleme kızmak değil , 

kısa vadede nasıl 

çözebileceğinizi düşünmek, alternatifler 
yaratmak ve bir daha olmaması için nasıl 
düzeltebilirsin ve bunun için gerekli olan 
bakış açısını yakalamak gerekiyor. Bu da 
lojistik proses optimizasyonlarına girer. Bir 
daha olmaması için nasıl lojistik proses 
önlemleri alabilirsiniz bunları saptamak 
gerekiyor. Proses yaklaşımını kriz altında 
soğukkanlı bir şekilde çözebilen arkadaşlar, 

Daimler Chrysler çatısı altında başarılı 
olabilirler. 

Daimler Chrysler'de çalışmak için 
Almanca bilmek şart mıdır? 

Bizim şirket olarak resmi dilimiz 

İngilizcedir. Ama yan sanayimizin çoğu ve 
kardeş kuruluşlarımız Almanya' dadır. 
Dolayısıyla Almanya ile çok yoğun bir 
kominikasyonumuz var. Dolayısıyla 
Almanca'nın Almanya'yla olan 
i letişimimizde önemli olduğuna inanıyorum . 

Biraz da olay sizde bitiyor. Kiş i, öyle bir 
proses bakış açısına sahiptir, öyle 
soğukkanlıdır ki Almanca bilmesi şart 
olmaz. Ayrıca bu i şte, farklı karakterlerde 
birçok insanla görüşmeniz gerektiği için 
insan ilişkilerinizin de çok iyi olması 
gerekiyor. Öyle bir yapınız vardır ki zaman 
içinde kendinizi geliştirirsiniz ve istenilen 
noktaya gelirsiniz ve işte o biraz da size 

bağlı. 

Master yapmak isteyen 
öğrencilere tavsiyeniz nedir? 

Üniversite bittikten sonra 

hemen ma,ster yapmamalarını 
tavsiye ediyorum. Çünkü 
master üniversiteden 
gerçekten çok farklı. 
Anlatılanları gerçekten anlatılan 
şeyler olarak değil , beyninizde 
yaşayarak öğrenmek için bir 
müddet çalışmanız gerekir. 
Hatta benim size tavsiyem, 

çalışırken master 
yapmanızdır. (< 
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Uluslararası karma taşıma 
(Kombine Taşımacıllk) 

Av. E emen Gürsel ANKARALI 
Ankara lı Hukuk Bürosu 
egemeng@superonline .com 

B
ilindiği gibi lojistik faaliyetler çok hızlı 

değişim içindedirler. Bu durum bu 
meslekle uğraşan kişilere ayrı bir 

dinamizm ve hareketlilik vermektedir. 
Lojistikçiler değişen şartlara ve değişen 

ortama çabuk bir şekilde uyum sağlamak 
zorundadırlar. Bu doğrultuda hızlı, güvenli , 
ekonomik bir taşıma farklılıklar 

yaratabilmektedir. Geleneksel olarak 

yapılan limandan limana veya depodan 
depoya taşıma anlayışı değişmiştir.Taşıma 

çok modlu olarak yapılabilmektedir. 
Kapıdan kapıya lojistik anlayışı önem 

kazanmıştır. Bu tür taşımalar çeşitli adlarla 
anılmaktadırlar : Multimodal Taşıma, 

Kombine Taşıma , Dördüncü parti lojistik 

gibi isimlerle anılmakla birlikte, yalın bir 

ifade ve Türkçe olması sebebi ile ben 

Karma Taş ıma ifadesini kullanmayı tercih 
etmekteyim. 

Karma (çok modlu, çok araçlı ya da 

multimodal) taşıma , taşıma ediminin birden 
fazla yöntemle gerçekleştirilmesinin söz 

konusu olduğu taşımalardır. Taşıyıcı , taşıma 

sürecinin tamamını birden fazla yöntemle 
gerçekleştirmeyi üzerine almakta ve kendisi 

fiilen gerçekleştirmese bile sözleşmese! 

olarak taahhüt etmektedir. Ana unsurlar 
taşıma yöntemlerinden (modlarından) en 

az iki tanesinin tek bir sözleşme konusu 

olacak şekilde karma olmasıdır. Sözleşme 

olmaksızın farklı yöntemlerin kullanılması 
halinde de karma taşıma sözleşmesinden 

söz edilemeyecektir. 
Karma taşımalar çoğunlukla , kıtalar 

arası ya da uzun mesafeli veya kapıdan 
kapıya (door to door) taşımalar şeklinde 
karşımıza çıkmaktadır. Bu tür taşıma 

sözleşmelerine uygulanmak üzere BM 
tarafından 1980 tarihli Birleşmiş Milletler 

karma Taşımalar hakkında Cenevre 
Konvansiyonu (BM CENEVRE 

KONVANSİYONU) hazırlanmış ve 
devletlerin kabulüne sunulmuş , fakat henüz 
koşulları yerine getirilmediği için yürürlük 

kazanmamıştır. Özelikle konteyner 

taşımacılığında 1970'1erden itibaren 

gözlenen büyük gelişme ve bunun sonucu 
olarak konteynerlerle taşınan eşyanın her 
türlü taşıma yöntemine elverişli oluşu; 

karma taşımalara ilişkin uygulanacak 
hukuk ihtiyacını da ağır bir şekilde 

hissettirmektedir. Buna karşın , karma 
taşımaların sadece konteyner 
taşımacılığına has bir taşıma sözleşmesi 
olabileceği anlamı çıkarılmamalıdır. Hatta 

bu taşıma süreci taşıma yanında 

depolama, istifleme, ve benzeri lojistik 
faaliyetleri de kapsar şekilde taşıma 

sözleşmesi konusu edilmektedir. 



BM CENEVRE KONVANSİYONU'nun 

giriş kısmında; uluslararası çok modlu

karma taşımaların, dünya ticaretinin 
gelişmesinde önemli bir yöntem olduğu ve 

esas amacının konteynerli yada 
konteynersiz uluslararası karma 
taşımacılığın bu yaygınlığı karşısında bir 

hukuk düzenine bağlanması ihtiyacından 
doğduğu belirtilmiştir. Karma taşımalarda 
belirleyici unsur konteyner taşımacılığı 

değil , taşıma işlerinde entegrasyon ve tüm 

taşıma sürecinin tek bir direkt taşıma 
sözleşmesine konu edilmesidir. 

BM CENEVRE KONVANSİYONU 1. 
maddesi karma Taşıma Sözleşmesini şöyle 
tanımlamaktadır. "Bir Karma taşımacılık 

operatörünün navlun ödemesi karşılığında , 

uluslararası karma taşımacılık 
operasyonunu yerine getirme ya da 

sağlama amacı taşıyan bir sözleşmedir". 

Konvansiyonun adı, her ne kadar, Eşyanın 

Uluslararası Karma Taşınması Hakkında 
Birleşmiş Milletler Konvansiyonu ise de; 
düzenleme getirdiği konular uluslararası 
karma taşımalar değil , bu taşımalarda 
taşıyıcının edimini belirten karma taşıma 

sözleşmeleridir. BM CENEVRE 
KONVANSİYONU'nun uygulanabilmesi için; 

taraflar arasında bir karma taşıma 
sözleşmesi yapılması , taşımanın 

uluslararası bir nitelik göstermesi ve bir 
bedel karşılığında yapılması gereklidir. 

Karma taşıma , tarafların yaptığı 

sözleşmede belirttikleri taşıman ı n başlama 

ve bitiş noktaları arasındaki sürece ilişkindir. 

Sözleşmede belirtilen yerler dışında 

eşyanın, taşınmak üzere getirilmesi ve varış 
yerinden götürülmesi hallerinde BM 

CENEVRE KONVANSİYONU 
uygulanmayacaktır. Görüldüğü gibi BM 
CENEVRE KONVANSİYONU'nun 

uygulanabileceğ i bir taşımadan söz 
edilebilmesi için öncelikle taraflar arasında 
bir sözleşmenin yapılmış olması 

gerekmektedir. 

BM CENEVRE KONVANSİYONU m.30 
ilgili diğer konvansiyon hükümlerinin 

düzenlediği konularda öncelikle 
uygulanacağını belirtmektedir. Öncelikle 

Karayolu taşımasında CMR konvansiyonu , 
demiryolu taşımasında COTIF-CIM 
Konvansiyonu , havayolu taşımasında ise 
Varşova Konvansiyonu uygulanacaktır. 

Örneğin : CMR m.2' ye göre sadece 

eşyanın boşaltılmadan taşıt ile birlikte 
demiryolu ya da denizyolu taşımasına konu 

olması durumunda dahi CMR'nin 

uygulanması gerektiği kuralı vardır. Söz 
konusu taşımayı düzenleyen sözleşme 
karma olarak kabul edilemez. 

Konvansiyonun uygulanmasına elverişli 
bir karma taşıma sözleşmesinden söz 
edilebilmesi için ise; BM CENEVRE 
KONVANSİYONU m. 2'de belirtildiği üzere, 

sözleşme konusu eşyanın birden çok 
taşıma yönteminin tek bir taşıma 

sözleşmesinde kullanılması ve gönderme 

ya da gönderilme yerlerinden birinin taraf 

devlet ülkesi sınırları içinde olması 
gerekmektedir. Böylesi bir karma taşıma 
sözleşmesinin varlığı halinde Konvansiyon 

zorunlu olarak uygulama alanı bulacaktır. 

Birden çok taşıma yöntemi 
kullanılmakla birlikte, her taşıma yönteminin 

kullanılacağı süreç için ayrı ayrı taşıma 

sözleşmeleri yapılmakta ise; bu durumda 

karma taşıma sözleşmesinin varlığından 

söz edilemeyecek ve Konvansiyon 
uygulama alanı bulamayacaktır. 

Esas itibarı ile gönderenden malın 
taşınmak üzere alınmasından itibaren 

gönderilene ulaşıncaya kadar olan tüm 
sürecin sorumluluğu taşıyıcı tarafından 

üstlenilmektedir. Bu taşıyıcının taşıma 

sürecinin sadece bir kısmını ifa etmesi ya 
da hiçbir kısmında ifaya katılmaması da 

sorumluluğunu etkilememektedir. Bu 
çerçevede BM CENEVRE 

KONVANSİYONU taşıyıcıyı salt taşıyıcı 
olarak nitelendirmemekte "multimodal 



makale 

transport operalar, yani karma taşıma 

Operatörü diye kullanabileceğimiz bir 
kavram kullanmaktadır. Karma Taşıma 

Operatörü (KTO) kendi adına veya kendi 
adına hareket eden bir başkası adına 
gönderici veya karma taşıma 
operasyonuna katılan taşıyıcılarla 
aralarında bir hizmet sözleşmesi yaparak 

yükümlülüklerini üstlenen kişidir. 

Sözleşmenin tarafı olarak bu kişi de 
taşıyıcıdan farklı bir kişi değildir. 

1980 tarihli Birleşmiş Milletler 
Konvansiyonuna göre taşıyıcı (Karma 

Taşıma Operatörü) bir taşıma firması 
olabileceği gibi çoğunlukla freight 
forwarder olarak tanımladığımız Taşıma 
İşleri Organizatörü olabilir. Freight forwarder 
sorumluluğu malları teslim aldığı andan 
itibaren teslim ettiği ana kadar geçen 

sürede, taşımanın tüm sorumluluğunu 

üstlenmiş olur. Taşımayı bizzat veya başka 
ara taşıyıcılar ile yaptırması bu kuralı 
etkilemez. 

Karma Taşıma ilişkisinde bu 
sözleşmenin özelliğinden kaynaklanan bir 
takım belgeler düzenlenmektedir. Uluslar 

arası Freight Forwarder dernekleri 
Fedarasyonu (FIATA) dünyadaki tüm 

karma taşıma operasyonlarında temel 

hizmetleri kapsayan standart belgeler 

düzenlemişlerdir. Bu belgelerden önemli 
nitelikte olanları aşağıda belirtilmiştir. 

FIATA Combined Transport Bili Of 
Lading (FBL) Karma Taşıma Belgesi 

(Konişmentosu) Yukarda sözü edilen tek 
bir sözleşme şartı bu belgenin 
düzenlenmesi ile yerine getirilmektedir. 

Freight forwarderın eşya üzerindeki 

sorumluluğu FBL'nin düzenlenip müşteriye 
sunulması ile başlamaktadır. Freight 
forwarder eşyayı gönderenden teslim aldığı 

andan itibaren, FBL'de belirtilen teslim 
yerine malı teslim edene kadar tüm taşıma 

operasyonunun sorumluluğunu üzerine 
almaktadır. Böyle bir ilişkide freight 
forwarder aracı değildir. 

Forwarder Mal Teslim Alındı Makbuzu 

(FIATA FCR) malın gönderici den Karma 
taşıma Operatörüne teslim edildiğini 

kanıtlayan bir belgedir. Uluslararası ticarette 
bu belgenin düzenlenmesi ve malı teslimi 
ile birlikte mal karşılığı kısm i ödeme 

yapılabilmektedir. 

Forwarder taşıma Makbuzu (FIATA 
FCT) FIATA tarafından kabul edilen 

kurallara göre düzenlenen nakliyeci taşıma 

sertifikasıdır. Emre yazılı olarak düzenlenir. 
Ciro ve teslim ile düzenlenir. Varış yerinde 
mallar FIATA-FCT'nin orijinal nüshasını 

ibraz eden alıcıya ya da onun ciro ettiği 
firma ya da kişiye teslim edilir. FCR'nin 

aksine FCT'de malın sigortasına ilişkin özel 
ayrıntılar bulunmaktadır. FCT sigortanın 

kapsamını belirtir. 
Görüldüğü gibi ; Karma (çok modlu, 

çok araçlı ya da multimodal) taşıma , 

taşıma ediminin bir-den fazla yöntemle 

gerçekleştirilmesinin söz konusu olduğu 
taşımalardır. Taşıyıcı , taşıma sürecinin 
tamamını birden fazla yöntemle 

gerçekleştirmeyi üzerine almakta ve kendisi 
fiilen gerçekleştirmese bile sözleşmese! 
olarak taahhüt etmektedir. Bu durum 

günümüzdeki çağdaş lojistik kavram ına 

uymaktadır. Bu uygulamanın hukuki alt 

yapısı 08.05.1980 tarihli BM Cenevre 
Konvansiyonu ' dur. Bu konvansiyonun bazı 
ülkelerce henüz onaylanmaması sebebi ile, 

uygulamada Uluslar arası Freight 
Forwarder dernekleri Fedarasyonu (FIATA) 
dünyadaki tüm karma taşıma 

operasyonlarında temel hizmetleri 
kapsayan standart belgeler düzenleyerek 

uygulamaya tekdüze bir hale getirmiştir. (< 

(Dr. Turkay Özdemir Uluslar arası Eşya 
Taşıma Hukuku İstanbul 2006 ve Or. Metin 

Çancı Dr.Murat Erdal Uluslar arası Taşımacılık 

Yönetimi İstanbul 2003 adlı eserlerden 

yararlanılmıştır.) 



Lojistik Eğitim Kampı 2008 

L
EK'OS takımı 

çalışmalarına başladı. 

Lojistik Eğitim Kampı, 

kulübümüz Yıldız Teknik 

Üniversitesi Kalite ve Verimlilik 

Kulübü' nün üç yıldır 

gerçekleştirmekte olduğu bir 

projedir. 2008 Aralık ayı 

içerisinde dördüncüsü 

gerçekleşecek olan bir eğitim 

programıdır. Günümüzün en çok 

gelişen ve gelecekte en çok büyüyeceği 

tahmin edilen sektörlerinden lojistik 

sektörü üzerine katılımcıların bilgi 

edinmeleri ve mevcut bilgilerini 

ilerletmeleri için düzenlenen seminerler ve 

sosyal aktiviteler içeren konaklamalı bir 

kamptır. Kendi alanında öncü ve marka 

olduğunu kanıtlayan LEK, yerini giderek 

sağlamlaştırmaktadır. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve 

Verimlilik Kulübü Olarak bu yıl 

dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Loj istik 

Eğitim Kampı çalışmalarına başladık. 

Geçtiğimiz yıl Şile Değirmen Otelde 13-16 

Aralık tarihlerinde, 70 üniversite 

öğrencisini ve 20 ye yakın şirket 

çalışanını , Ekol Loj istik 'in proje 

sponsorluğu ve DIMES, TROY, EFES, 

SCHILLER gibi birçok markanın hizmet ve 

ürün sponsorluğuyla, tam bir kamp 

havasıyla sektörün öncüleriyle 

buluşturduk . 

Bu yılda yenilikçi ve çağdaş çizgis i, 

hizmet ve eğitimdeki kalite anlayışıyla , 

Lojistik Eğitim Kampı'OS Aralık ayında 

kamp ateşini yeniden yakacak ve 

Türkiye'deki ve dünyadaki lojistik 

firmalarının üst düzey yöneticileri, 

akademisyenler ve lojistikle ilgilenen 

danışmanlık firma ve dernek temsilcilerini; 

lojistik sektöründe ilerlemek isteyen ve 

kariyer hedefleri yüksek olan öğrencilerle 

ve şirket çalışanlarıyla bir araya getirecek. 

Başvurular internet üzerinden Kasım ayı 

içerisinde yapılabilecektir ve katılımcılar 

her yıl olduğu gibi bu yıl da danışmanlık 

firmaları aracılığıyla uzman kişiler 

tarafından belirlenecektir. (< 

Ayrıntılı bilgi için: 
www. lojistikkampi .cam 

www.ytukvk.org .tr 

Aytekin AYDOGAN 
aydogan.aytekin@gmail.com 
Yı ldız Teknik Üniversitesi Kalite ve 
Verimlilik Kulübü 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Lojistik Eğitim Kampı '08 Proje Lideri 



Enise ADEMOGLU 
Toplam Kalite Yöneticisi 

kol'de kalite 
Röportaj 

Nilda ÖZGÜZEL 

E
kol Lojistik' in Kalite Yöneticisi Enise 

Ademoğlu, lojistik sektöründe artan 
rekabet koşulları ve müşteri talepleri 

doğrultusunda bir dünya markası olmak 

istediklerini söyledi. 

Ekol için kalitenin anlamı nedir? 
Ekol 'de kalite; sürekli değişen müşteri 

beklentilerini ve rekabeti referans almak 
kaydıyla ; paydaşlara değer katan sürekli 
gelişme anlayışını ve süreç mükemmelliğini 

benimsemek ve bunları tüm süreçlerde 
uygulanabilir kılacak yönetim sistemlerini 

devreye almak ve geliştirmektir. 

Ekol'de kalitenin tarihi ve gelişiminden 
bahseder misiniz? 

Ekol'de; 1990 yılında kurulduktan sonra 
gelen başarı ve hızlı büyümenin gerek 
sürekliliği, gerekse etkinliği için; uluslararası 

geçerliliği olan birtakım yönetim 
sistemlerinin devreye alınması kaçınılmaz 

olmuştur. 

Bu doğrultuda , önce birtakım 

standartlar benimsenmiş ve yaygın olarak 

devreye alınmıştır. Öncelikle 16 
tesisimizden, kurulumu tamamlanmış 
12'sinde; 2004 yılında "ISO 9001 :2000", 

2005'teyse "OHSAS 18001 :1999" 
standartlarının uygulanmasına geçilmiş ve 
eş zamanlı olarak 2004 yılında TKY felsefesi 

benimsenmiştir. Bu amaçla gerekli kalite 
yönetim organizasyonu oluşturulmuştur. 

2007 yılına gelindiğindeyse; lojistik 



sektöründe artan rekabet koşulları ve 
müşteri talepleri doğrultusunda ve "Bir 

dünya markası olmak" hedefimize katkıda 
bulunmasının yanısıra ; vizyonumuza hız 
kazandırmak , süreçlerdeki 

standardizasyonu sağlamak, verimliliği 

arttırmak ve müşteri tarafında memnuniyetin 
en üst seviyede tutulmasını sağlamak 
amacıyla , Toplam Kalite Yönetimi 

departmanı oluşturulmuştur. 

Hangi belgeleriniz bulunuyor? 
2004 yılında; "ISO 9001 :2000" belgesi 

alınmıştır ve 2007 yılında Ekol tekrar 

belgelendirilmiştir. 2005 yılındaysa ; 

"OHSAS 18001 : 1999" standardı 

belgelendirilmiştir. 

Kendinizi geliştirmek için ne gibi çalış
malar yapıyorsunuz? 

Ekol 'de kalitenin gelişimi için 

biliçlendirme eğitimleri verilmekte; yayılımın 

sağlanması içinse tüm çalışanların 

katılımıyla birlikte projeler sürdürülmektedir. 
Yönetim ve hizmet kalitesi , çalışan sağlığı 
ve güvenliği , çevreye duyarlılık ve sosyal 
sorumluluk için standartlar 

uygulanmaktadır. 

Bir lojistik firması için toplam kalite de
partmanı ne kadar önemlidir? 

Günümüz koşullarında , rekabette fark 
yaratan unsurlar; öncü, yaratıcı , hatasız , 

hızlı ve çevik olmak şeklinde sıralanabilir. 

Maliyet, verimlilik ve memnuniyetteki 
iyileşmelerse bu unsurların sonucudur. 

Tüm bunları bir lojistik firmasında 
gerçekleştirebilmek ; Toplam Kalite Yönetimi 

felsefesinin benimsenmesiyle mümkündür. 
Ekol 'ün TKY anlayışı da; bu farkı yaratmak 
ve sürekli kılabilmektir. 

Kalite departmanlarının faaliyetleri 
nelerdir? 

TKY departmanımızın faaliyetlerini 
kısaca; "Kalite yönetim sistemleri için 
gerekli süreçlerin oluşturulması , 

uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması .", 

"Toplam kalite yönetim sistemlerinin 
performansı ve iyileştirilmesi ." ve 
"Şirketimizde müşteri şartlarının bilincinde 
olunmasının yaygınlaştırılmasının 

sağlanması. " şeklinde sıralayabiliriz . 

Bu alanla ilgili ne gibi sorunlarla 
karşılaşılıyor? Bu gibi durumlarda ne 
gibi önlemler alıyorsunuz? 

Aslına bakarsanız TKY ile temelde 
" Değişim Yönetimi " gerçekleştiri l mektedir. 

Bu süreçte, çalışan katılımının tam olarak 
sağlanmasında birtakım güçlükler elbette 
yaşanmaktadır. Bu gibi durumlarda; bilinç 
arttırımı çalışmaları hız kazanmakta ve 
çalışanı değil , çalışanlarla yönetimin önemi 

vurgulanmaktadır. 

Hangi konularda eğitim veriliyor? 
Çalışanlarınıza uyguladığınız eğitim pro
gramları nelerdir? 

Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin 
yaygınlaştırılması adına ; "TKY 
Bilinçlendirme Eğitimleri ", İç Denetçi 
OHSAS standardı kapsamında; "ISG (İş 

Sağlığı ve Güvenliği) Bilinçlendirme 
Eğitimleri " ve Çevre Yönetim sistemi 

kapsamında; "Çevre Bilinçlendirme 
Eğitimleri " verilmektedir. Öteyandan 

Ekol 'de; "Ekol Akademi" adı altında ayrı bir 
" Eğitim " departmanı da kurulmuştur ve 
çalışanlar teknik eğitimlerle 
geliştirilmektedir. 

ULYO öğrencilerine sunacağınız 
tavsiyeleriniz var mı? 

Küreselleşen dünya şartlarında en hızlı 
gelişen sektörlerden birisi olan lojistik 
sektöründe faaliyet gösterecek olan ULYO 
öğrencilerine ; rekabette fark yaratan 

unsurların ; öncü, yaratıcı , hatasız , hızlı ve 

çevik olmaktan geçtiğ i ni , bunun da kalite 
yönetim standartlarıyla başarılabileceği 

belirtmek ve kendilerini kalite konusunda 

seminerlere ve konferanslara katılarak ve 
yayınları takip ederek gelişti rmelerinin 

faydalı olacağını bir kez daha 
hatırlatmak isteriz. (< 



Gökbora ve insan kaynakları 
Röportaj 

Zuhal KOŞAR-Bünyamin AKSAPLI 

G
ökbora'nın İnsan Kaynakları 
Müdürü Ercan Avcı eleman 
seçiminde bölümlerden gelen 

talepler doğrultusunda , gazetelere veya 
internete ilanlar verdiklerini , gelen adaylar 

arasından da bu kriterlere uygun kaç kişi 

varsa seçtiklerini söylüyor. İşte Avcı'nın 
sorularımıza yanıtları. 

Şirketinizde uygulanmakta olan insan 
kaynakları yönetimi politikasından söz 
edebilir misiniz? 

Eğer kendi bünyemizde çok 
aciliyetimiz yok ise, yetiştirilmek üzere 

gazete ilanıyla, internet vasıtasıyla 
başvuruları değerlendiriyoruz. Yada tanıdık 

vasıtasıyla Çünkü Türkiye gibi bir ülkede 

yaşıyoruz bu yadsınamayacak bir gerçek. 
Gazete ve internetin yanında insanlar 
tanıdıkları insanlarla da çalışmak istiyorlar, 

tabi çok yakın akraba olmamak kaydıyla 
bilinen insanlarla çalışmak istiyoruz. 

Bölümlerden gelen talepler doğrultusunda , 

belli olan görev tanımları ve prosedürlere 
göre gazete ilanını veya İnternet ilanını 

veriyoruz, gelen adaylar arasından da bu 
kriterlere uygun kaç kişi varsa seçiyoruz. 

Daha sonra bunları görüşmeye çağırıyoruz. 

Ercan AVCI 
İnsan Kaynakları Müdürü 

Şimdi görüşmeler genelde hızlandırılmış 

görüşmeler oluyor. Yani iki görüşme 
sonunda işe alınıp alınmayacağı hemen 
hemen belli oluyor. Adayla ilk önce ben 

görüşüyorum , daha sonra bölüm yöneticisi 
ve yönetim temsilcimizle görüştürüyorum. 

Bazen her iki görüşmede toplu görüşme 
olabiliyor. Öncelikle ilk görüşmede gelen 

adayların hangileri bu işe uygun onu 
seçmeye çalışıyoruz. Diyelim ki 1 O kişi 

başvurdu 4 tanesi uygun. İkinci görüşmeye 
bu 4 kişiyi çağırıyoruz , bu görüşmede 
çağırdığımız 4 kişi ile tekrar mülakat 

yapıyoruz . O birime kaç kişi alınacaksa son 
kararımızı verip kişiyi seçiyoruz. Seçmeden 
sonra sosyal haklarımızı bildiriyoruz. Ücret 
paketi ve imkanları bildiriyoruz, şirketin 

tanıtımını yapıyoruz. İş yeri evraklarını 
hazırladıktan sonra, hemen o gün sigorta 

girişini yaparak oryantasyon görmek üzere 
yada çalışacağı bölümle ilgili olan diğer 
bölümlere de yönlendiriyoruz. 

Oryantasyonu bir hafta kadar sürüyor, 
sonunda da kendi görev yerinde işe 
başlıyor. Neden yetiştirmek üzere alıyoruz? 

Çünkü Gökbora 1983'ten beri var olan bir 
şirket. Sektörde belli bir kültürü oluşturmuş , 

misyonu olan bir şirket. Dolayısıyla amacı; 

buraya yeni başlayan , yada yeni mezun işe 
yeni başlayan arkadaşları da kendi 
kültürüne göre yetiştirmek . 

Bir insan kaynakları yöneticisi olarak in
sanın şirket içindeki değerini artırmak 

konusunda ne gibi plan ve önerileriniz 
var? Bunların ne kadarını uygulama 
olanağı buldunuz, ne kadarını gelecekte 
hayata geçirmeyi planlıyorsunuz? 

Bunu ben ikiye ayırmak istiyorum. Bir 

sosyal anlamda ikincisi ise kariyer 

anlamında. 

Birincisi biz mümkün olduğunca, 

buradaki arkadaşlarımıza iyi bir çalışma 
ortamı sunmaya çalışıyoruz . Çünkü iyi bir 

çalışma ortamı motivasyonu geliştirir, daha 

üretken ve daha verimli olur. Problemi 
dinliyoruz çünkü problemi çözemezsek yol 

alamayız . Zaten bunları yaptıktan sonra 
verdiğiniz değer anlaşılıyor. Kişi , değer 

verildiğini anlamazsa, o insanı 

tutamazsınız . Çok büyük paralar verseniz 
de tutamazsınız . Çünkü insana önemli 

olduğunu ve değerli olduğunu 
hissettirmeniz gerekir. 

İkinci anlamda da eğer gerçekten 

başarılı bir personelse biz onu 
destekliyoruz. Eğer personel buna 
değecekse, biz şirket içerisinde gelişimini 

sağlaması için eğitimlerle bunu sağlıyoruz . 

İleriki yıllarda da zaten üst pozisyonlarda 
görmek için hazırlıyoruz. 

Bu güne kadar planlad ı klarımızı 

oluşturduk . Değer verme konusunda, 

geliştirme konusunda. Bundan sonrada 
yapacağımız muhakkak ki önemli şeyler 
var. Biz öncelikle insanları kaynaştırmayı 

planlıyoruz. Çünkü iş hayatında şöyle bir 

şey vardır. Kişi ben 8 saat 9 saat aynı 

kişilerle görüşüyorum , bütün sosyal 

hayatımı bunlarla mı harcayacağım diye 
düşünüyor. 

Bu da bir görüştür buna da saygı 
göstermek lazım ama mademki vaktimizin 

çoğunu hep beraber geçiriyoruz onun için 

bu zaman içinde bazı sosyal aktiviteleri bir 
arada paylaşmamız lazım . Dolayısıyla biz 

bunları yapıyoruz . Mesela yakın zamanda 

yapacağımız daha önceden iki defa 
yaptığımız bir bowling turnuvamız var. Bu 
kaynaşmak için gayet güzel bir aktivite. 
Ayrıca şirket içi eğitimlerimiz oluyor. Mesleki 
olsun, kişisel gelişim olsun bunlarla ilgili de 

geçmiş yıllarda olduğu gibi önümüzdeki 



yıllarda da hatta bu yılda bazı gelişimler 
kaydedilecek. 

Eleman sirkülasyon oranını en aza in
dirmek ve motivasyonu yüksek tutmak 
için İK departmanı olarak neler yapıyor
sunuz? 

Eğ i tim sirkülasyonunu en aza indirmek 

biraz önce saydığım verimle, motivasyonla, 

insana değer vermekle oluyor. Bazı anlar 

oluyor ki siz bunları verdiğiniz halde çok iyi 
bir maaşa başka bir yere tercihini 

kullanabiliyor. Ama şu da bir gerçek. 

Artık maalesef çok iyi maaş veren 

yerlere kanmamak lazım . Bugün 10 lira 
alan bir personel , 15 liraya başka bir şirkete 

geçebiliyor. Ama belki 1 O liraya çalıştığı 
şirket düzgün çalıştığı taktirde onun emekli 

olabileceği bir şirket. %50, %60yada%100 

fazla maaş teklif eden başka bir şirkete 

geçtiği zaman 3-5 ay veya 1 yıl bu maaşı 
alabilecek ondan sonra tekrar işsiz 

kalacak. İş bulabilmek maalesef çok kolay 
değil. Ve o boş geçirdiği sürede aldığı 
maaş farklarını harcayacak iyi bir işten de 
olmuş olacak. Bunu anlatmak zor. 
Gökbora'da ön görülen rakam yılda %3 tür. 

Yılda %3 turn over oranıdır. Bizim 2.20, 

2.50, 2.80 ayrılma oranımız vardır. Ve buda 
gayet normaldir. 

Eğit i mli ve deneyimli işgücünü firmanıza 
çekebilmek adına yürüttüğünüz pro
jeleriniz var mı? 

Örnek vereyim, 1-2 yıl önce katıldığımız 
bir eğitimde, o eğitime katılan bizim 

şirketimize uygun bir iki arkadaşı istihdam 

etmiştik . Bunun için fuarlara katılıyor, bu 
fuarlarda hem hizmet eğitimi , hem şirketle 

ülkemizdeki en temel İK sorununu ne 
olarak görüyorsunuz? Çözüm için neler 
yapılabilir? 

Bir kere İK Türkiye'ye yeni giren bir 

yönetim. Eskiden personeldi, hem 

muhasebesini yapardı hem maaşını öderdi , 

giriş çıkışını yapardı. İK artık tam oturdu 
diye düşünüyorum. Aşağı yukarı 15 yıllık bir 

geçmişi var Türkiye' de. İyi yapabilen 
firmalar var. 

Ama insan kaynakları adı altında bölüm 

oluşturup da içi boş bir takım olgularda 
meydana getiren firmalar yok değil. Benim 

lafım bu işi gerçekten iyi yapan firmalara, 
hakkını vererek yapan firmalara. İşte biraz 

önce saydıklarımız bu konuyu da içine 
alıyor. İK kapsadığı alan çok farklı. 
Dolayısıyla dış ülkelere yetiştik hatta 

onlardan daha iyiyiz bazı konularda 
diyebiliriz. Nedeni de şu : Çünkü Türk iş 

hayatında , duygu denen bir şey var, yurt 
dışında öyle bir şey yok. Ama biz duygusal 

bir ülke olduğumuz için bunu göz önüne 

alıyoruz . 

ilgili bilgiler veriyoruz. Üniversitelerle birlikte Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu 
hareket ederek şirketin tanıtımını , öğrencilerine iş alım süreci ile ilgili 
sektördeki yerini anlatan bazı konferanslar 
vermeyi planlıyoruz. 

Böylece bu işi yapacak gerçekten 

değerli insanları , başka firmalardan önce 

kendimize çekmiş olacağız. Şu anda 

üzerinde çalışıyoruz. Yani nasıl yapabiliriz, 
nerden başlarız diye. Çünkü daha önce 
yapılmamış bir program. Amacımız onu 

gerçekleştirmek . 

Lojistik sektöründeki İK yapısını dikkate 
alarak, yabancı ülkelerle bir kıyaslama 
yapabilir misiniz? Sektör bazında, 

olarak tavsiyeleriniz nelerdir? 
İlk başta bir kere bu mesleği seçen 

arkadaşlarımız için en önemli konu yabancı 
dil. Yani her gireceğiniz firmada, her işte 

yanınızda , cebinizde bulunması gereken bir 

olgudur. Hatta şu anda bir tane bile 
yetmiyor ve bir zamanlar kimsenin yüzüne 
bakmadığı o alternatif diller Rusça, 

İspanyolca , Çince önem kazanmaya 
başladı. Çünkü artık Globalleşme var, 
Türkiye'de insanlar kendi kabuklarından 
sıyrıldılar, dışarıya yönelmeye başladılar. 

Bugün Güney Amerika'ya bile gitseniz bir 

Türk ile karşılaşabilirsiniz. Bu biraz da bizim 
insanımızın at gözlüklerini atmasından 

kaynaklandı. 

Daha ileriyi görebiliyor, yatırım 
yapabiliyor. Dolayısıyla yabancı ülkede 
bulunmak ve iş yapmanın en önemli 

göstergesi de iyi bir İngilizceye sahip 
olmak. Çünkü dille karşınızdakiyle 
anlaşırsınız. Eğer diliniz olmazsa anlatmak 

istediğiniz derdinizi anlatamadığınız gibi , 

karşınızdakinin anlattığını da 
anlayamazsınız. Bir de istek olacak mesleği 
seveceksiniz, hangi meslekte olursanız 

olun sevmediğiniz mesleği yapamazsınız, 

bıkarsınız. 

Ama şu bir gerçek, ben mezun oldum 
beni havada kapacaklar hiç aklınıza böyle 

bir şey getirmeyin. İ yi olan işe alınacaktır. 

Tabi en önemli konu yeni giren arkadaşlar 
için maaş çok az vesaire vesaire ... 

Eğer siz özveri gösterir, bilgileri 

geliştirirseniz ve bir katkıda bulunursanız 
firma sizin maaşınızı arttırır. Ve kesinlikle 

emeklemeden koşulmaz . Önce 
sürüneceksiniz, yoksa daha sonra yönetici 

olduğunuzda altınızdakilerin işi yapıp 

yapmadığını anlayamazsınız . (< 
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Ha dar ÖZKAN 
IRU Bölge ve Ortadoğu Daimi Temsilcisi 

IRU 31. Dünya 
Kongresi' n in ardından ... 

D
ünyayı .taşıyanlar medeniyetlerin 

beşiği lstanbul 'umuzda 

buluştular. 15-16 Mayıs 2008 

tarihlerinde dünyada uluslararası karayolu 

taşımacılığının kalbi Lütfü Kırdar Kongre 

Sarayı ' nda attı. 

Kıtaları birbirine bağlayan konumuyla 

Türkiye her zaman küresel ticaret yollarını 

ve turizm güzergahlarını barındıran bir 

ülke olmuştur. 700 yıl önce Doğu ile 

Batı ' yı buluşturan tarihi İpek Yolu 'nun en 

önemli dallarından biri bu sebeple Türkiye 

üzerinde vücut bulmuştur. 

İpek Yolu sadece Avrupa ve Asya' nın 
uzak noktalarını buluşturmakla kalmamış 

Asya' nın denizden uzak bölgelerindeki 

ülkeleri de birbirine ve dünya pazarlarına 

başarıyla bağlamıştır. 

Tam da tarihi İ pek Yolu'nun yeniden 

doğuşu üzerine düşünenlerin , projeler 

geliştirenlerin ve yazılar yazanların 

çoğalmaya başladığı bir zamanda, 

dünyanın 73 ülkesinden 2000'e yakın 

siyaset adamı , iş adamı , uluslararası 

karayolu taşımacılığı ve lojistik firmalarının 

üst düzey yöneticileri ile akademi 

dünyasından bilim adamları İstanbul 'da 

buluştular. 

Uluslararas ı Karayolu Taşımacılığı 

Birliği (IRU) 31. Dünya Kongresi 15-16 

Mayıs 2008 tarihlerinde Lütfü Kırdar 

Kongre Saray ı ' nda TOBB, TOFED VE 

UND'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Başka bir deyişle; dünyayı taşıyanlar 

bu defa medeniyetlerin beşiği İstanbul 'da 

buluştular. 

IRU Kongresi 'nin ana teması 

"Karayolu Taşımacılığı Barışı ve 

Kalkınmayı Taşıyor" idi . 

Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali 

Yıldırım ' ın himayelerinde gerçekleştirilen 

Kongre 'ye eski Sovyetler Birl iğ i ' nin son 

devlet başkanı Mihail Gorbaçov Onur 

Konuğu olarak katıldı. Cumhurbaşkanımız 

Sayın Abdullah Gül de Kongre 'nin Açılış 

Töreni 'ni onurlandırdılar. 

Öte yandan 30'un üzerinde ülkeden 

gelen pek çok Ulaştırma Bakanı Sayın 

Yıldırım ' ın konuğu olarak Kongre'ye işti rak 

ettiler ve " İpek Yolu 'nun Yeniden Açılışı " 

temalı paralel bir hükümetler arası 

Bakanlar Konferansı ' na katıldılar. 

Kısaca iki gün boyunca dünyada 

uluslararası karayolu taşımacılığının kalbi 

Türkiye 'de ve İstanbul'umuzda attı. 

İpek Yolu yeniden açılıyor! 

Soğuk Savaş ' ın sona ermesinden 

sonra dünya ekonomisi daha da hızla 

küreselleşiyor ve her yerde rekabet 

artıyor. İnsanların , eşyaların ve 

sermayenin serbest dolaşımı sayesinde 

artık hepimiz en doğru yerde, en iyi 

ürünü, en iyi sosyoekonomik ve mali 

koşullarda üretmeye ve sunmaya 

zorlanıyoruz . 

Bu gelişmeyle iç içe olarak dünya 

ticaret hacmi baş döndürücü bir hızla 

artıyor. 1950 ve 2004 yılları arasında 

dünya ticareti 375 milyar $'dan 8 trilyon 

200 milyar $'a yani tam 22 kat veya başka 

bir hesapla her sene ortalama% 5.9 



oranında artmış! 

Özellikle son 1 O yıl içerisinde Çin 

neredeyse dünyanın fabrikası haline 

geldi. Büyük dünya pazarlarında satılan 

perakende malların yaklaşık % 75'i 

Çin malı! 

Bu muazzam üretim ve ticaret 

hareketi ister istemez beraberinde 

taşımacılık ve lojistik hizmetlerine bir talep 

patlaması yaratmış bulunuyor. Son 

tahlilde bugün dünya ticaretinin yaklaşık 

% 80'i bir avuç konteyner limanı 

üzerinden pazarlara ulaşmak zorunda. 

Sonuç ise Şangay, Hong Kong , 

Singapur gibi belli başlı limanların 

etrafında yoğunlaşan ekonomik faaliyetler, 

yatırımlar ve liman sahasında giderek 

uzayan konteyner bekleme süreleri . Daha 

da vahimi , Orta Asya ve Batı Çin 'de 

ekonomik çölleşme , işsizlik ve daha az 

gelişmişlik! 

İşte tam da bu sebeplerle IRU son 15 

yıldır İpek Yolu 'nun yeniden açılması için 

çalışıyor. Karayolu taşımacılığını 

kullanarak ancak malları mevcut 

güzergahlarının tersi istikametine taşır 

isek pek çok sorunda iyileşme 

yaşanacağını savunuyoruz. 

Örneğin Batı Çin 'den 4000 km'den 

uzun bir yolu Şangay'a doğru değil de 

Batı 'ya doğru taşırsanız ; aynı malı Kuzey 

Denizi 'ne veya Karadeniz'e veya 

Akdeniz'e ulaştırabiliyorsunuz! 

Şimdi sıkı durun ... Örneğin Mersin ile 

New York arasındaki denizyolu mesafesi 

Şangay ile Los Angeles arasındaki 

mesafeden daha kısa! 

Üstüne üstlük bu malları Mersin 

üzerinden yollarsanız Amerika'nın 

batısından nüfusun % 60 ' ının yaşadığı 

doğu kıyılarına yeniden taşıma yapmanıza 

da gerek yok ... 

Peki bu ne anlama geliyor? 

Bu, dünyanın fabrikası haline gelen 

Çin 'de daha dengeli bir kalkınma , Orta 

Asya Türk Cumhuriyetlerinin daha ucuza 

ihracat ve ithalat yapabilmesi , Rusya ve 

Türkiye'dekiler başta olmak üzere yeni 

bazı büyük konteyner limanlarının 

doğması suretiyle Uzakdoğu 

limanlarındaki uzayan konteyner bekleme 

sürelerinin kısalması anlamına geliyor ... 

Lafın özü bu, İpek Yolu 'nun modern 

kamyon ve küresel planlanmış yeni lojistik 

zincirlere açılması anlamına geliyor! 

Şimdi çalışmak zamanı. .. 

Dünya değişiyor, bizler de 
değişmeliyiz! 

Küreselleşmenin trend ve sonuçlarını 

vaktinde analiz etmek ülkelere birbirleri 

arasında göreceli rekabet avantajları ve 

faydalar sunuyor. İpek Yolu'nun yeniden 

açılışı da bunun en güzel örneği. 

Orta Asya ve Çin'den gelen bir 

karayolu köprüsünü Türkiye'nin 

limanlarına kadar ulaştırmak hem 

Türkiye'ye hem de güzergah üzerindeki 

diğer ülkelere önemli fırsatlar sunabilir. 

Ancak bunu başarmak için ilgili ülkelerde 

kamu ve özel sektörün bu gelişmeleri aynı 

şekilde idrak etmeleri ve sonuç olarak 

karayolu temelli entegre bir lojistik zincirini 

birlikte hayata geçirmeye azmetmeleri 

gerekiyor. 

Taşımacılığı kolaylaştıran 56 Birleşmiş 

Milletler sözleşmesinden Romanya' nın 

q 



haber 

36, Rusya' nın 31 , Türkiye'nin 20, İran'ın 9 

ve Türkmenistan ' ın 6 tanesine taraf 

olduğunu düşünürsek , bu konuda sadece 

Türkiye 'nin değil onun doğusundaki 

güzergah ülkelerinin yapmaları gereken 

çok şey olduğu net olarak görülebiliyor. 

Öyleyse zaman İpek Yolu 'nun yeniden 

açılışını siyasi öncelikler listesine dahil 

edip sadece Türkiye'de değil 

doğusundaki komşularıyla elbirliği 

içerisinde çalışmak zamanı. 

İpek Yolu biz farketsek de 

farketmesek de açılıyor ancak birl ikte 

çalışırsak Modern İpek Yolu, Türkiye'yi 

tarihten gelen hak ettiği konumuna 

yeniden kavuşturabilir. 

Daha zengin bir Türkiye , daha 

gelişmiş bir Orta Asya ve etrafımızda 
IRU Kongresindeki standımız ... 

daha çok barış için kalkınmaya, bunu Kongresi ve Ulaştırma Bakanları 

başarmak için karayolu taşımacılığını Konferansı ' nın tüm bu meseleleri daha iyi 

Asya'da geliştirmeye ve Akdeniz'de yeni idrak etmek için siyasetçisinden 

konteyner limanları ve lojistik merkezleri işadamına , akademisyeninden medya 

yaratmaya ihtiyaç var. IRU bu yolculukta mensuplarına kadar hepinize, hepimize 

yer alan herkesin yanında ve yardımcısı yardımcı olduğunu ümit ediyorum. 

olmaya hazır bekliyor. Nitekim Ulaştırma Bakan l arı 

tarafından kabul edilen Bakanlar 

IRU Dünya Kongresi Deklarasyonu ile IRU üyeleri tarafından 

kabul edilen İstanbul Deklarasyonu, 

15-16 Mayıs 2008 tarihlerinde dünyada ve özellikle Avrasya'da karayolu 

İstanbul 'da gerçekleşti rilen IRU 31 . Dünya taşımacılığının küreselleşmenin tüm 

ülkelere adil ve etkin bir şekilde faydalar 

sunmasını sağ lamak ve sürdürülebilir 

kalkınma için ne kadar önemli olduğunun 

altını çizerek hem özel sektörü hem de 

hükümetleri karayolu taşımacılığını teşvik 

etmeye ve daha da kolaylaştırmaya 

çağırdı. 

Öte yandan Birleşmiş Milletler Asya 

ve Pasifik Ekonomi ve Sosyal Komisyonu 

(UNESCAP) ile IRU, 2009 yılında Tokyo ve 

Bangkok'tan İstanbul 'a Asya Otoyolları 

TIR Kervanı düzenleyeceklerini açıkladılar. 

IRU Başkanı Janusz Lacny, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım , SSCB'nin son Devlet Başkanı Mikhail S. Gorbachev, IRU Genel 
Sekreteri Martin Marmy, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen , TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu , İTO Başkanı Murat Yalçıntaş ve İstan
bul Valisi Muammer Güler. 



Bu proje ile UNESCAP ve IRU 32 ülkeyi 

birbirine bağlayan 141 .000 km 

uzunluğundaki Asya Otoyolları ' nın mevcut 

fiziki durumunu inceleyecek ve sınır 

geçişlerinin hızlandırılıp uluslararası eşya 

taşıması yapan araçların tabi tutulduğu 

kontrol ve uygulamaların basitleştirilmesi 

için bi limsel veriler 

toplayacak. 

Anlaşılan o ki , IRU 

Dünya Kongresi , sadece 

muhteşem bir organizasyon 

olarak tarihteki yerini 

almakla yetinmeyecek ve 

Sayın Cumhurbaşkanı ' nın 

verdiği hedefe uygun olarak, 

modern İpek Yolu 'nun önümüzdeki 5 yıl 
içerisinde yeniden doğması için pek çok 

yeni proje ve çalışmaları tetikleyecektir. 

Daha iyi bir gelecek için yolunuz hep 

açık olsun! « Mikhail S. Gorbachev IRU Dünya Kongresi için İstanbul 'a geldi. 

UNO Başkanı Tamer Dinçşahin , IRU Genel Sekreteri Martin 
Marmy, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım , IRU Başkanı Janusz 
Lacny, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOFED 
Başkanı Mustafa Yıldırım. 

Haydar Özkan, IRU Genel Sekreteri Martin Marmy, ECO Ulaşım 
ve İletişim Yöneticisi , Mohammad Mirzaei Kahag, IRU Başkanı 
Janusz Lacny, ve UNESCAP Ulaşım ve Turizm Bölümü Başkanı , 

Barry Cable. 
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Arş.Gör. Işık Özge YUMURTACI 
Arş.Gör. Bengü Sevil 
İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik 
Yönetimi Bölümü 

L
iman yönetimi , içerik olarak çok 

sayıda faaliyeti bünyesinde 
bulundurmaktadır. Liman içerisinde 

günlük olarak alınması gereken kararlar ve 
operasyonlar (Murty ve diğerleri , 2005) şu 
şekilde belirtilmiştir : 

• Gelen gemilere rıhtım ataması yapılması , 

• Rıhtıma yanaşan gemilere rıhtım vinçlerinin 
atanması, 

• Limana dışarıdan gelen kamyonların 
planlanması, 

• Limana dışarıdan gelen kamyonların 
rotalanması , 

• Limana ait kamyonların rotalanması , 

• Rıhtım ve terminal kapısındaki sevkıyatların 

planlanması, 

• Konteynerlerin yerleştirileceği alanların 
atanması , 

• Tekerlekli rıhtım vinçlerinin gerekli olan 

noktalara tahsisi , 
• Limana ait olan kamyonların en uygun 

şekilde kullanımının planlanması. 

Liman büyüklüğü ne olursa olsun, 

yukarıda belirtilen işlemler her limanda 
düzenli olarak yapılmaktadır. Liman 
yönetiminin verimliliği ve kapasite 

kullanımının iyileştirilmesi gündelik 

işlemlerinin ne kadar hızlı ve hatasız yapıldığı 
ile yakından ilgilidir. Limanların etkin olarak 

yönetilmesi Türkiye gibi üç tarafı denizlerle 
çevrili bir ülke için oldukça önemlidir. 

Konteynır taşımacılığı denince akla ilk 
olarak limanlar gelmektedir. Uluslararası yük 

taşımacılığında birim yük anlayışının bir 
parçası olarak konteynır taşımacılığı giderek 

önem kazanmaktadır. Dünyadaki bütün 
limanlarda artan konteynır kullanımı , bu 

terminallerde gerçekleştirilen lojistik süreçleri 
ve operasyonlarını değiştirmiştir. Lojistik 
süreçlerinin ve operasyonlarının verimliliğinin 

ve etkin tasarımının önemli bir parçası olan 

konteynır yönetimi ; gereken önem 

verilmediği takdirde bir sorun olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu yönetim sorununu çözebilen 
limanlar, artan rekabet koşullarında ayakta 

kalabilmektedirler. 
Konteynır terminallerinde, taşıma aracı 

olarak kullanılan konteynırlar bir taşıma 
şeklinden başka bir taşıma şekline 
aktarılmaktadırlar. Bir terminalde, 
konteynırların gemilerden kamyon, tren vb. 

gibi taşıma şekillerine aktarılmasında çeşitli 
malzeme elleçleme ekipmanları 
kullanılmaktadır. Malzeme elleçlemede ana 



amaç, çok sayıda konteynırın en az 

elleçleme ekipmanı kullanılarak, minimum 

sürede, minimum hareketle yüklenmesi, 
boşaltılması ve aktarılmasıdır. 

Depolama sistemleri genellikle malların 

depolama alanlarında istiflenmesini 
gerektirmektedir. Konteynır elleçleme 

operasyonları tipik olarak, konteynırların 
gemilerden boşaltılması , geçici depolama 

alanlarına aktarılmaları gibi süreçler içerir. 

Geçici depolama için kullanılan alanı verimli 

kullanmak için konteynırlar genellikle istiflenir. 

istifleme ve istiften çekme için raylı lastik, 
tekerlekli vinç gibi özel elleçleme ekipmanları 

kullanılır. Düzensiz yapılan istifler, liman 
sahasında kullanılmakta olan alanı 

daraltırken; konteynır hareketi ve 

düzenlemesi için ek işlem gerektirir. Liman 

yönetiminde konteynırın liman sahasındaki 

toplam dolaşma zamanı önemli bir 

performans ölçütüdür. Liman operasyonları 

ve yönetimi, iyi düzenlenmiş bir yerleşim 

planını ve ileri teknolojiye sahip materyal 

elleçleme ekipmanlarını gerektirir. Vinçler, 
forkliftler ve çeşitli ekipmanlar limanda 
kullanılan materyal elleçleme ekipmanları 
olarak sayılabilir. 

İzmir Limanı 

Ülkemizde 71 adet liman ve iskele 
bulunmaktadır. Limanları, özel liman ve 

iskeleler (3.şahısların kullanımına genelde 
kapalıdır) , özelleşen limanlar ve devlet 
limanları olmak üzere üç sınıfa ayırabiliriz. 

2002 yılından beri, devlet elinde bulunan 

limanların (TCDD limanları) hızla 
özelleştirilmesi sürecine girilmiştir. 

Özelleşme süreci devam eden limanlardan 
(mahkeme kararıyla özelleştirme süreci şu 

an durdurulmuştur) bir tanesi de İzmir 
Limanıdır. Yüksek TEU kapasitesiyle 
Türkiye'nin önde gelen konteynır 
terminallerinden olan İzmir Limanı geçmişte 
olduğu gibi günümüzde de stratejik önemini 

korumaya devam etmektedir. İzmir limanına 
yanaşan gemi sayısı yılda yaklaşık 3650 

adettir. İzmir limanında birçok farklı türde 
ürün ve kargo grubu işlem görmektedir. İzmir 
limanı Türkiye'nin TEU cinsinden birinci 
ihracat limanı olmasının yanı sıra , kombine 
bağlantıların kurulması ile Avrupa, Ortadoğu 
ve Asya kıtaları arasında önemli bir transit 

liman olabilecek özelliklere sahip 

durumdadır. İzmir limanı zengin tarımsal ve 

endüstriyel arka saha hinterlandına sahiptir. 

Tamamı beton kazıklar üzerine oturtulmuş 

limanda, konteynır taşımacılığının haricinde 
dökme yük taşımacılığı da yapılmaktadır. 

İzmir limanı ana terminal olmadığı için 
daha çok su çekerli büyük gemilerden 
ziyade küçük besleme ve orta boy gemiler 
gelmektedir. 

Konteynır terminallerinde limanın 

verimliliğini değerlendirmek için çok sayıda 

performans ölçütü bulunmaktadır. 

Konteynırın liman içinde kalma süresi , liman 
içerisinde kullanılan çeşitli araçların konteynır 
elleçleme için harcadıkları toplam süre ve 
işlemler sırasında kat ettikleri mesafe bu 

performans ölçütlerinden birkaçıdır. Limanın 

etkin ve verimli bir şekilde işleyebilmesi için 

alan; rıhtım-ekipman tahsislerinin bu 

mesafeyi minimumda tutacak şekilde 
yapılması gerekir. İzmir limanında bu mesafe 

ortalama olarak 500 metre olarak 

belirlenmiştir. 

Limanda var olan demiryolu bağlantısı 

limitli olarak kullanılmaktadır. İzmir Limanında 

standart istifleme yapılmamaktadır. Gümrük 
işlemleri gerçekleştirilmiş ve 

gerçekleştirilmemiş konteynırlar birlikte (aynı 

yığında) istiflendiği için konteynırlar gereksiz 
bir şekilde hareket ettirilmekte ve fazladan 

yeniden düzenleme hareketi yapılmaktadır. 

Depolama alanında istifleme 22 hat, 13 
sıra şeklinde yapılmaktadır. Bir sıranın 
uzunluğu 225 metredir. 

Limanda konteynır dolumu 

yapılmaktadır. Konteynır içi dolum sahasının 

liman içerisinde bulunması problem 
yaratmaktadır. Artık hiçbir limanda 
rastlanmayan bu uygulamada, dolum 
sahasının liman dışındaki başka bir sahada 
olması gerekirken, bu saha liman istifleme 

alanı içerisinde bulunmaktadır. Bu durum 
haliyle gemiye konteynır yükleyecek 

araçların hareketlerini yavaşlatarak 

operasyonu uzatmaktadır. Konteynır içi 
dolum sahası, diğer limanlarda olduğu gibi 
ya liman dışındaki bir sahaya ya da yeni 
betonlanacak alana kaydırılmalıdır. 

Liman ana sahası ithal, ihraç, boş 
konteynır alanı ve konteynır dolum alanı 
olarak dört parçaya bölünmüştür. İthal 

konteynır depolama alanında konteynırların 

hangi gemiye tahsis edileceği ve ne zaman 

alandan alınacağı belirlenmiş değildir. İhraç 
konteynır alanında ise konteynırların hangi 

gemiye tahsis edileceği belirli durumdadır. 

İzmir Limanında uygulamalar daha çok 
manual olarak yapılmaktadır. Limanda 
barkod sistemi bulunmamaktadır. Barkod 

kullanımına alternatif olarak el terminali 
kullanımına geçiş başlamıştır. Arkas ' ın kendi 
el terminalleri bulunmaktadır. 

Limanda işlem gören dökme yük miktarı 
Güllük Limanın devreye girmesiyle 

düşmüştür. 

Liman 524.000 m2 olup, yeni rıhtımın 
uzatılmasıyla yaklaşık 1 milyon metre2 lik bir 
faaliyet alanına ulaşılacaktır. 

Gemilere rıhtım tahsisi manual olarak 

yapılmaktadır. Gemiler limana gelmeden 

birkaç gün öncesinde limana ne zaman 
geleceğini, gemiden kaç konteynır boşaltma 

ve yükleme yapılacağı ve numaralarını 
bildirmektedirler. Gemi gelmeden bir gün 
önce operasyon sorumluları toplanarak 
geminin yanaşacağı rıhtımı ve tahsis 
edilecek materyal elleçleme ekipmanlarını 

manual olarak belirlemektedirler. 

Değerlendirme 

Türkiye jeopolitik olarak oldukça önemli 

bir konumda yer alması avantajını kullanarak 
özellikle deniz ticareti ve liman yönetimi 
konusunda gelecekte daha da iyi bir 
konuma gelecektir. Tablo 1 ve 2 'de Türkiye 

Limanlarının TEU elleçleme miktarları ve 
Dünya Limanlarında konteynır trafiği 

gösterilmiştir. 

Türkiye limanları ile dünya limanları 

arasında TEU elleçleme kapasitesi 
bakımından ciddi farklılıklar olmasına karşın , 

makalede belirtilen liman yönetimi ile ilgili 
konulara daha fazla önem verilmesi ve 
gereken yatırımların yapılması durumunda 
Türkiye Limanlarının da benzer konuma 

geleceğini düşünmek yanlış olmaz. (< 
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Gelecek yıllarda 
tedarik zinciri firmaları 
ve değişime uyum 
G

ünümüzde tedarik zinciri 
üzerinden yapılan firmalar arası 

faaliyetler ve süreçler çok 
hızlanmıştır ; çok önceleri yakın çevrelerdeki 
kaynaklardan yavaş bir şekilde mal ve 

insan transferi yapılması ile rekabet avantajı 
elde edilebilirdi ; ancak günümüzde stoksuz 

çalışma ve verimlilik gibi kavramların 

desteklediği bir transfer ortamı 
yaşanmaktadır. İhtiyaç duyulan 

transferlerde başarılı firmalar ile başarısız 

firmalar arasında sadece birkaç saatlik bir 
fark kalmıştır. Küresel ekonominin getirdiği 
değişimler büyük ölçekli firmalardan 
başlayan bir değişimi zorunlu kılmıştır. 

Üretim ve pazarlama alanında genel kabul 
gören işletme prensipleri ve performans 

kriterleri yapısal olarak değişmiş ve yeni 

rekabet unsurlarını ortaya çıkarmıştır. 

Üretim ve pazar alanları arasındaki 

mesafelerin uzamasının yanı sıra üretim 
yapan firmalar tedarik politikalarında da 
değişikliğe gitmiş ve daha uzun vadeli 

programlar ve iş ortaklıkları ile çalışmaya 
yönelmişlerdir. Firmalar arasındaki rekabet 
yerine firmaların bir arada uyumlu 

çalıştıkları tedarik zincirleri arasındaki 

rekabet önem kazanmıştır. Tedarik zinciri 

müşteriye en uygun kriterlerle mal ve 
hizmetin ulaştırılmasını amaçlamaktadır. 

Tedarik zincirinde etkinlik, veriml ilik ve 

ekonomiklik esasına dayalı kriterlerle başarı 

belirlenmekte ve başarıları oranında zincirin 

halkalarını oluşturan firmalar pazarda daha 

büyük pay elde etmektedirler. 

Firmalar arası (B2B: Business to 

Business) ticarette ihracatçı firmaların 

rekabette başarılı olmalarının anahtarı , 

müşterilerin ihtiyaçlarına uygun teklifler 

sunabilmeleridir. Firmaların gerçek 
anlamda rekabet avantajı yaratabilmeleri 

için mevcut tedarik zincirlerini sorgulayarak 
yönetim, mühendislik ve iş ilişkileri bazında 

yeniden tanımlamalar yapmaları 

gerekmektedir. Sürekli değişim anlayışıyla , 

gerek teorik ve gerekse uygulama alanında 
tedarik zinciri yönetimi yaklaşım ve 

yöntemleri sürekli geliştirilmektedir. 

Literatürde araştırılan çok sayıda ortak 

planlama, tedarik zinciri analizi ve yeniden 
tasarımı yaklaşımları , tedarik zinciri 
yönetimi yazılımları , zincir optimizasyonu 



modelleri vardır. Bu aşamada önemli olan 

tedarik zinciri yönetimini firmaların 
i ht iyaçlarına göre modelleyip mevcut 
koşullara uygun halde sunmaktır. Tedarik 

zinciri , zincirin tüm halkalarının birbirleriyle 

uyumlu, hızlı , verimli ve karlı bir şekilde 
yönetilmesiyle maliyetlerde azalma, 
verimlilikte artma sağlar. Bu sayede 

insangücü ve finansal kaynaklarda 
kapasite artışı yaratılır. Sağlanan kapasite 

artışı ise başka faaliyetlerde kullanılarak 
kalitenin yükselmesi , üretim, depolama, 

nakliye, dağıtım ve perakende 
faaliyetlerinin zamanında yapılmasını 
mümkün kılar. Bu yolla, ana üretici ve 
ihracatçı firmalar rekabet güçlerini artırırlar, 

zincir üzerindeki firmalar da sermaye ve 

pazar payı bakımından istikrarlı bir ortamda 

çalışmaları nedeniyle fark yaratarak 

rakiplerine üstünlük sağlarlar. Büyük 
firmaların çoğunluğu malzeme ve ham 
maddelerini küresel olarak tedarik 
edebilmek durumundadır. Tedarik giderleri , 

büyük firmaların en önemli gider kalemleri 
arasındadır ve tedarik sürecinde yaşanan 

verimsizlik ve aksaklıklar, stok kontrolü , 

lojistik planlama, üretim planlama ve 
müşteri ilişkileri gibi firmanın diğer faaliyet 

alanlarını da olumsuz etkiler. 
İyi tasarlanan ve yürütülen bir tedarik 

zinciri , işletmen i n üretim ve pazarlama 
başta olmak üzere tüm süreçlerini olumlu 

yönde etkiler; daha fazla müşteri 

memnuniyeti, daha etkin ve verimli işletme 
koşulları sağlar ; daha düşük maliyetler ve 

daha yüksek kar ile birlikte istikrarlı 
büyümeyi mümkün kılar. Etkin bir tedarik 

zinciri yönetimi işletme girdilerinin en uygun 
biçimde temin edilebilmesinin yanı sıra 
üretim faaliyetlerinin düzenini ve 

devamlılığını sağlar ; üretimde çevrim 

süreleri kısalır, ortalama stok düzeyi azalır 
ve firma en düşük maliyetlerle çalışma 

olanağına kavuşur. Firma, böylece dış 
koşullardan kaynaklanan değişimlere uyum 
sağlayabilir ; dolayısıyla esneklik kazanmış 

olur. 
Firmalar stratejilerini mümkün olan 

gelecek senaryolarına göre test etmeli ve 
uygun taktikler tasarlamalıdır. Geçmiş 

yıllardaki gelişmelere bakıldığında , internet 

teknolojilerinin yaygınlaşması , yeni pazarlar 

açılması , para piyasalarının ve tedarik 
piyasalarının küreselleşmesi ve hızlı 

büyüme sürecine girmesi göze 
çarpmaktadır. Bunların merkezinde tedarik 

zincirlerinin olduğu ve gelecek yıllarda da 
tedarik zinciri üzerinden sağlanacak 
gelişmelerin firmaların başarılarına ve 

rekabetine önemli bir etki yapacağı 

öngörülebilir. Tedarik zincirleri ile ilgili olarak 
gelecekte yaşanacak gelişmeler ana 

başlıkları ile şöyle özetlenebilir: 
- Kategori bazında stratejiler geliştirme 
- Tedarikçilerin geliştirilmesi ve yönetimi 
- Çok kanallı tedarik ağları tasarımı ve 

yönetimi 
- Teknolojik kapasitenin yükseltilmesi 

- İ ç ve dış bilgi paylaşımının artırılması 

- Tedarik yönetimini kolaylaştıracak ve 
cazip kılacak yeni becerilerin yayg ınlaşması 

- Gelecek tedarik yönetimi 

organizasyonunun oluşturulması ve 
yönetimi 

Kategori bazında stratejiler 

önümüzdeki yıllardaki öngörüler ışığında 

rekabetçi maliyet verilerine sahip olmasının 

yanı sıra kalite, teslimat ve tedarikçilerin 

genel değerindeki artış gibi iyi tanımlanmış 
olmalıdır. Satın almaların daha az tedarikçi 
firmadan yapılması için tercih edilen 
tedarikçilerden anlamlı miktarlarda alımlar 



makale 

yapılmalıdır. Tedarik edilen parçaların 
sistemler, montaj ve dışarıdan sağlanan 

hizmetler bakımından değeri ve karmaşıklık 

seviyesi artacak; bağımsız ürün ve ürün 
bileşenlerinin satışında azalma olacaktır. 
Başarılı bir uygulama için çok fonksiyona 

sahip elemanlardan oluşan bir ekip, yüksek 
kaliteli ulaşılabilir veriler ve analitik araçlar 

gerekmektedir. Firmalar kendi kategori 
bazlı stratejilerini rekabetçi olma, verimliliği 

yakalama ve dünya genelinde en az riske 

katlanma amacıyla uygulamaktadır. 

Bahsi geçen stratejilerin 

benimsenmesini zorunlu kılan başlıca 
unsur, önümüzdeki yıllarda da küresel 
rekabet o lacaktır. Stratejilerin 
uygulanmasında firmalarda değiş i mi 

tetikleyen unsurlar tanımlanmış olmalı , yeni 

iş modelleri ve stratejilere uyum sağlanmalı 

ve misyon, hedefler ve bunlara bağlı 

performans beklentileri ayrıntılı bir biçimde 
revize edilmelidir. Dünyada ekonomiyi 

etkileyen başlıca rekabet unsuru Çin 'dir. 
Firmalar başka hiçbir ülkede Çin 'de 
sağladıkları üretim ve pazar fırsatlarını kolay 

kolay bulamamaktadırlar. Diğer gelişen 

ekonomilere bakıldığında, bu ülkelerde 
gelişen tasarım, finans ve dağıtım 

kapasitesi sayesinde dünya çapında 

tedarik zincirleri kurma yolunda avantajlı 

ortaklıkların meydana geldiği 
görülmektedir. Bunlara örnek olarak 

Brezilya'da Petrobras, Rusya'da Gazprom, 

Meksika'da Cemex, Hindistan'da Tala 
Motors ve Türkiye'de Koç Holding 
gösterilebilir. Artan küresel rekabetin önemli 

bir sonucu da firmalar arasında yaşanan 
birleşmeler ve satın almalardır. Firmalar 
anlaşmalarında kendileri için oluşan 

fırsatları ve riskleri daha dikkatli 

değerlendirmek zorunda kalmaktadırlar. Bu 

aşamada cevap aranacak örnek sorular 

şunlar olabilir: 

- Yeni ekonomide hangi maliyet 

kalemlerinden tasarruf yapılmalıdır? 

- Firmanın birleşen tedarik 

sistemlerinde ne tür değerler 

yaratılmaktadır? 

- Tedarik zinciri nasıl tasarlanmalıdır? 

- Yeni durumda mevcut tedarikçi 

firmalarla ve yeni gelen test edilmemiş 

firmalarla olan anlaşmalar nasıl 

etkilenecektir? 

- Depolar ve dağıtım merkezleri nerede 

olmalıdır? 

- Ne zaman ve ne kadar sipariş 

verilmelidir? 

- Ne kadar stok tutulmalıdır? 

- Dağıtım nasıl yapılmalıdır? 

Bu sorulara daha iyi cevap verebilen 
şirketler rekabette bir adım öne 

geçmektedir. Bilgi teknolojilerindeki 

gelişmelere ek olarak yönetim 
bilimlerindeki gelişmeler şirketlerin bu 

soruların cevabını bulmalarına yardımcı 

olmaktadır. 

Doğal olarak, firmalar arası birleşmeler 
satın alma ve tedarik sistemlerinin de 

birleşmesini gerektirecek ve bu zorunluluk 
yeni bir sistem tasarımı ortaya çıkmasına 

neden olacaktır. Teknoloji ve bilişim 

altyapısı; satış (ürün ve pazara ilişkin veriler 
ve tahminler) , taşıma (taşıma usulü, miktar, 

sınıflama bakımından taşıma özellikleri , 
oranlar ve maliyetler, yükler) , stok (stok 
kalemleri ve yerleşime bağlı olarak 
minimum stok seviyesi, stok değerleme ve 

maliyetleme, müşteri hizmet seviyeleri), 
üretim (ürün, fabrika, üretim hattının verimi , 

maliyetleme ve kapasite bakımından doğru 

planlanması) , depolama (parça ve bölge 

esasına göre miktar, kapasite, maliyet 
planlaması) gibi anahtar konularda çok 
etkin iletişim kurmayı sağlamalı ve karar 

vermeyi destekleyici planlama özelliklerine 
sahip olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmak 

sadece çok büyük maliyetlerle alınan 
yazılım ve donanımlarla garanti 

edilemeyecek kadar kritik bir konudur ve 



oldukça detaylı firma analizleri yapılmasını 
gerektirir. 

Tedarik zinciri içerisinde başarı 

sağlamada kullanılan bir diğer önemli 
unsur ise ortak planlama, tahmin ve ikmal 
sisteminin oluşturulmasıdır. Bilişim 

altyapısının bu sistemdeki rolü çok 

önemlidir, gerçek zamanlı olarak bilgilerin 

ortak paylaşımı sağlanmalıdır. ERP 
(Enterprise Resource Planning) ve APS 

(Advanced Planning Services) bahsi geçen 
bilgilerin paylaşımında gerçek zamanlı 
olarak verilerin iletilmesini yeterince 

sağlayamamaktadır. Bu da bilgilerin 
zamanında iletilememesinden kaynaklanan 
gereksiz stok tutulmasına veya zincir 

üzerindeki firmalarda karşılanamayan 

taleplere yol açmaktadır. Bu amaçla 

geliştirilmiş olan CPFR (Collaborative 
Planning, Forecast and Replenishment) 
yönetimi , zinciri oluşturan firmaların eş 
zamanlı olarak bilgi paylaşabilmelerini ve 
bu sayede değişimlere de daha hızlı tepki 

verebilmelerini sağlayan bir metodoloji 

olarak giderek yaygınlaşmaktadır. 

Pazardaki trend ve gelen siparişlerle ilgili 

verilerin hızlı ve şeffaf iletimi ile tahmin 
hataları azalır. Güven duyulan firmalarla 
yapılan faaliyetlerde iş riskinin azaltılması 

da gelecek yıllarda ihtiyaç duyulacak 
önemli bir konudur. Büyük firmaların 

çoğunluğu malzeme ve ham maddelerini 
dünyanın her yerinden tedarik edebilme 
yeteneğine sahip olmak zorundadır. Tedarik 

giderleri büyük firmaların en önemli gider 

kalemleri arasındadır ve tedarik sürecinde 

yaşanan verimsizlik ve aksaklıklar, stok 

kontrolü, lojistik planlama, üretim planlama 
ve müşteri ilişkileri gibi şirketin diğer faaliyet 
alanlarını da olumsuz etkiler. Tedarik zinciri 
mal ve hizmetlerin tedarik aşamasından , 

üretimine ve nihai tüketiciye ulaşmasına 
kadar birbirini izleyen tüm halkaları kapsar. 

İş süreçleri açısından tedarik zinciri ; satış 

süreci , üretim, envanter yönetimi , malzeme 
temini, dağıtım , tedarik, satış tahmini ve 

müşteri hizmetleri gibi pek çok faaliyeti 
içerir. Tedarik zinciri yönetimi müşteriye , 

doğru ürünün, doğru zamanda, doğru 

yerde, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için 
mümkün olan en düşük maliyetle 
ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve 

para akışının entegre yönetimidir. Bir başka 
deyişle , zincir içinde yer alan temel iş 
süreçlerinin entegrasyonunu sağlayarak 
müşteri memnuniyetini artıracak lojistik 
ağırlıklı stratejilerin ve iş modellerinin 
oluşturulmasıdır. 

Tedarik zinciri yönetiminde değerleme 
aracı olarak kullanılan SCOR (Supply Chain 

Operations Reference: Tedarik Zinciri 
İşlemleri Referans) modeli planlama, 

kaynak bulma, üretme, teslim ve geri 
dönüşler (mal iadesi, kazanç vb.) olmak 
üzere beş süreci ele almaktadır: Planlama 
sürecinde ar.z-talep dengesine uygun 
olarak kaynaklar ve neler yapılacağı 
belirlenir. Kaynak bulma sürecinde 

planlanan veya gerçekleşen talebi 

karşılayacak malzeme ve hizmetler temin 

edilir. Üretim sürecinde planlanan veya 
gerçekleşen talebi karşılayacak üretim 
gerçekleştirilir. Teslimat sürecinde talep 
edilen malların teslimine ilişkin sipariş , 

nakliye ve dağıtım faaliyetleri gerçekleştirilir. 
Geri dönüş sürecinde çeşitli nedenlerle 

malların iadesi , ödemeler gibi firma dışı 

faaliyetleri kapsar. 

SCOR modeli, müşteri talebinin 
karşılanmasını amaçlayan tüm faaliyetleri 
tanımlar. Model , zincir üzerindeki firmalar 
arasında standardizasyonu amaçlar ve 
otomasyona dayalı uygulamaların 

altyapısını oluşturmada ihtiyaç duyulan 
değişimlere uyum sağlamada etkin 
sonuçlar almayı sağlar. (< 



Fuar ve Sergiden Sorumlu Müdür 

Uluslararası fuar 
nakliyesinde 
Kühne+Nagel 
Röportaj 

Kadir KÖK 

·· hne + Nagel'in Fuar ve 

ergiden Sorumlu Müdür Tufan 
aman ile Fuar Lojistiği üzerine 

bir söyleşi yaptık . 

Kühne + Nagel kimdir? Ağırlıklı olarak 
kimlerle çalışmaktadır? Kısaca kendiniz
den de bahsedermisiniz? 

Kuruluşundan (1890- Almanya) bu 
yana Kühne + Nagel, geleneksel bir 

tutmaktadır 

Malta'da ekonomi okuduktan sonra 

Türkiye'ye dönüp Lojistiğin gelişmekte 
olduğunu fark ettim. Sonra Kühne + 
Nagel'de işe başladım . Fuar Lojistiğinin 
hızla gelişmesinden dolayı 1999 yılında 

İstanbul Fuar departmanını kurdum. O 

tarihlerde az sayıda fuar oluyordu ve 
devletin teşvikleriyle destekleniyordu. 

Fuarların sayıs ı nın hızla artması , devletin 

desteğini arttırması ile sektör bugünkü 

gelişimine ulaşmıştır. 

uluslararası taşımacılık firmasından , değişik Kısaca Fuar Lojistiği nedir? 
sektörlere hitap eden tedarik zinciri 
çözümleri üreten küresel bir firma haline 

dönüşmüştür. 

Bugün 46,000 den fazla çalışanı ile 830 

lokasyonda 100 den fazla ülkede sunduğu 
hizmetler ile Kühne + Nagel Grubu 

dünyanın önde gelen lojistik firmaları 
arasında yer almaktadır. Bilgi teknolojisine 
dayalı tedarik zinciri yönetim sistemine 
odaklanarak deniz, hava, kara taşımacılığı 

ve lojistik sektöründeki konumunu güçlü 

Tamamıyla kapıdan kap ıya bir 
taşımadır. B ildiğimiz gibi sergilenecek bir 
ürün yok ise f i rmanın standında o fuar, o 

firma için anlam ifade etmemektedir. 
Önemi buradan kaynaklanmaktadır. Firma 

ürünlerini teşhir etmek için masraflara 
katlanıyor ve doğal olarak ürünlerini tam 
zamanında ve hasarsız olarak standında 
görmek istiyor. Fuar Lojistiği bu noktada 

başlıyor. Ürünleri , katılımcının kapısından 
teslim alıyor, gümrüklemesini yapıyor, 

standa sevk ediyor ve fuar bitiminde 
stanttan alıp , Türkiye'ye geri getiriyoruz. 

Fuar lojistiği önemsenmesi gereken bir 
lojistik hizmet desteğidir. Nedeni ise 
zamanla yarışılmasıdır ; bir nevi 

maratondur ... 

Yurtiçi ve Yurt dışında katıldığınız fuarlar 
nelerdir? 

1999 yılında Kühne + Nagel sadece 

Almanya'daki az sayıda bazı fuarlara 
katılırken , bugün yaklaşık 70 ülkede Fuar 

Loj i sti ği konusunda firmalara destek ve 
hizmet vermektedir. Çünkü iT altyapısı , 

modern ekipmanları , profesyonel personeli 

ve yüksek hacimli depolarıyla ISO 9001 
çerçevesinde bu hizmeti en kaliteli şeki lde 

sağlamaktadır. Bugün Kühne + Nagel 



Çin'den Amerika'ya dünyanın dört bir 
yanındaki önemli fuarlara katılmakta ve 

önemli işler başarmaktadır. 

Gerek otomotiv sektörü gerekse inşaat 

sektöründe gerçekleşen 'Automechanika 
Frankfurt" ve "Bauma Münih" fuarlarında 

yıllardan beri katılımcı firmaların %80' ini 

taşımakta olup, Fuar Loj istiği konusunda 

destek ve hizmet vermektedir. Örneğin 
2006'da Gaziantep'te gerçekleşen "Irak 

Ulus lararası Fuar" ında birçok firmaya tam 

lojistik desteği vermiştir. Fuar Lojistiği 
terimi , ülkemizdeki yerleşik fi rmaların 

nakliyecilikten lojistiğe geçerken sadece 

tabela değiştirdikleri için, bu konuda 

meydana gelebilen aksaklıklar sıklıkla 

görülmektedir. Kühne + Nagel bu hususta, 

firmaların taleplerini optimum şekilde 
karşılar. Firma sadece bir tuşa dokunma 

hareketiyle ürününün hangi 

vaziyette olduğunu , hangi 
aşamalardan geçtiğini , 

saniyeler içerisinde 

öğrenebilir. 

Bu çerçevede işlerimizin 

optimum yürümesinde söz 
konusu programımız "KN 

Login" en büyük 
destekçimizdir. KN Login 

müşteri ilişkisi ara 
yüzümüzdür; müşterimizin bizle olan i ş 

faaliyetini takip edebileceği ve küresel 

tedarik süreçlerimizden haberdar 
olabileceği KN Login yazılımıdır. KN Login 

uluslararası deniz ve hava taşımacılığı ve 
Kıta Avrupa' sı kara taşımacılığı için 
kullanılan bir takip ve tetkik programıdır. Bu 
programın kullanıcıları ve takipçileri özenle 

eğitilmiş olup, bu iş için optimum 

şahıslardır. 

Türkiye'de Fuar Lojistiğinin gelişimini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye'de özellikle son yıl larda bu 
sektörün gelişmekte olduğuna ve firmalara 

kaliteli ve düzenli hizmet verild iğine 

inanmaktayım. Fuar ve etkinlik alanında 
faaliyet gösteren firmalar; Kongreler, sanat 
ve spor faaliyetleri gibi birçok etkinliğin 

gerçekleşmesinde zincirin en büyük 

halkasını oluştu ruyorlar. Yurtdışında ve 
yurtiçinde fuar katılım oranı arttıkça lojistik 

firmalarına daha çok ihtiyaç duyulmaya 
başlandı. Lojistik firmalarında bu 

gereksinimi karşılayabilmek için fuar l oj i stiği 

hizmetini sunmaya başladı. 
Bu hizmeti verirken zaman 
kısıdınız var mı? 

Katılımcı firmanın ürününün standa 

olmaması , büyük maddi ve manevi 
kayıplara yol açacağı için fuar lojistiğinin 

hassasiyetle takip edilmesi gerekmektedir. 
Kühne + Nagel'in geniş iletişim ağı 

sayesinde, bu zaman kısıtları uzman 
personel tarafından defalarca analiz edi lip 

ona göre plan yapılıyor ve ürünün saati 
saatine katıl ımcı firmanın teşhir alanında 

hazır bulunması sağlanıyor. Tedarikçi 

firmalarla olan güçlü iletişim ağı ile ürünün 

hangi noktalarda olduğuna , saniyeler 

içerisinde bir tuş ile ulaşılabiliyor. 

Fuar lojistiği hizmetini verirken ne tür 

evrak ve belgeler kullanılmaktadır? 
Fuar taşımalarında ihracat ve ithalatta 

kullanılan tüm CMR, konşimento vb. gibi 

evraklar titizlikle hazırlanır, ayrıca ürünün 

uluslararası çerçevede serbest 
dolaşabilmesi için ATA Karnesi 
düzenlenmesi firmalara tavsiye edilir. 

Gerekli tüm gümrük mevzuatları ve istenen 

evraklar katılımcı firmalara yükleme öncesi 

bildirilmektedir. 

Şirketinizde Fuar Lojistiğinin payı nedir? 
Şirketimiz genelinde Fuar Lojistiğinin 

payı %10 dur. 

Fuar sektörünü 2007 yılı için yorumlar 
mısınız? Sizce fuarcılık sektöründe 
büyümeyi sağlayacak unsurlar 
nelerdir? 2008 ile ilgili tahminleriniz nel
erdir? 

Başarılı bir yıl yaşadık . Daha bilinçli , 
kaliteye ve hizmete odaklanmış firmalarla 

çalıştık. Bu vesileyle dünya standartlarında 
iş yaptığımızı ve dünyanın bizimle çok 

ilgilendiğini gördük. Önerim, katılımcı 

firmalara daha fazla tanıtım imkanı 
sağ lanması ve devlet teşvikinin artmasıdır. 
Her ülkede en iyilerle çalışmak , kalite 

standart l arını yükseltmek, iletişim ağlarını 
genişletmek ; bununla beraber Gebze'de 
kurmuş olduğumuz lojistik merkezini 
genişletmek , Uzakdoğu'da ek olarak fuar 

lojistiğinde hizmet verecek yeni yapılar inşa 
etmek 2008 yılı için Kühne + Nagel olarak 
hedeflerimizdir. 

Sektöre hizmet verdiğiniz süre zarfında, 

başınızdan geçen, bizimle paylaşmak 
isteyeceğiniz bir anınız var mı? 

Bir akşam fuar alanında ürün beklerken 

ürünün gece yarısına doğru geleceği 
bilgisini aldık . Hizmet verdiğimiz firmanın 
standı kapıya uzak ve 1 O metrekarelik bir 

yer idi. Gelecek ürünün 

boyutları bize 1 ton'a 2 
metreküp olarak 

bildi rilmişti , fakat ürün 

geldiğinde herkes şaşkındı 
çünkü ürün devasal 
boyutlarda ve 22 tondu. 

Firmaya bu ürünü standın 
neresine yerleştireceğimizi 
sorduğumuzda; " Ürünü 
vince asılı şekilde havada 

ası l ı tuksak olmaz mı?" diye cevap 

verdiler .. . 

Son olarak biz lojistik öğrencilerine 
tavsiyelerinizi alabilir miyiz? 

İ nsanlar her ne kadar bütçelerinde 

kısıtlamaya gitseler de, sınırlar ne kadar 
kalksa da yaşamlarını idame ettirecek 

ihtiyaçları her zaman olacaktır. Bu 
sebeplerden nemalanarak şunu gönül 

rahatlığıyla söyleyebiliriz ki ; Dünya var 

oldukça taşımacıl ık da var olacaktır ve bu 

taşıma işini düzenleyecek olan siz 
lojistikçilere her zaman gereksinim 
duyulacaktır. Yabancı dil sektörün olmazsa 

olmazıdır, mutlaka İngilizcenizi en üst 
düzeye getirin bunun yanında dünya 
ekonomisi ile ilgili bilgi birikiminizi geliştirin. 

Kariyer hedeflerinde en üst noktaları 
hedefleyen arkadaşlara ise tavsiyem; işe ilk 

başladıkları sene mutlaka önce operasyon 
departmanında çalışıp süreci iyi kavrasınlar, 

ardından da bir veya iki sene pazarlama 
departmanında tecrübe edinsinler. (< 
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M
ars Lojistik İnsan Kaynakları 
Müdürü Mustafa Ocakdan ile 

insan kaynakları politikaları 

hakkında sohbet ettik. 

Şirketinizin insan kaynakları ücret ve 
ödüllendirme sistemi hakkında bilgi verir 
misiniz? 

Ücret politikası , aynı zamanda bir 
firmanın kültürünün ve stratejisinin de bir 

yansımasıdır. 

Kurumdaki statülere uygun ücret 

aralıkları belirlenmektedir. Bu aralıklar belirli 
zamanlarda revize edilmektedir. Ücret 
kurumun, ekonomik durumu ve 

verebilecekleri ile çalışanların başarıları ve 
beklentilerinin kesiştiği noktada yer 

almaktadır. Ücret sistemi performans ile 
yakından alakalıdır. 

Performansı yeterli düzeyde 
olmayanlara ortalama bir ücret artışı 
sağlanırken , çok iyi performans 

gösterenlere daha yüksek ücret artışı 

sağlanmalıdır ki kurum çalışanlarının 

motivasyonu düşmesin . 

Çünkü ücret, kişiyi motive etmede 

birinci faktördür. 

İnsan Kaynakları departmanının sorum
luluğu departmanlarının kendi yönetici
leri dışında bütün departmanların 
yöneticilerinin üzerindedir. Örneğin ücret 
artımı ya da çalışanlarla ilgili verilecek 
kararlarda hangi departmanlarla ortak
laşa çalışırsınız . Hanginizin kararı daha 
ağır basar? 

Yönetim, belli bir amaca ulaşma fikri 

etrafında toplanmış bir ekibi kurmak 

demektir. Amaca ulaşacak ekip 
insanlardan oluşacağına göre bir kurumun 

başarıya ulaşabilmesi için insan 
kaynaklarına hak ettiği önemi vermesi 
gereklidir. Bu bilinç doğrultusunda bütün 

bölümler insan kaynakları ile bu amaç 

doğrultusunda çalışırlar. İnsanın 
mevzubahis olduğu bütün konularda insan 
kaynakları öncelikli söz hakkına sahiptir. 

Öte yandan İnsan kaynakları bölümü, 
tüm bölümlerin insan kaynakları politika ve 

uygulamalarında eşgüdümü sağlamakla 

yükümlüdür. İnsan kaynakları bölümümüz 
ayrıca diğer bölümlerde çalışanların 

verimliliğini arttırma , eğitimini , gelişimini 

sağlama ve özellikle motivasyonlarını 
yükseltme yönünde ilgili yöneticilere bilgi 
vermek, danışmanlık yapmak gibi stratejik 

sorumluluklar da üstlenmektedir. 

İhtiyacınız olan özellik ve sayıdaki 
çalışanların devamlılığını sağlamak için 
ne gibi stratejiler uyguluyorsunuz? 

Lojistik sektörü yeni gelişen bir sektör 

olması nedeniyle bu sektörde kalifiye 
eleman bulmak çok kolay olmamaktadır. 

Bu özellikteki çalışanlarımıza onların şirkete 
bağlılıklarını arttırmak , sürekli gelişimlerine 

ve mesleki gelişimlerine destek vermek 

adına eğitimlere ağırlık veriyoruz. Bu 
sayede hem kendi gelişimlerini 
sağlayabiliyorlar, hem de şirket için daha 

faydalı olabiliyorlar. 
Onun yanı sıra motivasyonu arttırıcı 

organizasyonlar düzenliyoruz. Her sene 



uyguladığımız çalışan memnuniyeti ilgili değerlendirme formları doldurulur. 
anketleri ile de çalışanların hoşnut olmadığı Yabancı dil gerektiren pozisyonlar için 

konularda sürekli iyileştirme yapmayı yabancı dilde mülakat ve testler uygulanır. 

hedefliyoruz. Yine pozisyona göre iki veya üç görüşme 
sonucunda adaya görev teklifi yapılır. 

İş gören ihtiyacı belirlemede sayısal 
analizler kullanıyor musunuz? Sayısal Çalışanlarınızın eğitim ihtiyaçlarını nasıl 

analizleri kullandığınızda ihtiyaç ile belirliyorsunuz? Eğitim sonucunda 
sonuç örtüşüyor mu? eğitime bağlı olarak yaptığınız değer-

İhtiyaç belirlemede sayısal analiz olarak lendirmede ihtiyacın karşılandığını 
norm kadro çalışmasının alt yapısını 
oluşturma aşamasındayız . 

çoğunlukla görür müsünüz? 
Öncelikli yapılması gereken eğitim 

kazanmaktadır. Bu sayede hem yöneticinin 
gözetimi altında olur, hem de eğitim 

sırasında iş ortamının gerçekleri ve gerçek 
araçları kullanılır. Kurumumuzda iş başı 
eğitimleri yeni çalışanlara veya bölüm 
değiştiren çalışanlara oryantasyon 
eğitimleri olarak uygulanır. Şirket dışı 

eğitimler ise bir işle ilgili teorik bilgilerin , 
genel ilke ve kuralların sistematik biçimde 

verilmesi gerektiğ i nde tercih edilmektedir. 

Çalışanlarınızın örgütsel yada kişisel 
organlarının belirlenmesidir. Kurum kendi iç olarak kariyer planlamasına nasıl 

İşgören analizi yaptınız ve fazla iş gören 
çalıştırdığınızı tespit ettiniz. Ne gibi yön
temlerle çalışanlarınızı azaltırdınız? 

Bu zamana kadar böyle bir durum 

olmadı. Olsa idi başka bölümlerde 

değerlendirmeye çalışırdık. 

İş gören ihtiyacını iç kaynaklardan mı 
yoksa dış kaynaklardan mı temin 
etmeyi tercih ediyorsunuz? 

Personel bulmada ilk akla gelen iç 
kaynaklara başvurmadır. Boşalan göreve 

kurum içinden birinin atanması , kişinin yeni 

işinde yeteneklerinin daha kolaylıkla 
ölçümü ve geliştirilmesini kolaylaştırır. Bu 

yöntemin uygulanması çalışanlar açısında 
işletme içinde kendilerine gelişme olanağı 
vermesi nedeniyle motivasyon sağlar. İç 
kaynaklardan işgören bulma olasılığı yoksa 

dış kaynaklara başvurulur. Yaşayan her 
canlı gibi , işletme de dokuları eskiyen ve 
yaşlanan kaynaklarla yaşamını 
sürdüremez. Bu soruna çözüm getirmek 

amacıyla dış kaynaklara açılmak ve taze 

kan araştırmak gerekir. İşin yapısına ve 

pozisyona göre bu iki yöntemden biri 
seçilebilir. 

Kişinin işe alınırken ne gibi süreçlerden 
geçtiğinden bahseder misiniz? Çalışan 
işe alınırken ne gibi mülakat tipleri uygu
luyorsunuz? 

Başvurular sonucu uygun olan 

adaylarla ön görüşmeler gerçekleşt i r i lir. Bu 
ön görüşmeler insan kaynakları bölümü 
tarafından yapılmaktadır. Pozisyona göre 
görüşmenin standart görüşme mi baskılı 

görüşmemi ya da panel görüşmemi 
olacağı önceden belirlenir. Örneğin ; 

spesifik pozisyonlarda panel görüşmeler 

tercih edilir. Bu görüşme süresinde aday ile 

organları aracılığı ile eğitim 

gerçekleştirebildiği gibi işletme dışında 
gerçekleşen eğitimlerden yararlanabilir. 
Daha sonrasında bölüm müdürleri başta 
olmak üzere insan kaynakları ve çalışanlar 

tarafından eğitim konularının , süresinin ve 

eğitime hangi çalışanların katılması 

gerektiğinin saptanması aşamasına geçilir. 
Sene başında uygun görülen eğitim 
bütçesi doğrultusunda sene içinde uygun 

görülen eğitimler uygulanmaya başlanır. 

Eğitimden belli bir süre sonra, 

öğrenilenlerin çalışanın işine nasıl 

yansıdığını tespit etmek gerekmektedir. 
Bunun için eğitim etkinlik değerlendirme 

formları katılımcılara doldurtulur ve sonuç 

analiz edilir. 

Vereceğiniz eğitimlerin iş dışı mı yoksa 
işbaşı mı olmasını tercih edersiniz ve 
hangisini daha verimli bulursunuz? 

İşbaşında eğimler kurumumuzda, 

"yaparak öğrenme en iyi öğrenmedir" 

mantığı doğrultusunda değer 

yard ımcı olursunuz, örgütsel kariyer 
planlama sürecinizden biraz bahseder 
misiniz? Örgüte faydaları nelerdir? 

Kariyer hedefleri kişisel değerler, ilgiler 
ve yeteneklerle uyuşmalıdır. Çalışanı 

memnun edici şekilde oluşturulmalıdır. 

Bireysel açıdan kariyer planlamasında 

çalışanların kendilerini tanımalarına izin 
verilmelidir. Örgütsel açıdan baktığımızda 
çalışanların kariyer amaçları belirlendikten 
sonra bu amaca ulaşmaları için gerekli 
eğitimler, terfiler ve yatay geçişler vs. 

fırsatlar sağlanmalıdır. Kurum olarak 

öncelikli hedefimiz işe alım sürecinden 
başlayarak çalışanın kariyer hedeflerine 

uygun bir pozisyona yerleşmesine olanak 
sağlamaktır. 

Özel kariyer grupları diye ayırdığınız 
farklı kariyer planlamaları yapıp eğ itimler 

verdiğiniz gruplar var mı? 
Örnek verecek olursak, Yöneticiler için 

İnovasyon eğitimleri, Satış ve MT 

pozisyonundaki çalışanlarımız için 

müşterilerle daha etkin görüşebilmeleri 

açısından diyalog ve etkili iletişim eğitimleri 
gerçekleşmektedir. 

Bir şirketin çalışanlarına sağlayacağı en 
önemli fayda insan kaynakları olarak on
lara ne kattığıdır kuşkusuz. Aynı şekilde 

rakiplerinden farklılığı da insan kay
nakları yönetiminin en etkin şekilde kul
lanımıdır. Siz bu konuda şirketinizi nasıl 
buluyorsunuz? 

İnsan kaynakları bölümümüz, 

şirketimizin değerleri , misyonu ve vizyonu 
ile aynı yönde projelere yönlenmektedir. 
İnsanın kurumumuzda verimli ve etkin 
çalışması ve optimal çıktının elde edilmesi 
adına çalışmalarım ıza devam etmekteyiz.(< 



Martaş Group 
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M
üşterimizin ihtiyaç duyabileceği 
her türlü lojistik olayını çözüme 

kavuşturmak bizim en büyük 
katma değerlerimizden biridir. 

Firmanızı tanımak isteyen 
arkadaşlarımıza, Martaş hakkında kısa 

bir şirket tanımı alabilir miyiz? 
Martaş, 1984 yılında kurulmuş Mersin 

orijinli bir şirkettir. Kurulduğunda Martaş 

Uluslararası Taşımacılık olarak, uluslararası 

taşımacılık yapmak amacıyla kurulmuştur. 

O yıllarda daha çok Mersin'den Irak ve 

diğer Orta Doğu Ülkeleri 'ne transit 
taşımacılık ağırlıklı çalışmaktaydı. Ayrıca 

Güney Bölgesi 'nin ihracat yüklerinin Orta 
Doğu 'ya yönelik taşımalarını yapmaktaydı. 
Ne var ki ilerleyen yıllarda Orta Doğu 'daki 

Körfez krizlerinden dolayı , Orta Doğu 
taşımalarıyla birlikte Avrupa taşımalarına da 

ağırlık vermeye başladık . 

1988 - 1989 yıllarından itibaren İtalya 'yı 

kendimize hedef ülke olarak seçtik ve İtalya 

taşımalarına başladık . Bu zamana kadar da 
ağırlıklı İtalya olmak üzere Avrupa 

ülkeleriyle çalışmaktayız . İtalya ' nın 

haricinde Orta Doğu , Fransa, Bulgaristan, 
Romanya, Suriye gibi ülkelere de taşıma 

yapmaktayız . 

Bu süreç içerisinde Mersin'in yanında 

İstanbul , Gaziantep, Ankara gibi illerde de 
organizelerimizi yaptık . Mersin'den ağırlıklı 

olarak transit taşımalar yapılıyor. Yani 

Mersin limanına gelen transit taşımalar 

diğer Orta Doğu ülkelerine taşınıyor. Ayrıca 

Mersin'de, Gaziantep ve Adana endüstri 

bölgesinin ihracat transit taşımalarını da 

yapmaktayız. 

Bahsettiklerim Martaş ' ın taşımacılık 

faaliyetiyle alakalı idi , Martaş ' ın bir de 
lojistik faaliyeti var. Bu faaliyetler içerisinde 

de Mersin, Gaziantep ve İstanbul 'da 
antrepolarımız yer alır. Mersin'deki 

antrepomuz 10.000 metrekare kapalı , 

10.000 metrekare açık alan olmak üzere 
toplam 20.000 metrekare gümrüklü 
alandan oluşur. Bununla birlikte geçen 

sene devreye soktuğumuz bir lojistik 
firmamız var. 

Bu firma Mersin 'de yurt içi konteyner 
taşımacılığı hizmeti veriyor. Ağırlıklı olarak 

Mersin limanından ithalat, ihracat ve transit 

giden konteynerlerin yurt içi taşımalarını 
yapıyor. Aynı zamanda İstanbul içerisinde 
dağıtım lojistiği yapan küçük araçlarımızla 
müşterilerimize dağıtım hizmeti de 
veriyoruz. 

Şu anda grup bünyesinde lojistikle 
alakalı olarak hizmet veren dört tane 

firmamızın yanında bir de forwarderlık 

hizmeti veren bir firmaya sahibiz. Bu firma 

daha çok Fransa'ya forwarderlık hizmeti 
vermektedir. Lojistik faaliyetlerimiz içinde 

sadece kara yolu değil onun yanında deniz 
yolu ve hava yolu faaliyetlerimiz de vardır. 

Hava yolunda IATA, deniz yolunda ise 
FIATA acentesiyiz. 

Lojistik günbegün değişen ve gelişen 
bir sektördür. Taşımacılık lojistiğin sadece 

bir parçasıdır. Taşımanın yanında bütün 
bilgilerin depolanması , bilginin sağlanması , 

bilgi akışı da lojistiğin hizmetlerinde olması 
gereken etmenlerdir. Kaldı ki günümüzde 
bütün dünyada çok önemli lojistik şirketleri 

ülkemizde yatırımlar yapmaktadırlar. Bizim 
onlarla rekabet içerisine girebilmemiz için 
en azından bu hizmetleri kusursuz 
yapmamız gerekmektedir. 

Martaş olarak bu akışı doğru bir şekilde 



sağladığımızı düşünüyorum . Bununla 

birlikte yine 4-5 sene önce Bulgaristan 'da 
bir taşımacılık şirketini satın aldık . Orada da 
çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

Bulgaristan ' ın yeni bir AB ülkesi 

olmasından ve stratejik öneminden dolayı 
o bölgede konuşlanmamız gerektiğine 

karar verdik ve bu şirketimizi de büyütme 
eğilimindeyiz. 

Martaş Group'un faaliyetleri nelerdir? 
Martaş Group bünyesinde sadece 

lojistik faaliyetleri barındırmıyor. Martaş 

Group içerisindeki diğer faaliyet dalları 
inşaat, petrol-akaryakıt bayi l iği, lastik 

bayiliği , sigortacılık ve de dış ticaret 

hizmetleri de vermektedir. Bütün bunlar 

grubun diğer faaliyetleri olmakla birlikte, 
asıl lokomotif lojistiktir. 

Firmanızın daha çok İtalya 'ya yoğun
laştığını biliyoruz .. Taşıdığınız yükler ve 
çalıştığınız bölgeler arasındaki bağlantı
dan bahseder misiniz? 

Ağırlıklı olarak İtalya'ya taşımalarımız 
olmasına rağmen önceki yıldan itibaren 
Bulgaristan, Romanya, Fransa ve de Orta 

doğu 'da da Suriye ağırlıklı çalışıyoruz. Bu 

ülkelere hem komple hem de parsiyel 
taşımalar yapmaktayız . Sebze ve meyve 
gibi soğutuculu ürünler hariç çok çeşitli 

yükler taşımaktayız . Kısacası Türkiye'nin 
ithalat ve ihracat yaptığı tüm yükleri 
taşımaktayız. Bunların arasında tekstil ve 

şişecam ürünleri önemli yer tutmaktadır. 

Martaş ' ın bünyesinde özel 16 tane jumbo 

cam taşıyıcı araçları vardır. 

Gelecekte yapmayı hedeflediğiniz ya da 
şu an planlanmakta olan projelerinizden 
kısaca bahseder misiniz? 

Gelecekte ağırlıklı olarak çalıştığımız 

bölgelerdeki hedefimiz Batılı anlamdaki 

rakiplerimiz gibi dünya ölçeğinde bir lojistik 
kurumu olmaktır. Bütün taşıma modları ile 
birlikte iç ve dış dağıtım , gümrükleme, 
depolama, elleçleme, bilgi akışı ve her türlü 
bileşeniyle tam bir lojistik firması olmaktır. 
Ve bu yönde çalışmalarımız devam 

etmektedir. Bunun için kendimize Türkiye 
merkezli olmak üzere Bulgaristan, Orta 
Ooğu'da Suriye ve Türkiye merkez orijinli ; 

Avrupa'ya yönelik İtalya , Fransa, İspanya, 
diğer Avrupa ülkeleri ; Irak, İran ve diğer 

Türk Cumhuriyetleri'nin böyle bir arenada 
bu üç ülke merkezli yapılanması 
içerisindeyiz. 

Bunların yanında bu sene yatırımı söz 
konusu olan Hadımköy'de inşa edilecek bir 

antrepomuz var. 1500 metrekare gümrüklü, 

1500 metrekare gümrüksüz olmak üzere 
toplam 3000 metrekare olan bu 

antrepomuzun inşası söz konusudur. Yine 
Hadımköy'de yapılmasını düşündüğümüz 

bir başka antrepo projemiz daha 

bulunmaktadır. 

Pazarlama politikalarınız hakkında bilgi 
verir misiniz? Ürün odaklı mı yoksa müş
teri odaklı mı çalışıyorsunuz? 

Ne sadece ürün odaklı, ne de sadece 
müşteri odaklı çalışma politikası 

benimseyen bir firmayız . Bizim temel satış 
sloganımız " Müşterinin olduğu her yerde 
biz de varız" dır. Kısacası " Müşteri nerede 
Martaş orada". Önemli olan müşterinin 
taleplerini zamanında ve etkin bir şekilde 

karşılamak , müşteriye çözüm sunmaktır. 

Bizim bakış açısı olarak müşteriy i müşteri 

olarak değil onlara çözüm / hizmet sunmak 
üzere bir ortak olarak görüyoruz. Hatta 
bunun daha ilerisine giderek, loj istiğ i 

esasında kendi başına bir sektör olarak da 
görmüyoruz. Lojistik bize göre diğer 

sektörlerin tamamlayıcısı ve ortağıdır. 
Çünkü bugün teknolojinin bu kadar hızla 

geliştiği bir dünyada insanlar oturdukları 
yerden alışveriş yapabilirler. 

Bir düğmeye basarak istedikleri her 
şeyi Çin'den, Japonya'dan, Amerika'dan 

veya istedikleri herhangi bir yerden 
alabilirler ya da satabilirler. Ama bu sattıkları 
ürünleri fiziki olarak bir yerden bir diğerine 
aktarmak zorundadırlar. Yani bir lojistik 

desteğe ihtiyaçları vardır. Kısacası lojistik 
bize göre diğer sektörlerle entegre 

halindedir. Olmazsa olmaz koşuldur. Yani 
ne ithalatçı tek başına ithalatçı , ne ihracatçı 
tek başına ihracatçı, ne de üretici tek 

başına üreticidir. Bu süreç mutlaka bir 
lojistik destek gerektirmektedir. Biz de 
kendimizi bu şekilde bütün 
müşterilerimizle ; ürünleri üretenler, alanlar 

ve satanlarla ortak olduğumuzu 

düşünüyoruz. 

Onlara bir çözüm ortağı olmak, onların 

sattıkları, aldıkları malların değerini artırmak, 

katma değeri artırmak , zamanında pazarda 

olmasını sağlamak üzere kurulmuş bir 
lojistik firması olduğumuzu düşünüyoruz. 

Kendi alanınızdaki diğer firmalardan şu 
konuda ayrılıyoruz dediğiniz katma 
değer hizmetlerinizden bahseder 
misiniz? 

Müşterimizin ihtiyaç duyabileceği her 
türlü lojistik olayını çözüme kavuşturmak 
bizim en büyük katma değerlerimizden 
biridir. Bugün bazı müşterilerimiz farklı 
yerlerdeki mallarını getirmek ya da 
götürmek istediklerinde onlara sadece 

karayı önermiyoruz. Onlara alternatifler 

üretiyoruz. Müşteriye en etkin olabilecek 
taşımayı seçiyoruz, uygun zamanda ve 

ekonomik şartlarda olabilecek en uygun 
alternatifleri ve çözümleri sunabilme 



söyleşi 

imkanına sahibiz. 
Lojistik sadece taşımacılık , 

dağıtım, depolama demek değildir, 

artık ambalajlama, paketleme de 
lojistiğin tanımı içerisine girmektedir. Ve 

bu doğrultuda hedeflediğimiz lojistik 
tamamlama işlemi içerisinde 
paketleme de yer almaktadır 

Şu anda kara taşımacılığına ağırlıklı 
olarak önem verdiğin izi biliyoruz. Diğer 
taşıma şekillerinde (örn; deniz, demir) 
ön plana çıkmayı hedefliyor musunuz? 
Veya kara üzerine yoğunlaşıp kara taşı
macılığınızı daha da geliştirmeyi mi 
düşünüyorsunuz? 

Kara taşımacılığına önem vermemizin 
sebebi , Türkiye'nin ithalat ve ihracat 
taşımalarına hacim olarak değil mal değeri 
olarak, yapılan ithalat ve ihracata 

baktığımızda %60-%70'inin kara yolu ile 
gerçekleştiğini görmekteyiz. Bağlantılara 

orantı sal olarak baktığımızda biz de Martaş 
olarak kara yoluna ağırlık vermeyi tercih 
ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin ihracatının 

önemli bir kısmı Kıta Avrupası , Rusya ve 
Orta Doğu'yadır. Bunların çoğu değer 

olarak tekstil , elektronik ürünler, yedek 
parça ürünleri gibi daha çok pazara hızla 

girmesi gereken ürünler ve bedel olarak da 
yüksek bedelli ürünlerdir. Bu durumda 

tabi ki bu yüklerin kara yoluyla taşınması 
tercih edilir. 

Deniz yolunda bu gibi durumlarda 

zaman kaybıyla karşı karşıya kalıyorsunuz . 

Bu konu Çin ile rekabetimizde önemli rol 
oynamaktadır. Hammadde ve işçilikte 
rekabet edemememize rağmen, pazara 

ulaştırma süresinde farklılığımızı ortaya 

koymaktayız . Uzak Doğu 'da üretilen bir 
ürünü pazara ulaştırma süresi yaklaşık 40 

gündür. Bunun manası bugün ürettiğimiz 
bir ürünün 40 gün sonra pazara girmesi 

demektir. O süreçte zaten ürünün mevsimi 

geçecektir. Tekstilcimizin Uzak Doğu 
karşısında rekabetin öldürücü olduğu 

dönemde, Avrupa'da başarılı olmasının 
sebeplerinin başında kara taşımacılığı 
gelmektedir. Türkiye'nin bu konuda şansı 
Türk kara yolu taşıma sektörünün gerek filo 

açısından (filomuzun güçlü olması gerek), 
genç ve dinamik ve Avrupa' nın en büyük 

filosu olması ; diğer taraftan da son 

zamanlarda hızlı gelişim gösteren 

uluslararası karayolu ulaştırma sektörünün 
insan kaynağıyla , teknolojik yatırımlarıyla ve 
diğer lojistik yapılarını tamamlamasıyla 

geçtiği süreç bizi onurlandırıyor. Bu evrede 
kamudan ve devletten de ciddi destekler 
bekliyoruz. 

Martaş' ın deniz taşımacılığı hakkında 
kısaca bilgi verir misiniz? 

Bizim lojistik içerisindeki taşıma 
modlarımızdan bir tanesi olan deniz 
yolunda ağırlıklı olarak; Uzak Doğu , Çin, 

Pakistan, Hindistan gibi ülkelerle konteyner 
taşımacılığı yapıyoruz. Bunun dışında deniz 

taşımacılığında İstanbul limanının 

yanında Mersin limanında daha yoğun 

çalışıyoruz. Transit taşımacılıkta ciddi 

bir deniz taşımacılığı ve transit 

taşımacılık kültürümüz vardır. Bu da 

deneyimlerimizle ve yapacak 
olduklarımızın potansiyeliyle doğru 

orantılıdır. 

Bunun yanında, son birkaç yılda hızla 
geliştirdiğimiz hava yolu taşımalarımız 

vardır. Bize dünyadaki birçok firmayla 
çalışabilme esnekliği getiren IATA 

acentesiyiz. Ve gelişen havayolu kargo 

taşımacılığında da hızlı bir şekilde 
ilerlemekteyiz. 

Martaş hakkında kısa bir araştırma yap
tığımda, Martaş' ın kurumsal sosyal so
rumluluk adına çalışmalarda bulunduğu 
ilgimi çekti. lrak'a gıda taşımasına 
katkılarınız olmuş , bu doğrultuda daha 
önce kurumsal sosyal sorumluluk adına 
yapmış olduğunuz ya da gelecekte yine 
planladığınız projeleriniz var mı? 

Irak harbinin başladığı yıllarda 

biliyorsunuz ki lrak'ta ciddi bir ambargo 
vardı. İnsani yardım kapsamı altında lrak'a 

gıda gönderiliyordu. Bu süreç içerisinde 
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Teşkilatı ' nın , 

Mersin'den lrak'a insani yardım programı 

çerçevesinde gönderdiği 130.000 ton gıda 
eşyası firmamızca 4 ay gibi kısa bir sürede 
ve savaş ortamında taşındı. Çünkü biz 
inandık ki , orada yaşayan insanların bu 

gıdalara ihtiyaçları var. Her türlü riski alarak 
bu işi başarıyla tamamladık. Mutlaka bu 

organizasyonu bedeliyle yaptık ; fakat ciddi 
anlamda da risk ald ık . Kar amacı 

gütmedik, öncelikli hedefimiz bu hizmetin 
başarı ile gerçekleştirilmesi ve gıdaların 

orada yaşayan yoksul ve çaresiz insanlara 
ulaştırılması idi. 

Bunun dışında yine sosyal sorumluluk 
çerçevesi içerisinde gerçekleştirdiğimiz 
projeler oldu. Mersin'de Orman Bölge 
Müdürlüğü ile birlikte bir parkın 

ağaçlandırılmasında koordineli çalı ştık . İki 

sene önce yine sizin okulunuzun yapımına 
katkıda bulunduk ve bunu gururla 
belirtiyoruz; çünkü bizim için eğitim her 
şeyden önemlidir. 

Bunların yanında da sosyal sorumluluk 
kapsamında daha birçok kuruma destekte 
bulunmaya çalıştık . (< 



Murat DEMİRKOL 
Lojex Lojistik Hizmetleri 
Yönetim Kurulu Başkanı 

e-ticaret 
• 

I
nternetin kullanımının yaygınlaşması 

ve e-ticaretin artmasıyla birlikte yeni iş 

kolları oluştu. lnternette satış yapan 

bir çok site çalışmalarını hızlandırdı. Bu 

arada önemli olan nokta bu satılan 

ürünlerin sanal ortamda 

satılması ve tüketiciye 

ulaşacak ürünün sağlam 

ve hasarsız olarak teslimatı 

idi. Bu konuda firma olarak 

çalışma yapmaktayız . 

İnternet satış sürecinde 

tüketici ile site arasında 

yapılan alışveriş anlaşma 

yaptığımız internet sitesi 

tarafından bize bildiriliyor. 

Bildirilen ürünü hangi üreticiden almamız 

gerektiğini biliyoruz. Ve gelen siparişi 

üreticiye bildirerek tedariğini sağlıyoruz . 

Üreticiden aldığımız ürün veya ürünleri 

barkodlayıp sisteme yükledikten sonra 

gideceği noktaya ulaşması için araçlara 

sevk ediyoruz. Ürünlerin ulaştığı şehirde , 

kuryelerimiz dağıtımı yapıp , imza ve kimlik 

kontrolü yaparak teslimatı 

gerçekleştiriyor. Bu 

raporlamayı site yetkilisine 

yapıp o ürünle ilgili 

sorumluluğumuzu yerine 

getirmiş oluyoruz. Buraya 

kadar olan kısmı tüm kargo 

şirketlerinin yaptığı kısımdır. 

Biz firma olarak, bu taşıma 

sürecinde her türlü hasar, 

kayıp ve çalıntıyı yüzde yüz 

Lyoyd's güvencesiyle sigorta yaparak 

farklı bir şekilde hizmete sunuyoruz. 

Herkese çalışmalarında başarılar dilerim. « 



Füsun ERDİM - Funda CENGİZ 
Mavi U lus lararası Nakliyat 

Denizcilik üzerine ... 
Röportaj 

Derya ERDİM 

M
avi Uluslararası Nakliyat 
ortakları Füsun Erdim ve Funda 

Cengiz ile denizcilik sektörü ve 

gelişimi üzerine keyifli bir söyleş i yaptık . 

Firmanızdan biraz bahseder misiniz? 
Öncelikle sektöre! olarak lojistik 

konusunda çalışmak üzere kendisini 
yapılandırmaya çalışan siz genç 
arkadaşlarımızın işlerinde hevesli bir 
şekilde çalıştıklarında bu işi çok severek 

yapacaklarından emin olduğumu söylemek 

istiyorum. Çünkü bizim sektörümüzde 

operasyonlar sırasında çok değişik 
sorunlarla karşılaştığınızı göreceksiniz. 
Ancak akademik bilginiz üzerine, yapılanan 
tecrübeniz, sorunları aşmadaki azminiz ve 
stres yönetimini doğru planlamanız ile bir 

anda karşınızda sorun yumağı olarak duran 
işiniz, vereceğiniz doğru karar neticesinde 

sizi mutlu ve başarı hissini içten duyan biri 
yapacaktır. 

Biz Mavi Uluslararası Nakliyat olarak 
deniz taşımacılığı üzerine yoğunlaşmış bir 

forwarder firmayız . Ancak hava ve kara 
taşımacılığı da yapmaktayız. Bu konularda, 
beraber çalıştığımız firmaların ve 

acentelerin her biri kendi alanında 
deneyimli firmalardır. Aslında bir forwarder 

firmasının , her çeşit taşıma konusunda 

bilgisi ve tecrübesi olması gerekmektedir. 
Çünkü bu konumda müşterilerinize uçak ve 

gemi, tır ve gemi veya tır ve uçak 
taşımacılığı gibi farklı kombine hizmetleri de 

vermek durumundasınız. Aynı zamanda 

gümrük prosedürlerini de bilmeli , bu 

konuda çıkan yeni kanunları takip 
etmelisiniz. Biz acentelerimiz vasıtası ile 

dünyanın herhangi bir noktasından almış 
olduğumuz mal ı , değişik taşıma vasıtalarını 

kullanarak talepte bulunan alıcıya 

ulaştırıyoruz. 

Sektör üzerine eğitim alan 
arkadaşlarımız, mezun olduktan sonra 
hangi lojistik dalına yönelecekleri seçi
mini doğru bir şekilde yapmak istiyorlar. 
Bu doğrultuda siz deniz lojistiği üzerine 
yoğunlaşmış bir firma olarak, neden 
denize yöneldiğinizi açıklayabilir 
misiniz? 

Türkiye'nin üç yanı denizlerle çevrili bir 
ülke olduğunu düşünecek olursak, ülkemiz 

için deniz taşımacılığının çok elverişli 

olduğunu anlayacaksınız . Geliş veya gidiş 
süresi uzun olmasına rağmen , maliyeti 
ucuz olduğundan çokça tercih edilen bir 
türdür. Ayrıca kıtalar arası taşımalarda iki 

seçeneğiniz vardır. Bunlar ya havadır ya da 

denizdir. Bu doğrultuda uçağın da yüksek 
maliyetli olduğunu düşünecek olursak 

seçeceğimiz yol deniz yolu olacaktır. Yani 
sıkça tercih edilen bir taşıma şeklidir. 

Günümüzde gelişen üretim şekilleri , üretim 
ağı ve depolama şartları ile artık ticaret ve 

üretim tamamen uluslararası ilişkilerle 
şekillenmiş bulunmaktadır. Örneğin ; bir 

ithalatçı herhangi bir malı Almanya'dan ithal 
ederek Türkiye'de pazara sürmeye 

başlıyor. Söz konusu malın yedek 
parçasına ihtiyaç duyulduğunda veya aynı 
malı yeniden piyasaya sürmek istediğinde 

malın Alman firmasının stoğunda 
olmadığını; ancak Amerika'daki, 
Malezya'daki depoda veya üreticide var 
olduğunu öğreniyor. Sipariş Almaya'ya 
veriliyor. Ancak mal kıtalar arası hareket 



etmek zorunda kalıyor. Eğer gelecek mal 

miktarı çok ise; uçak ile maliyet yüklü 

çıkacağından Amerika veya Malezya'dan 
yüklenecek mallar için müşterinize deniz 
yolunu tavsiye edeceksiniz. 

Yavaş yavaş Avrupa Birliği ' nin koymuş 

olduğu yürürlüklerle çevre kirliliğini önlemek 
amacıyla kara taşımacılığını azaltıcı vergi 

uygulamaları yapılmaktadır. Bu nedenle 
çekici ve yarı römorklar eşlikli ya da sadece 

yarı römorklar eşliksiz olmak üzere 
RORO'ya bindirilip güzergahlarına deniz 

taşımacılığıyla devam etmektedirler. Bazı 
rotalarda sadece kara taşımac ı lığı yapan 
firmalar da denize yönelmek zorunda 

kalmaktadırlar. 

Deniz taşımacılığı konusunda çeşitli 
amaçlarla hizmet veren bir çok 
firma bulunmaktadır. Yani 

kendinizi deniz ulaşımı 
konusunda geliştirmek 
istediğinizde şu türlerdeki 

firmalarda iş bulabilmeniz 
mümkün: Armatör firmalar 
(gemi sahibi) , armatör 
acenteleri (gemi sahibinin 

Türkiye temsilcileri) , forwarder 
firmalar (müşterilerine 

acenteleri aracılığı ile tercih 
ettiği yükleme şekilleri ile hizmet 

veren firmalar) ve özel limanlar. 

Kısacası deniz yoluna yoğunlaşmak 

istediğinizde kendinize çok çeşitli alanlarda 

iş imkanları yaratabilirsiniz. 

Tabi bunların yanında hangi bölgeye 
çalıştığınız , hangi sektörlere hitap ettiğiniz 
yani " Müşteri odaklı mı?" yoksa "Ürün 
odaklı mı?" çalıştığınız önemlidir. Pek tabi 

her firma kendini , tercihi yönünde 

geliştirmektedir. Bu sizin için de geçerli yani 
kapalı alanda mı çalışmayı seversiniz yoksa 

açık alanda mı?, tercihiniz masa başı 

mıdır? İnsanlarla yüz yüze iken mi rahat ve 

etkileyici bir ilişki kurarsınız veya telefonda 
mı daha iknacı ve rahatsınız? Yani şunu 
söylemek istiyorum ki denizcilik sektöründe 
çalışabileceğiniz yelpaze geniştir. Tercih ve 
başarı da size kalmıştır. 

Ayrıca şu noktayı da söylemeliyiz ki 

artık kara taşımacılığı yapan uluslararası 

firmaların hepsinin bünyesinde gemi ve 

uçak departmanları kurulmuş durumdadır. 

Müşterilerin in, bu hizmete ihtiyaç 
duyduğunu bildiklerinden firmalarını buna 
göre yapılandırmaktadırlar. Örneğin ; 
ülkemizde Türk firmaları ile birleşerek veya 

portföyü yüksek Türk firmalarını satın 
alarak, kendi firmalarını açmış bulunan 

DHL, TNT gibi dev kurye firmaları da 

müşterilerine ; deniz , uçak ve kara yolu 

taşımacılığı konusunda hizmet 
vermektedirler. 

Sektörümüzü şimdiye kadar hep 

alaylılar ayakta tuttu, yani sektör kendi 
i htiyacı olan elemanı kendisi yetiştirdi . 

Sizlerle birlikte bu işi daha da 

akademikleştireceğiz . Sizler, şş 

dalımızda bakış açısı daha geniş , 

daha bilgili, perspektife sahip 
elemanlar olarak sektöre ışık 

tutacaksınız, buna canı gönülden 
inanıyoruz ve bu sayede çalıştığı 
iş dalını çok seven insanlar 
olarak, geleceğimize daha 

aydınlık bakıyoruz . 

Denizcilik sektörü ve gelişimi 
hakkında bizleri bilgilendirir 
misiniz? Kurulan limanlar, deniz 



söyleşi 

taşımacılığındaki gel işme hacminden 
bahseder misiniz? 

Deniz taşımacılığı kendi içerisinde 
dökme yük ve konteyner taşımacılığı diye 
ikiye ayrılmaktadır. Dökme yük 

taşımacı l ığ ında yağ , motorin taşımacılığı 

yapan tankerlerden tutun da buğday ve 
hatta çelik giriş çıkışları dahi mevcuttur. 
Konteyner taşımacılığına bakacak olursak, 
ülkemizde ilk konteyner taşımacılığı 1978 
yıl ı nda yapılmıştır. 

Armatör firmalar o zamanlarda 100-
200 teu'luk feeder gemileri ile aktarma 
limanlarından , Türkiye Limanlarına giriş 

yapıyorlardı. Şimdi ise İstanbul 'a hatlar 

haftada 4000 teu'luk gemilerle direkt olarak 
ana gemi ile l imanlarımıza giriş yapıyorlar. 

Yani feeder servisleri seferini kaldırmakla 

maliyette düşüm elde ediyor ve aynı 
zamanda 30-35 gün süren varış süresini de 
böylelikle 23 güne kadar indirmiş oluyor. Bu 
da yükleyiciye cazip gelmekte ve 

zamandan kazanım dönüşümünü 
hızlandırmaktadır. 

Konteyner taşımacılığının Türkiye' de ilk 

başladığı yıllarda uluslararası taşımalara 

açık olarak İstanbul 'daki tek liman 
Haydarpaşa Limanı idi . Haydarpaşa Limanı 

Anadolu Yakası 'nda tren yolunun yanı 

başında ancak bugün bulunduğu yerin 
şehir içinde olması ve alanının darlığı 
sebebi ile oldukça yetersiz kalmış 

durumdadır. İhracat yüklemeleri Göztepe 

Saha'da yapılarak Haydarpaşa Limanı'na 

girmektedir. Şimdi konumu nedeni ile 
Haydarpaşa Limanının , Ambarlı tarafına 

taşınacağı duyumlarını almaktayız . 

Kumport Limanı ilk kurulduğunda kum 
kurvazörlerinin yanaşması amacı 
güdülmüştü . Yurt dışı konteyner 
taşımacılığına açıldıktan sonra oldukça 
gelişti. Arkas grubu özel liman işletmeciliği 

konusunda Kumport Limanı ' nı 

yapılandırarak liman işletmesine başladı. 

Şimdi bu limanın bir kısmını Marport Liman 

İşletmesi olarak halen Arkas Holding 
kullanıyor. Liman, ilk günlerine nazaran 
oldukça gelişmiş durumdadır. Bugün artık 
bu limanlarımız uluslararası standardın 

gerektirdiği ISPS güvenlik şartlarına Haiz 
limanlar haline gelmiş bulunmaktadır. 

Türkiye üç yanı denizlerle çevril i 
olduğundan , bir çok liman şehrine sahip bir 

ülkedir. İstanbul , diğer liman şehirlerimize 
göre zengin bir kenttir. İstanbul 'daki ilk özel 
limanı Arkas kurmuştur, daha sonra da 

MSC ile ortaklık kurarak Marport limanını 

yapılandı rdılar. Türkiye 'deki liman 
şehirlerimiz ; İ stanbul , İzmir, Mersin ve 
Gemlik'tir . Karadeniz'de de Samsun limanı 

gelişmektedir. Biliyorsunuz İzmir limanımız 
daha çok ihracata çalışmaktadır. Ayrıca 

Antalya bölgesine, az da olsa MSC hattı ile 
konteyner taşımacılığı yapı lmaktadır. 

Limanlarımızın gelişmiş olması ve 
iskelelerin müsait yapısı sayesinde 

gemilerin açıkta beklememesi , zaman ve 
maliyet konusunda tasarruf sağlamaktadı r. 

Tüketim ve ihtiyaçla birlikte modernizasyon 

Türkiye'yi armatör pazarı açısından cazip 
kılmaktadır. Bir düşünsenize bir geminin 

limanda veya açıkta bir gün fazla 
beklemesi 400.000 USD gibi maliyetlere 

denk gelmektedir. Bu da ciddi bir kayıp 
demektir. 

Limanlarımız gitgide özelleşmekte ve 
bu özelleşmeler ile birlikte de teknolojik 
gelişmelerden faydalanmaktadır. Nakliye 
firmalarının gelişen çağa ayak uydurmaları 
ve teknolojiden faydalanmaları olmazsa 

olmaz noktalardan birisidir. Sürekli zaman 

ile bir yarış içerisinde olduğumuzu 

düşünürsek, bu teknolojik gelişmelerin 
ülkemizdeki lojistik faaliyetlerine çok önemli 

gelişmeler sağladığını unutmamalıyız . 

Bunların yanı sıra , hat sahibi armatörler 
Türkiye'ye gelerek kendi ofislerini açmış 

durumdadırlar. Bunlardan bazıları : Maersk 
(Danimarka), K Line (Amerika) , CMA CGM 
(Fransa), MSC (İtalya) , APL (Amerika) ve 
China Shipping (Çin) 'dir. Önümüzdeki 

dönemde de Norasia Line ve Cosco (Çin 
Devlet Hattı) ' nun da kendi ofislerini 

Türkiye'de göreceğiz . (< 



Geçmişten 
günümüze Ünsped 
1

981 yılında 'Ünsped Beynelminel 
Nakliyat "M. Haluk Ündeğer" 

unvanıyla ithalat ihracat ve gümrük 
i şlemleri konularında hizmet vermeye 

başlamıştır. 

1988 yılında Ünsped Paket Servisi adı 
altında UPS'in Türkiye Yetkili Servis 

Sağlayıcısı olmuştur. 

1997 yılında anonim şirket haline gelip, 

yapılanmasını 2001 yılında ıso 9001 ve 

9002 standartlarına uygun bir hale 

getirerek, 2002 yılı içinde A tipi genel 
antrepo işletmeciliğine başlamıştır. 2002 

8000'i aşkın müşterisine 850 araç ve 1800 

konusunda uzman yetişmiş personel ile 
hizmet vermekte olan Ünsped Group, 
Ünsped Gümrük Müşavirliği firması ile de 

16 gümrük şubesi ve 600'ü aşkın yetişmiş 

personeli ile yaygın ve kaliteli hizmetler 
üretmektedir. 

Nakliye ve lojistik konusunda da iddialı 
olan Ünsped Group toplamda 17.00om2' 

nin üzerinde kapalı depoya sahiptir. 

Ünsped Group, IATA üyesi yetkili hava 
kargo şirketi olarak; en küçük parçalardan, 
komple uçak yüklemesine kadar hava 

yılında çıkarılan bir yasa gereğince gümrük kargo yoluyla eşya taşıma hizmetinin yanı 

müşavirliği firmalarının sıra 200 araçlık kara taşıma 

başka konular ile iştigal Unsped filosuyla uluslararası 
edemeyeceğı taşımacılık yapmaktadır. 

kanunlaşınca , müşavirlik ve Group Deniz nakliyatı konusunda 
nakliyat konuları ile ilgili Şanghay, Rotterdam ve 
firmalarını faaliyet alanlarına göre Ünsped 

Gümrük Müşavirliği ve Ünsped Global 
Lojistik adı altında iki ayrı firma olarak 

ayırmıştır. 2003 yılına kadar kara nakliye 

hizmetlerini forwarder olarak yürütmüştür. 
2003 yılında ise kara nakliye filosunu 

kurup, müşterilerine kendi araçları ile 

hizmet vermeye başlamıştır. 2004 yılından 

bu güne kadar Hadımköy, Kurtköy ve 
Orhanlı 'da depolar açarak, kara nakliye 

filosunu sürekli geliştirerek büyüyen 
Ünsped Şi rketler Grubu, 2006 yılı içerisinde 
bünyesindeki 9 firmayı bir araya getirerek 

Ünsped Group adı altında toplanmıştır. 
Yetkili uluslararası ve ulusal kargo 

servis sağlayıcısı olarak yaklaşık 20 yıldır 
UPS ile işbirliği yapan Ünsped, uluslararası 
arenada kazandığı deneyimini grup 
bünyesindeki tüm şirketlerine yayarak 
faaliyet gösterdiği her konuda üstün ve 
kaliteli hizmetler üretmektedir. Gümrük 
müşavirl iğinden , hızlı hava taşımacılığına , 

freight forwarding 'den dağıtım hizmetlerine 
kadar birçok alanda faaliyet gösteren 
Ünsped Group, Türkiye'nin her ilinde 

faaliyet göstermekte ve 1200 hafif ticari 
aracı aşkın filosu ile yaygın ve hızlı hizmet 

sunmaktadır. 

UPS Yetkili Servis Sağlayıcısı olarak 

Dubai limanları gibi önemli limanlara 
konteyner yüklemelerinden, haftalık grupaj 

servislerine kadar geniş bir yelpazede 
hizmet üretmektedir. 

Ünsped Group, iş konusunda 
yürüttüğü önderlik vasfını , sosyal 

sorumluluk projelerine de yansıtmaya 
çalışmaktadır. Şu ana kadar İstanbul 
Zeytinburnu İlçesi ' nde bir İlköğretim Okulu 

inşa edip Milli Eğitim 'e bağışlamasının yanı 

sıra bir de kapalı Spor ve Kültür Kompleksi 

inşa etmiş bulunmaktadır. Yine Zeytinburnu 
İlçesi ' nde halen inşaatı devam etmekte 

olan Lise Projesi yer almaktadır. (< 

Haluk ÜNDEGER 
Genel Müdür 
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A.Öz ür KARAGÜLLE 
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve 
Lojistik Yüksekokulu Ulaşt ırma ve 
Lojistik Yönetimi Ana Bilim Dalı 

Havayolu-Karayolu 
entegre yolcu 
taşımacılığı 

T
urizm başta olmak üzere, sanayi, 

ticaret gibi ekonomik faaliyetlerdeki 

gelişimin bir sonucu olarak 
taş ımacı lık sektörü her geçen gün 

büyümekte, taşımacılık yöntemleri de buna 
paralel olarak gelişmektedi r. Günümüzde 
hava, kara, deniz ve demir yollarındaki 

köklü şirketler, tek taşıma modu ağırlıklı 
temel yeteneklerini korumakla birlikte, 
sektördeki değişime ayak uydurmak ve 

sayıları gün geçtikçe artan rakiplerine karşı 

rekabet avantajı sağlamak amacıyla 
taşımacılıkta yeni yaklaşım lara 

yönelmektedir. 
Tek modlu taşımacılık faaliyetinde 

bulunan taşımacılık işletmeleri , yeni 
pazarlar yaratmak ya da rekabet sonucu 

düşen pazar paylarını arttırmak amacıyla 
yeni strateji ler geliştirmektedirler. Bu 

konuda havayolu şi rketleri daha önce 

gidilmeyen noktaları şebekelerine dahil 
ederek pazarı genişletmeyi hedeflerken, 
karayolu taşımacılık işletmeleri ise özellikle 
havayolların ı n sağlad ığ ı h ız (zaman) 

faydasına karşı çok sayıda noktaya sefer 
yapabilme özelliklerini kullanarak çözüm 

aramaktadırlar. Yolcu taşımacılık 
sektöründe birbirleriyle rakip olan havayolu 

ve karayolu işletmelerinin rekabet etmek 

yerine işbi rl iğine giderek karşılıklı 

üstünlüklerinden yararlanmaları, böylelikle 

ortaya çıkan hizmetin kalitesinin de 
yükseltilerek topluma daha kaliteli (nitel ve 

nicel olarak) bir taşımacılık hizmetinin 
verilmesi gündeme gelmiştir. Söz konusu 

yaklaşıma göre havayolu ve karayolu yolcu 
taşıma işletmelerinin birbirlerinin müşterisini 

hedef alan değil , birbirlerinin hizmetlerini 

tamamlayıcı faaliyetlere yönelmeleri 

öngörülmektedir. 
Ülkemiz açısından , Avrupa Birliği'ne 

geçiş sürecinde, Avrupa Bi rliği ' nin 

ulaştırma politikalarıyla eşgüdümlü bir 
biçimde kara, hava, deniz ve demiryolu 

taşımacılığ ı arasında daha dengeli bir 
dağılım sağlanması hedeflenmektedir. 

Taş ıma modları arasındaki entegrasyonun 

sağlanması da yine bu kapsamda öncelikli 
hedefler aras ında yer almaktadır. 

Yolcuların , belirli merkezler (ana 
aktarma noktaları) arasında havayolu ile 
taş ı nıp , yerel varış noktalarına (turizm ve 

şehir merkezleri ile yakın iller) karayolu ile 
u laştırılmaları , dönüş güzergahında da yine 

sistem aynı şekilde işletilerek yerel varış 
noktalarından karayolu ile ana aktarma 



noktalarına taşınıp , ana aktarma noktaları 

arasında havayolu ile taşınmaları ile 
gerçekleşecek havayolu - karayolu entegre 
taşımacılığı , taşıyıcı işletmelere sundukları 

hizmetlerin kalite, konfor ve bütünlüğünü 

arttırma imkanı tanımaktadır. 

Hava meydanlarının şehir 
merkezlerinden uzak olmalarının bir 

sonucu olarak hava meydanı - şehir 

merkezi arasında ulaşım faaliyetleri zorlukla 

yapılmaktadır. Bu zorluğun temel nedeni 

birbirleriyle entegre edilmemiş iki farklı 

taşıma madunun seferlerinin birbirine 
uydurulma çabasıdır. Yolcular kimi zaman 
varış limanından gidecekleri yörelere kadar 

olan taşımalarını organize etmek için tüm 
yolculuğu planlamaya ayırdıkları kadar 

zaman harcamaktadırlar. Ayrıca , varış 

limanı ile ulaşılmak istenen merkez 

arasındaki yer bulunabilirliği 
ve varış noktası hakkında 
yeteri kadar bilgi sahibi 
olunamaması ile birlikte fiyat 

değişkenliği de bu tür ulaşım 

faaliyetlerini 
zorlaştırmaktadır. 

Bazı bölgelerde yerel 
yönetimler dönemsel olarak 

düzenli seferlerle havalimanı 

- şehir merkezi arasında 

ulaşımı sağlamaya çalışsa da bu seferlerin 

havayolu kalkış ve varış tarifeleriyle birebir 

uyumlu olmamaları nedeniyle bu tür 
seferler de yolcular için zahmetli 
olmaktadır. Bununla birlikte bazı havayolu 
şirketleri havalimanlarına yakın bölgelere 

seferler düzenlemektedirler. Ancak, giderek 
gelişen yolcu taşımacılığı sektörünün; bu 
uygulamaların da ötesinde büyük ölçekli, 

daha çok sayıda merkeze ve her iki taşıma 

moduna ait işletmelerin yoğun katılımıyla 

oluşan bir entegrasyona gereksinimi 
bulunmaktadır. 

Şebeke ve tarife oluşturma 
aşamasından, rezervasyon sistemlerine, 
filo yönetiminden, ekip planlamaya özellikle 
operasyon günü uygulamalarında 

entegrasyona gidilmesi, bütün bu 
sistemlerin bilişim teknolojilerinden destek 

alınarak etkin ve verimli bir biçimde 

planlanıp, işletilip , kontrol edilmesi ile 

yolcuların rezervasyon ve transfer 
süresince karşılaşacakları hizmet kalitesi ve 
konfor artacak bu da işletmelerin karlılığına 

olumlu olarak yansıyacaktır. 

Ülkemizde deniz ve demiryolu yolcu 
taşımacılığının arzu edilen gelişimi henüz 
sağlayamamış olması , ve özellikle bu 

taşıma modlarına ait terminallerin ülke 

sathına yayılmamış olması gibi nedenlerde 

yolcu taşımacılığında denizyolu ve 
demiryolu taşıma modlarının entegre bir 

taşıma sistemi içine alınması için öncelikle 
havayolu - karayolu entegrasyonu 
sağlanmalı, süreç içerisinde gelişen ve 
hızlanan denizyolu ve demiryolu yolcu 

taşımacılık operasyonları ile de bu taşıma 

modlarının da entegrasyona katılmaları 

hedeflenmelidir. Orta ve uzun 

vadede deniz ve demiryolu 
yolcu taşımacılığındaki 
gelişmeye paralel olarak da 
bu taşıma modlarını da 

içeren entegrasyon modelleri 
gündeme gelecek, yolculara 

daha fazla seçenek, daha 
yüksek hizmet standardı ve 

konfor sunmak söz konusu 

olabilecektir. (< 



Can BA AR 
Proje Hizmetleri Müşteri Temsilcisi 

Schenker Arkas ile 
proje hizmetleri 
Röportaj 

Kubilay ŞAVAK - Eser DURMUŞ 

S
henker Arkas ' ın Proje Hizmetleri 

Müşteri Hizmetleri Temsicisi Can 
Başar ile müşteriyle yapılan işbirliği 

hakkında görüştük . 

Kısaca Schenker Arkas'tan bahsedebilir 
misiniz? 

Shenker, 13 Milyar Euro cirosu olan 

150 ülkede 1500 ofis ve 55.000 çalışanıyla , 

Hava, Deniz ve Kara taşımacılığının yanı 
sıra kapsamlı Lojistik Çözümleri ve Global 
Tedarik Zinciri Yönetimi sunmakta olan 
Dünyanın önde gelen Uluslararası entegre 
lojistik firmalarından bir tanesi. Global 

olarak Deutche Bahn firmasına bağlı. 

Schenker Türkiye'de Arkas ile ortaklığını 
1995 yılında gerçekleştiriyor ve bu 
uluslararası gücünü ulusal anlamda da 
pekiştiriyor. Bugün bizim İstanbul , İzmir, 

Bursa, Mersin, Ankara, Eskişehir, Antalya 
ve Denizli 'de çalışan toplam 350'ye yakın 
personelimiz bulunuyor. Müşteri talepleri 

doğrultusunda her türlü taşıma modunu 

kullanarak kapıdan kapıya taşımaları 

gerçekleştiriyoruz . 

Bir proje taşımasında fonksiyonlarınız ve 
hizmet boyutlarınız nelerdir? 

Burada ilk önce proje taşımacılığı nedir 

ondan bahsedelim. Proje taşımacılığı her 
türlü ağır ve gabari dışı malzemenin, özel 

ekipman ve araçlar ile, gerektiğinde farklı 

taşıma modlarının kombinasyonunu 
kullanarak, bir noktadan belli bir noktaya 

taşınması ve bu taşıma için gerekli 

organizasyonun yapılmasıdır. Taşıma 

organizasyonunun tamamını , proje 

kapsamında bütün bir hizmet olarak 

sunuyoruz. Ayrıca özel ekipman ya da araç 
gerektirmese de, uzun vadeli taşıma 

anlaşmaları ile yapılan yüklemeler de proje 
taşımacılığı kapsamındadır. Sunduğumuz 

hizmetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz . 

- Özel ihtisas ve araçlar gerektiren ağır 

ve gabari dışı malzemelerin yükleme, 

boşaltma, yurtiçi ve yurtdışı nakliyesi . 
- Fabrika, santral , baraj, 

telekomünikasyon tesisleri gibi her türlü 

inşaat için gerekli araç ve malzemelerin 
taşınması. Şantiye içinde belirlenen yere 
yükün yerleştirilmesi ve montajı. 

- Kombine taşımacılık ile kapıdan 
kapıya proje taşımaları . 

- Komple fabrika taşıma ları. 

- Maliyet tahminleri. 
- Yol analizleri , güzergah belirleme ve 

güzergahın proje taşımasına uygun hale 
getirilmesi. 

- Gemi, barge, özel uçak, demiryolu ve 
kara yolu ile taşıma hizmetleri. 

- Lashing, Securing ve Survey hizmetleri. 

- Açık / Kuru yük taşımaları . 

- Vinç hizmetleri . 

Şirketimizde , yukarıdaki hizmetler ve 
proje taşımacılığı konusunda tecrübeli ve 

eğitimli bir ekip bulunuyor. Proje 
Departmanını oluşturan bu ekip sürekli yeni 
güzergahlar ve yeni taşıma seçenekleri 

konusunda kendini gelişti rmekte ve 
güncelleştirmekte . Bu sayede 

müşterilerimize taşıma süreleri ve 
maliyetleri konusunda en uygun 
seçenekleri sunmak ve en iyi hizmeti 



vermek mümkün oluyor. 

Özet olarak, müşterilerimiz için, ebat ve 

ağırlığı farketmeksizin her türlü malzemenin 
taşımasını , dünya çapındaki 1500 ofislik 

geniş ağımızla tüm dünyada 
gerçekleştirebiliyoruz . Biz bu hizmeti 
verirken müşterilerimiz sadece bizimle 

irtibatta olarak tüm organizasyonu tek 
elden kontrol etme şansına sahip oluyor. 

Yani kapıdan kapıya taşıma sırasında her 

bir seNis sağlayıcı ile müşterilerimiz yerine 

biz muhattap oluyoruz ve tüm taşıma 
organizasyonunun koordinasyon ve 

kontrolünü biz gerçekleştiriyoruz . Bu da 

müşterilerimize kendi faaliyet alanları 
üzerine yoğunlaşmalarını, nakliye ve lojistik 

konusunda zaman ve maliyet tasarrufu 

sağlamalarına olanak sağlıyor. 

Proje taşıması esnasında müşteriyle 
yaptığınız işbirliğinden kısaca bahseder 
misiniz? 

Müşteriylerimizle yaptığımız en önemli 
işbirliği , taşınması planlanan malzemelerin 
detayları konusunda oluyor. Bunun sebebi , 
taşımanın planlamasını tamamen 

malzemenin özelliklerine istinaden 
gerçekleştiriyor olmamız . Yani malzemenin 

ne şekilde ve hangi yollarla taşınacağına 

ebat ve ağırlık bilgilerine göre karar 
veriyoruz. Deniz aşırı taşınacak malzemeler 

için liman tercihi çoğunlukla malzemeye 

göre yapılıyor. 

Ebatlarından dolayı her malzemeyi 
karayolu ile dilediğiniz yere 
taşıyamıyorsunuz. Yükseklikten dolayı bazı 

köprülerden, genişlikten dolayı da otoyol 

gişeleri gibi yerlerden geçiş mümkün 
olmayabiliyor. Böyle durumlarda iki 

seçeneğiniz var. Ya by-pass yolu ile 
kendinize yeni geçiş yolları yaratmak -ki 

bunun için özel izinler almak ve ciddi 
maliyetlere katlanmak gerekiyor - , ya da 

farklı güzergahları kullanmak veya taşıma 

şeklini değiştirmek gerekiyor. Bu 

seçeneklerin karşılaştırmalarını 
müşterilerimiz ile birlikte yaparak avantajlı 
olacak seçeneğe karar veriyoruz. 

Özellikle işbi rl iği içinde bulunmamız 
gereken bir diğer önemli konu da 

taşımanın ne zaman gerçekleşeceği. 
Önemli olmasının başlıca sebebi , 
taşımanın yapılacağı zamanda gerekli özel 
ekipmanın tedarik edilebilir olmasıdır. 

Geçmişte yapmış olduğunuz proje taşı
malarından bir örnek sunabilir misiniz? 

Geçmişte yapmış olduğumuz proje 
taşımasına enerji sektörünün lider 

firmalarından bir tanesi için Amerika-Los 
Angeles'tan Gebze'ye tamir amaçlı gelen 
ve Amerika-Las Vegas'a geri gönderilen 

205 tonluk bir adet trafo taşımasını örnek 

olarak verebiliriz. 
Bu taşımayı Schenker Houston Proje 

departmanı ile birlikte organize ettik. 205 

tonluk trafo önce Los Angeles'taki 
fabrikadan alınıp, özel bir low-bed araç ile 

demiryolu istasyonuna taşındı. Daha sonra 
yine özel bir vagon üzerine yüklenerek 
Houston limanına sevk edildi. Houston 

limanında vinçli bir heavy lifler açık yük 
gemisine yüklendi ve Derince limanına 

getirildi. Proje departmanı olarak, Derince 

limanında trafonun gemiden araçlara 

yüklenmesi ve Gebze fabrikaya özel 

hidrolik low-bed ile sevk edilmesi 

gerçekleştirildi. 

Aynı trafo, yaklaşık 1 ,5 ay sonra tamir 
edilmesinin ardından , gelişinde kullanılan 

taşıma modları ile Amerika-Las Vegas'a 
sevk edildi. Aynı zamanda Las Vegas'ta 
araç üzerinden indirilerek fabrikaya teslim 

edildi. 

Bu sevkiyatın her aşamasında 

tedarikçiler, müşteri ve ilgili Schenker ofisi 
ile koordineli bir şekilde çalışılmış ve her iki 

sevkiyat da problemsiz bir şekilde 
tamamlanmıştır. 

Trafo taşıması örneğinde olduğu gibi 

proje taşımacılığında tek bir modu 
kullanarak bazen bir malzemeyi başka bir 
yere taşıyamıyorsunuz yada kombine 
taşımacıl ık yapıp maliyetleri 

düşürebiliyorsunuz. Verebileceğimiz bir 

başka örnek de düzenli olarak yaptığımız 

Almanya-Türkiye iş makinaları taşımalarıdır. 

Almanya'dan bu makineleri lowbed 
araçların üzerine yükleyip direkt İstanbul 'a , 

Bursa'ya, Kayseri 'ye kadar getirebiliriz. 
Ancak Almanya' dan Türkiye'ye gelene 

kadar geçtiği her ülkeden özel yol izni 
alınması gerekiyor, bu izinleri bir takım 

maliyetleri ve izinlerin çıkması için 
beklenmesi gereken belirli süreler var. Bu 

ek maliyetleri ve uzun transit süreleri 
düşürmek için farklı taşıma modları 
kullanabiliyoruz. 

Makinaları low-bed araçlar ile ltalya'ya 
sevk ediyoruz. İtalya'da makinaları 
araçlardan indirip Ro-Ro gemilerine 
yükleyerek İstanbul 'a taşıyoruz . Buradan 

da yurtiçine yine low-bed araç ile iç 

nakliyesini gerçekleştiriyoruz . Bu şekilde 

müşterilerimize hem maliyet, hem de 

transit süre açısından çok daha uygun 

alternatifler sunabiliyoruz. 

İnşaat firmaları dışında proje bazlı 
taşıma talep eden sektörler ve kuruluşlar 
nelerdir? 

İnşaat firmaları dışında proje bazlı 

taşıma talep eden en önemli sektörlerden 

biri de enerji sektörüdür. Çünkü enerji 

sektöründe de büyük ebatlarda ve 

ağırlıklarda yüklerin taşınması 
yapılmaktadır. Aslında bir çok sektör birbiri 

ile bağlantılı olduğu için hemen hemen her 
sektör için proje taşıması talepleri alıyoruz . 

Ancak proje taşımalarının en çok talep 
edi ldiği sektörler; inşaat, enerji , iş ve sanayi 
makinaları ve yat sanayi olarak 
örneklendirilebilir. (< 



Dış ticaret lojistiği 
Röportaj işleme izin belgeleri , ithal ve ihraç ön izin 
1 Meltem BİRİNCİ - Funda KARABACAK kontrol belgeleri , kota gibi belge ve 

S
olmaz Gümrük Müşavirliği ' nin Genel 
Müdür Yardımcı Bekir Odabaşı , 

"Solmaz, kendi geliştirdiği bilgisayar 

yazılımı olan Atlantis programıyla dış 
ticaretin lojistiğini tamamen elektronik 

ortamda gerçekleştirmeyi hedeflemiş ve 
programın uygulanmaya başlanmasıyla da 

hedeflenen başarıya ulaşmışt ı r." 

Kısaca Solmaz hakkında bilgi alabilir 
miyiz? 

Solmaz; dış ticaret 

müsaadelerin projelendirilmesi , belgelerin 

alınması , işlemler tamamlandığında 

belgelerin kapatılması ve raporlanması , 

yine bünyesinde oluşturulan Gümrük Tarife 

İstatistik Pozisyonu (GTİP) servisi ile 

çalıştığı şirketlerin dış ticaret konusu tüm 

eşyaları incelenmekte ve GTİP ' leri tespit 
edilerek raporlanmaktadır. 

Solmaz Grup bünyesinde bulunan 

uluslararası nakliye şirket i uzun yıllardır 
sürdürdüğü faaliyetini 1988 yılından bu 

yana resmi IATA acente unvanı ile 

uluslararası taşımacılık 

sektöründeki faal iyetlerine 
1977 yılında gümrük 
müşavirliği hizmeti ile 

başlamıştır. Bugün 14 
şirketindeki 1 .250 kişilik 

uzman personeli ile " dış 

ticaretin loj i stiği " dediğimiz 

siparişten teslime kadar 
süren hizmetlerin bütününü 

sunmaktadır. 

s 
alanında freight forwarder 

olarak sürdürmekte, 1996 

yılından beri de dış ticaret 
hizmetlerimizin bir servisi 
olarak görev yapmaktadır. 

Kısa sürede uluslararası 

acente ağını genişleterek 

5 O L M AZ ülkelerin en iyi gümrük 
müşaviri ve nakliyecilerini 

bünyesinde barındıran United Shipping 
Solmaz bünyesindeki projelendirme ve Association ' ın Türkiye temsilcisi olmuştur. 

belgelendirme servisiyle yerli yabancı Ülkemizin yoğun dış ticaret i lişkisi içinde 

sermaye yatırımları , dahilde ve hariçte olduğu ülkelerde hızlı ve güvenli hizmet 

vermek için oluşturduğu özel temsilcilikler 

"'!!': :--. ~ .. --;:· :- " özellikle AB ülkelerinde yoğunluk 

Solmaz Gümrük Müşavi rl iği A.Ş . 

Genel Müdür Yardımcısı 

kazanmıştır. Kuruluşumuz dünya çapındaki 

ortaklık ağı ile 65 ülke ve 189 noktada her 
türlü taşımacılık , depolama, elleçleme ve 

gümrükleme hizmetleri ile Solmaz ' ın kaliteli 

hizmet anlayışı ve uyguladığı Tedarik Zinciri 
Yönetimi 'ni tamamlayan bir üyesidir. 

Sigortacılık konusunda da uzun 
yıllardan beri faaliyet gösteren 
acenteliğimiz halen deneyimlerini AXA 

OYAK ve EUREKO Sigorta şirketleri nin 

gücüyle birleştirerek hizmet vermektedir. 
Solmaz'ı n " sınırsız dış ticaret hizmeti " ilkesi 

gereğ i ithalat. ihracat ve transit 
i şlemlerinde en uygun nakliyat sigortalarını 

sağlayan acentel iğimiz aynı zamanda 
danışmanlığını yaptığımız yatır ı mların 

i nşaat ve montaj sigortalarından 
başlayarak tüm branşlarda hizmet 
vermektedir. 

Solmaz, depolama hizmetleriyle ilgili 

olarak. uzun araştırmalardan sonra 



havaalanlarında antrepo işletmesi 
çalışmalarına başlamış , bu kapsamda 

Lufthansa ile işbirliği gerçekleştirmiştir. Bu 
işbirliği içinde AHL gümrüğüne bağlı 

olarak Lufthansa ' nın getirdiği ithalat yükleri 

İkitelli 'deki gümrüklü antrepoya konveyör 

bandı üzerinde barkod sistemi kullanılarak 

antrepoya alınmakta böylece eşyanın çıkışı 
esnasında gereksiz zaman kayıpları 

önlenmektedir. İşlemi biten eşyalar ya o 
anda ya da üst katta oluşturulan 5.000 

metrekarelik lojistik depoda bekletilip 
istenildiği zaman göndermektedir. Ayrıca 

aynı yerdeki tır ve konteyner taşımacılığı 
antreposu, bir kısmı Halkalı Gümrüğüne bir 

kısmı da Halkalı Tekstil İhtisas Gümrüğüne 

bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 

İ stanbul 'da İkitelli 'de 18.600, 
Hadımköy'de 21 .600 ve 

Büyükçekmece'de 5.200 metrekare, 
İzmir 'de 17.200 metrekare, Ankara'da 

9.000 metrekare olmak üzere Adana 
Bölgesi ile birlikte toplam 66.950 
metrekarelik alanda gümrüklü ve 

gümrüksüz antrepo ve depo hizmetleri 

sunmaktadır. İstanbul ve İzmir'de üç farklı 
bölgede 105.000 metrekarelik alanda 
antrepo yatırımlarını sürdürmektedir. 

Halen sektöründe Türkiye'nin en çok 

işlem yapan ve en yaygın kurumu 

durumunda bulunan Solmaz, gümrükleme 
işlemlerinde , 1996 yılından itibaren TSE 
ISO 9002 belgeli olarak çalışmalarını 
sürdürmektedir. Toplam kalite çalışmaları 

%0,03 hata paylı çalışma standardı 

sağlamıştır. Sahibi olduğumuz 
www.turkgumruksistemi.com sitesi , 

Türkiye Cumhuriyeti resmi gazetesi günlük 
takip edilerek, dış ticarete ait mevzuatla 
beslenmekte ve bu hız minimum maliyetle 
güven vermektedir. Müşteri temsilciliği 

esası üzerine kurulu bir dizayn içinde 

yapılan çalışmalar kendi içinde nakliyeye 

bağlı olarak kara, deniz, havayolu 
sevkiyatlarına göre ayrımlar içermekte, 

günlük takip ve netice esas olmaktadır. 
Mevzuatı günlük takip ederek 

yaşamaktan kaynaklanan birikim ve 

konularında uzman teknik elemanlar ile Dış 
Ticaret Mevzuatı Danışmanlığ ı da 

yapılmakta ve bu konuda sektöre de 
öncülük edilmektedir. 

Sonuç olarak belirtmem gerekir ise; 

Bir dış ticaret lojistik kuruluşu olarak, 

sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil , 

Avrupa Birliği ülkelerinde de gümrük 
müşavirliği dahil tüm dış ticaret hizmetlerini 

vermekte olan SOLMAZ, başlangıç ve bitiş 

ülkelerinde aynı standart ve güven 

içerisinde hizmet sunmayı amaç edinmiştir. 

Solmaz Gümrük Müşavirliği olarak, 
Gümrükleme alanında kendini ispat 
etmiş bir firma olarak, başarınızı nelere 
bağlıyorsunuz? 

Bu soruya verilecek en güzel yanıt 
şirketimizin otuz yıldır tavizsiz olarak 
uyguladığı çalışma prensipleridir. 

Bu prensiplerden en önemlisi , 

yaptığımız işi önemsememiz ve değer 
katmamızdır. Bunun doğal sonucu olarak, 
öncelikle yaptığımız işe yatırım yaparak, 
işimizi en iyi , en sağlıklı ve de en süratli 

yapabilmek için gerekli bulunan teknik 
donanımı hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan 

sağlamakta ve güncellemekteyiz. Yapılan 

bu teknik yatırımların yanında , yürütülen 

işin "Hizmet" olduğunun bilinciyle, bu 

hizmeti üretecek olan personele de ciddi 
önem vermekteyiz. Tecrübeli ve işin in 

uzmanı elemanları bünyemizde 

bulundurmanın yanında bünyemizde 
bulunan tüm elemanlarımızı , düzenli olarak 

yapmış olduğumuz hizmet içi eğitim 

programlarıyla sürekli eğiterek , işin sağlıklı 

ve bilinçli yürütülmesini sağlıyoruz . 

Diğer önemli bir prensip de içinde 

bulunduğumuz sektörü önemsememizdir. 

Bu doğrultuda , sektörümüzün, dayanışma 

bilinci içerisinde daha etkin olması , daha 
verimli çalışması ve kamu kurumu 

niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde 

örgütlenerek daha güçlü bir şekilde 

geleceğe taşınması amaçlarıyla çeşitli sivil 
toplum kuruluşları nezdinde girişimlerde 
bulunulmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak belirtmem gereken 
diğer bir prensibimiz de müşterilerimizi 

önemsememizdir. Yürütmüş olduğumuz 
müşteri memnuniyeti odaklı hizmet 

anlayışıyla , müşterilerimizin , sunduğumuz 

hizmetle ilgili olarak gereksinim duyacağı 

her alanda SOLMAZ ' ı yanı başlarında 

hissetmelerini sağlamak ve mevcut 

sorunların giderilmesinde çözüm ortağı 
olarak aktif destek sağlamaktır. 

Kendinize mahsus 3. versiyon 
yazılımınız ile interaktif gümrükçülük 
hizmeti sunuyorsunuz bu programınızla 
ilgili bilgi alabilir miyiz? 

Solmaz Gümrük Müşavirliği 
müşterilerine sağlıklı, güvenilir ve süratli 
hizmet sunabilme temel prensipleri 

ışığında , teknolojik gelişmeleri yakından 
takip edip, bu gelişmeleri müşterilerinin 
hizmetine sunmaktadır. 

Nitekim bu çerçevede, kendi 

geliştirdiğ i bilgisayar yazılımı olan Atlantis 
programıyla dış ticaretin lojistiğini 
tamamen elektronik ortamda 

gerçekleştirmeyi hedeflemiş ve programın 



söyleşi 

uygulanmaya başlanmasıyla da 
hedeflenen başarıya ulaşmıştır. 

Bu program, beyanname yazılımının 

ötesinde raporlama yapabilen , stok 

takiplerini oluşturabilen , düşümlü 

evrakların düşüm takiplerini yapabilen ve 

gümrük-solmaz-müşteri arasında 

elektronik bağ kurabilen bir programdı r. 

Gümrük idarelerinin modernize 
olmasıyla birlikte Solmaz, "EDI" projesi için 
1998 yılında Gümrük Müsteşarlığı 
tarafından pilot şirket seçilmiştir. O tarihten 

bu yana da tüm beyannamelerini "EDI" ile 
tescil etmektedir. 

Bunun dışında, gümrükleme işlem 

takibinin kolaylaştırılması amacıyla firmalar 

açısından otomasyonu elektronik ortama 
taşımak ve bunun sonucunda 
gümrükleme işlemlerinin şeffaflaştırılmasını 

amaçlayan İnteraktif Projesi sayesinde 
2000 Yılı İnterpro Bilişim Ödülüne layık 
görülmüştür. 

Müşterilerimiz İnteraktif Gümrükçülük 

uygulaması ile sipariş/iş-emri verebilmekte, 
düşüm gerektiren evraklarının takibini 
yapabilmekte, emirlerinin süreçlerini çok 
detaylı bir şekilde izleyebilmekte, 5 yıl 

süreyle saklanan elektronik arşivlerine 
ulaşabilmektedirler. 

Aynı şekilde , E-Birlik Projesi 
kapsamında İhracatçılar Birliği ile 

otomasyon ağını kuran Solmaz, 31 .1 .2005 

tarihinden beri uygulanan tekstil 

ürünlerinde kayıt belgesi uygulaması ile 

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar 

Birliği ile xml ortamında ofisten kayıt alan 

ilk kurum olmuştur. 

Atlantis programı sayesinde siparişten 

dağıtıma kadar dış ticaretin işlem 
aşamaları software ortamında 

gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle çok 
kalemli işlemlerde beyanname yazılımı 
uzun bir zaman almaktayken yurt dışından 
gelen sipariş bilgileri sayesinde 

beyanname oluşturmak , sadece 

dakikalarla sınırlı kalmaktadır. Ayrıca birçok 

düşümlü evrakın kullanımı ile 
oluşturulabilecek beyannamelerde, 
kullanılan evrakların tek tek düşümleri 

yapılarak düşüm raporu verebilmektedir. 
Tamamen software ortamında daha 

önce ithali yapılmış ürünlerin el terminalleri 

yardımıyla barkodlarının okunması halinde, 
hangi beyannamelerle ithal edildiği 
bulunabilmekte ve yine çok kaleml i 

beyannamelerin mahrece iade 

işlemlerinde büyük kolaylıklar 

sağlanmaktadır. 

Bu programın en önemli yanlarından 
biri de işleme başlanıldığı andan itibaren, 
yürütülen iş lemlerin seyir ve sıhhatinin 

"online" olarak takip edilebilmesine olanak 

tanıyarak , işlemlerin tamamen kontrol 

altında yürütülmesini sağlıyor olmasıdır. 

Solmaz; Atlantis programının yanında , 

teknolojiye ve bilgiye verdiği önemin bir 

göstergesi olarak, dış ticaret işlemlerinde 
yol gösterici nitelikte bir partal hazırlama 

ihtiyacı duymuştur. Bu ihtiyaçtan hareketle, 
dış ticaret mevzuatını yakından takip eden, 

bilgi ve deneyimlerini çevresiyle sürekli 
paylaşan bir kurum olarak, bu bilgileri 

elektronik ortama taşımıştır. 

Bu amaçla uygulamaya konulan Türk 

Gümrük Sistemi ile kelime bazında arama 
yaparak eşyanın tarifesine, vergi oranlarına 
ve yayımlanmış ilgili tüm mevzuata anında 

ulaşmanız mümkündür. Ayrıca GTİP' i 
bilinen bir eşyanın da vergi oranı ve güncel 
mevzuatına bu şekilde ulaşılabilmektedir. 

Bu sayede e-İş kapsamında özel 

projeler gerçekleştirmekte ; başta otomotiv, 
tekstil ve tütün sektörleri olmak üzere 
çeşitli sektörlere özel çözümler 

üretmektedir. 

Sektörün gidişatını nasıl değerlendiriy
orsunuz, ileriye dönük planlarınız nel
erdir? 

Gümrük müşavirliği mes leği, 

günümüzde dış ticaret sektörü ile ilgili 

olarak faaliyet gösteren Türkiye'nin en 

önemli hizmet sektörlerinden biri haline 
gelmiş olup, bugün itibariyle ülkemizde dış 

ticaret faaliyetinde bulunan yaklaşık olarak 
50 bin ithalat şirketi ile 30 bin ihracat 
şirketinin çok büyük bir bölümünün 
gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla 

takip edip sonuçlandırarak , dış ticaret 

sektörüne hizmet veren gümrük 
müşavirleri, dış ticaret firmaları ile 
gümrükler arasında köprü niteliğinde aktif 
olarak faaliyette bulunmaktadırlar. 

Türkiye genelinde yaklaşık rakamlarla 

2.300 gümrük müşavi ri ile 5.000 gümrük 

müşavir yardımcısı olmak üzere toplam 
7.300 kişi karneli olarak, dış ticaret 
sektöründe faaliyet gösteren firmalar adına 
gümrük işlemlerini takip edip 

sonuçlandırmaktadır. 

Mesleğin gereklerini yerine getirmeyen 
gümrük müşavirlerinin sektörden 



ayıklanarak gümrük müşavirliği 

hizmetlerinin daha sağlıklı, kaliteli ve 

mevzuata uygun gerçekleştirilebileceği 
düşünülmektedir. Diğer taraftan, haksız 
rekabetin önlenmesi ve mesleğin belirli 

standartlara ulaşabilmesi için, ilgili 

mevzuat hükümlerinin tam ve doğru olarak 

uygulanıp uygulanmadığı hususlarının 

denetiminin mutlak olarak yapılması 

gerekmektedir. Bu denetim, Gümrük 
Müsteşarlığı 'nın görevlerinden birisi 
olmakla ve yerine getirilmeye çalışılmakla 

birlikte, bu konuda mesleği yürütenlerin de 
gereken çabayı göstermeleri ve kendi 
içlerinde dernekleri vasıtasıyla bir denetim 
sağlamaları mesleğin geleceği için 

gereklidir. SOLMAZ olarak, sektörümüzün 

mevcut sıkıntılarının bir an önce 
giderilebilmesi amacıyla , 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu'nun Geçici 6'ncı 

maddesinde de hedef olarak önümüze 

konulan kamu kurumu nit~liğinde meslek 
kuruluşu şeklinde örgütlenmenin 
vakit geçirilmeksizin hayata 

geçirilmesinin önemine 
i nanmaktayız . 

Gümrüklerin gelişimini nasıl bu
luyorsunuz? Gelişimi 

konusunda önerileriniz nelerdir? 
Türk gümrükleri , özellikle 

teknik altyapıda ciddi değişim 

yaşamıştır. Bu doğrultuda ülke 

bazında gerçekleştirilen gümrük 

işlemlerinin nerdeyse tamamına yakını 
bilgisayar ortamında gerçekleştirilmekte , 

gümrük beyannameleri bilgisayar 
ortamında, gümrük idarelerine gidilmeden, 

EDI marifetiyle tescil edilebilmektedir. 
Bu arada, işlevlerini yitirmiş gümrük 

idareleri kapatılarak veya birleşti rerek , 

kimyahane, tır parkı , ambarları , eğitim ve 

sosyal tesisleriyle donanımlı , işlevi yüksek 

yeni idari yapıların oluşturulması 
çalışmaları hızlanmış , gümrük idarelerinde 

yüksekokul mezunu uzman personel 
istihdam edilmeye başlanılmış ve gümrük 
mevzuatımızda da bu gelişmeler ışığında , 

ciddi değişiklikler hayata geçirilmiştir. 

Beklentimiz bu olumlu gelişmelerin hız 

kesmeden devam etmesi ve içerisinde 

bulunduğumuz AB'ye entegrasyon 
sürecinde, bu sürecin biran önce 
tamamlanması yolundaki kararlılığın 
sürdürülerek, gerekli tedbirlerin zamanında 

alınmasına devam olunmasıdır. 

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojis
tik öğrencilerine , sektör ve gümrükle
meyle ilgili önerileriniz nelerdir? 

Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi, 

gümrük müşavirliği sektöründe de yüksek 
okul mezunu, nitelikli ve kalifiye elemanlara 
ciddi ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle de 

üniversitelerin ilgili gerek dört yıllık gerekse 
iki yıllık bölümlerinden mezun arkadaşların, 
sektörün yarınlara taşınmasında hayati 
etkisi olacağını düşünmekteyim. Bu 
nedenle, İstanbu l Üniversitesi Ulaştırma ve 

Lojistik öğrencisi tüm arkadaşlarıma , 

öncelikle tercihlerinin çok isabetli olduğunu 

belirtmek isterim. Belirtmek istediğim diğer 
bir konu da sadece okullarında kendilerine 

öğretilmeye çalışılan bilgiler ile yetinmeyip, 
konuyla ilgili ciddi araştırma ve inceleme 

yapmaları. Sektörde yürütülmekte olan 
işlemlerin, nasıl ve niçin yapıldığının 

dayanak ve gereklilikleriyle birlikte 
ele alınması ve mevcut 

uygulamanın nasıl daha 
iyileştirilebileceği konusunda da 

sürekli bir arayış içerisinde 

bulunması çok önemlidir. Tabi ki 
bu konuda olmaz ise olmaz olan 

bir an önce işin mutfağına girip, 
katkılarını , yorulmadan, yılmadan 
ve usanmadan ortaya 
koymalarıdır. (< 



Utikad Başkan Yardımcısı 

Uluslararası nakliye 
sektöründeki 
dernekler 
B

aşka sektör ve alanlara göre Türkiye 

bu dernek konusunda bayağı 

ileridir. Aynı gibi gözükmelerine 

karşın , her biri farklı işlevlerde birçok 
dernek faaliyettedir. Ana dernekleri işlevleri 

olarak ele aldığım ızda bunlar üç tanedir: 
1 . UTIKAD Uluslararası Taşımacılık ve 

Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğ i 
2. UNO Uluslararası Nakliyeciler 

Derneği 

3. RO-DER RO-RO Gemi İ şletmecileri 

ve Kombine Taşımacılar Derneği 

Bu birincil diyebileceğim derneklerin 

hemen arkasından 

4. Vapur Donatanları ve Acenteleri 
Derneği 

5. DTD Demiryolu Taşımac ı ları Derneği 

6. OSD Otomotiv Sanayi Derneği 
7. UNKODER Uluslararası Nakliye ve 

Organizatörler Derneği 
8. LODER Lojistik Derneği 

9. ADANA Nakliyeciler Derneği 
1 O. ANKARA Ambar İşletmecileri 

Derneği 

11 . ANKARA Nakliyeciler Derneği 

12. BOYKOP Derneği 
13. BURSA Nakliye Kom i syoncuları 

Derneği 

14. GAZİANTEP Komple Nakliyeciler 

Derneği 

15. GAZİANTEP Nakliyeciler Odası 

16. İKNADER (İSTANBUL Kocaeli 
Nakliyeciler Ve Nakliye Komisyoncuları 

Derneği) 

17. İZMİR Kara Nakliyeciler Sitesi 

18. İZMİR Nakliyeciler Kooperatifi 
19. KAYSERİ Nakliyeciler Derneği 

20. MERSİN Nakliyeciler Derneğ i 
21 . PAYAS Nakliyeciler Derneği 

22. TÜM-NAK (Tüm Nakliyeciler 

Derneği) 

23. UTODER (Uluslararası Taşıma 
Organizatörleri Derneği) 

ve bir çok daha başka dernek ve 
kooperatif yer almaktadır. 

Bu kadar sayıda dernek olması 

beklentilerin çok olmasındandır. Çok sayıda 
aile Türkiye'de bu sektörden geçimini direkt 

ve dolaylı olarak temin etmektedir. Devlet 
de sektörün yanında değildir. Ulaştırma 

Bakanlığı kamuoyuna sektör sıkıntılarının 
halli için faaliyette bulunur gözükmesine 

karşın , sektörde faaliyette bulunanlara harç 
adı altında yüksek paralar ödeme, 
çalışmaları zorlaştırma gibi yasal engellerle 

faaliyettedir. 
Utikad Derneğini neden başa aldım? 

FIATA ve Clecat üyesi olması dışında Türk 

Ticaret Kanunun da Taşıma İşleri 
Komisyoncusu olarak tanımlanan bir işi 
yapmaktadırlar. Bu derneğin 359 üyesi 

şirket hava, kara ve deniz modlarında 

uluslararası taşıma alanında global 

faal iyette bulunmaktadırlar. 

UND'yi ele aldığımızda IRU ve FIATA 
üyesi olmasına karşın esas iş levi 

uluslararası kara nakliyesidir. Roder derneği 
ise UND'den ayrılanların kurmuş olduğu bir 
dernektir. Yugoslavya'daki Balkan 
savaşında yolların tehlikeli hal alıp ulaşım ı n 



aksaması karşısında bir araya gelen UNO 
üyesi şirketlerin Ro-Ro tipi gemilerle 

kamyonlarını Avrupa'ya tehlikesizce 
iletmeleri bu oluşumu hazırlamıştır. UND'de 

Başkanlık değişimi sonrası da sektör 

duayenimiz Sayın Saffet Ulusoy Bey'i takip 

ederek Roder'i oluşturmuşlardır. 

UTIKAD her üç modda ve lojistik 

alanda en yoğun faaliyette bulunanların 
derneğidir. Hava ve deniz için yoğun 
faaliyetler aynen kamyoncular için de 

yapılmaktadır. Faaliyetleri içinde eğitim çok 
önemli bir yer tutmaktadır. Çeşitli sektör 

kitapları , Üniversite' de görev yapan 
danışmanımız ve üye firmalarımızın 
katkılarıyla hazırlanmaktadır. Dünyada 

birçok önemli forwarder, Birleşmiş Milletler 

ve Milletlerarası Ticaret Odası tarafından da 

kabul görmekte olan FIATA üyesidirler. Bu 

global merkezimizin Karayolu komite 
başkanlığını halen ve iki yıla yakın bir 

süredir Sayın Kosta SANDALCI başkanımız 
yürütmektedir. Bu dünya çapında önemli 

bir gelişmedir. Onun bu faaliyeti esnasında 

ve yönetim kurulundaki diğer üyelerin tüm 

yurt dışı temaslarında kamyonlarımızın kota 

dertleri daima gündeme getirilip çareler 
bulunmaya çalışılmıştır. Üyelerimiz yabancı 

kamyon kullanmaları mümkünken bu 
şekilde Türk kamyonlarının önünü açma 

giriş i mlerine rağmen UNO üyeleri 

tarafından pek sevilmezler. Bunun son 
örneği de UND'nin başlattığı vizesiz ve 

kotasız geçişler için yapılan 

çalışmalarda sektörü 

kucaklayacağı yerde 
UTIKAD ' ı ve Roder'i ihmal 
etmektedir. 

Clecat Avrupa Birliği 

nezdinde kurulmuş bulunan 
küçük bir FIATA' dır. 

UTIKAD'da Clecat'ın halen 

oy vermeyen bir üyesidir. Ne 

zaman Türkiye AB'ye üye 
olacak, o zaman biz de oy 
veren tam üye konumuna 

geçebileceğiz. Ama şu 
sırada bile AB toplantılarına 
taşınacak nakliye sorunlarına ilişkin konuları 

CLECAT vasıtasıyla iletebilmekteyiz. 
UNO Derneği son 6 - 7 senedir 

kamyonculukla yetinmeyip işlevleri arttırma 

gayretleri içindedir. Bazıları İstanbul 
Üniversitesinde olduğu şekilde eğitim 

destekleri gibi faydalı olan bu girişimlerin , 

bir kısmı da statülerini değiştirmek 
şeklindedir. Bu konuda da en önemli 

hedefleri kendilerini lojistikçi statüsüne 

sokabilmektir. Bu çalışmalarda maalesef 

bakanlığımız da tam konuyu çözebilecek 
bir girişim içinde olamamıştır. Kara yolu 
yönetmeliği birçok değişiklik sonrası bile 

halen sektörü kapsayan ve önünü açan bir 
yasal düzenleme getirememiştir. 

Devlet'te yukarıda belirttiğim gibi 

sektöre uzak durmaktadır. Tarihe geri 
döndüğümüzde eskiden yapılan hataların 

devamlı tekrar edilmekte olduğunu 
görürüz. Türkiye, denize kıyısı olmayan bir 
ülkenin, yani İsviçre 'den Medeni ve Borçlar 
Kanunu'nu almış ve arkasından ancak 

1957'de Türk Ticaret Kanunu'nu getirerek 
deniz işlerindeki yasal ortamı 

hazırlayabilmiştir. Şimdi de kamyon 
nakliyesindeki yasal sıkıntılar birçok dernek 
ve kooperatifin kurulmasında ana neden 
olmaktadır. 

UTIKAD üyelerinin farkını kısaca 

vurgulamak için sizlerle şunu paylaşmak 
istiyorum. Ben bir forwarder olarak yükünü 
taşıdığım kişinin hak ve menfaatlerini 
korumak durumundayım . Bir vapur 
acentası, bir kamyon şirketi için direkt 

kendilerine gelen müşteriden önce armatör 
veya kamyonu gelir. Biz forwarderler için 
ise bunlar araçtır. Sahibi olmadığımız ancak 

devamlı sektörde 
olduğumuz için yüke en 

uygun şartlarla taşımayı 
yapabilecek olan aracın 
seçimini , müşterimiz için 

alternatifler sunarak yaparız. 
Bu metodumuzla fiyat 

kırdırdığımız ve gerçekten 
müşteri haklarını 

koruduğumuz için UTIKAD 

üyelerinin global rekabette 
memlekete katkısı büyüktür, 
ancak sektördeki araç 

sahipleri açısından 
sevimsizdir. Benim 

görüşüme göre taşıma hizmet sektörü 

içinde, nakliyenin mimarları olan bizler aynı 
zamanda nakliye tüccarlarıyız . 

Bizim gayret ve çalışmalarımız sektörün 

sıhhatli ve rekabet edebilir kalmasında çok 
önemlidir. (< 



Lojistik Yönetim Danışmanı 

Gıda lojistiği 

Y
aşayan her organizmanın ortak 
fonksiyonlarından biri de 

beslenmeleridir. Beslenme 

amacıyla kullanılan ürünler temel tüketim 
malzemeleri grubuna dahildir. Bu ürünler 
kendi içlerinde kuru gıdalar, içecekler, et, 
balık ve süt ürünleri , taze meyve ve 

sebzeler, konserveler, unlu mamuller, 
soğuk zincirle taşınması gereken ürünler ve 

dondurulmuş ürünler gibi sınıflansalar da 
hepsinde ortak olan özellik ürünlerin belli 

bir raf ömrüne sahip olmalarıdır. Ürünler 

cinslerine göre üretim tarihlerinin üzerinden 

geçecek belli bir süre içinde tüketilmek 
zorundadırlar. Diğer ortak özellik de bu 
ürünlerin ham maddesinden tüketime 
kadar olan tedarik zinciri süreleri içinde 
hijyenik ortamda taşınması zorunluluğudur. 

Bu da gıda lojistiğinin bildiğimiz lojistik 

sistemlerden daha farklı şekilde ele 

alınmasını zorunlu hale getirmektedir. Özel 
ihtisas gerektiren bir lojistik alan ı olarak 
değerlendirilmektedir. 

Ülkemizde Tüketim malzemelerinin 
pazarının 40 Milyar Dolar olduğu tahmin 

edilmektedir. Bu rakamın yarısı miktarında 
gıda ürünleri pazarı olduğu tahmin 
edilmektedir. Yapılan araştırmalar gıda 
satışlarının % 45'inin süper marketlerden, 
% 35 inin bakkallardan% 1 O' unun 

marketlerden, % 15 inin büfelerden, pazar 
ve kuru yemişçilerden temin edildiğini 

ortaya çıkartmaktadır. Süper marketlerin 

sayısının hızla artması , ürünün çeşitlenmesi 
ile de bundan sonra ki yıllarda daha fazla 

süper market lojistiği olacağı 
beklenmektedir. 

lnternet üzerinde "Food Logistics" 

tanımı ile yapılan bir araştırma da ise 3.300 
adet kayıt bulunmaktadır. Yabancı kayıtların 

bir çoğu konu ile ilgili dergiler ve birkaç 
makale ile sınırlı kalmaktadır. Aynı şekilde 

"gıda lojistiği " adının araştırılmasında 

karşımıza sadece tek kayıt çıkmaktadır. Bu 

da Gıda Mühendisleri Odasının bir kongre 

ilanıdır ... Bu da bize gıda lojistiğinin sadece 

ülkemizde değil tüm dünyada da henüz 

yeterince bilinmeyen bir konu olduğunu 
ortaya koymaktadır. 

ABD ve Avrupa'da temel iş konusu 
gıda lojistiği olan az sayıda kuruluş 

olmasına karşılık ülkemizde sadece gıda 

lojistiği konusunda çalışan lojistik firması 

bulunmamaktadır. Bunun nedenlerini 

araştırdığımız zaman karşımıza şöyle bir 
tablo çıkmaktadır. 

Ülkemizde gıda şirketlerinin çoğu kendi 
taşımalarını ve depolamalarını kendileri 

yapmaktadır. Üretimlerine küçük ölçekli 

firmalar olarak başladıklarından dolayı 
depolarını fabrikaları içinde yapmışlar, 

dağıtımlarını da bayilerine veya zincir 

mağazalara kendileri taşımış ve bayilere ait 

küçük araçlarla bu noktalardan bölgesel 
dağıtım yapılmıştır. Pazarda rekabetin 
artması, üretim ölçeklerinin büyümesi , 
tüketimin Anadolu 'ya yayılması, ithal 
mallarının etkisi ile, yabancı gıda 

markalarının ve tüketim zincirlerinin 
aktivitelerini arttırması ile lojistik şirketleri 

mevcut işlerinin içinde gıda ürünlerini de 
eklemişlerdir. 

Zincir mağazaların depolarını dağıtım 
merkezi haline getirmesi ile özellikle 
frigorifik taşıma yapmak zorunlu hale 
gelmiş ve dondurulmuş gıda sektörünün 

büyümesi ile de vazgeçilmez hale gelmiştir. 
Taze meyve ve sebzeler geçmişte 

sandıklarla taşınmakta iken günümüzde 
paketlenmiş halde satılmaya başlamıştır. 

Bu sistem de bir yandan tedarik zincir 

içinde ilave operasyon gerektirirken d iğer 

yandan ürünlerin taşınmasını ve raflamasını 
kolaylaştırmış , hijyen sağlamış ve satış 



süresini hızlandırmıştır. Böylece toplam 
zincir maliyeti üzerinde iyileştirme ve artı 

değer sağlamıştır. 

Dondurulmuş gıdalar ise çok farklı bir 
sistemle taşınmaktadır. Üretimden sonra 

tüketime gidinceye kadar ürünlerin steril ve 

donmuş ortama uygun sıcaklık 
derecesinde taşınması söz konusudur. 
Erimiş bir donmuş gıdanın tekrar 

dondurulması sağlıklı değildir. Eridiği an 

tüketilmesi gerekmektedir. Bu da 
taşımanın , depolamanın , raflamanın özel 
ihtisas ve ekipman gerektirmesine, satış 
kanallarının düzgün planlanmasına bağlıdır. 

Küçük bir ihmal veya arıza tüm ürünlerin 
çöpe atılmasına neden 

olabilmektedir. 

Gıda lojistiği sadece 
gıda ürünlerini taşımak veya 
depolamak değildir. 

Özellikle balık , et, süt 

ürünleri gibi soğuk zincir 
içinde taşınması gereken 
ürünler kısa raf ömrüne 

sahiptir. Bu ürünlerin rafa en 
kısa zamanda ulaşması 

satış olanağını arttıran bir 
unsurdur. Soğuk raflarda 

en uzun süre kalabilecek 
şekilde taşınabilen bir ürün 

avantaj yaratacaktır. Bu sayede ürünler 
rafta eksilmeden yerine yenilerini koyma 
süresi uzayacak ve ölçek ekonomisi 
yaratılmış olacaktır. Günümüzde ürünlerin 
son kullanma süreleri ancak etiketlerine 

bakarak anlaşılabilmektedir. Bu da rafların 

sürekli kontrol edilmesi gibi bir zorluğu 
ortaya çıkartmaktadır. 1-2 sene gibi yakın 

bir gelecekte gıda ürünlerinde kullanılmaya 

başlayacak RFID etiketleri sayesinde hangi 
rafta bekleme süresi dolmuş ürünler 
olduğu , ne kadar zaman içinde dolacağı 
sistem tarafından otomatik olarak 
belirlenecek ve raflardaki ürünlerin 

yenilemesi kolaylaşacaktır. 

İçecekler, kuru gıdalar ve pastörize 
edilmiş gıdalar, konserveler gibi ürünler raf 
ömürleri uzun oldukları için kolay 
taşınmakta ve genel hijyen dışında başka 
bir özen gerektirmemektedirler. Bu nedenle 

bu tip ürünler lojistik şirketleri tarafından 
taşınmakta , depolanmakta ve bayiler kanalı 

ile dağıtılmaktadır. Piyasada en yaygın 
şekilde 3PL lojistik hizmeti verilen sektör bu 

sektördür. 
Gıda ürünlerinin depolanmaları da ayrı 

bir teknoloji gerektirmektedir. Genel 
yerleşim noktası olarak depoların üretime 

değil tüketime yakın noktalarda olması 

gerekmektedir. Bu sayede tüketime kadar 
giden mesafede taşınma süresi 

kısalmış olacaktır. Gıda 

depolama alanlarının orta 
büyüklükte, çift veya körüklü 
kapılı, yerden yüksek, kolay 

temizlenebilen, kontrollü ve filtre 
edilen bir atmosfere sahip olması 

şarttır. İçeride ahşap palet yerine 
plastik paletlerin kullanılması , 

elektrikli fork liftlerin çalışması ve 
çalışanların kolay temizlenebilen 

özel elbiseler giymesi 
gerekmektedir. 

Sağlıkla , sevgiyle, mutlulukla 
kalın. (< 

( 1 
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İstanbul Ünivers~esi Ulaşbrma Lojistik Yüksekokulu 
Mezunlar ve Mensuplar Derneği 

2007 yılında kurulan mezunlar 
derneğimiz ULMED 
çalışmalarına başladı ... 

M
ezun olma arifesine geldiğimiz okulumuzun artık bir mezunlar 

derneği kurması gerektiğini düşündük. Arkadaşlarımızla birlikte 

yeni mezunları ve mezun olacakları bir araya getirmek amacıyla 

hocalarımızın da büyük desteği ile mezunlar derneğimizi kurduk. Kurduktan 

sonra ilk amacımız mezunları , öğrencileri, hocalarımızı ve sektörün önde 

gelen isimlerini bir araya toplamak. Bunun için önce okulun Lojistik kulübü 

ile birlikte lojistik zirvesi organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu 

organizasyonun ardından bize yeni katılacak arkadaşlarımızla yeni bir genel 

kurul yapıp güçlü bir yönetimle faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz .. 

Ardından öncelikli olarak amacımız lojistikle ilgili kitaplar hazırlamak , 

dokümantasyon oluşturmak ve arkadaşlarımıza iş sahaları bulabilmektir. 

Sektörde yavaş yavaş yer edinen mezunlarımızın derneğimize okulumuza ve 

arkadan gelen öğrencilere sahip çıkması gerekmektedir. Bu amaçla tüm 

arkadaşlarımızdan, hocalarımızdan ve sektörden destek bekliyoruz. (< 

İstanbul Üniversitesi 

Ulaştırma ve Lojistik Y.O 

Mezunlar ve Mensuplar Derneği 

Yönetim Kurulu Adına Kurucu Başkan 

Murat DEMİRKOL 



Lojistik Kulübümüzde ve 
okulumuzda atılan adımlar 
E

ğitim öğretimine İşletme 

Fakültesi 'nde başlayan okulumuz, 

daha sonra sektördeki birçok 

firmanın ve derneğin katkılarıyla kendi 

binasına kavuşmuştur. Lojistik bölümü ilk 

kurulduğunda kimse tarafından 

bilinmezken şimdi sektörce tanınmakta ve 

birçok üniversitede lojistik bölümleri 

açılmaktadır. 

Bölümümüz, okutulan teorik derslerin 

yanında yapılan stajlarda öğrenilen pratik 

bilgilerin harmanlanmasını 

gerektirmektedir. Lojistik çok geniş dallara 

sahiptir; bu nedenle Lojistik Kulübü olarak 

sektörün farklı yönlerini öğ rencilere 

gösterme amacı gütmekteyiz. 

Bu çerçevede okulumuzla yakın 

ilişkiler içinde olan ve desteğini bizden 

esirgemeyen firma ve kurumlara 

teşekkürü bir borç biliriz. 

6. dönem yönetim kurulu olarak, kulüp 

iç yapısında ve aktivitelerinde iskelet yapı 

oluşturmaya çalıştık. Yenilenmek ve daha 

dinamik devam etmek adına , 

kulübümüzün amblemini ve internet 

sitesini yenileme kararı aldık. Son kez bu 

seneki dergide ve zirvede kullanacağımız 

amblemimiz 7. dönem yönetim kurulunun 

göreve başlamasıyla resmilik 

kazanacaktır. 

Okuluna ve mesleğine gönül vermiş 

mezunlar tarafından 2007 yılında 

Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu 

Mezunları ve Mensupları Derneği 

(ULMED) kurulmuştur. 

Yine 2007 senesinde Lojistik Kulübü 

ve Ulmed 'in birlikteliğinin temelleri 

atılmıştır, bu seneki zirve Ulmed'in 

katkılarıyla gerçekleştirilecektir. Bundan 

sonraki dönemlerde aradaki ilişki daha da 

kuwetlenerek artacaktır. Sektörün içindeki 

kişilerin olduğu bir dernek tarafından aldığı 

destekle kulübümüz daha iyi iş lere imza 

atacaktır. 

Kulüp faaliyetleri öğrencilerin ve 

sektörün katkılarıyla yürümektedir. 

Okulumuzun futbol takımının formalarını 

yaptıran , eksiklerini gideren ve bizi hiç 

yalnız bırakmayan Uluslararası Nakliyeciler 

Derneği ' ne teşekkürlerimizi sunarız. 

Desteklerini hep hissettiğim Ulmed 

Başkanı Murat Demirkol 'a, yönetim kurulu 

üyeleri Toygan Balkanlı ve Bülent Kemal'e, 

yanımda olan tüm arkadaşlarıma , beni 

hiçbir zaman yalnız bırakmayan Bünyamin 

Aksaplı 'ya sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Bizler bu sene mezun oluyoruz ama 

okulumuza olan gönül bağımız 

kopmayacak ve mezunlar derneği aracı

lığıyla hizmetlerimiz devam edecektir. (< 

Lojistik Kulübü Başkanı 
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Bu kitap, Türk ve Batı dünyasından 

içinde mizah unsuru taşıyan siyasi 

şiir, fıkra ve anekdotları tarihi 
perspektif içinde okura sunarak 
siyasi hayatta mizah kültürünün 

önemini ortaya koymaktadır. 
Mizaha doğru atılan her adım, 

siyaseti hoşgörü ik l imine bir adım 
daha yaklaştıracaktır. 

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Yrd .Doç.Dr. Mustafa Tarakçı , 

kadını adeta bir "meta" gören 
anlayış ile kadını "kafes arkasına" 

iten an l ayış arasında kalmaya isyan 
eden Anadolu kadınının, bir 

milletin yeniden doğuşunu 
omuzlarında nasıl taşıdığını, bu 
uğurda verdiği onurlu mücadeleyi 

anlatıyor ... Kurtuluş Savaşı 

kadınlarını. .. 

--

·--
Fantastik kurgu yazarı Bahad ı r 

İçel , bir dizi fenomenini ince liyor ... 

Türkiye'de de çok ses getiren Lost 
dizisini çözümlüyor ... Edebiyat, 

felsefe ve din perspektiflerinden 
teoriler geliştiriyor .. Diziyi yeniden 
kuruyor .. . 

" başllk" 
YAYIN GR UBU 

--BAŞARILI 
SÖZLER 

SadıkGlllıeklı1 

TV ekranlarında yıllardır yaptığı 

programlarla ÖSS'ye hazırlanan 
gençlere yol gösteren eğitimci 
Sadık Gültekin misyonunu devam 
ettiriyor ... Başarıya götüren, 

çalışma, motivasyon ve disiplin ile 
ilgili sö zleri öğrencilerin başucu 

kitabı olarak derliyor ... Sınavlara 

hazırlanan her öğrencinin en az bir 
kere okuması gereken bir kitap ... 

·--
Endirek Serbest Atışlar, yıllarca bir 

yerlerde duyup da unuttuğumuz, 

aklımızdan silinip giden futbol 

sözlerini bir araya getiriyor. 
Bazıları, futbol tarihini değiştiren 
aforizmalar. Bu kitap; futbolu oy

nayanların, konuşanların, yöneten

lerin, sevenlerin, sevmeyen lerin, bu 
güzel oyun içinde bilgi, entelek

tüalite, felsefe olmadığını düşünen
lerin; futbola bakışını değiştirecek. 

Kurtuluş Savaşı yılları .. Atatürk 

sadece düşmanla çarpışmıyor ... 

Kendisini ortadan kaldırmaya 
çalışanlara karşı da amansız bir 
mücadele veriyor ... Bu kitapta, 
Atatürk'e düzenlenen saldırı ve 

suikastlar gün yüzüne çıkarılıyor ... 

. : Başlık Yayın Grubu :. 

AVRUPA BİRlİCİ. 
lllRKİYE ve İSLAM 

ıt ıt ıt 
ıt ıt 

ıt ıt 
ıt c..: 
ıt ıt ıt ıt 

-
Ülkemizde çok satan ve binlerce 

okur tarafından ana kitap olarak 

kullanılan "Modernleşen 

Türkiye'nin Tarihi" kitabının yazarı 

Erik Jan Zürcher'in katılımıyla 
hazırlanan bu eser Türkiye'nin 

Avrupa Birl iği sürecinde önündeki 

en büyük sorunlardan birine ışık tu
tuyor ... Ve İslam'ın Türkiye'nin AB 

üyesi olmasına engel teşki l 

etmediğini iddia ediyor .. 

Gümrük yolsuzlukları ve akaryakıt 

kaçakçılığı ile ilgili yazıları nedeniyle, 
Sabah gazetesindeki görevine TMSF 

tarafından son verilen Prof.Dr. Aydın 
Ayaydın, iddialarını belgeleriyle 
ortaya koyuyor. Kitap ayrıca, 
Türkiye-Irak arasında petrol ürün

lerinin nakline ilişkin i çeriği gün 

ışığına çıkmayan kimi anlaşmalarla 

bazı terör örgütlerine rant sağlandığı 
iddialarını da içeriyor. 

--

Usta gazeteci Şakir Süter 

aramızdan ayrılırken bu kitabı 
miras bırakt ı bize ... Yıllarca 

Akşam gazetesindeki köşesinde 
yayınladığı ve her okurunun kesip 
sakladığı fıkralar bu kitapta 

derlendi ilk defa .. . Bütün 

fıkraseverler ve "fıkracılar" için ... 

Hocapaşa Mh. Ebussuud Cd. Ağaoğlu Han Na: 65 Kat: 3 34110 Sirkeci/ İstanbul 
Telefon: +90 212 527 79 21 Faks: + 90 212 527 79 22 e-posta: info@baslik .com.tr 

www.baslik.com . tr 
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