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lojiıliğin Piyonları Vezir 
Olmaya Geldi ... 

İlk goı oğrılor mızr ıı hoyolrno büyük brr 
mutlulukla uğurlodl<. m. yılı gerıde bırokon 
lılonbul Ünrverır lelı olmonrn oyrKolrğını UNO 
ve UNO' ye bağlı. ıeklörde eğılimlılerr görme 
brl ınc ındekı f11malo111 do deıleğıyle 5 ıene 
ıüren eğrlımrmııle yenı bınomrıdo do sürdür· 
mekleyıı. 

Brze güzellrklerı ordrıdo bırokl' g ıden rlk me· 
zunlormızo leıekkürlerımızr ıunorok. ıevg ıyle 
yola tıklık ve bugünlere geldık Büyük emek 
vererek hoıırlonon LOGIS!l(AL DER GİSİ ' nı ırz· 
lere ıunmonrı mutluluğu ve gururu ıtındeyım . 

Bu yıl ütüncüıünü hornlodıgım rz dergrm ıze 
kolrlon farkl ı ve güzel cızg rlerı begenmenız 
drleğıyle... 

Yoboncr okurloımrzı do düıünerek dergrmızde 
yer olan yozrloırı ıngrlrıce özetl erınr hamla· 
dık . Hedefimiz yerlr ve yoboncr doho cok ınıo· 
na uloıobrlmeklrı. 
Gelecek ıayılordo do dergımrıı gelııl rıecek 
eklemeler ve değıııkl ıkler yopmayo devam 
edeceğıı. 

Her ıoyıdo ıeklörümüzde eğilımın cok önem· 
li olduğu meıojrır vermeye colftlrk Egrlımı rı 
kodrolorlo ilk hamlede en fazla rkr odm grdıp 
daha ıonro olduğumuz yerde ıoyorıı. Pryonlor 
olmodon olmaz, lokal mohorel bu ıeklörde 
vezir olobilmeklrı. Sohmu, ' LOJİSIİK' ııe bız· 
ler lojiıliğin her olonrıdo vızır olmak ıcın ıo· 
haya ctıyoruz. Önemlı alon yenılen mır dohı 
olıo kozononrı LOJİllİK olmoııdu. 

Her loır yerli yerinde ılrolejımııle gelıyoruz 
ıeklöre!! 
Eği limli kodıolorlo ıeklörü ve lürkiye' yi 
dünyada hok ell ıği konuma gelirebilmği· 

mıze ve bul~n bu colıımolorımızrn bıze arlı 
bır ıekılde donecegıne ıncn~orum Bu co lrımo 
do bunlardan ıcdm bırıdır Bege,ecegınızı 
umorm. 

Öncelrkle her zaman her boıarmdo o· na 
bordu oldug;m volu'!'O ftık lufon Ulu Önder 
Alolürk' e ıoıgılor ıurc•ım 
Bu yog~n cair,mo doeemrmde deıleklerını her 
kaıulda come•lce ıunon UNO Ba ıkonı S ayrı (e· 
l ın Nuhaglu • na. UllKAO Genel ,._udürü Sayrı 
llıüıdal ... andol' a, www.laırmac ılar.com ırle· 
ıının Genel Kaoıdrnalo ıu Sayrı Nacı Kalender' 
eve b ııltıı ıeklorde görmek ıcın deıleklerını 
ekıı k elmeyen hım kurum. kurul uı ve fırmola· 
ro gönülden ıükranlormı ıunoım. 
Oerg rmıı ın ııze ıunulmoırıdo yordmloırı ı 
eırrgemeyen değer lr daılum Yaren lürkoğlu' 
na, derg ımııın re laıormrıı üstlenen Kemal 
Aydıl<' a. kapağın grafık ciırmınr yapan Emre 
loğlam' a. baımdon ıarumlu Eneı Ofıel od11a 
Eneı Crhan' a ve ıımınr ıayomadrğm emeğı 
gecen lüm orkadaılarmo leıekkürler. 
Bıı bugün co~o verıyoı ııek hır omacmu var. 
Yorrı omoclorı cok rlerde ııek en büyük mul· 
luluklur. 
Ve bizi lokip eden orkodaılor oıdmudo ııeniz 
a zaman doğru omaca hıımel edıyoruıdu r. 
Bizi lokıp edin !I 
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LOGISTICAL 1 müdürümüz 

YENİ BİNAMIZLA EGİTİME 

DEVAM ... 
Pnf. lr. lıyrl ILSU 
Yikllk lkıl MHiri 

Sevgili Gençler ; 
Ulaştırma ve Loııstık Yüksek Okulumuzun hız

met bınasının açılış torenınde soz aldıQımda "Bir 
ilki, bir düşü gerçekleştirmenin heyecanı için
deyim" dıye sozlenme başlamıştım 2002 yılında, 
Ulaştırma ve Lojıstık Yuksek Okulu MüdllrluQu'ne 
atandıQımda okulumuz O\jrencılen, 1 U işletme 
FakıJltemızın bır bôlumünde sınırlı ımkanlarla eQı

nmlennı sürdürüyorlardı K ısa bır süre önce Avcılar 
kamptisu ônemlı bır depremı aUatmıştı Kampus 
ıçındekı binaların bır ÇO\iunda guçlendırme gerekıyordu Unıversıte· 
mızın fonları bu bınaların bile guçlendınlmesınde yetersız kalırken, 
yOksek okulumuz ıçın yenı bır bınanın ınşaatın ın programa alınmas ı 

olanaksızdı. 

Okulumuza bır bına kazandırmanın yollarını araştırırken . ulaştır

ma ve lojisbk sektörü, tüm dünyada olduQu gıbı Turkıye'de de ış ya· 
ratma ve büyüme potansıyeli açıs ından öne çıkan sektörlerden birısı 
olma yolunda hızla ılertemekteydı Nıtekım 2000'1ı yılların başında 
kurulan Lojıstik kuruluşları hızla gelışmekte ve buyOmekleydi 90'1ı 

yılların sonlarına kadar ulaştırma ve ıoıısbk ışletmelen denıldıQinde 
akla gelen naklıye şırl<etleri, günümüzde bOy\Jyen ve çaQdaşlaşan 
taşımacılık sektoıünde bütünleşık 1otısbk hızmeUen sunan ışletmeler 
halıne gelmeye başlamıştı. Bu yapılanma dajrultusunda ürenm, de
polama, naklıye ve lojıstik hizmetten arasındaki ıletışım artmış , lojıs
tik çOzOmlenn başarıya ulaşabilmesı bilgı sıstemlenne . sureç optimı
zasyon yeten.gine ve bilgiye bagımlı hale gelmışb . As~a , Avrupa ve 
Afrika arasında stratejik bir konuma sahıp olan TOrkıye de ulaştırma 
ve lojistik sektôıilnOn önemi giderek artmakta. ülkemizin bôlgesi~de 
önemli bır güç olması, ulaştırma ve lojistik sektörünün gelışmesıne 

olumlu yönde yansımaktayd ı. . 
Ülkemizde, Ulaştırma ve Loıistik sektôıil hızlı gelişme gôstenrken 

Avrupa Bırti9i'ne uyum ile ilgılı yasa ve yônetmelıkler bir çok sorunu 
da beraberinde getirmişti. Bugün de geçerli olan bu sorunlar ara
sında hukuki alt yapı eksikliklerim, mevzuatın gebrd ıği bOrokratik 
engelteri, teknolojık alt yapının yelersızliğini ve lojistik konusunda 
eğitimli ışgOcO eksikliQi olarak sıralayabilinz. ôzellıkle , Olkenın 
ulusal ve uluslararası ilişkilennde etkin rol alabilecek, ulaştırma 
ve lojistik alanında bilgili yönetici adaylarına olan ıhliyaç gittikçe 
artmaktaydı. Bu kapsamda, 1.0. işletme Fakültesi işletme lktısad ı 
Enstitüsü ile Uluslararası Naklıyeciler Derneği (UNO) arasında 
Jısans asta düzeyde bir sertifika programı içın anlaşma yapılmış ve 
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eQıtıme başlanmıştı. Yılksek Lısans ve mese.ı eğ t m olanaklar 
ıse araştırılmaktaydı 

Yüksek Okulumuzun mevcut konumu ıe he~enenm ş o an vız. 
yon·a. ·uıusal ve uluslararası duzeyde saygın ve uder oır egıt m kuru
mu olmasına, kalıtelı O\jrencıler yetışlırmesıne ve T urkıye n n çagdaş 
ulaştırma ve ıoııstık polıtıkalarını oluşturmasına oıanak yoktu Oysa 
Yuksek Okulumuzda, lstanbul Unıversıtesı ogretım u)elerının yanı 
sıra , Ulaştırma ve Loııstık sektorunde deneyımı oıan uygulamacıla· 
rın da yer almasıyla yelkın bır ~retım kadrosu oluşturulmuştu Eksı
gımız Yuksek Okulumuzun kendıne ozgu bır bınaya sahıp olmasıydı 
Okulumuzun. çaQdaş eQrtım sıstemının gereQı olan b r hızmet b.na
sına sahıp olması. koyd"9u yOksek hede~ere uıaşmasıncla anahtar 
rotu oynayacak kavuşulacak genış teknık olanaklar sayes.nde hem 
egıtımın kalıtesı anacak, hem de sektorte çeşıtıı konularda genış ış
bırlıgı ımkantarına sahıp olunacaktı 

Bu süreç ıçınde. UND'nın Yönetım Kurulu Başkanı . deQerlı dostum 
Çetın Nuhajlu ıle yaptıgımız gbruşmeler. onun eQıtıme ve kaliteye 
verdi9i önem, sektörtın gelişmesıne ılışkın duşüncelerı bıze yön ve
nrken. dônemın Rektörü Sayın Prof Or Kemal Alemdarajlu'nun 
destegı ıle yüksek okulumuza Avcılar kampusunde 30 000 m2'ye 
yakın bır alanın tahsisı ıle bu düşumuzun gerçekleşmesını S09ladı 

19 Temmuz 2003'de Yuksek Okulumuzun temelı Ulaştırma Bakanı 

17ıe directorof lht Transparlation and logistics 
Departmenl, f/ayri Ülgl!n says that lıe is very lıappy because 
tlı e deparlml!nt jiııally lıad its own school building. He also 
mentions tlıat tlıe deparlment is 11ow ready lo mtet /he 
11eed of/he sector for educated perso1111el. He says tlıat lheir 
final goal is to makegood use ofllıis brıilding, mai11tain 
tlıe plıysica/ sta11darts and increase /he quality ojthe 
deparlmtnt aııd its graduates. 



Sayın Bınah Yıldırım tararından aııldı ve ın
şaatımız olağanustu b•r hızla Ocak 2005'de 
tamamlandı . Bınamız ın açılışın ı Başbakan 

Sayın R Tayyıp Erdoğan. Devlet Bakan ı Sa
yın Mehmet Alı Şah•n. Ulaştırma Bakanı Sa· 
yın Bınalı Yıldırım, lstanbul Vahsı Sayın Mu
ammer Guler. Rektorumıiz Sayın Prof Dr 
Mesut Partak ve sponsorumuz Sayın Çetın 
Nuhoğlu bırlıkte yaptılar Bôylelıkle, 6500 m2 
kapalı alanda, 3 adet ı 20 kışılık ı adet 80 

Bizlere düşen, bu 
binayı en iyi şekilde 

değerlendirmek, 

yüksek fiziki 
standartlarımızı 

korumak, 
okulumuzun ue 
mezunlarımızın 

kalitesini en üst 
düzeye çıkarmaktır 

kışılık 2 adet 60 kışılık dershane. bılgısayar 
ve lısan taboratuarları. kutuphanest. öğrencı 
sosyal alanları , kanlın ve konferans salonları 
yanı sıra ıdan ofislen. ~retım uyesı odaları 

ve semıner salonlarıyia Unıversıtemıze ve 
Yuksekokulumuza yakışan btr bınaya sahıp 
o\duk Bizlere düşen, bu binayı en iyi şe· 

kilde degerlendirmek, yuksek fiziki stan
dartlarımızı korumak, okulumuzun ve 
mezunlarımızın kalitesini en üst dUzeye 
çıkarmaktır. Ogrencılerımızın derslenndekı 
ve ışyertenndekı başarıları ıle bızlere gurur 
vereceklenne ınanıyorum 
Unıversıte · ış hayatı ışbırlıQmı başarılı bır 

organızasyon ıle gerçekleştıren ve Unıversı

temıze bu bınayı kazandıran. bızlere mad 
dı-manevı desteklerıru esırgemeyen UNO 
Başkanı Çetın Nuhoglu ve değerlı uyeıen
nın yanı sıra UATOD Başkanı Sayın Gahp 
ôzturk e, Denız Ticaret Odası na ve destek 
olan tum kuruluşlara, teşekkuru bır borç bı· 

hyorum. Bu arada. bınamızın mıman Ahm '' 
Erdınç'e. ınşaatı planlanan zamarlda bıt ren 
Pıramıd inşaat Ltd Ştı ne. çevre duzenıeme 
sını yuklenen lstanbul Buyuk Şehır Beled•ye 
Başkanı' na. ınşaatı ve sponsorları koordıne 
eden Nusret AlemdaroQlu ve mudur yardım. 

cım Yrd Doç Dr hhan 
Aktaş·a şukranlarımı 

sunuyorum 
Bız bır duş' u ger

çekleştırdık Unıversı
te Sektor ışbırl•Qı ıle btr 
ıık·e ımza anık Onemlı 
bır sıner11 yarattık Hem unıversıtemıze . hem 
de ulaştırma ıoııstık seklörune hızmet ede· 
cek Ulaştırma ve Loııstık Yuksek Okulumuza 
modem bır bına kazandırdık Ôgretim kad
romuz ve ogrencılerimizle sektOrün ye
tişmiş insan gucı.i ihtiyacını karşılamaya 

ve onlara hızmet etmeye hazırız. 
Sevgılenm/e ve başarı dılek/erımle 

Öğretim kadromuz 
ue öğrencilerimizle 
sektörün yetişmiş 
insan gücü ihtiyacını 
karşılamaya ue 
onlara hizmet 
etmeye hazırız. 
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EGİTİME DEVLERİN ELİ DEGDİ 

hJll A&CA 

• 

1 
stanbul lJnıversıtesı bünyesındekı işletme FakOltesı 
odıtoıyumunda 12 Mart 2005 Cumartesı günü büyük 
bır otuNmla Olkemız yetkılılennın de bulundugu Ulaş· 

tırma ve Loııstık Y.O bınasının açılışı yapıldı Açılışımı· 

za Başbakan Recep Tayıp Erdo!)an, Ulaştırma Bakanı 
Sınalı Yıldırım. Devlet Bakanı 

Tra11sportatio11 and Logistirs Mehmet Alı Şahın . lstanbul Va· 
D•partment af lstanbul Uniı>ersity lısı Muhammer Güler. lstanbul 

u.'lıidı lıas bun op.,ating since 1999. Büyükşehır Belediye Başkanı 
jiııally lıad its owıı d•Partmrııt b11ild111g Kadır Topbaş, lstanbul ünıver· 

011 12 Marrlı 2005 i11 tlıe Aı•rılar sıtesı Rektörü Prof. Dr Mesut 
Camf!us of lstaııbul University. Parlak. UND Yönetim Kurulu 

Başkanı Çetin Nuhajlu, TO· 
FED ve UATOD Yönetim Ku· 

Nlu Başkanı Galıp Ôztürk ıte çok sayıda sektör çalışanı. 
UND Oyesı firmalar ıle Ulaştırma ve Lojistik Y O. müdürü 
ve akademık kadrosu ve ögrencıleri katılmıştır. Hazı rlık 
ıle bırlikte 5 yıl &gıtım veren bölümümüze kendi bınamız
da devam etmenın mulluluQunu açılışımıza gelen davet
lılenmizte ılk kez 12 Mart 2005 tarihinde paylaştık 

6 LOGISTICAL 

Oturumun yapıldıgı odıtoryum dışında firmalar ve bo
lümılmüze aıt standlar açı ldı ve sektONn önde gelen fir
malarının ıemsılcılerıyle bır araya gelındıgınde çalışanlar 
ve ögrencılerımız arasında beyın fırtınas ı yapıldı. 

Oturumda bölüm mtıduru Hayrı Ülgen. UND başkanı 
Çetın Nuho!)lu, başbakanımız Tayıp Erdo!)an da konuş· 
ma yapt ı. Açılışta UND' 2004 BUYUK KALiTE ÔDUL· 
LERI sahıplerını buldu ve plaketlerı daQıtıld ı . UND se
çımlerı yap ıld ıktan sonra verılen akşam yemeQı bır zırve 
tadında geçtı 

Düşülmesı gereken bırkaç dıpnot vardı Bunlardan bırı 
arlık sektörde &gitımlı çalışanlara, dolayısıyla biz loııstık 
ögrencılenne duyulan ıhtıyac ı n herkes tarafından gONI· 
mesıydı Bu nedenle Ulaştırma ve Loııst.k Yuksek O<ulu 
sektörde eQıtımlı kadroların yer aıabılmes nde onemlı b r 
rot Ostlenmektedır. 

Gelecekte ıse sektörde çalışmak uzere ard.mızdan 
gelen kadrolara yol açacak olan bız•er bu sektorıın 
daha bılınçlı ekıplerle çalışmas ç n e: m zden geıenı 
yapacaQız. 
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Etkili uluslararası yol taşımacılık anahtan: 
ticaret serbestliğini geliştirilmiş güuenlik 

llırtlı llAlllY - 1111ıınr111 llnyılı 

lı•ı•111ıııı llrlll l cmı Sıkntırl 
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B irteşmiş Milletler Avrupa Eko
nomi Komisyonu ıarafından 

zorunlu kılınan TIR sistemini 
işleten IRU. her zaman TIR sistemıni 

karayolu taşımacılıQın ın en iyi 
Birleşmiş Milletler vasıtası olduQu 
düşünmüştür. Karayolunun, sınırtarın 
ortadan kalktıQı AB 25 içinde önemi
nin azaldıQı doQıu ise küreselleşme 
süreciyle ve yeniden canlandırılmış 
ipek Yolu'nun gelişimiyle öneminin 
büyük çapta artacaQı da doQrudur. 

IRU, Çin'de üretilen malların Şangay' dan 
ABD'nln batı sahilindeki limanlara taşınması

nı tamamlamak ve bu malların karayoluyla 
da Çin'den Karadeniz limanlarına ve oradan 
Rusya, OrtadoQu ve Avrupa pazartarına taşı
nabilmesi ve hala dünyanın en zengin pazarı 
olan ABD'nin doQu sahiline gemiyle taşın

ması nı mümkün kılmak için dünya çapındaki 
ajanslarta ilişki ve işbirliQi içindedir. 

Avıupa ekonomısı ve taşımacılık sekıörü ıçın 
çok yaranı olan bu gelışme ancak taşıma ve 
ticaret serbestliklen ile ılgılı UNECE Antlaş
masın ı kabul eden tüm ulkelenn katılımıyla 
mümkun olabılır. 

Bu nedenle IRU. AETR, CMR ve mıllı otorıte
ler ve devletlerarası kuruluşlarta çalışan TIR 
tarafından sunulan olanakları güçlendirmeye 
katkıda bulunur. TIR sisteminin dayanabı
lırtiliQine IRU' nun yaplıQı büyük bır katkıda, 

gümrük hizmetleriyle elektronik ven alışverişi 
yapmayı saQlayan SafeTIR sıstemidir. Bu 
sistem olası hata durumlarında hızlı tanımla

mayı mümkün hale getirir. 

11 Ey1ül 2001 'de meydana gelen terörist sal
dırılardan sonra daha da önem kazanan gü
venlik konusunda ise IRU, üyelerinin desteQi 
ile özellikle Dünya Gümrük Orgütü, Dünya Ti
caret Ôrgütü, UNECE, ECMT ve AB gibi bü
tün uluslararası örgütlerte birtikte çalışmakta
dır. llgilı firmaların profesyonelliklerinden ve 



CMR' nin ve TIR sisteminin gereksinimleri muştur. Bu 'Rehber' , yöneticilerin, sürücü
sayesinde karayolu taş ımacılığında zaten lerin, taşıt vasıtasıyla mal gönderenlerin ve 
etkıli bir seçme sürecinden yararlanmakta tehlikeli mal uzmanlarının ihtiyaçlarını kar
ve sertıestlikleri kısıtlamadan güvenli~i art- şılayacak biçimde hazırlanmıştır. Rehber
tırabilmektedir. Mevcut bazı bürokratik tekl if- de gümrük otoriteleriyle varılan anlaşma

!er hakkında ise ayn ı şey söylenemez. lara ayrılmış özel bir bölümde vardır. IRU, 
ECMT ile birlikte sürücülere karşı yapılan 

Karayolu taşımacılığında mesleksel eğili- sald ı rıla rın derecesini ve tesirini içeren bir 
mi güçlendirmeyle ilgili olarak da IRU' nun araştırma yapmaktır. Bir başka araştırma 
eğ itim kolu olan IRU Akademisi de büyük ise karayolu yolcu taşımacılığ ında alınacak 

bir katkı sağlamaktadır. Bu katkılar, eğitim güvenlik Onlemleriyte ilgilidir. Bunlar, Park 

USD. wJıicJı reprrse,,fs tlır Turkish ınfflnıatımıal road gnods trmısportrrs. 
is 01ıe ofthe tıest examples ammıg /Rl' mrmberslup wıtlı ıts rmplıa:;ıu ını 
profrssioıral traiıırııg. l'.\'I> Traiıııırg Crııtcr. ıdıiclı giı·cs IRU ıkadrmy 
accrcditrd trahıingfor Certıficate of Professio11al Cmnprtenre. is a rcputahlı 
hıstitutio11 ırJıirlr gfrrs trai11ing at Europcan Union stmıdardsfully 
J\foreoı·rr. tlu U.V/J' s artiı•r nıgagement i11rmıstmrting011 fX/usiı·c aııd 
qııite modrrn facility for tiır Jstanbul l ',,,versity clıool o/Trmıspm1 and 
logistics, is an astonislıittg example of/1011..· mı industry can buıld its oını 
futııre by its ou·n haııds. 

standartlarını uyumlu hale getirmek, sahte 
sertifikaları elemek ve mesleksel ~itimde 

hem okullar hem mezunlar için başarının 
uluslararası düzeyde tanınmasını sa~la

maktır. 'Parola-korumalı intemet erişimi' sa
yesinde muhtemel müşteriler ve işverenler, 

IRU Akademisi Karayolu TaşımacılıQı Yöne
timi için Mesleki Yetertilik Sertifikası (CPC) 
sahiplerinin eCitim itimatnamelerini doğrula
yabilirter. Bu işlemde bu sertifikanın hangi 
ülkeden alı ndı~ı önemli de0ildir. Bu program 
kısa bir şekilde, Tehlikeli Madde Taşıyıcıları 

(ADR) için hazırtanan yeni bir programla ta
mamlanacaktır. 

Güvenlikle ilgili olarak IRU, gelecekteki gü
venlik gereksinimlerini karşılamak için Avru
pa Komisyonu ve dİi}Of kuruluştarta birlikle 
çalışmaktadır. ômeCin, Komisyon başlangıç 
olarak bir malın AB dış sınınna varmadan 
24 saat önceden bildirilmesini tekltt ettigin
de, IRU böyle bir önerinin deniz trafiQinde 
kabol editebilir olduQunu ancak çaOdaş ka
rayolu tatımacılıQına dayanan just in time 
lojiolik zinciriyle uyumlu olmadıOına işaret 
etmiştir. 

Bunun yanında IRU yakın bir zamanda ge
niş kapaamlı bir Güvenlik Rehberi oluştur-

Alanlarının GüvenliQi gibi IRU-ECMT tara
fından hazırlanan daha Oncekı inısıyatifleri 
tamamlar niteliktedir. Bu rehber, IRU' nun 
web sayfası www iru.ora adresinden indı· 

rilebilir. Bu metin Türleçe'ye de çevnlmıştır 
ve IRU' nun Türle üye birliQI UNO tarafından 
basılmıştır. 

IRU ve üyeleri sürekli olarak milli hükümet
lere ve devletlerarası kuruluşlara serbestlik
leri iyileştirmek, sınır beklemelerini ve her 
türtü suçu azaltmak için baskı yapmaktadır. 
Güvenlik baskın çıkan bir konudur ama ser· 
bestlikle dengelenmelidir. 

Sınırlar gibi bekleme alanları ile ilgili olarak, 
IRU web sayfasında her gün güncellenen 
bazı 20 ülkedeki sınırda bekleme süreleri 
ile ilgili istatistikler yayınlanmaktadır. Ayrı

ca şunu da belirtmeliyim ki IRU ve UCCET, 
UNO ve UATOD gibi Türleiye'dekl ortaklarıy
la arasında değerli ve etkili bir dayanışma 
vardır. Ozellikle, Türle uluslararası karayolu 
taşımacılıOını temsil eden UNO, mesleki 
ej)itimin önemini vurgulamakla IRU üyeliQi· 
nin en iyi örneklerinden birini sergiler. IRU 

Akademisi Mesleki 
Yeterlilik Sertifikası 

veren UNO EQitim 
Merkezi Avrupa BirliQi 
standartlarında eğitim 
veren saygıdeğer bir 
enstitüdür. UNO' nin, 
aynca lstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve 
Lojistik Yüksek Okulu'nun oldukça ça~daş 
okul binasının yapımında aktif rol alması , 

bir endüstrinin kendi geleceğini yine kendi 
elleriyle inşa etmesinin en heyecan verici 
Orne~idir. 

Avrupa ve Asya arasında stratejik bir köprü 
olan TUrkıye, bölgesınde bir lojıstık merkezi 
olma potansıyelıne sahıplir Benzersiz coQ
rafi ve strateıık konumunun yanında gelişen 
mıtı ekononııs nın d;rıamızmt ve AB'ye gir
me ihtımal n gUçlenmesı gıbı kriterier genç 
ve egııım ı n1Jfı.ısunun eııennde daha da çok 
de9er kazarıacaktır Bu bakımdan taşıma ve 
loııstk ôgrencııen bir butun olarak daha iyı 
bır gelecek ıçın çalışanların arasında aslan 
payını alacakt·r IRU. uluslararası karayolu 
taşımacılıg endustnsi ve kendı adıma bu 
amaca ulaşmak ıçın başarılar dıhyorum. 

IRU, lstanbul'da Haydar Ôzkan başkanlı
~ında Ortadoğu içın yeni bır IRU Kalıcı De
legasyonu kurarak Doğu'ya doğru iş aQını 

genişletmektedir. Ortadoğu IRU Kalıcı De
legasyonu, IRU' nun yeni bölgesel merkezi 
olarak hızmet verecek ve Ortadoğu'da daha 
geniş bir coğrafyada taşımacılı~a taze bir 
kan getirerek geliştirecek ve bölgenin Doğu 
ve Batı'yı birleştiren anahtar rolünü güçlen
direcektir. 

Sonuç olarak, lstanbul Üniversitesi Taşı
macılık ve Lojistik Yüksekokulu ~rencile

rini içten bir şekilde selamlar ve onları bu 
konuyu kariyer olarak seçerken ki stratejik 
düşünüşleri ve vizyonlarından ötürü tebrik 
ederim. Vizyon sahibi ve ~itimli bu genç
lerin sektörümüzü güçtendireceCine inanı

yorum. Sizlerie birlikte çalışmak için sabır
sızlanıyorum tıpkı dünya çapında ünlü IRU 
sloganı gibi: ·oaha iyi bir gelecek için birlık
te çalışarak ... ' . 
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İstanbul Saint Joseph'ten 
dünva çapında bir portre 

RSYR PRS İF İK'TEN TÜRK İYE'YE 
BİR BRŞRRI ÖYKÜSÜ: MICHEL RKRUİ 

lllcUI HAVİ 

• 

1 
stanbul Saınt Joseph Fransız Lisesı me-
zunu Mıchel Akavi, halen OHL Türkiye 
Genel Mudürii olarak görev yapıyor ls-

Genç girişimciliğin 
başarılı orneklerinden 

biri olan Michel Akaui, iş 
hayatına daha üniuersite 

yıllarında iken atıldı. 

tanbut'dan Sorbonne'a uzanan eğı· 
tım hayatı ve sıradışı kımlığl Aka· 
vı'ye gıttığı her yere neredeyse 'sı· 
hırli değnek'le dokunan bır yönetı· 

cı sıfatı kazandırmış. Türkçe, Fran
sızca, lngılızce ve ltatyancayı ana· 
dılı gıbı bılen, ayrıca Japonca, Ma· 
lezyaca ve Yunanca da konuşabı· 
ten Akavı, Türkıye'de tam olarak 
' içımizden biri' gibi yaşıyor. Evli ve 

A worldwide portrait /rom 
St. foseplı İstanbul ... 

Being one of /he most successful 
examples ofyoung eııtreprtnevrship, 

Michel AJıavi started his business 
life wlıen he was at university. He 
is continuing his career, which he 

realized in /he axis of France -Asia 
Pasifte - Turkey, ııow in DHL 

Worldwide Erpress Turkey. 

1 O LOGISTICAL 

3 çocuk babası otan Akavi, tenis, kayak ve 
seyahatten hoşlanıyor. 

1999 yılından bu yana OHL Türkıye Genel 
MOdOrlOğO'nO yOriiten Akavl, daha önce gO· 
rev yaptığı uluslararası kuruluşlarda olduğu 

gibi OHL TOrkiye'de de yepyenı bır ıvme ya· 
rattı . Uluslararası hızlı hava taşımacılığında 

dünya lideri otan OHL.:in Türkiye Genel Mü· 
dOrlüğO'ne geldiği 3 yıldan bu yana, durak· 
lamada olan grafiği yükselten, iş hacmini ve 
karlılığı artıran ve Türkıye tanhinin en cid· 
dl krizlerinden binnde servıs/hizmel kalttesi· 
nl yükseltmeyi başaran isim olarak anılıyor. 
OHL Türkiye şu anda EMEA Bölgeleri ara· 
sında, 2 yıldır en hızlı büyüme sağlayan DHL 
ofisi konumunda bulunuyor. Yine son 2 yıl· 

dan en fazla kar artışı gösteren OHL Turkıye 
2000 ve 2001 yıllarında kar oranında bôlge· 
dekı en yüksek gırdıyı sağ'ayan u ke olmuş· 
tur. OHL TOrkıye'nın bu dönemde gösterdığı 
bır dığer büyuk başarı da yıne EMEA bölge. 
len arasında ·en ıyı servıs kalıtesı yukseıtıne 
performansını yakalamış olmasıdır. Getırdlğı 

farklı bakış açısı ve kışısel geçmışınden taşı· 
dığı başarı yaratma/ başarıyı artırma yakla· 
şımını OHL TOrkıye de de sürdüren Akavi. bu 
ivmenın temellerını de hazırladı 

Genç gınşımcılığın başanlı 6meklennden bırı 
olan Mıchel Akavi. ış hayatına daha üniversı· 
te yıllarında ıken atıldı 
Fransa Amıens Busıness Schoot'dan iş ıda· 
resi konusunda master derecesıyle mezun 
olan Akavı, arkasından Sortıonne'dan Ulus· 
lararası Ekonomı dalında yüksek uzmanlık 
dıplornası aldı. 

Akavi, 1974 yılında henüz ô!lrenci iken Ku· 
zey Fransa'dakı ılk pazarlama şırketi otan 
GEREP'ın kurucusu ve ortağı olarak iş ha· 
yatına atıldı. GEREP'ın 1975 yılında lngiliz· 
Fransız danı~nlık grubu SEMA tarafından 
satın alınmasıyla bırlikte 1977'ye kadar da· 
nışman ('lngenieur Conseıl Principal') olarak 
görev yaptı. Akavi, bu sırada grupta görev 
almış en genç danışmandı 
1978-1985 arasında , BREF'in (BUREAU 



DE RECHERCHE ET O'ETUOE FRANCA-
15) Pans Gelıştırme Mudurl~ü'nu ve daha 
sonra Tokyo'da Uzakdoğu Temsılcılığı'nı ust
lendı Amenkalı Yankee Group un bır ortagı 
olan BREF bır ekonomık tahmın ve araştır
ma ensbtüsu olup yüksek teknoloıı seklôr1e
nnde uzmanlaşmış ve belırlı endustn alanla
rında penyodık çalışmalar yapan bu şırkettı 
Akavı burada AR-GE Müdürii olarak Matra. 
Alcatel ve France Telecom gıbı ana mOşten
lerle çalışıyordu Tokyo'dakı Uzakdoi)u tem
sılcılığıne geçtıkten sonra ıse firmanın muşte
nsı olan buyuk çaplı Japon elektronık şırket
lennın sorumlulugunu üsilendı Buna ek ola
rak, Japon pazarıyla ılgılenen bırçok Fransız 
ve Avrupa şırketlenne pazar araştırması ve 

Akavı 1985-1993 döneminde, Frank Small & 
Associates Malezya Genel MOdürO ve Böl
ge YöneticilıQI görevlerini yOrOttü Şu anda 
çok iyi bilinen bir lngiliz-Fransız ortak kurulu
şu olan AGB/Taylor Nelson/SOFRES, o do
nemde Frank Small ve Ortakları adı altında 
Asya Pasifik Bölgesinın en büyük baQımsız 
paızar1ama danışmanlıQı ve paızar araştırma 
şirketiydi. Akavi'nin dOneminde FSA Malez
ya, ülkenin lider danışma ve paızar araştırma 
şirketi oktu ve uluslararası çevrelerde say
gın bır isim edindi. Burada müthiş bir pertor
mans gösteren Akavi, 8 yıl içinde ciroyu 4'e, 
net karı ise 7'ye katladı. Ayrıca 'Frank Small 
Yönetim Merkezl'nl hayata geçirdi ve bu ku
ruluş 7 Asya ülkesinde paızarlama ve iletişim 
egitiminde uzmanlaştı. 

Mıchel Akavı, 1994-1995 arasında. Reed 
Exhıbıtıons Companıes Asya Pasıfik Bölge
sı Başkanı ve Global Uluslararası Satış Gru
bu Başkanı olarak yukselışını surdurdu ln
gılız-Hollandalı yayıncılık devı Reed-Elsevıer 

uyesı olan REC, o dönemde dunyanın 1 nu
maralı fuarcılık şırketıydı Akavı, Reed'ın pa
zar lıden oldugu Asya Pasıfik bölgesınde 10 
bölge ofisını yönelmek ve ortalama 50 tıcarı 
fuar düzenlemek sorumluluklarını taşıyordu 
Japonya'dakı güç tıcarı koşullara karşın ön
cekı yıllara oranla k~ rlılıgı % 50 oranında 

artıran Akavı, Çın'de ve Endonezya'da yenı 
ofisler açtıgı gıbı Avustralya'da da önemlı ka
zançlar elde ettı 1995'de sadeceAsya'da 12 
yenı fuar başlattı Aynı zamanda dünya ça-

yılan ve · unıted News 
and Medıa Group'un 
bır parçası olan Mıl

ıer Freeman' ın . Asya 
Pasıfık Bölgesı'nde 11 
yenı bcarı fuar düzen
lemesını ve 2 ülke ofı-
sının açılmasını organize ettı Mıller Free
man. Akavı'nın görevde olduQu donemde 
Ortadaju'da da cıddı kazançlar sagladı. 

Asya Pasıfik'te geçırdığı uzun yı llardan son
ra tekrar doi)dugu yere. çok sevd ıQı Türkı

ye'ye donmeyı arzu eden A~avı 1998-1999 
yıllarında CNR da 'Chıef Executıve Offıcer' 
olarak ça lıştı. Turkıye nın o donemdekı en 

Mıchel Rkauı, Turkıye fran~d R lJd d ırıl:: turkıye 

dClnencesınde yaşama geçırdıgı b.ışdn oyku!>unu 
OHL Worldwıde EKpress Turkıye bunyesınde 
başarılı bir şekılde u duru J r 

pında 7 ofis ve 40 acentelıgı olan uluslara
rası satış organızasyonunun başkanlıQı gô
revıne getirildi. 

1996-1997 yıllarında, Miller Freeman Asya 
Pasıfik Bölgesi Başkan Yrd. Olan Mıchel 

Akavi, buradaki mevcut por1folyoyu yönet
menin yanı sıra Freeman'ın yenı girdıQI Asya 
pazarında önce uyum sagıamasına, son
ra da agresif bir gelişme sürecine girmesi
ne önderlik etti. Bu pazarda oldukça dene
yimli olan Akavi, tecriibelerinin ışıQında 199-
6'dan beri dünyanın en büyük fuar şırketi sa-

buyük fuarcılık şırkelı olan ve ülkenın en ge
niş sergıleme alanına sahıp bulunan CNR, 
yılda 45 fuar duzenlıyordu Bu fuarların 

14'üne Mıchel Akavı dönemınde start venl
di. Akavı'nın CNR'a asıl katkıs ı, hızla büyü
yen bu şırkete uluslararası servıs kalıtesinı. 

işletme standartlarını kazandırmak ve CNR'ı 

uluslararası bır partnerle ışbırlıQıne hazır

lamak oldu. Michel Akavi, Türkıye-Fransa
Asya Pasifik-Türkıye dönencesinde yaşama 
geçirdigi başarı öyküsünü OHL Worldwıde 
Express Türkiye bünyesinde başarılı bır şe
kikte sürdürüyor. 
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MICHELAKI 

llJll Alta 

... DHL ne çeşit ve hangi kapsamda bir 
sigortalama yapmaktadır? 
DHL, kendı kontrolü dışında ortaya çıkabile

cek aksakl ıklara karş ı müşterilennin önlem 
alabilmesine "Göndereni Koruma Sigortası· 
ile olanak sağlamaktadır Bu hizmet, gOmrO
ğe tabi olan değerli gönderilerin hasar gör
mesi veya kaybolması halinde. söz konusu 
gönderinin tican değenni, yenileme masraf
larını ve taşıma ücretini karşılamayı kapsa
maktadır. 

Sigorta, gönderinin hasar görmesi halinde 
yenileme masraflarını, kaybolması halinde 
proforma fatura ve konşimento üzerinde be
yan edilen ticari değerini ve de taşıma üae
tinı kapsamaktadır. 

... Yaptığınız sigortanın geçerlilik süre
si ne zamana kadardır? 
Göndereni Koruma Sigortası, gönderinin 
DHL tarafından teslim alınmasından alıcıya 

teslim edilmesine kadar geçen süre içinde 
geçerli olmaktadır. Hasar gönderi teslimin
den önce fark edilirse mutlaka hasar tespi
ti yapıldıktan sonra alıcıya ulaştırılır. Tesli
mattan sonra alıcının tespit ettiQi hasartar 
için müşterinin hukuki süreler içerisinde geri 
dönüş yapması gerekmektedir. Hasar bildi
rimini takiben hasar tespiti yapılır ve sigorta 
değerlendirilmesi gerçekleştirilir. 

&Sigortalama sürecinde müşteriye 
sizce neler dOşm•ktedir? 
Sigortalama sürecinde müşterilerin bilinç
li olması önemlidir. Sigortanın kapsamının, 
yani neleri kapsayıp neleri kapsamadığının 
müşteri tarafından bilinmesi gereklidir. 
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Hl' de 
ORTALAMA 
AYl$1 

... Yenilenen 30 oluşumunuz ile DHL de 
ve sigortalama boyutunda ve anlayışın
da neler değişti? 
Dünya'nın en bOyOk ıoıistik 

birleşmesi olarak nitelendin-
len 30 (DHL Worldwide Exp-
ress, Deutsche Post Euro Cargo 
ve Danzas) bırleşmesi ve bu üç 
marka'nın DHL çatısı altında hiz-
met vermeye başlaması ıle bırlikte 

DHL' in ürOn ve taşımacılık ağı ge
nişlemiş ve şirket dünyanın en bü
yük taşımacılık ve lojistik şirketi haline 
gelmiştir. Bu kapsamda iş süreçlennde 
herhangi bir değişıklik meydana gelme
miştir. "Gönderenı Koruma Sıgortası· da
hil DHL standart hizmetlerini aynen verme
yi sürdürmektedir. DHL bu konudaki deneyi
mini her geçen gOn daha Ost noktalara taşı
maya devam etmektedir. 

... oHL olarak bir şirket anmm bizimle 
paylaşır mısınız? 

Sigortalama ile ilgili hoş bir anımız var: Dün
yada tespit edilmiş en uzun boynuza sahip 
keçinin kafasını, boynuzu ıle birtikte baş

ka bir ülkeye göndermek isteyen bir müş

teri, gönderisini sigortalatmak istemışti. Ye
rine yenisi konulamayacak değerde ve de
ğeri eksper tarafından tespit edilemeyecek 
bir gönderi oldu!jundan, müzakere sürecine 
girmiştik. Sonunda varılan noktada müşteri 
avlanma masraflarının sigortalanmasını ta
lep etmişti. Müşteri gönderinin gümrOk çıkış 
işlemlerini gerçekleştiremediğinden bu gön
deri taşınmamıştı ama bizim kafamızda hoş 
bir anı olarak kaldı. 

Jnsuranct Covering Sender Service 
includes insurancefor /he commercial 
value, rep/acemenl and freiglıt costs 
ofthe consignmt11I against damage or 
/oss during tra11Sportation 



Dünyanın bir ucundan bir öteki 
ucuna ister bir. ister binlerce kg 
ithal ve ihraç malınızı uluslararası 
standartlar ve kalite ölçülerinde 
sadece bu işte uzmanlaşmış 
kadromuz ve uygun taşıma 
fiyatlanyla yapıyoruz. .. 

Dünyanın önde gelen acenteleri & hava 
şirketleri ile yapılan özel 
anlaşmalar neticesinde 

MaUyetlerinizi minimize - servis 
kaUtemizi maksimize ediyoruz... 

Arayın ... 

ithalat ve lhracatlannızı yük 
olmaktan çıkaralım ... 



LOGtSTICAL 





LOGıSTICAL \ deniz yolları 

IZ1kyıl lı•t111 

ııç. l r. Nıc•ıttlı AITEll 

Modenı sea 
transportation ... 
Because the hydrosphert 
covm a /argtr part in 
Earth's grography, tlıe sea 
transPortation stili ntles 
tht world tradt. 

16 LOGISTICAL 

TAŞIMAClllKTA 
ÇAGDA$ MOTİF : 

KAPIDAN KAPIYA 
TAŞIMA 

1. Dünya ticaretine egemen 
taşımacılık: Denizyolu 
Dünya tıcaretıne denız taşımacılığı egemen

dır Dunya coQrafyasında su kürenın ağırtıklı yer 
tutması, gemılerle büyuk çapta taşıma yapılabılme
sı, denız taşımacılığının en ucuz taşıma şeklı olma
sı bu olgunun temel nedenlerim ıeşkıl eder Denız 
taşımacılığı , dunya tıcaretının %92'sınıomuzJamak
tadır Ulkeler ve kıtalar arasında denızden taşınan 
yük mıktan da 7 mılyar tondur. 
Deniz taşımacılığı uluslararası hakl ı rekabete açık· 
lır Ticaret gemılen, bayrakları ne olursa olsun, 
denızlerde btrbırleriyle rekabet olanağına sahıplır 
Bunu da denızlerin ınsanlıQın ortak malı oluşu şe
kıllendırmıştir. Bu şekıllendırme , mare fıberum ılkesı 
olarak bılinır. 
Mare lıberum, denızde seyir yapan gemılenn, kımın 
karasuyunda olursa olsun, seyrüsefer özgürlüğün

den yararlanacağını söyler. Bu ilkenin özünde de
nizlerin insanlığın ortak malı olduğu kuramı yatar 
Bu ilke doğrultusunda ticaret gemileri, dünya denız
lerinde herhangi bir formaliteye tabi olmaksızın ser
bestçe - ancak zararsız olmak koşuluyla- duraksız 
ve uğraksız seyir yapabılme hakkına sahıptir. 

Hızmette baskın (dominant) taşıma motifi, denizin 
taşımalardaki etkin konumu yüzünden önceden 
"limandan-limana· taşıma şeklındeydı. Ancak, gO· 
nOmOzde deniz taşımasını da içine alan kapıdan
kapıya hızınet anlayışı giderek yaygınlaşmaktadır. 

2. Lfmandarı-Lfmana Taşıma: 
Llmandan~imana taşıma anlayışında taşıma , lı

manlar arasında ve denizyoluyla yapılır. Bu neden
le de limanlar, taşımanın başlangıç ya da bitiş ye
ndir. Bu tür denız taşıması, konvansiyooel taşıma 

2.Kapıdan-kapıya taşıma · 

Taşıma< ıl kta mC'tlem 1 <ap dar. <apcya 
taşıma hczmetıa r Bu t r taŞMr'a rr.:ıdem denız 

taşımacılığı" dıye de bı nır K pı den 'ce fabnka. 
sundurma ya da depo o sen, taş manın uç noktası 
(yanı başlangıç/bılış noktası) anlaşılır Kap,dan-ka
pıya taşımada bırdcn çok taşıma sıstemı kullanılı r 
Taşıma sıstemlen -bırbınyle entegre olarak- yükün 
satıcıdan alıcısına (yani pazarına) ulaştırılmasını 
sağlar 

Taşımacılıkta bır takım değışıklikler ve gelişmeler 
olmuştur, hatta olmaktadır Bunlar taşımada verim
lılığı artırma amacına yônelıktır Dolayısıyla. hizme
tin ôzunde de değışıklıkler söz konusudur 

Taşımacılıkta, ôncelerı fımandan-lımanaolan hizmet 
anlayışı, sınırtarını kapıdan-kapıya olacak biçımde 
genişletmıştir Taşıma sıstemlerı birbırlenyle bütün
leşme eğılımıne bürunmuştur. Bunda taşıtanların 
(alıcı/satıcı), taşıma ışıyle uğraşmak ıstememeleri 

kadar tek ıaşıyanla yanı tek sorumlu ıle muhatap 
olma arzuları etken olmuştur 

Taşıtanın arzusu. malının kendı ardiyesıne teslım 
edılmesl yônOndedır. önceden limanlarda odakla
nan teslım ışlemlen artık alıcın.n ardıyesıne yônel
mışlır. Bu ıse, ôncelen yuklerın teslım noktası olan 
limanları gıderek aktarma (ındı-bindi) yeri haline 
dônOşturmüştur. Lıman artık, yukun bır taşıma sıs-



ıemınden dıQerıne aktarıldıQı ara baglantı 
unıtesı durumuna gelmıştır 

Taş ımalar önceden aQırtıklı olarak lıman
dan-lımana yapılırdı Yüklenn teslım edıl

me yen lımandı Rasyonel taşıma anlayışı 
taşıma sektöründe yaygınlaştıkça hızmet 

kapıdan-kapıya yapılır olmuş; yıiklenn tes
lım edılme yen alıcının ardıyesıne kaymıştır 
Buysa, liman gerisi taşımaların da ana ta
şıma ıle bütünleşerek taşıma zincın şeklıne 
gelmesı bıçımınde gelişmıştır Dolayısıyla, 
taş ıma hizmetı anık tumleşık (entegre) ta
şıma yönünde gelışmektedır Geleeekıe lı

mandan-lımana taşıma hızmetı ancak ham 
petrol. tahıl, maden cevhen vb büyuk çaplı 
dökme hammadde taşımalarını ıçereeek, 
sanayı malları pazar kavgasında kapıdan
kapıya taşıma motıfını kullanacaktır 

nın ılk adımını oluşturmuştur Çogunlukla 
da, koııvansıyoııel yukun (konteyner. palet 
gıbı bırımleşlınlmış yıiklerın dışındakı yükle
nn) genellıkle armatör taşıyan elıyle ve onun 
sorumluluQunda (bazen de muşterek taşı

yanların muıeselsıl sorumluluQunda) alıcı 
ıle satıcı arasında taşınması dogru taşımayı 

oluşturur 

gereksınımı çerçevesınde şekıllenmış lo
ııstık destekli çaQdaş bır taşıma hızmetıdır 
Hızmette entegrasyon ıoııstık sayesınde 

saQlanır 
Tumleşık taşımanın Ozellıklerı şunlardır 
• Sen, hızlı ve kasıntısız hızmet 

(kapıdan-kapıya ). 
• Entegrasyon hızmette - taşıma 

sıstemlerınde deQıl 

Kapıdan-kapıya taşıma ıki şekilde yap ıl
maktadır . 

a. dogru taşrma (karma taşıma), 
b. tümleşik taşıma . 

2.1 Doğru taşıma 
DoQru taşıma, yukOn bırden çok taşıma 

sistemi kullanılarak alıcısına teslım edildi
Qi taşıma şeklıdır Karma taşıma olarak da 
adlandınlmaktadır Uygulamada çoğunluk
la layner ta şımanın teslım aşamasındaki 
uzantısı şeklinde göriilmektedir. Gemıden 
boşaltılan parça yükün başka bir taşıma sıs
temıyle (karayolu, demiryolu, ıç suyolu gibı ) 
alıcısına teslim edılmesını amaçlar. ôme
Qin, Hamburg Lıman'ından BaQdat'a götü
rillecek parça yükün Hamburg-lskenderun 
arasında denizyoluyla, lskenderun-BaQdat 
aras ında da demiryoluylal karayoluyla ta
şınması gıbi Ancak, iki taşıyanın da aynı 
"sıstem taşımacısı" olması durumunda taşı
ma, aktarmalı taşımaya dönüşür. ômeQın, 
l stanbuf dan Kanada'nın bir limanına gide
cek bir yükün önce lstanbul-Rotterdam/ Ant
werp J Hamburg arasında bir gemi işletmesi 
tarafından taşınarak bu ara limanda bo
şaltılması ve akabinde Kanada'ya gidecek 
bir başka gemiye aktarılarak taşımanın ikı 
taşıyanla tamamlanması gibi. Aynı şekilde, 
yükün demiryolu, karayolu gibi aynı taşıma 
sistemlenyle ama birden çok taşıyan tara
fından aktarmalı olarak taşınması, aktarma
lı taşımanın diQer örneQini oluşturur. Taşıma 
bOtOnünde ara taşımaların optimumda tutul
ması ekoııomik taşıma için amaçtır. Buysa, 
uygulamada denizyolu aQırtıklı taşıma biçı
mindedir. 

Denizyoluyla taşındıktan soııra (bir liman 
aracılıQıyla) koııvansiyonel yükün, armatör 
taşıyanın uhdesinden alıcının deposuna ka
dar sevk edilmesi, kapıdan-kapıya taşıma-

Dogru taşımada ulaşım sistemlerının bu-

luşma yen (liman, lermınal, ıstasyon gıbı) 

"transit nokta" durumundadır. 
ôncelerı layner taşımanın hıntertant ta

şımasıyla bırteştirilmesı şeklınde yapıla ge
len kapıdan- kapıya taşımacılık, koııteyne

rln taşımada kullanılmasıyla yenı bir boyut 
kazanmıştır. Taşıma hizmeti, taşıma sıs
temlerinin entegrasyonundan çok hızmetın 
bütünleşmesi yönünde gelişmiştir. Bunda 
da taşıtan-taşıyan(lar) arasındaki hukuksal 
ilişkı önemli rol oynamıştır. 

özetle, kapıdan-kapıya taşımanın geliş
mesi, taşıma hizmetinın hızlanması ve ta
şıma hizmetinde •taşıma/yolculuk suresi" 
kavramının işlertik kazanması konteynerle 
olmuştur. 

2.2 Tümleşik taşıma 
Tümleşik taşımanrn karakteristiği: 
Tümleşik taşıma, bir ticari operatörün (ış

leticinin) sayıca birden çok taşıma sistemıni 
kullanarak verdiQI taşıma hizmetidir. Kombı
ne taşıma, çoklu taşıma, intermodal taşıma 
gibi türleri vardır. Tümleşik taşıma günümüz 

• Hızmette ıol'Slık desteQ· 
• Tanfelı ve ka !eh h•zmet ıgeeıl(mesız 

hasars z ve e<sıksız taşıma). 
• Hızmette tesıımden dogan gecıkme 

taşıyanın sorumıuıugu 

• Tek yuk senedıyle taşıma, 
• Teknoıoıı yogun altyapı 
T ümleşık taşıma gelişen uluslararası 

ılışkılerın sonucudur Sır anlamda da. 
ulkeler arası tıcarette sın ır engel ının 
kald ırılması. dolayıs ıyla uluslar arası 
ticaretin kolaylaştırılması ugruna verilmış 
çabaların urunudür Bu taşıma şeklinı 

doguran nedenler şoylece sıralanabılır: 

• Kapıdan-kapıya hizmet gereksinimı. 
• Taşımada verımlıliQı artırma (betlı 

ıeslım süresi. yükün gıivenlı sevkıyatı. 
kaliteli ve serı taşıma vb). 

• Tek taşıyan ıle muhatap olma arzusu, 
• Gelişen ve çeşitlenen lojistik 

uygulamaları. 
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LOGlm CAL \ insan kaynakları 

Dn Eni• IElllİIEL 
llmı Clıhl LıJlıtık · A•ırlkı / il 11111•111 

T
ürkıye'de Loııstık sektörımdekı buy\i.k 
değışımı, sektörun parlamakta olan 
bir yıldıza nasıl dôoOşt~tlnü ve bu

yume potansıyelını hepımız bilıyoruz. 

Kısa bir süre önce Loııstık Okulu olmadığı 
gibı , yenı mezunlar arasında alana ılgi de 
yoktu. Kurumsallaşma ıhtıyacı on planda 
olmadığı gibı gelışmış insan Kaynakları Yb· 
netımı ve uygulamalanna ıhtıyaç da yoktu 
Varolan ış gucO bir şırketten dığenne kayı
yor, mevcut kadrolarda buyuk değışıklık ol
muyordu. 

Ancak son yıllardaki ınanılmaz değişiklıkler 

ile ardı ardına bırçok atılım gerçekleştı. 

Sektôriln ol<ulu, dergısi, zirvesı derken med· 
yada ve yeni mezunlar arasında alana karşı 
büyük bır ılgi başladı. Eğıtımli ve bğrenme
ye istekli iş gücü, standartları da yükselttı. 
Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin uygu
ladığı sistemler ve süreçler gelişti, kullandı
ğı teknoloji ilerledi. 

Lojistik. sermayeye olduğu kadar ınsan kay
nağına da dayalı bir sektör olduğu için tüm 
bu gelişmelerden şirketlerin insan Kaynak
ları uygulamaları da bOyıik ölçüde etkilen
di. Sektördeki gelişmeler, belli bir alanda 

T ıar ı 
goruşlere ragmen 
ıl lıyor, g •ışıyor. 

18 LOGISTICll 

"SKY IS THE llMIT' -
"GELiŞiMiN SiNiRi YOK" 

uzmanlaşmış mevcut kadroları loııstık'in 
dııler alanlarını da bğrenerek yenı yetenek 
ve becerıler gelıştırmeye zor1adı Varolan 
ış gucıinü eğıtımle yemlemek, yenı adaylar 
arasından öğrenmeye ısteklı, heyecanlı, ışe 

ve şirket küllurüne en uygun olanları seç
mek; çalışan potansıyelını en verımlı şekılde 

değer1endırerek başarıyı ödüllendırmek ıçın 

şırketler yaratıcı yöntemler gelıştırdıler. Sek
tördekı bu gelışım oyle hızlı gerçekleştı kı 

bırçok eğıtım ve danışmanlık şırketı bu gelı
şım karşısında çaresiz kaldı ve varolan hız
metlerıni sektöre uyarlamaları zaman ald ı 

Barsan Global Loııstık'te 1998 yılında baş

ladığımız insan Kaynakları maratonu şu 
anda Amerika' da bıle bırçok şırkette henuz 
bulunmayan yeni sıstemlerın uygulamaya 
geçişı ıle sonuçlandı. Yenılığe önem vere
rek mevcut sistem ve yapıları sureklı gelış

tiren, yüksek potansiyellı çalışanları yurtıçı 
ve yurtd ışı eğıtim ve görevlerle ödullendıren 
Barsan' ın IK maratonu kısa zamanda so
nuç verdı. 

Bırçok şirkette şırket yonetıcılerı IK konusu
na yabancı ıken Barsan yônetıcıleri yenı IK 
polıtikalarının belirlenmesinden uygulanma
sına kadar aktif bir rol oynadılar. Yine birçok 
şirkette IK çalışanları şirketın ıçınde bulun
daju iş kolunu bilmezken Barsan, operas
yon kôkenlı çalışanlarını yurt içı ve yurt dışı 
IK eğıtımleri ile destekleyerek kadrosunu 
oluşturdu. Lojıstik sektörunde olduğu gıbi IK 
alanında da birçok ilke imza attı. 

işe alımda şırkel kıiltıirü ve ışın nıtehkierıne 
uygun oıarak gelışt rı.en yet<ınl k bazlı tek
nıkler potans ye ı yuksek adaylar seçmeyı 

sağladı. ış baş•nda ~re0me ve ge1 ş mı 
destekıeyen değış<en "creıs sıem demıe 

sokuldu web tabanı per!ortl'ans yonet m 
sıstemı uyguıamas· le performansa dayalı 
prım sısterru uygula"ma ıa baş and Ayrıca 

LOJISlık konusura gôn• ve•en oğrencı en 
destek emeıı; amac 1e fJr. .;. ve '(Urt dış 

staJ programıarı başlat d t •e"'cut nsan 
kaynağı yun ıçınde o duğu gıcı ,un d:şında 
açılan yenı pozısyonlarda da değerendınle
rek çalışanlara ufukıa11nı genışıeıme fırsat 
tanınıyor 

Sektor gehşıyor. lgı buyuyor çalışanlar ılerlı
yor Turkıye farklı gon.şlere rağmen ılerlıyor 
gelışıyor Sektorde ıyı bır ~erlere gelmek ıçın 
ısteQı. ene~ısı, hırsı. potansıyelı olan i lim 
çatışanlara ve oğrencılere ıavsıyem rotas
yon ıle Loııstık ın tüm alanlarını oğrenmeye 
çalışmaları ve kapasıtelennı kullanabılecek

len ış ve şırketlerı tercıh etmelen. ÇUnkıi bu 
tur şırketlerde "Getışımın Sınırı Yok". 

fogistirs is a sector wlıidı depends on 
lıuman resourus as we/I as capital. 
IVlıi/e the managers in most companies 
don 'f give enouglı importanre to human 
resorırces, the direrlors of Barsan 
started intenıslıip programmes to 
support Logistics students. 



Barsan Global Lojistik her turlu malıame, urun, hizmet ve llgıh bılginın 

bafl•ngıç noktasından tukellm noktuına kadar her ikı ybnde akışı ve 
depolanmasının etkili ve vtrlmh bir biçimde planlanması , uygulanması 

ve kontrol al tında tutulması i•lemıne, lojistik adını veri yor 

BGL, bu anlayıfın TUrklye 'dekl 6ncusu en g uçlu ve hızmet kapsamı 

en genlt kurulufu. BGL dunyanın tıer yerırıden dunyanın her yerme uluslaraıası 
ıaşımacıhk o1anıklarının yanı sıra depolama gumrukleme ve stok yonetımı 

hızmellerı sunuyOt 

u " gı.ıç u .,, p 30 yı.utıçı ve Avn.ıp• Amer•k• . Uzakdogu ye 
yıyıtmıt 8 yurtdıtı •ubeıı kara . denız hava ve tren 11,ıma 

oıınıkları dunya çapında yaygın acenıe agı yuz binlerce 
metrekareye yayılan depo ve anırepoluı yuksek teknaıojık alt 
yapıtı degıldıı B<'il. v on u vl u P• ".... z eı a .,.., ş ı umıu u• 
duygu~u ve guvtındır 

B Gl., bu buyuk Ol'J·'"•l,1 'l u ~t· m $111'! Od ;-. 1 go 'l'll ~ .ırıta,•Ş I ı:E' IOpS!<k 
hızmct1e11 dUtı.ınce hı.r:tnda' ·~erçe~ e$t,,...,,.:,,,ıt>d ır 
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LOGıSTICAL 1 havacılıkta kalite 

Vıh, t•E• · P11ım ınıyıllın 

SİVİL 
HAVACILIKTA 
KALİTENİN 
ÖNEMİ 

The quafity appfication fields 
in civil aviation are seroice 

organizatwns, commercial airway 
companies, jlight schoo/s and 

production organizations. Quality 
depends on nıanagement and shoufd 

be carried aut by emp/oyees. it will 
be inadeqaute ifil is done by only 

the personnel of quality deparlment. 
it should be adopted by ali levels of 

management. 
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K
alıte konusundakı gelışmeler dışarı

dan yani kendı inısıyatıfimızın dışında 
ICAO, FAA, JAA gıbı uluslararası ha

vacılık otorıtelerınin ısteklerıyle yapılmaya 

başlanmıştır. 

Sivıl Havacılıkta kalite uygulama alanları , 
bakım organizasyonlarında , tıcan havayolu 
ışletmelerinde, uçuş okullarında, uçak par
ça tasarım veya üreUm organizasyonlarında 
gerçekleştırilmektedir. 

Sektörde esas değışım 1994 yılında JA/\ ın 
(Joınt Avıation Authonbes) kurulmasıyla baş

ladı. Tllrkıye'nin de 2001 Nısan ayında tam 
üye olduOu bu bölgesel otorıte, özellıkle sıvıl 

havacılıOın tüm alanlarına yönelık düzenle
meler getirmekteydi. Bu düzenlemelerin bir 
bölümü de ·kalite' konusunda olacaktı Bu 
yeni bakış açısına göre, kalıtenın temel gö
revi uçuş ve yer emnıyetinin arttırılması. uçak 
veya uçak komponentınin uçuşa elverişlılıOı
nin saQlanmasına yönehk sistemı güvence 
altına alacak faaliyetlerin yapılmasıydı. 

Bu anlayışa göre kalite; kontrol yerine ·sis
temin Güvence· altına alınması ve belir1enen 
usullere göre sistemın faalıyetlerıni sürdür
mesine yönelik çalışacaktı. Uçuş okulu, ba
kım kuruluşu veya bır havayolu olsun ya da 
bOtOn bunları bünyesinde ıçeren entegre bir 

yapı olsun art ~ bır kal ıe sıstemının kun.ııma
sı zorunluydu. Y;ne bu tur ~ap ıar ıçerısınde 
operasyonel laa J)et·erın yurutuımesı konu
sunda uzman nıte ' )ônel c erın tteknık 
mudur uçuş ışıetme md ek'P eğ t,m md 
vb ) gorev a maıarı zoruıı'uydu 

Sorumlu yonetıcıler n hert">angı b r uzmanlık 
zorunlulukları olmad,ğı halde yap,lan tum 
ışlerden sorumluydular .şte burada Kalıte 

Guvence Sıstemı devreye gırıyordu . JAA ka· 
lıte sıstemrnın bagıms.z ve oogrudan genel 
müdure baQlı olduğunu ve mevcut sıstemın 
ışleyış.yle ılg,ıı genel mıidurlere kontroller ve 
denetlemeler yoluyla btlgı verıleceğ,nı On
görmüştu. Bu sayede genel müdurıer ışlenn 

mevcut kurallara uygun olarak yurütulup yu· 
rütulmedığı hakkında bilgı sahıbı olacaklardı. 

Sıstemde yaşanan aksaklıkların gıderilmesı
nın sa~lanması öncehkle kısım mudurterının 
ve son olarak da genel mudurlenn sorumlu· 
luğundaydı 

Bugun JAA bır örgüt olarak halen varlığı
nı sürdürmekle beraber yakın bir gelecek
te kendını tasfiye edebılir. Bunun sebebı 
ıse, Avrupa Bırlığı tarafından 2003 yılında 
EASA (European Avıatıon Safety Agenc
y)'ın kurulmasıydı. Başlangıçta FAA' e karşı 
Avrupa ülkelen tarafından bır otorite olarak 
kurulan JAA' in FAA kadar güçlu bır yapıya 

sahip değıldi. 



Yasal koşullar geregı ışletmeler JAA' ın kurallarını uygulamaya de
vam ederterken 1998 lı yıllardan ıtıbaren özellıkle özel havayolları 

rekabette avantaı kazanmak ıçın 
Bugun bazı ışletmelenn rakıplenne ustunluk saglamak amacıyla 
alttan alta Tusıad - Kal-Der mükemmellik modelı uzerınde çalışma 
yaptıkları bılınmektedir. Ama halen "Kalite Yönetimı" konusundakı 
uygulamalar hakkındakı şüpheler ortadan kalkmış deQıldır işletme
ler açısından en buyuk sorun "yönetım kalıtesı· denen ışletmelerın 
üst yOnetımlennın kaliteye verdıgı somut destek ve ınançta yat
maktadır işletmelerde bu tür çalışmalar gôstermelık mı yapılıyor 
yoksa gerçekten kalite sıstemınden yarartanılarak sıstemın ıyıleş
tırilmesi mı hedefleniyor, bu konuda somut bir göstergeye rastlan
mamaktad ır. 

Hızmet sektôrunde planlanan sunulan. algı
lanan ve beklenen hızmet kahlesı son derece 
onemlı bır konudur 

Duşunun bır kere ıyı bır fiyat ödeyerek yakla
şık 3 saatlık sureyle havada kalacagınız bır 
uçuşta sıze sunulan ıkram yemegınden kıl 
çıktı veya bır bOCek. ne duşunUrsunuz' Aynı uçuşu çok ucuz bır 
şekılde gerçekleştırdıgınızı varsayalım, ancak uçak bır saat gecık
meyle kalksın Çok ıyı para odedıgınız ışletmenın uçuşunda kabın 
basıncında anı bfr d~ışıklık oldu ve maskeler duştu acılen mış 

yapmak zorunda kaldınız bır yolcu olarak o ışletmeyle bır daha uç
mak ıster mısınız? 

Aynı duruma uçak kıralayan tur operatorterı açısından bakıldıgında 
da sonuçları benzer olacaktır. Bugun buyuk tur operatôrlerı. uçak· 
ıarını kıraya veren şıl1c:etlen seçer1erken sadece fiyatına değıl aynı 
zamanda zamanında operasyon yapıp yapamadıgına uçak filosu 
yapısına, sunulan seMs kahtesme ve dıQer faktor1ere gore de tercıh 
yapmaktadırlar Bu ornekler pek çok sayıda artt · rılabılır 
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LOGISTICAL \ hava yolları 

GEÇMİŞTEN 
BUGÜNE 

TERMİNAlVE 
HAVAlİMANlARI 

lı•ıl l l ll -Tn 

Tmninals 
constitute tlıe 

most importanl 
constructioıı of 

port and rai/way 
stations. Despite 

their short history, 
the temıinals 

devtloped rapidly 
and becam•a 
conıerstone for 

economy. Toıfay 
tlıetmninals 

reflect tlıe 
ltchnological 

succe:ıs of industry 
in a cowntry. 
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U laşım ve taşımacılığın bütün tür1ennde taşıyan 
araçla. taşınan nesnenın bır araya geldığı, bu
luştuğu ya da ındırme ve boşaltma ışlemıyle 

bırbırlennden ayrıldığı alanlardır: limanlar ya da garlar 
Teker1eklı ulaşım araçları ıçm genellıkle gar kelimesını 
kullanırken uçan ve yüzen araçlar için liman kelımesını 
tercıh etmekteyız. Termınaller ıse lıman ve garların te
mel ışlem binmi yani en önemli yapısıdır. insanlık tarıh~ 
nı dıkkate aldığımızda , terminaller ve havalimanları çok 
da uzun geçmışi olan konular dajildir. 

Uygarlığın dO\)uşundan, 1903 yılında , Wnghl kardeş
lerln uçuşuna kadar uçma eyleminin büyüsü. cazıbesi, 

gizemliliQi insanO\)lunu dennden etkilemiştir. Eğer uça
bilirse dünyanın dert ve kaygılarından kaçabılecajını, 
bır kuş kadar OzgOr olabilecajini, taptığı tanrılara güne
şe ve ay'a daha yakın olabllecajini düşünmüştür. 1500 
yılında Leonardo da Vıncı'nin havacılık araçları üzerine 
500 taslak ve 35.000 kelime üretmesi, tanhimizde Ha
zerfen Ahmet Çelebi, Lagari Hasan Çelebi.den başka 
dünyanın çeşıtli yerlennde uçabilme çabaları görulmek
tedır. 1783 yılında Pans'te Montgelfıer kardeşlenn ba
k>nla uçuşları, 1903 yılında Wright kardeşlerin kontrol 
edılebılır ve motonu uçuşları havacılık tanhının önemlı 
dönüm noktalarıdır 

ilk tarifeli havayolu uçuşunun 1914 yılında The St.Pe
terstxJrg/Tamba Airboat Une şirketiyle başladığını bılme
mıze rağmen henüz hava araçları yolcu taşımacılığında 

yO\)un olarak ku an maz Havac k 1 Dunya Savaşının 
başlamasıyla gosten ve yanş etl<ın gı olmaktan çıkm ş 
asken harel(.etıerın \ı3Zgeçı mez aıoc ha ırıe getm•ştır. 

Hava araçlarının te•nolojlk Olarak en nızlı ge ştıgı do
nem ıkı dunya savaş. dônemı olmuştur 
Tıcan havacılıkta duzenlı tar fe•ı ·k ~ava taş mac lığı, 

Zeppelın·ın hava gemısı ıle başlamış Olmakla bırtık1e 

asıl etkınlok 1919.dan sonra başlar ıkı dunya savaşı 
arasında Avrupa duzenh bır hava agıyla orulmuştur. Bu
gün hala büyuk havayolu şırkelı olarak faalıyet gösteren 
KLM. BEA, Lufthansa. AJr France. Swıssaır.THY gibı şır
ketler bu dönemde kurulmuştur il Dünya Savaşından 
sonra ncarı Hava taşımacılıgı yenıden canlanarak hızla 
gelişmış ilk ıet motortu uçuş 1939 da yapılmasına rağ
men 1949 yılından sonra pervanelı uçaklar hızla yerten
nı ıet motortulara bırakmıştır 

Hukuksal alanda havacılık bır ulkenın sınırlarını aşan 
bır faalıyet olması nedenıyle, 1919 yılında Paris'te hava 
ulaşım düzenıne ılışkın sözleşme ımzalanmıştır. 1944 
yılında Şıkago'da ımzalanan uluslararası Sivıl Havacı

lık Sözleşmesı Dunya havacılığının donüm nok1asıdır 
Bu anlaşma sıvıl havacılığın her alanında uluslararası 
duzenleme getırmış olmakla bırtıkte hava kuruluşlannın 
geçertı kurallarını da belırteyen temel bır melındir Bu 
sOzleşmenın eklennde hava araçlanndan, havalıman
larına kadar tüm standart ve tavsıyeler yer almakla ve 
surekli gOncellenmektedır 



Bellı bır amaca hızmet gayesıyle. Dünya' da ılk havaalanının Pa· 
ns'e 12 mıl mesafede 23 Mayıs 1909'da yapıldıOını bilıyoruz, 4 
km çapında elipbk bır şekıldekı hava meydanının yapılış amacı da 
havacılık göstenlen ve seyri, diOer bir ifadeyle havacılıOın toplu
ma sevdırilmesidir. Daha sonra Parıs'te, şehrin güneyinde. 1 Mart 
1921 de bugünkü Orty Hava Meydanı, l ngıltere'de ise 31 Mart 19· 
211anhinde Londra güneyınde Croydon Airport açılmıştır Bu hava 
meydanları basıl asken barakalar şeklinde bınalar ile uzun ayaklar 
üzennde duran bır gözetleme kulesınden ıbaretti Daha sonra 2 
Mayıs 1928'de Croydon'a yapılan Gümrüklü Termınal bınası lıtera· 
ture ilk olarak geçmiştir 

Ülkemizde sivil havacılık 1 AOustos 1926 tanhınde Cumhuriyet 
HOkiımetinın ımtiyaz verdıOI bir ltalyan kuruluşu olan Aero Espres
so şirketınin lstanbul (BQyQkdere koyunda denıze inen Seaplane 
uçaklarıyla}-Atina·Rodos arasında denız uçaklarıyla yolcu taşıma
sıyla başlar. 1933 yılına kadar irnbyaz verilen ıkı yabancı şırket var
dır. Bunlar Aero Espres· 
so ve Franca·Roumaine 
(CIDNA·Aır France) dır. 

1933 yılında Devlet Hava 
Yolları lşlebmesi(BugOn 
DHMI ve THY olarak 
ikı kuruma ayrılmıştır.) 
ıdaresı kuruluncaya ka
dar hava taşımacılıOı 

yabancılar tarafından 

yapılmış, 1936 yılında 

bu şırkeUere alt hangar
lar ve tesısler Türk hü· 
kümeb tarafından satın 

alınmıştır 1934 yılında 

Devlet Hava Yoltannın 

taşıdıOı yolcu 158 olup, 
1935 yılında 273 yolcu 
ve 1208 kg yük, 1936 
yılında ise ı.ı 24 yolcu 
6.813 kg yük taşınmıştır 

1949 yılına geldi!jımızde 
GOmrOk idaresi bulunan 
dışhatlara açık 3 hava 
meydanımız, Adana 
Şakirpaşa , Ankara GO· 
vercınlık, lstanbul Yeşil· 
kôy'dOr. 
Geçmışten bugüne ha

valimanı ve terminaller 
konuS1Jnda ülkemizdeki 
gelişmeleri en iyi şekilde 
OzeUemek için, Yeşilkôy 

Tayyare Mektebinden 
başlayarak bugünkü 
Atatürk Havalimanına 

gelmek en dajru işlem 

olacaktır Çok uzun yıllar gerek asken, gerekse sıvı! havacılıOımız 
içın bır okul, bır hava meydanı olarak havacılık adına her turtü fa
alıyebn yapıldıOı Yeşılkôy hava meydanının tarıhçesını 4 ayrı dö
nemde ele almak gerekır 

1.Dönem: Açılışından ıtıbaren süreklı gelişme göstermek kay· 
dıyla 1952 yılı sonuna gelındiOınde 1400 x40 metre boyutlarında 
Kuzeybatı /Güneydaju. 102 x40 metre Batı/CJ<>Ou, 1152 x 40 metre 
boyutlarında Kuzey/Güney 3 adet pıst ile tek katlı basıt 1000m2'yı 
geçmeyen bır termınal bınası ve hemen yanı başında ıkı kallı bina 
yükseldi!jınde bır kontrol kulesı ıle o dönemin uçaklarına uygun 
olarak bakım. onarım hangarlarından ıbarettır. 1952 yılı içinde Ye· 
şılkôy hava meydanına gelen gıden uçak sayısı 14 035 gelen yol· 
cu 76.408 gıden yolcu 77.233 kışıdir. 

2.Dönem: 1944 yılında Şikago'da imzalanan Sıvıt Havacılık 
Anlaşmasına uygun olarak YeşilkOy'de beynelmılel uluslararası 

bır hava meydanı yapılmasına hükümetçe karar verılmıştir. 1947 
yılında Westinghouse 
Electnc lnter Co ve The 
J G Whıte Engıneering 

Co. adlı Amerıkan şirket

lenyle yapılan anlaşma· 
!arta yem pıst. termınal 

bınası hangartar ve rad
yo S€}ruse'e< kolaylıkla
r n n ~h ıçın proıeler 
haz rtanmıştır. 1949 yılı 
Mayıs başında Bayındır

k BakanlıQınca ınşaatı

na Daştanm ş olunan te
sısıer bı ıere< 23Mayıs 

1953 tarih nde uıaştınma 
Vekaıe• ne teslım edıl

m ştır Yem ınşaa edılen 
pıst 60 metre genışliOın
de ve 2300 metre uzun
lugunda olup o donamın 
en a~ır ve bıiyuk uçak-
larının ınış ve kalkışına 
müsaıttır 

Aynca düşük görüş 
şamarı ıçın seyrüsefer 
kolaylıkları ve radyo ha
berteşme tesıslen de yer 
almaktadır. O dönemde 
kör ınış tesıslen olarak 
isımlendirilen Elektronık 
ILS (lnstrument Landıng 
Systems·Aletti iniş Sıs
temleri) cıhazları da bu· 
lunmakladır 

Ge en ve gıden yolcu 
katları ayrı olan 16m2 
Ozennde modem yolcu 

L 
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J salonlarına sahıp ıermınalın üzennde kontrol kulesı de bulunmak· 
tadır (Bu termınal bınası çeşıtlı tadılatlarla 2000 yılına kadar hızmeı 

vennışıır.)Proıe kapsamında radyo muhabere, pist ve apron aydın
latma sistemlen, mazotlu kalorifer sistemleri, 400 tonluk su kulesı 
gıbi o dönem ıçın çok modem olan sıslemler bulunmaktadır 1 
Agustos 1953 ıanhınde yapılan gösıenşli bir törenle açılan 
ıesıslenn Yeşilköy ··Beynelmılel YeşılkOy Hava Meydanı" 
olarak açılışı yapılır. Aynı proıe Ankara'da uygulanarak 
1955 yılında Esenboga hava meydanı olarak hızmeıe 
alınmıştır. 

başlayarak deQışık yıllar içinde hızmete açılmıştır Ana tesıs olarak 
18/36 pıstinin bıtış yılı 1973 tennınalın hızmeıe gırış yılı 1983 tur 

4.0önem: 1985 Yılından sonra adı Atatürk Havalımanı olarak 
deQişen Yeşılköy Hava Meydanı havacılık sektöriindekı gelışme

ler karşısında 19901ı yılların hemen başında özellikle tenninal 
olarak yıne yetersız kalmıştır. Daha önceki master planın 

3.Dönem: 1953 yılında hızmeıe verılen tesisler 
lızellıkle 1957 yılından sonra ıeı yolcu uçaklarının 
sefere ginneleri nedeniyle yetersız kalmış o döne
min havacılık lekniQinin gensine dOşmOştur. Uçak 
yaklaşma kaıegonsını CAT 2. seviyesıne çıkannak 
üzere, hava meydanı tüm fasılitelenyle 1968 yılında 
ele alınarak Bayındırlık BakanlıQı Hava Meydanları 

ve Akaryakıt Tesıslen inşaatı Genel MOdürlüQünce 
proje çalışmasına başlanılmıştır. Bir master plan ola
rak yürütülen proje ıçerisinde; 

ı teknoloJı 
baş rı u 
uıye~ıyl 
tışcımı 

Pistler: 18-36 pisıı. 3000 metre boyunda 45 metre 
genişli\!jınde yaklaşma kategonsı il olarak kaplama yük
leme sınıfı PCN=100 olarak planlanmıştır. 1953 yılında hız. 

uygulanmasından vazgeçılmıştir Devletın bu tur yatırım

lara kaynak ayırmadaki güçlü9ü dıkkate alınarak ozel 
sekıörun bılgi bırikimi ile finansman hızlı karar alma be
cerısınden de faydalanmak ıızere yem ıermınalin yap
ışlel-<levreı modeliyle yapılması 1987 yılında ıtıbaren 

ıartışılmışıır. Ancak yapılan proje ve ıhale gınşımle

rinden sonuç alınamamıştır. Bu arada, artan yolcu 
trafıQi nedeniyle Kargo Termınalı 1993 yılından ılı· 
baren üç yıl süreyle yolcu ıerminalı olarak kullanı l

mıştır 1995 yılı sonunda yem ınşa edılen Charter 
Tennınalı ise 2000 yılına kadar ara çOzüm olmuştur 

1997 yılında Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel MüdürlüQunce mevcut yapılarda dıkkate alına

rak bır proıe yarışması açılmıştır Yarışmayla belirle
nen proıe yap-ışlel-devreı modeliyle uygulamaya geçıl· n ıt 
mıştır lhateyı kazanan TAVA Ş ı 30 ay Olarak ongôrülen 

ınşaaı süresını 22 ayda ıamamıamışl r Devıeı hıçbır harca-
mele açılan 06-24 pısti; pistın yüzeyınde bozulmalar ve 63 
olan PCN deQerinin yükseltilmesi için kaplaması proje kapsamın
da yenılenmişıır. 

Taksiyollan: Yenı yapılan pısıe hizmet eımek üzere paralel ve 
baQlantı taksiyolu olarak yaklaşık 7000 mı taksiyolu yapımı yer al
mıştır 

Apronlar: Anılan proje içinde 865.000 m2'1ik bir alan üzerinde 
64 adet uçak park yeri planlanmıştır. 

Terminal Kompleksi: 4 Üniteden oluşan kompleksın her bır 
ünrtesı 5 milyon yolcu/yıl kapasiteli olup 
70.000 m2 inşaat alanına sahıp olup dö
nemi için çok modem sistem ve kolaylık
lara sahiptir. 

THY, uçak bakım ana tesisleri: Kulla
nım alanı 9828 m2 olan dört OC 9 ile bir 
B 707 uçaQını aynı anda içıne alabilen bir 
hangar ve ekleri yer almıştır. 

Elektrik:Kuvvetll ve zayıf akım tesisleri. 
yedek güç kaynakları , pıst apron, taksiyo
ıu aydınlatma ve kumanda sistemlen, ha
berleşme sistemleri, ILS sistemlen tesıs 

edılmiştir. 
Sözkonusu projede yeni bir teknik blok 

ve kontrol kulesınin yapılmas ı, akaryakıt 

tesısleri ve hidran! sistemi, kargo tesisleri, 
catering ve ikram tesisleri, çevre ulaşım 
yolları , merkezi ısıtma ve soQutma siste
mı, temiz su şebekesi, pis su şebekesi, 
merkezi çöp imha tesisleri yer almıştır. 
Yukarıda belirtilen tesisler 1969 yılından 
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ma yapmadan bazı geıır ımtıyazlarını 3 yıi 8 aı 20 özel sekıôre 
devrederek 14 mılyon yclcu J'I kapas ıe çok 'llodern bır dışhaı 
yolcu termınalı ııe 7076 araç k • ' apa k naa sah p olmuş 
ve ıennınaı 10 Ocak 200C ta e '-"* e aç m şı r Dana son
ra %30 ış artışı ven erek rem- al k a es 2C m !yon yolcu/yıla 
ıermınal yüzey alanı 264 500 m2 ye ç kar m şı r 85 Cdal modem 
bır otelın de ıçınde b"lundugu ıennınaı tıım ıes saı. sıstem ve ko
laylıklarıyla ülkemızın bu aıanda öne b r başar s dır Havalımanı 
termınali, hava taşlmacılııc sıs•em n n "'e~kez yapıs d r 
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2005 LOJİSTİK KARİYER 
GÜNLERİ 

KARiYERiMiZ iÇi~ 
KTORE UE FiRMALARA 

DAHA OA YAKiNi/ ... llrlur "Hl••• n 
SllJ ı111rt•111 ınt111 
hlll llllt 

Türkıye'de ıaşımacılık sekıorunun gelış
mesıyle beraber bu sektörde kendı sa

hasında uzman yetışmış bıreylere ıhtıyaç 

duyulmuş ve unıversııe ıle ozeı sektör ışbır
lığ ının en guzeı orneğı olarak lsıanbul Unı
versıtesı bün)esınde Ulaştırma ve Loııstık 
Yuksek Okulu kurulmuştur 
Turkıye de ı'k olan bu okulun Oğrencılen 

olarak bızlere de bu okulun tanıtımında bü
yıık görevler düşmektedır 

Ôzelhkle sel(.törle ogrencıter arasında bır 
bağ olma gorevını ustlenen Loıısbk Kulubu 
Kanyer Planlama ve Staı Departmanı ıçınde 
çalışan arkadaşlarta ozvenlı bır 
çalışma sonucunda 13-26 Mart tanhlen 

arasında Kanyer Gunlen organızasyonunu 
gerçekleşbrmenın gurunu yaşıyoruz 

Her yıl düzenlenen Karıyer Gunlerı orga
nızasyonundakı amacımız sektÔfiln önde 
gelen şırkettennı okulumuza getırerek Oğ

rencilenn şırketten yakından tanıyabılmele
rıne ve şırket yell<ihlerının tecrubelennden 
faydalanabilmelenne olanak sağlamaktır 

Hiç kuşkusuz kı bu organızasyon ış ha-

yatma ılk adımlarını atacak olan son sınıf 

arkadaşlara ış hayatıyla ılgılı farklı bır bakış 

açısı kazandırmaktad ır. Gelen şırketlenn 

ınsan kaynakları vasıtasıyla ış ımkanı sag. 
lanmaktadır Ayrıca oğrencılere faydalı ola
bileceğıni duşündüğumuz ve b<llumumuzle 
ılgıh sertıfıka ımk:inı sağlayan kursları da 
okulumuza getırdik. 

Bu yıl kı kanyer gunlenmızı UNO GiJr
bulak Denız Taşımacılığı ve Ticaret AŞ' 
·rırsan LOJtstik-, ·Horoz Lojıstık- Sertrans 
Uluslararası Naklıyar. 'DHL Express. · saı

nak Logısbcs Group·, 'Özel Hürkuş Eğ,~m 
Merkezı" gıbi kendı sahasında uzman şır

ketlenn de katılımlarıyla gerçekleşhrdık 

Yıl sonuna kadar faahyet takvımı ıçmde 

yer alan ve gerçekleştırmeyi planladığımız 

şırkeı ve hman gezılerı. Hıltan Oteh nde RO
DER tarafından kariyer gunlen gıbı bırçok 
faahyet bulunmaktadır. Takım arkadaşla

rımızın ortak amacı çıtayı her geçen gun 
daha yukarıya taşımaktır 
Hedefledığimız yerin ışıklarını uzaktan da 

olsa şımdiden görür gıbıyız .. 

ll"il/ı tlı e ılıı rtupmrnt o{tlıe lııgıstics 
srrtıır in JUrkry, ılır nrtd fur 
cdrıcat.-ı/ P«"rııı ıırl 111 rlıis,ffeld lıas 
11rrreas«d Isa m uit ııfthis ırred, 
tize /irsi Traırsporta/1011 aırd Uıgistics 
/Jrportmrııt in Turkey u•as ope11ed al 
tlıe U11frersity ııf Ista11bul i11 1999. !11 
order ıo promote oıır department a11d 
ıo rntrodıırr oıır stııdents to /eading 
rompa11irs oftlıe sector. every year 
u:e orga11ize "Career Da>~·. u ading 
rompanies of /ogistics sector suclı as 
"UND Gurbulak Slıippi11g Compa11y, 
Tırsan Uıgistics. Horoz Logistics, 
ertrans l.ogistics, DHL &press. 

&ıl11ak logistics Groııp, Hiirkııs 
Eduration Ccntre" participated i11 tlıis 
year's organiuıtion. 
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llYll AtCA & 
ıııi• miı 
Eı•ı AHİÇEI 

ÇETİN NUHOGLU VE 
BİZLERDEN BU SEKTÖRDE 

NELER BEKLİYOR ? 

• Bu sektörde yer almanız nasıl oldu? 
Loııstık benim aıle meslej)im sayılır. 1969 yılında 

uluslararası nakliye Onem kazanmaya başladı. Once
lıkle bu sektôıe ben ve ıki kardeşım gınş yaptık. Daha 
sonra aynldık ve şu anda farklı şırketlerde devam et· 
mekteyiz 

Dünyanın dev sektörlerinden olın lojistik 
sektörünün sizce neyi ifade ettiOlnl sllyleyebllır 
misiniz? 

Bu sektörOn Ciddi anlamda gereksınımı ancak son 
1 O yılda hıssedılebıldı ŞırkeUer ıçın toıısbOf çOzeme-

R maç uizon sürüsü 
içine girip onu 

yönlendirebilmektedir 

miş, OlçOlebıl ır hale gebrmemış hiçbir sektör, Olke, 
fırma ayakta kalamaz. lnsanlı~ın eski tarihinden beri 
ıcaUarının 10 katı son 15 yılda olmuştur Artık yepye· 
ni bır ınsanlı k tanhiyle karşı karşıyayız. Ôlçulemeyen 
hiçbır problem ıyııeşt,,.ıemez Belnızı.Qı Once nske 
çevımılL gentkır Riski çôıt ra fakat belirslı!IQ I 

çôzemeylı L ltlm !kele• ıçm belırsızlt<br Bu 
bel rsızUO< wıcak ~ outaoutce tdereı< lojıs~ı 
ol"'ituran dePQlamı taş ma ve en elkin 
kaıu :arı bilimi ız. top ilı tam oo. 
yunca aııt • d• ıızenı birçoi< a anda 
hayaLmızın lçlndl!d:r 

• T~rlrlye ıi.zce düeyadı Lojistik ıeırtoründ• 
nasıl bir konumda? 

B61geleri ilZ.etındeı\. geç k ııım mal hare•etJe. 
rınden pay almak zorundad.r 8 L'l$la l.Jlua-ına 

Kazakistan Ruşya Gurcısıan 5.ıriye Gibi ülkelerden 
mutlal<a fimıaıar bulma• ve depO cı.oıtım hameti de 
mutıaka bulurvna d r Ancak o !aman olçeğı yakala
yıp daha çok büyıltebılınz. 

Her şeyı kanunsuz, desteksız. yapmış olduğumuzu, 

kaynak israfı yapıldıQını ve "9rimsızl~ımizi hırt< ed~ 

yoruz. Ôrnej)ln fıımlerdeki vızon surOlen gıbi bu vizon 
surulerı Onune kim gelirse ezıp geçıv ve Oldurürter 
Bu sunıyo durdurmakla ezılırsınız Kovboylar onlar
la ayn ı mesafede koşartar ve bır süre 90l1ra saQa ve 
sola doğru saparlar Amaç vızon sürüsü içine girip 
onu yOnlendlrebllmektedir. Sektörde ani bır karar· 
la yaşanabılecek uyumsuzl~u gidermek ıçıı 6 aylık 
bir erteleme söz konusu olmuştur Amaç bu karayolu 
yasasının 3 yıl sonrasında bıze nasıl artı olarak gen 
döoecej)Jıı gllfebilmekbr. Karşılıklı bilgılendırme ıle 

cıddı kazanımlar ekle edıteceOı mesaıı yeni yasaya 
geçış sürecmde iyı venlmelıdır 



• KALDER ödülleri dağıtıldıgında ba
yanların lojistik sektöründe az sayıda yer 
aldığı dikkat çekici unsurdu. Bu konuda 
söyleyebileceğiniz birkaç söz var mı? 

Bayan sayısı Avrupa' da % 1 sevıyelerın· 
de ıken Turkıye' de %3 sevıyelennde ıdı. 
Kamyonculuk anlayışı eskilerden ben ha
kım olduğundan bayan yüzdesı düşuk ıdı. 
Benim şirl<etımde çaju önemli noktaların
daki yönetimınde kadınlar bulunmaktadır 
Bunun şirketin performansı ıçın ıslıyorum . 
Örneğin: TIRSAN' ın satış sonrası hem DAF 
çekıcılerinin genel müdürlen bayanlardır Bu 
genel müdü~erımız 200 kışılık ekıbı yönet
mektedi~er. Beklentılerimı daha ıyı karşıla

dıkları ıçin, daha mücadelecı oldukları ıçm. 
çok iyı planlama yapabıldıklen ıçın, yüksek 
derecede analitik düşünebıldikleri ıçın ben 
bayanları tercıh ediyonım. 

İnsana yapllan yatmmm mı yoksa 

teknik yatmmın mı geri dönüşü daha hız· 
lıdır? 

Makıneye % 1, ınsana %3 yani 3 katı per
formans daha fazla vermek gereklidır. Şir

kete böylelikle hızmet kalitesi konusunda 
katkı arttırılmaktadır. Bu yüzden insana kat· 
kı çok önemlidir. 

Taşımacıların ticaret hayatmdaki 
rolü nedir?Globalleşen dünyada taşıma

cılar nasıl bir misyon üstlenmektedirler? 
Uzay filmlerinde olduğu gibı ışınlanma söz 

konusu olmayacagma göre, biz taşımacılar 
olarak yoksak gerçek anlamda tıcaretten 

söz edılemez. insanlığın en eski tarihinden 
itibaren temel güç taşıma anlayışından gel
mektedir. Doğal olarak dünyanın var olu
şundan itibaren her noktada ' LOJİSTİK' 

An interoiew with Çetin Nulıoğlu, 

the clzaimıan of UND {/ntenıational 
Transporters Association) about 
tize imPorlance and development 
of "Logistics" in Turkey. Nuh oğlu 

mentions tlıat logistics has always been 
indisperısable from the beginning of 

human Jıistory. He also emplıasizes tize 
necessity of education for tlı e sector. 

He telis us that thefinal goal ofUND is 
to improve logistics in Turkey andacı 

asa guidefor tize sector. 

var olmuştur ve olacaktır. 

Firmalarm UNO üyesi olabilmeleri 

için ne g;bi gereklilikleri yerine getirme· 
feri gerekir? 

Bunun ıkı şartı vardır ôncelıkle Ulaştırma 
Bakanlığı ' nca onaylanmış C2 belgesıne sa
hıp olmaları gerekmektedır lkıncı olarak ıse 
'fahn üyel ık' durumu vardır Bunlar asıl Uye
lerimızdır. Arsa sahıbı olmamasına rağmen 
G belgesi, R2 belgesı. R1 belgelerıne sahıp
lerse fahn olarak üye olabılırler Bu tırmalar 
dernek haklarından yararlanabılırler. Sade
ce oy kullanma halkları yoktur Tüzuğü en 
kısa zamanda değıştırıp, R2 ve C2 belgelen 
ıle aslı üyeliğe olmalarını sağlayacağız 

UND' ye üye olmak firmalara ne ka
zandmr? 

Sektöre gelen firmaların tasarlanmasında, 
bilgilerin paylaşılmasında ıhtiyaç duyulanla
rı size sunar. Bazı hızmetlerı daha avantajlı 
almanızı sağlar. Vize alımı, yakıt gıderı. sı

gorta maliyetleri konusunda cıddi avantajlar 
yaratır Firmaya gelırlen konusunda bırçok 
artısı bulunmaktadır. 

Bize gerçekleştiremediğiniz hedef
lerinizden bahseder misiniz ? 

Öncelikle Üst Düzey Yönetıcılık ve Orta 

Duzey Yonetıcılık 

üzerıne eğıtım duze
ytnın yükseltı!mesı ve 
alı yapılarının kuv
vetlendınlmesı adına 

duşuncelerım var. Bu 
dönemde şofôrlerımı-
zın kalıtesını yukseltmek gıbı öncehkh amaç
larımız bulunmaktadır 

UND olarak Ulaştırma ve Lojis tik 
Y.0. öğrenci/eri olan bizlere sayısız yar

dımlannız o/Guğu için teşekkür ederiz. 

Bu verdiğiniz destekler karşılığında siz
lerin bizlerden beklentileriniz nelerdir? 

Dogal olarak yabancı bır çok şırket olarak 
rekabet ıçınde ısem. bemm de kışıseı olarak 
bu şırketlerın patronlarıyla rekabet edebılır 

konumda olmam çok onemlidır 
Bemm kara taşımacııığı yapan şırketımın 

muduru, depo yonetıcısı yabanc yonetıcı

lerle rekabel edebı!tr durumda olmaıarı ge
rekır Sızım ıçın bu çok onemlıdır 
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LOGISTICAL \ eğitim&kurumsallaşma 

Karavoıu voıcu 
taşımacılığı 
sektöründe : Eğitim 
ve Kurumsallık 
Cıll• IZTlll - liYik i11mıı 111~11 iıııt•ııırı A.S n 
llltn ıııutıır cn~ı Yi11tl• ımıı ı11k111 

Highway passenger 
traıısportatio• sector which 
hasa 95 permıt 5hare in total 
traıısportation, devtloped 
rapidly especially afler l 950s. 
T11rkey with its own dynamia, 
has become one of the most 
important bllS production 
centres. However, tht sector 
nud.s instillltionalization and 
this process wiJI ııecessitate 
educated persoııııel. lıı order 
to mtet this nttd, two andfo11r 
year programmes were opened 
in Jstanb•I and Dumlupınar 
Universities. 
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T
ürkıye"de toplam taşımacılık ıçerısınde 

yüzde 95"1ik paya sahip olan karayolu yol
cu taşımacılığı sektörü, Ozellıkle 1950-lı 

yı lların ardından hızla gelışn . Kendı dınamıklen 

ile. hiçbır teşvık ve destek almadan gelişen sek
törümüzün yarattığı talep sonucunda da ülkemız 
dünyanın önemli otobüs üretım merkezı oldu 
Bu hızlı gelişim sonucunda, verilen hızmet kali
tesi, hemen her mahalle ve köye kadar uzanan 
ulaşım ağ ı ile Türkiye'de otobüsçüluk. Avrupa 
ve hatta dünya standartlarının üzerine çıktı 

Ortalama 3.5 yaşını aşmayan otobüslerte, ın
sanların neredeyse evlerinden alınıp, ulaşacak

la rı noktaya kadar götürüldüğü karayolu yolcu 
taşımacılığının önündeki en Oneml ı handikap, 
maalesef bu hızlı gelişme uygun olarak kurum
sallaşamamasıdır. 

Aile ş irketlerinden kurumsal işletmelere 

Kamyondan bozma ahşap kasa otobüsterte 
yetersiz karayolu ağı üzerinde başlayan oto
büsçülük serüveninde aile işletmelerı On plana 
çıkmaktadır. Ülkemizin önemli otobüs işletmele
rinden ÇO!')u, Dağıstanlı, Kamil Koç. Ulusoy gibı 

aile isimleri ite anılmaktadır. Otobüsü kullanan, 
yazıhanede görev yapan, muhasebeyı tutan ge
nellikle ayn ı ailenin fertleri olmakta ve işletme 

'babadan kalma usullerıe· tıcan raaliyetlennı 

sürdurmektedır. 

Otobus modelıennın geıışmesı bır otobuste or
talama 4-5 kışının ıstıhdam edılmesı. merkez
de ve acentaıarda çalışan personelin sureklı 

artması, ulaşım pastasının buyumesı . kıral•k 

otobuslerte firmaların kapasıtelerını arttırması, 
ekonomık degışımlere göre yenı pozısyonların 
belırlenmesı otobus ışletmelennın kurumsallaş
ması mecbunyetını de berabennde genrdı 

Kurumsallaşma süreci 

Modem ışletmecılık yontemlerının sektorde de 
gereklı hale gelmesı. otobus alımı, bakım surecı. 

sıgorta hızmetlen , ıkram, rezervasyon ağı . şehir 

ıçı servısler otobus işletmelerının kurumsallaşma 
surecını hızlandırdı. Bu sureç sonucu finansman 
sorunlarının çOzıimü. ekonomık koşuşlarta gore 
ışletmecılık potinkalarının belirtenmesı. rekabet 
koşullarına uyum ve öne geçme gereklılığı eğı
tilmış yönetıcılerın sektörde istıhdam edilmesıne 
neden oldu. Fınans eğıtimı almış, üst duzey gö
revlerde tecrube edınmış kışıler en azından bazı 

işletmelenn başına getınldı Fırmalarda hukuk 
servısleri, muhasebe departmanları kuruldu, 
kalite yönenmı, halkla ılişkıler önemli ve gerekli 
hale geldi. 



F ırma!ar, bu kurumsallaşma sürecı do{lrul
tusunda, otobüs üretıcılenn ın, sigorta şırket

ıennın bayiltk ve acentalıklarını alıp, ikram. 
servıs gıbı ılgı alanlarına direkt g ıren konu
larda şirketler kurmaya başlad ı lar. 

EGİTİMİN ÖNEMİ 
Hızla gehşen kurumsallaşma sürecı bera
bennde eğitımın de ne denh önemh oldu
ğunu ortaya çıkardı . Otobüs işletmelerınde 

bılgısayar kullanan. yabancı dil bılen, halkla 
i lişkiler ve kalıte yönetımı derslen alan orta 
düzey ybneticiler aranmaya başladı. Bu da 
yetmedi, üst düzey yönetıcılerın. ışletme, 

finans eğıtımı a lmaları, hatta bu konuda de
neyimli olmaları gerekli hale geld ı Aıle ışıet

meleri, bu gerekliligı 2. kuşak gençlerın egitı

mine önem vererek çözmeye 
çalıştılarsa da, ikinci kuşak
tan olup da baba mesleg ını 

devam ettiren az sayıda kişi, 

işletmelenn başına geçtıklen 

zaman profesyonellerle işbir

ligine gittiler. 

Bu süreç sonuçta, özel ola
rak otobOsçOlük, karayolu 
yolcu ve eşya taşımacıh~ı . 

lojistik egitimi veren kurumla
rın kurulmasına neden oldu. 
Dumlupınar Oniversitesi'nde 
kaptan şoför de dahil olmak 
üzere sektörün ihtiyaç duy
dugu personeli yetiştiren . iki 
ve dört yıllı k On lisans ve li
sans programları verilmeye 
başladı. lstanbul Üniversite
si işletme Fakültesi bünye
sinde, Once işletme iktisadı 
Enstitüsü ile karayolu taşıma 

işletmeciligi ihtisas prog
ramları verilmeye başlandı. 

Ardından, UND'nin öncülü
gonde, beş yı l başkanlıgını 

yapmaktan onur duyduOum 
Uluslararası Anadolu ve 
Trakya Otobüsçüler Deme
gi UATOD ve Yönetim Kurulu 
Başkanlıgını yünlttügüm Metro Turizm'in 
katkılarıyla Ulaşt ırma ve Lojistik Yüksek 
Okulu bu yıl ~retime açıldı. 

Kurumsallaşma ve sivil toplum örgütleri 

Taşımacıları Bırlığı 

son yıllarda hızlı bir şekılde yaşadıgımız IRU'nun uyesı olduk 
Avrupa B ırltğı sürecı nın de gösterdığı gıbı lkıncısı, 27-29 Mayıs 
ülkelerın ve sektörlerın gehşımınde sıvı! top- 2005 tanhlerı arasında 
lum kuruluşlarının önemı gıderek artıyor Ankara da yapılacak 

Bu noktada Uluslararası Anadolu ve Trakya olan 1 Karayo!u U!aş
Otobüsçüler Derneğı UATOD'un 1970 yılın- tırma Zırvesı 'nı 12-14 
da kurulmuş olması , otobusçulerın aslında Aralık 2003 tarıhınde Anta1ya'da topladık 

sıvıl örgütlenmeye verdı!)ı önemı ortaya ko- Anadolu'nun çeşıth yerlennde kurulan. faa
yuyor 35 yıllık bır geçmışe sahıp olan der- l ıyel gôsleren 58 sektOr derneğı ile bırhkte 
ne~ımız. sektörün kurumsallaşması ıçın de Tl.ım Otobusçuler ve lşıetmecıten Federas
önemlı görevler üstlenerek gerçekteştırmış- yonu TOFED ı kurduk. En Onemlı çahşma

tır UATOD'un en önemli esen BUyük lstan- mız ıse sanırım UATOD Eğitim Merkezı'nı 
bul Otogarı'nı ·yap-ışıet-devrer yöntemıyle kurmak oldu 
ınşa edip, ışletmek olmuştur 2000 y ı lında 

devra!dı!) ım bayrağı 15 Nisan 2005 tarihıne Kurumsallaşma sürecınde. yasal düzenıe
kadar onurla taşıdım Bu beş yıllık süreçte. meler ve eqıtım ülkemizde karayolu ıaşıma· 

cılığıyla ılgıh ılk yasal duzen
leme ne yazıi< kı 2003 yılında 
gerç~k eştı Karayolu Taşıma 
Kanunu nuıı 1 O Temmuz 20-
03 :e vururıuğe gırmesının 

ardından 2004 un Şubat 

ayında da Karayolu Taşıma 
Yonelmeııgı yayımlanarak 

yurur1uğe konu1du Bu yasal 
duzerıieme·er i<arayolu taşı
mac ı9ının ve ozeı oıarak da 
yolcu taşımacı:ığının kurum
sallaşma surec nı hızlandıra
cak nıtelıkıedır Her ne kadar, 
uygulamada bazı sorunlar ya
şansa da yurür1ükteki kanun 
ve yonetmel:ğın AB sürecine 
ve gerek duyulan ıhtıyaçıara 
uygun olarak de~iştinlebıle

ceğını umuyorum 
Soz konusu kanun ve yönet
melığın yurürlüğe gırmesiyle 

btrlikte,ışletmelenn mesleki 
yeterlilık belgesı sahıbı, üst 
ve orta düzey yönetıciler ıs

tıhdam etmelen bır zorunlu
luk halıne geldı. Kaptan şo
förlenn de Surücü Yeterlılık 

Belgesi alması gerektyor. 
Geçiş surecınde sagıanan 

muafiyetlerden sonra bu belge
kurumsallaşma süreci açıs ından çok büyük ler ancak belırli bir egıtım sureci ıçensınde 
öneme sahip oldugunu düşündügüm hafta- alınabilecek. Bünyemizde kurulan UATOD 
l ık, 15 bin tirajlı Ulaştırma Dünyası gazele- Egitım Merkezı'nin bu belgelerın alınması 
sini yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız- aşamasında venlecek egnımler ıçın yetkı al· 
la birlikte çıkardık. Uluslararası Karayolu ması bizım büyük gururlarımızdan b·rı oldu 
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Çin, son yı llarda ekonomık arenanın 
başrol oyuncularından bıri haline 
gelmiştır. ôzeOıkle son yinmı yılda. 

Çın ekonomısı gelışmiş sanayi Olkelennın 
durgun seyreden ekonomılerinin tersine. 
çarpıcı bır çıkış yapmış. kayda değer bir bu· 
yümeyı gerçekleştinmış ve dikkatlen Ozenne 
çekmışur Çın·ın bu önemli büyOmeyı gerçek· 
leşunmesı tesadOfi değıldir. Çın ekonomisıne 
yansıyan bu büyüme. kOkenlnde Çın'in ger· 
çekleştinmiş olduğu radıkal olarak nıtelendiri· 

lebilecel< sıyasi. polıuk ve yapısal değışımlen 

ve düzenlemeleo barındınmaktadır. 

Çin, 1949-1978 yılları arasında Mao' cu ko
münıst dönemini yaşamış ve bu dönemin 
c:toQası gereğı. dışarıya tamamen kapalı 

kalmıştır Daha sonra, komOnizmın yennı 

1979 yılında başlatılan ekonomık yeniden· 
düzenlemeler sonucunda yavaş yavaş ser· 
besi piyasa düzeni, dolayısıyla da kapıtalizm 
almıştır. 80y1elikle Çın, tarihınde yepyenı bır 
sayfa açmış , dOnyaya açılma ve dünyayla 
bütünleşme dOnemine gırmıştir. Çin Pazarı, 

kademeli olarak yeni yatırımcılara ve ticaret 
yapan yabancı fınmalara açılmıştır Dünyanın 

500 büyük şırketinden 400'0nün Çin'de yatı· 
rımı bulunmaktadır. 

2003 yılı verilerine bakıldığında; 438 milyar 
doları ıhracat, 412 milyar doları ithalat olmak 
üzere Çin'in, 850 milyar dolartık bir d ış lıcaret 

hacmine sahip olduğu gôrtılmektedir. ihracat· 
taki gelişmeler ve iç talepteki artış ile birtikte 

36 ı.osısncAL 

Çin'in reel GSMH'sının 2003 yılında yaklaşık 
olarak %7 oranında büyume kaydedeceğı 

tahmın edılmişu Fakat bu gelişmeler berabe· 
rinde beklentılerin çok uzennde olan% 9 1 lık 
bir büyüme oranını gelırmıştır. Çın'ın 1978· 
2002 yıllan arasında gerçekleştırdığı yıllık 

ortalama büyüme oranı %8 olmuştur 
Arka sayfada son yıllarda Çın Halk Cumhurı· 
yetrnde kaydedılen önemli ekonomık göster· 
geler yer almaktadır. 

Çin'e 820 milyar dolarlık bır toplam yabancı 
senmaye gırişıne ızın verilmişur. 2002 yılında 
da 52.7 mılyar dolar yabancı senmaye gın· 
şi kaydedilmiştir. Hong Kong, Sıngapur ve 
Tayvan'dan gelen senmaye, Çın ıçm yabancı 
sermaye gınşlenndekl en bOyOk kaynalctır. Bu 
Olkelen OECD ulkeleri ve Japonya izlemelcte
dir. Çln'ln 2003 yılında yapmış olduğu ihracat 
%35, ithalat ıse %40 artış göstermıştır.Yaban

cı senmaye akışı ıle birtikte ış gucO maliyeU· 
nın düşuk olması, ithalat üzerındekı korumacı 
yaklaşımın belirti bir düzeye kadar da olsa 
sOrdürOlmesi ve devlet tarafından ıhracata 



la 

uygulanan süb
vansıyonlar sanayileşme 

alanında Çın' in çok hızlı ılerte
mesıne olanak sağlamışur Ülkeye 

ırmı yıldır 

-tH~__._n deulet sal Üreticiler Bir-
lığı' nın uluslararası ekono-

pol ı tık al arı:. Oltu!illnflD mık ılışkılerden sorumlu başkan 
yardımcısı Amerıka' n ın b\J geliş
meler karşısında donup kaldığını 
gormek ıstemedıklerını dıle getırmıştir_ 

gıren yabancı yatırımcıların ~10· ı 

ımalat sektôrune yönelmıştır Bupunla 
bırlıkte ıhracatın %90 ı yıne aynı sek
törde gerçekleşıinlmiştır 19&Q'lı yıllarda 

kamuya aıt işletmelerin imalat sektönln
dekı payı % 76 oranındayken günumüz
de b\J oran %30'a kadar genlemıştır 

Sonuç olarak, yaklaşık yirmi yıldır 

yıllık buy 
ortala 

çıkmış u eı 

mıllı gelır. 
Çın'ın, eskiden olduğu gibi yalnızca 

ABD gıbı super guçlerle olan ilişkilerim 
yalnızca bu ulkelerle sağlam tutmak gibı 
bır anlayışı terk ettığıni . Lalın Amenka, 

uygulanan devlet politikaları saye-
sinde yıllık büyüme oranı ortalama % 9'a çıkmış ve kişi baş ı 

milli gelir beş katı a rtmıştır. Çın, bu yeni çehresiyle dOnya eko
nomısinde söz sahıbı ulkeler arasına gırmiş ve dünya Oretiminde 
behrtı alanlarda söz sahıbı olma konumuna gelmiştır. Bu gerçeQı, 

geçen senelere damgasını vuran bır takım venlen göz önüne ala· 
rak daha somuuaştırmak mOmkOndOr. Şöyle ki; bugun diınyadaki 

klimaların %30'u, kameraların %50'si, beyaz eşya pıyasasının ıse 

%20-30'unun Çin markası taşıdığı bılınmektedır Ayrıca , 5 mılyon 
rekolte ile en büyiık pamuk Oretım ve tüketimine sahıptır. 

2000'11 yıllardan bu tarıhe kadar Çın ekonomisı % 7·8 aralığında 
büyümüştür Bunun yanında örneğin 2001 yılında dunya ekonomı
sının yavaş seyretmesıne karşın Çın dış bcaret hacmını bır önceki 
yıla göre % 7 artırmış ve 509 mılyar dolar sevıyelenne çıkarmıştır 
2005 yılında Çin'in OTO' ye olmasından itıbaren Çının dünya eko· 
nornisı üzerindeki ağırtığı da artmaya başlayacaktır. ôzellıkle en 
gCıçlO rekabet özelliğiyle emek yoğun ve gelişme kapasıtesi yük
sek tekstıl, konfeksiyon, den ve kürk, plastik, metal, motosıklet. 
elektrıklı makıne ve teçhızat gıbı ürünler grub\Jnun bCıyOk ve net bir 
avantaıa sahıp olduğu; şu anda rekabet gücO yüksek olmamakla 
bırtıkte potansıyel rekabet avantajıyla gıda ve ıçecek, tütiln, kim· 
yasal Oriinler kauçuk sanayi. otomobil ve motosıklet dışındaki ula
şım ekıpmanı, kağıt sanayi ve ofis makınaları grubundaki üretimin 
orta ve uzun vadede gelişme şansının yüksek olduğu, bununla 
birlikte Çin' in rekabet gOcOnOn olmadığı bilinen otomobil üretimi, 
ilaç sanayi ve petrol ışleme ve petro kımya dallarında orta ve uzun 
vadede gelişme imkanı bulataOı ve rekabet gücünü geliştireceğı 
tahmin edilmektedır 
Çin yukarıda değinılen avantaılarını DTÔ' ye üyelığınin getırdiğı im
kanlar ile geliştirecek, dünya pazarlarına girişte yeni avantajlar elde 
edecektir.Yakın gelecekle Çin' in gefışrrıış ülkeler pazarında elde 
edec;eOi Ostünl ilQOn gözlenebilmesi ıçın Çin' in ABD pazarındakı 
etl<ısınm ıncelenmesinde yarar vardır. 

ômeOın , FedEx ve NewYork Life lntemational gıbı bır çokAmen
kan şirketi, ABD'nın, Tayland ve Endonezya gıbı bOlge ülkelen 

ıle artan ticari ~ları bulunan Çin'e karşı bır şeyler yapıl
ması gerektiğini belirtmişlerdir Washington'daki Ulu-

Afrıka ve dünyanın başka bôlgelennde
kı dığer ülkelerle iyı ılışkıler gelıştırmek 

nıyetınde olduğu görulmektedir. Yenı yönetım , bu anlayış doğrultu
sunda hareket etmek suretiyle Çin'ın bütün ülkelerle olan ilışkılerını 
ıyı bır noklada tutmaya gayret etmektedır. Bu yenı anlayışa gore, 
Çın , küresel nufuzunu artırmak ıçın vartığını her yerde hıssettırmek 
durumundadır 

Türkiye - Çin İlişkileri 
Türkıye ıle Çın arasındakı lıcaret hacmı gıderek artma'<tadır. ôr

neğın , 2002 yılındaki tıcaret hacmı 2001 yılına gore %52 3 artış gös
termış ve 1.38 mılyar dolar olmuştur Bu çerçevede Çın· ın TOrkıye' 
ye yönelık ıhracatı da% 62 oranında artış gosıemı-ş ve 1.08 mılyar 
dolar olmuştur Yıne Çın· ın Turk ye den ıha at se %25 oranında 
artış göstermış ve 288 mılyon dolar olarak gerçekleşrrı.şbr 2003 
yılına gelınd~ınde ise Çın ııe Turkıye arasındakı bcaret haanı %88 

-1532.50 

Kaynak: Guzelhan, Coşkun 
oranında artmış ve 2.6 mılyar dolar olarak gerçekleşrrıışbr. Çın' ın 

TOrkıye' ye ıhracatı %89 oranında artmış ve 2.1 mılyar dolar olarak 
gerçekleşmıştir. Tıcaret açığı ıse Çın' ın tehıne 1.5 mılyar dolardır. 

Türkiye Çin'e başta demir çelık ürunleri olmak üzere bakır 
OrOnlen, sentetik sunı devamsız lıfler. tuz. kukurt ve çimento sat
maktadır. Bunun yanında son yıllarda ham mermer. ınşaat malze
melerı. lüks deri ve kürk ürünleri, ev cam ürünleri, ağaç urunlen 
ihracatında artış gözlenmektedır. Buna karşılık TOrkıye Çın' 

den ağırlığı elektrikli makinalar olmak üzere kazanlar. ma-
kınalar, sentetik suni fılamentler, organik kimyasallar, 

L 
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J oyuncaklar ve pamuk gibi çok sayıda ürün 
ithal etmektedir. Çin, Tür1<iye' nin uzak do
ğuda Japonya' nın ardından ikinci büyük dış 

ticaret partneri haline gelmiştir. 
Sonuç ve Öneriler 

Çin' in DTÔ' ne Oyeliğinin gerçekleşme· 
si sonrasında TOrtiye' nin Çin mallarıyla 
dünya pazar1arında ve iç piyasada rekabet 
edebilmek için Türtiye' nin alması gereken 
önlemleri şu başlıklar altında toplanabilir. 

- Dış Ticaret MOsteşar1ığı, Gümrük idare
leri ve ihracatçı Bir1iklerinin koordineli çalış· 
ması , 

- Çin' den ithalatta özel ve etkili kontroller 
uygulanması, 

- Sağlık. çevreye uyum ve güvenlik gibi 
gerekçelerle ithal mallara standart ve bel
gelendinme uygulanması. 
- Yerti üretimin rekabet gücünün geliştiril
mesi amacıyla enerji. hammadde, finans
man ve işçilik Ozerindeki yüklerin azaltılma
sını sağlayacak önlemlerin alınması, 
- Marta bilinci ve moda olgusu ön plana 
çıkarılarak tüketicinin kaliteli OrOne yönel· 
mesini sağlamak, 

- Yeni ürün ve pazar1ar geliştinmek. 

- lıeoşim teknolojilerinden yararlanılmalı. 
- Ulusal marta bilincinin geliştirilmesl ve 
tüketicinin ulusal marta kullanmasının leş· 
vı'lt edilmesl. 

Bu faktô<ler dikkate alındığında Çin Türtiye 
ıçin tehd~ olmaktan çıkıp fırsat haline gele
cektir. 

in receııt years, Clıiııa became one 
of fiıf most important p/ayers in 
tlıe economical arena. However, 
thegrowth ofChinese econoıny is 

not coincidential. China has been 
making radica/ politica/ clıaııges 

and regulations in order to aclıieve 
tlıis economicalgrowth. Turkey mwst 

lake certain measures and make 
regulations to compete with China in 

the world markets and iıı the domestic 
market. lf we realize these measures 
and regulations soon, China can be 

an opportuııity instead ofbeiııg a 
tlıreat for Tıırkey. 
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2000 2001 2002 2003 

GSYIH (milyar USD) 1007 1156 1239 1414 

GSYIH artıs oranı(%) 8 7.3 8 9.1 

Kişi başına GSYIH ($) 858 914 966 1090 

TOketici fiyattan artış oranı (%) 0.4 0.7 -0.8 1 

işsizlik oranı(%) 3.1 3.4 4 4.2 

Dıe borc (milvar USDl 146 170.1 168.5 184 (Eylül) 

iç borç (milyar USD) 43 50 

DOviz rezervi (milyar usoı 166 212,2 286,4 403,3 

ithalat (milyar USD) 225 243,6 295,2 412.8 

ihracat (milyar USDl 249 266,2 325,6 438,4 

826,48 
Döviz kuru yı llık ortalama 828 827,7 827,7 RMB/100 

USD 

1 Cin'nin Dıs Ticareti(Milyar$) 1999 2000 2001 2002 2003 
ihracat 194.9 249,2 266,2 325.6 438.4 
ithalat 165,7 225,1 243.6 295.2 412,8 
DışTicaretFazlası 29,2 24,1 22,6 30,4 25.6 
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lıtkı EIİNCİ 

24 SUT iÇiNDE BÖLGESEL TAŞI A 
NASIL YAPlllR ? 

M uşten firmanın kargo şubesıne telefon ede- vardıktan sonra kargolar elektronık cıhazlarla barkod
rek kargosu olduQunu bıldınr Şubeden gelen ları okutularak muhurlu araçlara yuklenır ve o belgede 
kurye ambar tesellum fışı doldurarak bır nus· bulunan aktarma merkezıne goturu1ur Aktarma mer

hasını muştenye verır ve kargoyu teslim alır Şubeye kezınde gıdeceQı şubelere ayrılarak ıekrar eleklronık 
gelen kargonun aQır1ıOı I desısısı oıçuıur ve faturası cıhazıarta barkod1arı okutulur ve muhurlu araçlarla ıl
kesıltr Fatura kesımı esnasında oluşan barkod kargo- gıh şubeye gıtmek uzere aktarma merkezrnden ayrılır 
nun uzerıne yapıştırılır. Fatura bedel! mılştermın tercı- Şubeye gelen kargo aracının muhuru ReJ(ımıal trmısportation in 24 
hıne göre ya peşın ya da ucret alıcı olarak Odenebılır açılır ve el termınalı ıle barkodları oku- lıoım ınrludes many plıases 
El terminal! ıle barkodu okunan kargo, kuryeye zım- tulan kargolar cadde ve sokaklarına ııııril rlıe cargu rPOclıes rlıe 
meth olarak kapısı muhurlu araçlar ıle akşam aktarma göre ayrılarak ılgılı kuryelerın araçları- reripient 
merkezıne göturulur Aktarma merkezıne varan kar- na yıne barkodları okutularak yuklemr 
golar gıdeceklen şehırlere göre uçak hatlarına ayrılır Kurye kargoyu kımhk ıbrazı ve ımza 
Hava alanına getınlen kargolar x-ray cıhazından ge- karşılığı alıcısına ıeslım eder Ucret 
çırılerek ve tekrar elektronık aletlerle barkodlan oku- alıcı tarafından yapılacaksa tahsıtaı 
lularak uçaQa yuklenır Uçak gıde<:egı havalımanına karşılıQı makbuz verılır 
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TÜRKİYE' DE ADIM ADIM LOJİSTİK 

Prtl. l r. Mı~ .. t ıAIİI EISIY 

Y
aşamakta olduğumuz çağ bılgı tekno
lojılennde çok hızlı gelışmelere sahne 
olmaktadır Kurese\leşme sürecının 

altyapısını da bılgı teknolojilenndekı bu hızlı 
gelişmeler hazırlamıştır. Bugün Dünya'nın 

çok farl<lı yörelennde yaşayan milyonlarca 
birey ve kurum çok etkin ve süratli iletişim 
olanakları sayesinde ve özellikle ıntemet 
arcılığıyla mılyonlarca bırey ve kuruma ko· 
\ayca ulaşarak, mal, hızmet ve bılgı alışve
nşı yapabilmektedir. Küreselleşme sureciyle 
yaşanan yoğun ve dinamik bilgi ortamı yep
yeni bir ekonomık yapının da hızla gelışme
sine neden olmuştur. "Yeni Ekonomı· adı ve
rilen bu yem yapıyı oluşturan kavramlar bılgi 
teknoloıısi, sıne~i ve yeni dinamiklerdir. 

Bu yeni ekonomik yapı içinde şirl<etlerin, 

maliyetlerin azaltılması ve müşteri memnu
nıyetinin sağlanması konularına odaklan
maları lojistiQın önem kazanmasına neden 
olmuştur. ôzellikle üretici şirl<etler başta 
olmak üzere, gOnOmOz şirl<etlefi ana faali
yetleri dışında kalan tedank zinciri içındekı, 
tedarik, taşıma , depolama, elleçleme, pa
ketleme, stok, dağıtım gibi, birçok faalıyeti 
başka firmalara yaptırarak (outsourclng) 
kendi ana faaliyet konuları olan üretime 
daha fazla zaman ayırabilmektedirter. Her
hangi bır konuda, ne zaman hızlı bir değişım 
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PLHNLI 11:.~UIKLI: lil:Ll:N 
REKABET DÜRTÜSÜ ... 

yaşansa. ortaya konuyla ılgılı bırçok tenm ve 
tanım çıkmaktadır. Bu "LOJiSTiK" ıçın de 
geçertıdır. işletme Loııs~ı. Fızıkı Dağıtım. 
Malzeme Yönebmı, Dağıtım Mühendıslığı, 

Loııstık Yönetımı ve Tedarik Zıncın Y6nebmı 
aynı konu (Loııstık) ıçın kullanı lan ıerımler
den bazılarıdır. 

Lojistıkte söz konusu hareket doğru za
manda, doğru yere ve en ekonomık bir bı· 
çimde olmalıdır. CLM (Councıl of Logıstıcs 
Management) Lojistiği şöyle tanımlamıştır 
"MOşterilerin gereksinmelerini karşıla· 

mak Ozere her türlü ürün, hizmet ve bilgi 
akışının, hammaddesinin başlangıç nok· 
tasmdan, ürünün tüketildi§; son noktaya 

kadar olan hareketinin, etkili ve verimi/ 
bir biçimde planlanması, uygulanması, 

taşınması, depolanması ve kontrol altın· 
da tutulması yöntemidir" . 

Lojıstik ilk defa askeri konularta ilgilı prob
lemlerde kullanımıştır. 1905'de, ABD'lı bin
başı Chauney B. Bakeı bir yazısında, Loıis-

tığı • Savaş sanabnın orduların harekeü 
ve gereksinimlerinin tedarıkı ile ilgili da· 
lına Lojistik denır' şekl nde ı•ade etmıştır 
lkıncı Dunya savaş· sırasında sıtahlı kuvvet
lerın ıhbyacı olan maızemeıenn zamanında 
ve doğru yerde bulunabılmesı ıçın loııstık 

modellen ve sıstem analızı yaklaşımı kulla
nı lmıştır 

Loııstığın temelınde müşteri tatmını var
dır. Müşterı tarafından arzu edılen mıktar ve 
koşullarda. müşlerının bunları ıstedıği yer 
ve zamanda ve bunlar ıçın ödemeyi kabul 
ettığı fiyatla sunan sureklı bır prosesbr. Bu 
kavramlar kar amaçlı organızasyonlara uy
gun olduğu gıtı. ka r amacı olmayan organı
zasyonlar ıçın de geçertıdır ( ömeğın , askeri 
organizasyonlar). 

Son yıllarda, küreselleşmenin ve zaman 
zaman yaşanan ekonomık krizlerın de et
kisiyle, lojıstık hızmetlere olan talep önemli 
önemli dereoede artmıştır Loııstık sektöıii, 

dünya'da ve Türl<ıye'de, hızlı bir gelışme 



ıçınde otan az sayıda sek
ıorden bırıdır. Bugüo Dun
ya ekonomısınde ulkelerın 
ıoııslık faaliyeller ıçin yapmış 

oldukları harcamaların GSMH ıçındekı payı 
yıızde 1,5- 2 cıvarındadır Loııstık sektörun
de dış kaynak kullanımı ıse, ulkelerın gelış

mışlık duzeylerıne bağlı olarak, yüzde 10 ıle 
30 arasında değışmektedır. Loııstık pazarı 

Avrupa'da yıllık yüzde 7-10, Kuzey Amen
ka'da yuzde 15, Asya da ve Turkıyede ıse 
yuzde 20'1ik bır büyume hızına sahiptır 

ABD'de loııslık sektörunün GSMH ıçındekı 
payı yüzde 12'dır. Halen Turkıyede loııstık 

hızmellenn yaklaşık yüzde 30'u lojislık hız
mel sağlayıcı şırketler tarafından, yuzde 70'ı 
ıse şırketlenn kendı yapıları ıçındekı bOlum
ler tarafından yapılmaktadır Ônümuzdekı 
yıllarda, loııslık seklörune yapılacak yalırım
ların artması ve lopstık hızmeı sağlayıcısı 

şirketlenn gelışmesıyle, bu oranların bılyük 
ölçüde deQışmesı beklenmektedır ôzellık
le son yıllarda uluslararası yuk taşımacılı
ğı seklôrıi çok büyuk bır deQışım ıçındedır. 
Bu değışimın en önemlı nedenı ülkemizin 
Avrupa ülkeleri ile Gümruk Bıriığı'ne gır

mesı nebcesınde taşıma talebı yaraıanların 

deQışen laleplen olmuşl\Jr Mık taşıtan fir
malar mallarının sadece ıkı nokla arasında 
ıaşınmasını deQıl , depolanması , gümrOk
lenmesı, elleçlenmesi, ambalajlanması ve 
gereksınımlere gôre dağılılmasını da talep 
elmektedırler. Bu da lojısbk hizmetlenn öne
mını giderek arıırmakladır. 2004 yılında Tür
kıye'dekı büyük ıoııstik şırketleri yaklaşık % 
30'1uk bir büyüme gerçekleştirmişlerdir. 

Türkiye, gerek Dünya coğrafyası üzerin
dekı konumu, gerek genç ve dinamik nüfusu 
ve gerekse lojısbk sektôrOne venlen önem 
ve yatırımlar sayesınde lojıstik hızmetlerde 

Dünya'da önemli bır merkez, bir üs durumu
na gelebilecek bir potansiyele sahiplir 

Türkiye, coğrafi konumunun getirdllJi 
avantajları lojıstik Os olma yolunda ku~ 
lanamamaktadır. Konum ~ıbanyle kendi 
coğrafyasındaki mevcul ve potansiyel pa
zarlara dağ ılım yapabilecek durumda olan 
Türk lojistik sektör(}, yasalardaki eksiklik
lerden ve yetkili mercilerin bu fırsatları gôz 
ardı etmesinden yakınmaktadır. TOrkıye'nin 

yasalarını yeniden düzenlemesı , plan
lı yatırımlara yônelmesl ve bunları leşvık 

elmesi durumunda bulunduğu bôlgede
kı OçOncü ülkelerin mallarını taşıyarak 

mevcut iş hacmini çok geniş letmesi ola
naklıdır. 

Loııstığın bır hızmet olduğunu ve her sek
törde olduğu gıbı ıoııslık seklörunde de en 
onemlı unsurun nıtelıklı ınsan kaynağı oldu
ğunu unutmamalı ve eğıtıme çok özen gös
termeliyız Lojıstık , zamana karşı ve nılellkli 
bır hızmet sunma yarışı olma özellıklerıyle, 

ılk olarak en fazla ıkı onemlı altyapıya ıhlı

yaç duymakladır teknoıoıı ve nıtelıklı ınsan 
gucu Bugün ıoııslık sektörunde etkın bır 

hızmeı sunabılmek ıçın mutlaka elkın bır 

teknoloıık altyapıya sahıp olmak gerekmek
tedır Bu da ônenılı boyutlarda yatırım ıhtı
yaçlarını beraberinde gelırmekledır Loııslık 
hızmet vermek ısteyen şırketler gereklı ya
lırımları gerçekleştırerek elkın bır teknoıoıık 

altyapıya kavuşsalar bıle bu ıeknoloııyi kul
lanabılecek nitelıklı ınsan gucune sahıp de
ğıllerse elkın bır şırkeı konumuna gelmeler• 
mumkun olamayacaktır Öyleyse "Nıtelıklı 
insan Gücü" faktoru her şeyın önıine geç
miş durumdadır. Bu nedenle "insan Kay
nakları· kavramı, son yıllarda, en çok sozu 
edılen kavramların başında gelmekledır ve 
ınsan kaynakları yöneıımı lekrar önem ka
zanmışlır IBM, General Eleclnc ve Hawlell 
- Packard gıbi büyük şırkeller başarılarının 
kaynağı olan ınsan kaynakları felsefeleriyle 

un kazanmışlardır Elkın bır 
ınsan kaynakları yoneıımınde, 

her şeyden once, ıum yönelıcıler ınsan 
kaynakları yöneııcılerıdır. Her yönelıcının 

asllarının motıvasyonu, gelışmesı ve taı

mını konusunda ozen gosıermesı beklenır 
Şırketlenn personeli şırkelın en önemlı var
lıklarıdır. Zıra bır şırkete rekabel uslunlüğu 
sağlayan en önemlı güç o şirkeıın arazileri, 
bınaları , araç-gereçleri ve makınaları değil, 

sahıp olduğu ınsan kaynaklarıdır Dünya da 
olduğu gıbı ulkemızde de Loııstık hızla gelı
şen bır seklör ve nılelıklı ınsan gucü de bu 
sekıörun gelışımı ıçın gerekli en onemli fak
törlerın başında geldiğıne göre, her konuda 
olduğu gıbı bu konuda da eğılımın Onemı 

kendılıgınden one çıkmaktadır 
Lojistik sektörunde uluslararası boyut

la rekabetçi bir konuma gelmek istiyor
sak, planlı bır teşvik sistemiyle yabancı 
firmalarla rekabet edeb lıce bir sekter 
yaratmaııyız A. 
kamunun des.'ek 
me kavuşması" n da 
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Öıgür Akın /rom Ekol 
Logistics shared his 
knowledge and experience on 
Barcode Automalion System 
witlı us. This system allows 
companies to minimize the 
man labour and maximize 
tlıe productivity. 11ıe radio 
frequency system and the 
scannm are used to read tlıe 
barcodes. 
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.J Barkod ve RFID sistemlerinden tedarik 
zinciri çözümlerinin hangi aşamalarmda ve 
nasıl faydalanıyorsunuz? 

RFID sistemini TGrl<iye' de kullanmıyoruz, za
ten kullanılmıyordur da. Bu sistemle bütün bir 
deponun işini iki kişiyle halledebilirsiniz, bunun 
yanında eleman azaltılması söz konusu oluyor. 
Yalnız şu aşamada RFID fıyalları biraz yüksek. 
Tek bir ürün için 0.9 cent civarında . Ekol olarak 
lojistikte bu hizmeti maliyetler açısından sa91aya
mıyoruz. Her ürüne RFID' nin takılması ve tekrar 
okutulması gibi bir işlem hem zaman kaybettirir 
hem de ciddi anlamda para kaybettirir. Bunun 
daha birinci ayakta, yani üretici tarafında yapılıp 
daha sonra ma9azalarda satılması gerekıyor kı 
bizim için faydalı olsun. Bizim görüşümüz RFID' 
ye tekstil sektöründe 20-25 yıl sonra geçileceQi 
yönündedir. 

!J Barkod sistemi size ne gibi yararlar sağ
lıyor? 

Barkod bizim her şeyimiz. Sadece barkod kul
lanıyoruz. Çünkü tesisle 12 milyon kalem Orün 
var bu ürünleri biz fiziksel olarak tanımıyoruz. 
Barkodlar üzerinden gidiyoruz ve bütün kontrol 
mekanizmamız barkodlar üzerine kuruludur. Her 
şey rf (radio frequency) sistemi ile ya da scaner
lar ile çalışıyor ve bunların hepsi barkod okuma
ya yarıyor. Her aşamada bunlar kullanılıyor . 

.J Bu sistemin ışamıl1rındın biraz bahse
der misiniz? 
Askılı ürünlerimize 4 tane lokasyonumuz var. 

bunlar: dlnamik,ardiye,ürün kabul ve sevk lokas-

yanları . Sadece bır arkadaşımız Gr\Jnıln barko· 
dunu alıyor ve her scanerla urünü okutuyor. Bız 
ür\Jnün ne olduğuna kesınlikle bakmıyoruz. Ür\J
nü okutuyoruz ve Orun sayılmış oluyor Çıkışta 
arkadaşlar urıJnlen topluyor ve çekı saQlamak 
amaçtı bır kere daha rf ıle veya barkod okutu
cusuyla ürünlen okutuyoruz Işın bu bölumü en 
önemli kontrol mekanızmasıdır Kolı ürünlerde 
ise her kolimizin bir numarası <>'uyor ve o numa· 
ralarda barkodlu şekilde yazıyor Elındekı barkod 
okutucuyla daha sonra urünü okutuyor. Böylece 
o ürün o lokasyona tanımlanmış oluyor 

Biz de aranan bir kalem bıle olsa nerede oldu
Qunu anlık olarak görüp müdahale edebılıyoruz. 
Bu anlamda depodakı her şey barkod okuyucusu 
üzerinden yapılıyor. Ürün bOnyemıze gırd~ınde, 
depo içi yer de9işıkliklerinde, gruplamada ve çı
kışta barkod sistemi üzennden hareketler takip 
ve kontrol ediliyor. Depodaki iş akışları ise la· 
mamen ürünlerin üzenndekı barkodların olması 
öngörülerek yürütulüyor. EOer ürünün üzerinde 
barkod yoksa bu üriinü almıyoruz. Hiç bır şekil
de Ekol bu ürünü depoya almıyor ve bunun ge
tireceQı zararlardan sorumlu tutulamıyor. Ancak 
üretici veya müşterimiz gelip o Orüniln üzerine 
barl<odunu yapıştırana kadar. Çıkışta da aynı iş
lem uygulanıyor. 

..J Ürün ya da mal hangi konumdayken bar
kodlama yapılıyor? 

Barkodlamayı genelde biz yapmayız. Barkod
lama bizim vas (value added seıvıce) ded~imiz 
bir hizmettir. EQer müşterimiz bizden barkodlama 



ıstıyorsa bunu bız ek hızmet olarak ücret 
karşılığında yaparız. Bızım ıçın Onemlı nok· 
ta ürünün depoya kabul noktasında barkod· 
lu olması. Dıyelım kı planlanmayan ve hızlı 
akışı gereklı bır ürün depoya geldı Bu du· 
rumda fiyatta anlaşırız sonrasında urilnler 
henüz araçtan boşatılma aşamasındayken 
ürilnlen etıketleriz.Lojistik bu tip bir ope
rasyon esnekliğini gerekli kılıyor. 

.J Hangi işlemlerde lokasyon deOişlk
liğl o/uyor? 

Depo ıçindekı ışlemlerde yine her şey 
barkod Ozennden yapılıyor. Bizım depo ıçı 
hareketımiz maksimum transferle gerçekle
şir. Ürünler devamlı yer değişbrir, yanı bır 
lokasyondan başka bir lokasyona kaydın-

lır. Bu paletlerin veya kolilenn durduğu bir 
lokasyon vard ır. Arl<adaşımızın sistemde 
şunu söylemesi gerekiyor. Ben x kolisini 

ınsanlara mınımu 
ış gucu yukleyer 
maksımum ış uenr 

almak bu neden 
sıstemın ınsanı 
yonlendirmesır 

karar uerdı 

A lokasyonundan aldım ve B lokasyonu· 
na koydum. Bu benım içerde yaptığım en 
buyuk hareketlerden bındır. Eğer ben bunu 
sıstematık yapmazsam urunun nerde oldu· 
ğunu kaybedenm Yapılan her hareket tek 
bır gômleğın ya da bır kolluğun harekatı sıs

teme tanıtılmahdır. Bu ışlem sıstemın ızın 

vereceğı şekılde yapılmalıdır 

Ayrıca yazılımın her yerinde arkada kont
rolleri vardır. Eğer sistemın lzın vermediği 
bir hareketse rf den olsun bılgısayardan ol
sun uyarılar gelır ve sistem bunu işlemez 
Yanlışı önlemek amaçlı depodakı herkesın 
bir user 'i yanı bır password' u vardır Ayrıca 
her kullanıcının birbirinden farktı haktan 
vardır. Normal depo elemanının , supervı-

zor dediğimiz arkadaşların ve onların Osle
rinln hakları vardır. Depoda istif katında ça
lışan bir adam fıziksel sayımı onaylayamaz. 
ÇOnkO fiziksel sayımı onaylamanız demek 
lirOnOn müşterilerin stoi)una geçmesi ve 
bunun muhasebe kayıtlarına dOşmesı de
mektir. Biz bu kontrolleri düzenli olarak ya
pıyoruz. 

.J Barkod sisteminizi OrOnOn girişln
~n sevkine kadar hangi bışlrklar adı 
anında yürütüyorsunuz? 

Tedarik zinciriyle ilgili aklınıza gelebilecek 
her aşamada barkod kullanıyoruz. Depoya 
alma, depodan çıkarma, sayım, transfer, 
sevk, çeki listesi hazırlamada vb. her türlü 

harekette kullanılmaktadır. 
.J Bu konuya ilişkin olarak Barkod 

okuma sistemini size firma sahipleri mi 

sağlıyor ? 

Hayır. Ürünler hanç görulen butim yatı
rımlar bıze aıttır Muştennın bıze sağlaması 

gereken barkodlu urün ve ürün bılgilennın 
barkoda tanımlanmış olmasıdır 

.J Barkod sisteminizde ne tür bilgiler 

depolayabillyorsunuz? 
Barkod bizim için bir çatıdır. O çatı

dan kıvrımlarımız var Şöyle kı barkodun 
ıçınden referans tablosu dedığımız bılgılere 

gınyoruz. Burada yaklaşık 20·25 tane de· 
ğışik referans tablosu olabılır Barkod ile 
ürünün rengine, bedenine, kategorisine, 

yılına, fiyatına, hangi sezona ait olduğu
na dair bllgllere ulaşabiliriz Fakat bunları 
bize mOştenmizin vermesı gerekır. Oradaki 
referans tablolarını müştenlenmız doldurur 
Bunun sayesınde bız barkoddan ürüne aıt 
bütün bilgılere ulaşabıliyoruz . Bu bılgilerle 
de operasyonumuz şekılleniyor. 

.J Barkodun hatalı olduğu durumlarda 
hangi işlemleri yapıyorsunuz? 

Barkodda bir hata oluştuysa buradaki bü
tün sorumluluk müşteriye aittır. Çünkü en 
başta bizim müşterilenmize söylediğimiz 

şey • biz sizin OrOnünOzO tanımıyoruz, bil
miyoruz' "ÜrOnOnüzOn Ozerinde hangi bar
kod varsa biz onu doi)ru kabul ederiz' Yine 
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J burada da olduğu gıbt sıstem her şeyı yône
tıyor ve biz de buna gore hareket ad ıyoruz . 

.J Barkod işlemlerinde dış kullanıcılar 
ve sorgulama bakımından internet ne öl
çüde ve nasıl kullanılıyor? 
Sıstemımız tamamen kapal ı bır sıstemdır. 

Yanı 'intemer system'. Sadece şu olabılır: 

ınternet ortamından müştenmze hızmet ve
nrsiniz ve müştennız ürünü tanımaz ama 
barkodarını btlır ve bu şekılde barkod yıne 
bir çatı olur ve barkoddan bütan detaylara 
ulaşabilirsiniz Eğer barl<odlama ıntemette 
kullanılmış olsaydı ilk akla gelebılecek şey 
yapılan ışlemın hacklenmesi olur kı bunu da 
herhalde kımse göze almak ıstemez Rakıp 
şirket tarafından sezon stoklannızın ve dı· 
ğer bilgilerinızın OQrenıldiQını dOşünsunür

senız. inanılmaz bir yanlışla karşı karşıya 
kalırsınız. 

..J Ekol'dekl barkodlu uygulamada el 
terminalini gezdirmeden uzaktan sayım 
{rfid) yapılabiliyor mu? 

RFID sistemıni firmamızda şu an kullan
mıyoruz. Fakat 40-50 yıl sonra bu siste
min kullanılması o günun koşullarına göre 
daha uygun olur ÇünkO şu an kullanılma
sı insan kaybına yol açacak ve günümüz 
Türkiye'sinde işsizlik oranı yüksek ve biz 
işsızlığın artmasını istemiyoruz. Marks and 
Spencer 'ı örnek verelim. Bır Tır gelıyor ve 
bu Tı r yaklaşık olarak 20000 Orıin alabiliyor. 
Bu firmanın Tırı rampaya geldi ve sistemi 
kurduk diyelim. Giren malları bu sistemle 
en ince detayına kadar. bütOn özelliklerini, 
nereye gid8ce0ı, nerede depolanacağı gibi 
bOIOn işlemlerıni bu cihaz sayesinde insan 
gücüne gerek kalmadan, tamamen sıstem 
sayesinde tespıt etmiş oluyorsunuz. iş sa
hibı olarak dOşOnünce çok faydalı ama çalı
şan insan bakımından bir azalmaya yol açar 
ki bu da şu an Türkiye' de istemediğimiz bir 
durum. Bu yapıldığında ; bılgisayarfan, sa
yım operasyon elemanlarını , kullanılan rf 
terminallerini, el scanerfarını kaldırmış olu
yorsunuz. Sonuçta Ekol olarak 14.senesi
nin içindekı firmamızda 1400 kişiyle çalış
maktayız. Mentalitemiz; biz kazanıyO<Sak 
insanlar da kazansın. Amacımız gerçekten 
insanlara iş, para; müşterilerimize de za. 
man ve para kazandırmaktır. 

'.J Barkod sisteminiz hangi birimlerle 
entegre çılışıyor nerelere destek veri

yor? 
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Orun gınşınde ürıinun fiziksel sayımında 
(kolilenn açılıp ürünlenn tek tek sayılması 
aşaması), urünlerin stoklanması aşama

sında . çılnku bızde kolilerin de bır barko
du vardır O kolının barkodu okutulur ve o 
ürünler o barkodlu kalının ıçine konur. Ay
rıca adreslemede daha sonra rezerve, yani 
mağazaya gönderılmeden önce sayım ıçın 

ayrıldığı alanlarda ılrunter yıne tek tek bar
kodlara okutulur ve sısteme kabul edılır. En 
son ışlem sevke yatırılır, kalının barkodunu 
okutursunuz ve ben bu kolıyı gônderdım 

dersınız Ayrıca bu sevk bılgılen sıstemdekı 

navlun havuzunu oluşturup faturalamaya 
da yardımcı oluyor.Ondan sonrakı aşama
da zaten araca yüklemedır 

.J Tekstil veya spor ürünleri alanında 
uyguladığınız hizmette barkod sistemle
rinin rolünü ve işley/şlnl anlatır mısınız? 
Adıdas' tan örnek verelim· Bır konteyner 

Adıdas ayakkabı geldı ve bır konteyner 
içinde de bır palet Orunun barkodları yok. 
Bız sözleşmemiz gereği ve operasyonu
muzun sağlıklı ışlemesi ıçın bır palet ürunü 
saymıyoruz . Bir palet OnlnO saymadığımız 
zaman mOştenmıze dönenz. Orunlenn bar
kodlarını isteriz. Mılşterimizin bu ürunlerın 
barkodlarını getirmesi minimum 2-3 saattir 
Diyelim ki bu olay akşam 18.00'den sonra 
oldu. 18.00'den sonra hıç bır müştenmıze 

ulaşamayız, barkodları alamayız ve bız bu 
gırişi onaylayamayız. Ginşi onaylayama
mamız o Oriinlen bizim stoğa alamamamız 

anlamına gelır StO!)a atamamız da ertesi 
sabah ürünlerın mağazalara çıkarılama

ması demektır Aksılıkler üst üste geldı dı

yelım . Cuma gunO oldu bu olay ve urun
terın hatta sonu satış ı gerçekleşemedı ve 
bunların sonucunda önemlı bır zaman ve 
maddı kayıplar oluşur.Barkod bu sorunla· 
rın oluşmamasın ı sağlıyor. 

.J Yazılımı siz mi yapıyorsunuz? 
Yazılımı bızım firmamız yapmaktadır. 

Yazılımı bizim yapmamızın sebebi eğer 

yazılımı outsource edersenız çO!)unlukta 
çıkmaza düşersınız çOnku bır rapora ıhtı· 
yacınız olur ve yenı bır operasyona gerek 
duyarsınız. Bunun ıçın destek almak duru
mundasınız Ayrıca bu cıddı bır zaman kay
bı ve ilenye d6nuk cıddı bır maddı kayıptır 

Bız buton bu hızmetlerı kendımız yapıyoruz 

Hangı müşten gelirse gelsın. proıesı başka 
olsun operasyonu farklı olsun en fazla 20 
gun ıçınde yenı bır proıeıena rme yapıyor 
yenı b r yazılım gelıştırı yoruz Yenı bır ope
rasyon mantıOı çız yor ve start venlıyor. 
insanlar sistemi yonetmıyor, sistemler 
ınsanı yonetiyor LojlS ır. sek'ôrO'lde ır.san 
çok önem ıd r nsan ıae • ya ş yapan r, 
etıkelı yanış basabı r ômeQ Marks and 
Spencer ürunu Beyrnen e g det r B"rada 
yapt:9ım•z ınsa ara ış gılcu yU<· 
leyerek mal<Sl.ııu ış veı a mak bu ne-
denle sısten n nsan ar yor end rmesıne 
karar vera·k 
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LOJİSTİK YARl$MALARI İLE 
KARİYERİMİZE BİR ADIM ... 

lım ACCA 

Arka. daşlar ıoııstıkte karıyer sadece ıyı 
sıaııar ve eğıtımle olmuyor Analıtık 

duşunebılmemız ıçın bıze loııstık
ıe bağlantılı proıe çalışmaları ve sunulan 
vak'alara çözum getırme amaçlı duzenle
nen yarışmalara da katılım şarttır 

Bızlere duşen bu proıe ve vak alarta bağ
lantılı olarak duzenlenen yarışmalarda yer 
almak ve çalışmalarımızı loııstıkle aldığımız 
"9ıtımle destekleyerek sunmaktır 
Dığer unıversıtelerden ıoııstık vak' a ve 

proıe yarışmalarına katılım çok fazla olur
ken, asıl bızımle ılgılı olan bu vak' alara 
katılıma gereklı ılgryı gOstermedığımızı dü
şünuyorum Bız aldığımız 091tımımızı lojıstık 
konusunda bılgılı akademısyenlerle bütünle-

şerek bu yarışmalarda derece alalım 2006 
yılında 3 su düzenlenecek olan LDDER 
VAK'A yarışması gıbı yarışmalarla karıyerı
mızde bır adım daha alalım 

15 Nısan 2005 tarıhınde LODER' ın du
zenledığı 2 Loııstık vak a sonuçları bellı oldu 
ve finale kalan ılk 3 grup ITU 4 grup Bılkent 

Unıversıtesı, 5 grup ITU, 6. grup Osmanga
zı. 7 grup Ege Unıversı\esı. 8 ITU, 9 Koç 
unıversıtesı ve 10. Galatasaray Unıversı~esı 

şeklinde bır fınalısl lısıesı unıversıte profe
sör ve doçent ve yardımcı doçenı dok\orla
rının oluşturduğu ıun ıarafından seçılerek 
LODER web sayfasında açıklanmıştır 

Bu sonuçlar göstenyor kı bu proıe yarışma
larından çok uzağız Bölum olarak asıl bızı 

ılgılendıren bu ıarz yarışmalara lütfen katıla
lım Bızlere bu sektorun ıhtıyacı vardı r 

Bılınçlı bır çalışma ve analıltk duşunme ıle 
zaten bu sektorun eğı\ımını alan Ulaştırma 
ve Loııstık bolumunden haylı haylı bu tarz 
başar ıar "'lı acakt r Yeter k •aı m o'sun 

Ben geçen sene lode· ar T as na Kerıd 
bolum ark1dasıc:ı~ 1ta• c: ene de 

Standartları Belirler 

LOJİST i K 

,-Taşıma hizmetleri (Deniz, Kara, Hava, 
Demiryolu) 

). Yükleme ve boşaltma hizmetleri 

Merkez O~ 

Hobyar Mah. 

1. Vakıfhan 

ancı Sk. 

rkiye 
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llYll ACCA & 
Eı•ı A YCİCEl 
lıti• ÇELİI 

Expo-logistics is 
associated with al/ 
types o/ logistical 
activities. According 
to Ali Erdem who 
is very experitııced 
in expo-logistics, 
timing is tlıe most 
imporlant element in 
this sector. 
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FUAR VE ETKİNLİK lOJİSTİGİ ... 
Ali Erdem ile EHPO 
hizmetler üzerine ... 

A TURKSPED kimdir? Ağırlıklı olarak hangi ül· 
kelere çalışmaktadır? 

Aslı olarak 69'1u yıllarda yabancı bır firmanın Tür· 
kıye· de temsılcilığını yaparak işe başlamı ştır. Sebze. 
meyve taşımacılığını demıryoluy1a yapan. karayolu 
taşımacılığında ılk parsıyel taşımacılığı yapan. ılk 

kendi öz malı filolarını ılk olarak kuran, ıstıkrartılığıy1a 

tanınan köklü bir kuruluştur. Genış bir tır parkı ala· 
nına sahip olamasa da bu anlamda kendını finanse 
eden, pazara hiçbir şekilde borcu olmayan ve ışını 

kend ı öz sermayesi ite yürüten temel kuruluşlar· 
dandır. Taş ıma sektörüne demir ve karayolu taş ıma 

ağıyla giren TURKSPED' in araç sayısı 140' a ulaşan 
bir filoya sahiptir. 

Ağırtıklı olarak Avrupa hattında karayolu taşıma

sı yapmaktadır. Havayolu taşımasında acentesiz 
çalışmak zorunda olunduğundan bugün belli başlı 
liner'ların acentası olarak Avrupa topluluğunda ça
lışmaktadır. Denizyolu taşıması bugün Türkıye'de 

bir iki armatör kontrolünde de olsa, TURKSPED de 
acente olarak denizyotu taşımasında vardır 

A TURKSPED Mllletlerarası Taşımacılık ite 
"Fuar ve Etkinlik Lojistiği" nin tanışması nasıl 
oldu? 

70'1i yıllardan itibaren verilen bu hızmeı 10 yıld ır 

Turksped içinde de cıddi bir gelişme gösıermışıır. 

GOnOmOzde de 'Fuar Lojis~ı· adı altında bağımsız 

bir departman olarak son halini almıştır. Turksped 

bu sektore cıddı yaıır. mlar yapmışı" ve yapmaya de
vam edecektır 

A Sizce, 'Fuar ve Etkınlık Lojistıgi ' nin Türl<i· 
ye'dekı konumu nedır? 

Bu konu hangı açıdan bakıldığına bağl ,dır Bu konu· 
da hızmet alabılece(ı·nız çok sınırtı sayıda firma var· 
d ır Ayrıca bu sektorun uıusıararas ı pazardan bagım

sız hareket edebılmesı dığer taşımacılık ıurtennden 
yalıtılması mumkun deg,ıdır ôncelıkle o;, 100 müşıen 
odaklı hızmeı olduğundan yaptığımız ış hızmeı pa· 
zartamasıdır Turksped bu konuda çok uç noktalarda 
bulunmaktad ır ve% 90 başarılı hızmet sunmaktadır. 

En önemlısı muşterıyı memnun edebılmektır Bu taş ı· 

ma türünde daha çok hava ve kara kullanılmaktadır 

ve denız aşırı ülkelerle çalışı ldığında denızyolu kul
lanılmaktadır. Demıryolu zamanlama açısından mü· 
kemmel olmadığı ıçin kullanılmamaktadır. 

Turkıye son yıllarda fuar. kongre ve etkınlık lojıstiği 
alanında dıkkal çekıcı bır konuma gelmıştir. Ülkemiz 
tıp kongrelerının ve UEFA kupa maçlarının yapılabıl· 

dığı noktadadır 

Turkıye bu konuda pazara gereklı zemını hazırtadı. 

Devlet cıdd ı anlamda bu sektöre destek verdı ve bu 
da olumlu şekılde gerı dondü Fuar lojıstıgı para sağ
lanamayan ülkelerde de var fakat buna cıddı anlam
da kaynaklar ayrılıyor Aslında önemlı olan parasal 
yatırım degıl de organızasyon düzeyınde genış alan· 
lar ayırmaktadır Frankfurt' da bu göf\Jlmektedır. Bu 
fuar anlayışıyla otomotıv sektöf\Jnde büyük etkılen· 



meler ve hareketlenmeler gtıriilmektedır 
A Bu hizmeti verirken zaman kısıtınız 

nedir? 
Her turlü taşımada mutlaka tolerans var

dır ama unutmayalım kı fuar loııstığı taşıma

cılığı dakıkalı k taşıma turudur Bu taşıma

da hıçbır yerde bır saatlık de olsa tolerans 
yoktur. Ulusal fuar organızasyonu buna ızın 

vermemektedır Her turlü ıoııstık tedarık 

hızmetı venlmek zorundadır Bu anlamda 
TURKSPED 'e bırçok sorumluluk duşmek

tedır 

A Bu lojistik hizmetini verirken ne tiJr 
evrak ve belgeler kullanılmaktadır? 

Serbest dolaşıma sokmak ıçın. yanı bır 

ülkeye ıthalal ıçın ge
çışte en ônemlı unsur 
faturadır. 

Fatura, firmalar du
zeyınde hazırlanan 

tıcarı bır belgedır Sa
dece faıurayla olma-
d ı Qı ıçın . temınat ve menşeı ile ılgih sertıfi

kasyon gıbı gereklılıkler ıstenmektedir. 

ATA Karne. 51 uluslararası ülke çapında 
kabul görmuştur ve ımza atan her ulke ıçın 
bu belge geçerlı olmaktadır Bır ülke bu bel
geyı ımzalamış ise o O lkedekı htçbır merci 
ATA Karne ye ıtıraz edemez. ATA Karne 
·serbest dolaşım belgesi' olmasıyla fatura
dan ayrılıp malı , mal değennı, o ulkeye gel
me amacın ı behrlemektedır Onlarca say
fası olan. her gırd ığ ı çıktığı ülkenın gumruk 
noktasında sadece 1 sayfası alınıp dosyaya 
konulan ve ash menşeıne tekrar gOndenlen 
belgedır Temınaıa gerek yoktur çunkü baş

lı başına temınattır 

ATA Karnesı nın suresı şu anda 1 yıldır 
Bunun yanında ıslısnaı durumlarda bu değı
şebilmektedır Bır uli<.ede rıe maksatla olur
sa olsun son maksat bıttıkten sonra malı 

bulunduğu ülkeden 30 gun ıçınde çıkarmak 
zorundasınız ATA Kame tem nal varlığıyla 
beraber geçerlıdır Her u kede ııgılı ticaret 
odası makamı tanzım edıp. gumruğe venr 
Ticaret odası da sızden temınat alarak bel
geyı vermeyı kabul eder Maı bedelı altında 

olmamak şanıyla ATA Kame venr Baz ı ul
kelerde ticaret odalarının guvenılır üye len ne 
temınat alınmaksızın ATA Kame venlebil· 
mektedır GUmrukçe onaytanma zorunlulu· 
Qu vardır Genel olarak fatura ve ATA Karne 
ıle malın ülkeye gınşi sağlanmaktad ır, fakat 
fatura ı le gırışte 'temınat' şarttır. 

Avrupa \.ilkelerinden getınlen mallarda ise 
ATR belgesı ıstenebılmektedir Zorunluluğu 
olmayan bu belgeyle gümrük vergısinden 
muafiyet sağlanmaktadır Ayrıca ülkeye 
sokulan malın cınsıne göre sertifikalar da 
gerekebılmektedır. Farklı Griinler ıçın farklı 
sertıfikalar da ıstenıyor ise bunlar bulundu
rulmalıdı r 

A TÜRKSPED Firma olarak sektöre ve 
kendine ne gibi yatırımlar yapmaktadır? 
ôncelıkle hızmet standard ı saQlamakta

dır. Uluslararası duzeyde profesyonel bir 
düzeyde memnunıyetı saQlayarak bır nck-
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J laya gelmektedır Uluslararası gereklılıklen. 

sertıfıkaları sağlayarak standarda uygun 
hızmeı venlmektedır % 100 Türk sermaye
sıyle kurulmuş ve bu sektöre yön verebılme 
bazında çok önemlı bır kuruluştur. En ıyı 

muhabır ağına sahıp kuruluştur 

Depo araç-gereç, personel alımı. ıyı de
recede dıl ve ışı bılen elemanların ışe alın
ması ve onların kendını daha da gelıştırme
sı amacıyla ~ıtım almaları sağlanmaktad ır 

Çalışanların ışte özel gereklılık duydukları 
ekıpmanlar temın edılmektedır Termınaller 

yapılarak ve bunlar ıyıleştırılerek hızmel ve
nlmektedır ômeğın, YenıbOsna· da. Atalurk 
Havalımanı'nda ve yurtdışında muhabır de
polar edınılıp bu amaçla kullanılmaktadır 

Ulke olarak harcamalar çok duşuk duzey
de kalmakta ve bunu firmaların yardımıyla 
telafi etmek de çok zor olmaktadır. Devlet 
elının de bu sektöre desteğı şantır. 

Türkıye'de kongre tunzmıne çok yatırım 
yapılmaktadır. Ülkemızde bu konuda ya
tırım yapılmak ıstenırken. ulaşım. tunzm 
potansıyelı. ülke ıoııstığı gıbı bırçok kntere 
bakılmas ı gerekmektedir. Eğer bu tür hız
mellen ıyı karşılayabilıyorsak ıyi bır hızmel 

verebiliyoruz demektir ltalya bu tür ıhtiyaç
ları çok ıyı karşılayabılmekle ve ıyı bir hiz
met verebılmektedır. 

A Bu hizmeti sunarken ne gibi sorun
lar sizi beklemektedir? 

Her türtO mevzuatın sizi ilgilendırmekte 
olduğu bır sektördür. Ülke mevzuatı, ta
şıma mevzuatı. beledıye mevzuatı , vahlık 

mevzuatı ve birçok mevzuat bizi ilgılendır
mektedır. 

Uluslararası standanta verılen hizmette 
kusursuzluk sağlamak çok zordur. Anında 
çözüm üretmek gerekmektedir. Katılımcı 

firma öncelikle çok bilınçll olmalıdır ve bir 
çok sorumluluk üsUenmelıdir. ihracat yapan 
bır firma olabilir fakat ihracat yaptığı ülkenin 
fuar anlayışını bilmeyebilir. işte bu noktada 
firma olarak bize çok önemli bır görev düş
mektedir. iyi bir danışmanlık hizmeti verme
liyiz. Her ülkenin farktı bir fuar ve etkinlik 
lojist~ı anlayışı vardır. 

A Fuar ve Etkinlik Lojistiğinin olmazsa 
olmazlan nedir sizce? 

'ZAMANLAMA' en önemli sihirti sözcük 

48 LOGISTICAL 

bu sektorde Hava koşullarına rağmen 'da· 
kık' olunmalıdır Bır taşımanın aksaması 

durumunda kusur kabul edılemez O anda 
o mal her ne koşulda olursa olsun o araçtan 
gumruk deposuna alınır ve gumruk beyan
namesı açılır Mal uçağa yuklenır. uçurula
cağı yere götürülur Anında karar vermek 
çok ônemlıdır Aksaklık durumunda maliyet 
unsurunun ônemı olduğu gıbı ortadan kalkı
yor ve amaç o malı ıstendığı zamanda ıste
nılen noktaya ulaştırmak oluyor 

A Fuar ve etkinlik loji stiğinde sigorta· 
tama nasıl yapılmakta? 

Bu sektörde neye göre sıgortaıama yapı

lacağı pek bılınmemektedır. Sıgorta şırkel
lerı krıterlerin ne olacağını bılmemekte Bu 
alanda geliştirılmesı gereken bağımsız bır 
alan olmalıdır. Poliçe krıterlerı de oluşturu

lurken bu hızmeti veren firmalara da sıgor

tacıları bılgılendırme konusunda önemli bır 
sorumluluk duşmektedır TURKSPED de bu 
konuda sıgortacıyı bılınçlendırmelıdır 

A Hizmet sunumunuzu yaparken ne 
tür takip sistemleri kullanıyorsunuz? 
Onlıne takip sıstem lerımızı olu ştu rduk 

Mobil ofıslerte ılgılı şırketlerden desteklerle 
uydu sıstemlennı kullanarak takıp ve ılet. 
şımı katılımcı. gönderen ve mal ayağında 
dakık urun bılgılerını almay ı sağlamaktayız. 

Fuar alanında ise merkezi operasyon bırı

mınl fuar alanı içinde bulundurup böylelikle 

merkezdekı sıstemle ışı kalbınden yônet
mekteyız Fuar alanında kalıcı ofisler pek 
Turkıye' de bulundurulmamaktadır 

A Sektöre hizmet verdiğiniz süre zar
fında bizimle başınızdan geçen kısa bir 
anınızı paylaşır mısınız? 

2003 yılında TUYAP da yapılacak olan 
Endustrı Fuarı yapılacaktı Fuarın müşten

sını ve polansiyelını henuz çok ıyı bılmıyor

duk ve sadece ıhtıyaçlara cevap verebılıyor
duk Fuarın açılmasına bır gun kalmıştı. Bu 
deneyım ve gosterılecek başarı bızım ıçın 
çok önemlıydı Kesınlısız 60 saatten faz
la çalıştık ve sabaha kadar tum ekipmanı 
hazırladık Sabah s· de tamamıyla hazırdık 

ve fuarı açabılır konuma getırmıştık Gece 
yarısı forklıtt bulmak dahıl olmak üzere 
bırçok ugraş sonucunda büyük bır başarı 
göstermıştık Sektör malları da ancak gece 
trafığınde gelebıldığı ıçın zamanlamayı ve 
tedanğı sağlamak k S•llı zamanlarda yapıla
bılmekted r Bu başa• b ı m •Çın bu \<onuda 
ağır taşlardao b r yu 

A Bize sektor ile ılgıli soylemek istedi· 
ginlz sozler var mı? 

s. 
. - ' JnyOver 

dur 

tı ~ rrlırn Bu sek
b • stres faktoru-

Tum 13 ma lo enn taşıma ve gumrük 
mevzuat n1 ~e d ğer mevzuatları bıımek ge
rei<.me1<tedır lrsanı çok k·Sa surede cezbe
den bır sel<tcrdur 
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İŞVEREN BİR 
YÖNETİCİDEN 
LOJİSTİGE BİR 

BAKIŞ ... 
lık11 IUE$ · YiHll• lmlı l11k111 -------. 

yaptıkları anlamı· 

na gelmıyor Ama 
bırçok kışı ve fir
ma bunun farkın· 

Verilere bakıldığında lo. jıstık sektörü· 
nun çok büyük bir pazar olduğunu 
görüyoruz. Dunyadakı uygulamalara 

bakıldığında bu daha da net anlaşılıyor. Fa· 
kat Türkıye ıçin aynı durumdan bahsetmek 
ne yazık kı henüz zor Çunkü ülkemızde lo· 
ııstıği ıçeren taşıma modellennın tam kapa
site ile kullanımı mümkün olmuyor Lojistik 
konusunda yeterlı talep henüz tam olarak 
oluşmadığı için pazar olması gereken hızda 
genışlemıyor. 

da değil Maliyetlerını geierek guçıerın bırleşıırme•erı 
önemli bır şekılde azaltacak olan loııstık ortak b r s nerıı yaratmalar hızmeı alan fır· 
ıhtiyaçtarmı . outsource etmelerı , sektbrün ma!ara katkı sagıayacak:ır 

Lojıstik genış bır kavram. bırçok alt başlığı 
ıçınde barındırıyor oysa bizdekı uygulama· 
lara bakıldığında henüz bu kavramın içeriği· 
nı tam olarak dolduramadığımızı görüyoruz. 
Lojıstik kavramının tam olarak işleyebilmesi, 

depolama. tedarik zinciri yönetimi vb. yanın· 

da kara, hava, deniz ve demiryolu taşıma 
modellerinin de en venmli şekılde kullanıla

bıliyor olmasını gerektirir. 

Biz hızmet sektöründe faaliyet gösteriyo
ruz. Bu nedenle verdiğimiz serviste kalite 
yaratabilmemiz; yatırımlarımızı devamlı 

hale getirmemize bağlı olarak gelişiyor. lh· 
racat, ithalat ve üretim yapan firmaların yo
ğun rekabet yaşadıkları kendi sektöı1erinde 
bir adım daha öne geçebilmeleri için en iyi 
bildikleri işe odaklanmaları şart. Firmaların 
genel uygulamalarına baktığımızda ise de· 
polama, stok tutma vb. işlemlerini ailelerin· 
den, güvendikleri kişilere teslim ettiklerini 
görüyoruz. Oysa bazı çalışmaları firmaların 
kendilerinin yapması , her şeyi en ucuza 

gelişımıne ve kendılerının de daha kalılelı 

hizmet almasına yardımcı olacak Dışarıda· 
kı uygulamalara bakıldığında bu surecı dış 
kaynak kullanımı ıle çozen firma sayısının 
fazla olduğunu ızlıyoruz 

Hizmet verdığımız sektorlenn sorunlarına 
çözüm üretmek zorundayız. Bugunün ure
ticısi ve tOkebcısı en doğru urunu. en kısa 
sürede ve en ucuz malıyetle talep edıyor 
Bu nedenle üreticılerın kendılerıne en buyuk 
zararı veren kaynak ısrafın1 azaltmak gerek~ 
mektedir. Kaynak israfını azaltmanın veya 
önüne geçmenin tek yolu da doğru lojis· 
tik çözümler üretmektir. 

Hem bizim hem de bizden hızmeı alan 
sektörlerin karşı karşıya kald ıkları küresel 
rekabet aynı zamanda bılişım teknolojilen alt 
yapınızın da gelişmesıne bağlı Son yıllarda 
lntemetın ve buna bağlı olarak elektronik 
ticaretin gelişimi; gelecek yıllarda hareket 
kalemlerimizde daha fazla yer tutacaktır. 

Özellikle yeni kanunun yürürlüğe girme
siyle ülkemizdeki şirket birleşmelerinin arta· 
cağı beklentisi içensindeyiz. Kendılerıni ge· 
liştirmeye çalışan bırkaç firmanın bır araya 

As ı gerçek ıse sektordei<ı firmaların kendı 
ıç dınamık erını gozden geçırerek bır anahz 
yapmalarıdır Çünku makro anıamda sektö· 
run ve ulkem•zın m kro anlamda da hızmet 
alan ve veren firmaların karşılıklı sağladık
lar' katkı ve gelışımlerı buna bağlı Hızmet 
alırken bekientılenn karşılanması; alınan 

servısın garantılı, kalıteıı. güvenihr. alt yapı sı 

sağlam olan. ınsan kaynağına sureklı yatı
rım yapan ve gelıştıren firmalardan gelmesı 
Onemlı Tarafların gelişim göstermeleri 
ve fark yaratabilmeleri için fiyat odaklı 
tutumun artık terk edilmesi gerekiyor. Ve 
kalite, önem kazanmalıdır. 

Accordiııg /o Hakan Kelq, tlı e 
rhainııan ofSertrans lnlernational 
Transportation, /he logistirs seclor 
lıas become a big market in tize world. 
However, lıe coııtinues. in Turkey 
it 's impossible /o make use of al/ /he 
trans(JOrlation modals in logislics. 
He also mentions tlıat we ha ve lo 
decrease uoaste of resources aıu/ focus 
on producing solutions. 
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• Retarder • 16 ileri, 2 geri hızlı şanzıman • Yüksekliği ve eğimi 
ayarlanabilir d ireksiyon • 520 litreye yükseltilmiş yakıt tankı 
• Parabolik ön süspansiyonlar • 295/80 R 22,5 lastikler 

FordCargo 1830 
Ford Otosan tarafindan lnonu Fabnkası'nda uretılıyor, 



• Yenilenmiş kabin arkası çalışma platformu, basamağı ve lambası • Jant kapakları 
• Elektrikli kabin kaldırma mekanizması* 
• 1830 modeinde opsıyonetdr 



MEHMO TANBA$ 
iLE DDY VE DDY 

SINAVlARI 
llYll ACCA 
El•ı AYÇİÇEI 

ÜZERiNE 

• UNO Eğitim Merkezi olarak sektlJre 
hizmet vermede ne gibi 6nemli roller üst
lenmektesiniz ? 
UNO Eğitim Merkezinin 3 tane çok önemli far
kı vard ır. Öncelıkle Kara Ulaştırma Genel Mü
dürtüğü'nce Mesleki Yetertilık Eğitim Merkezı 
olarak yetkilendırilen iLK Eğıtim Kurumuyuz. 
Mesleki Yetertilik Eğitım Yönetmeliği çerçeve
sindeki tüm eğitimlen vermek üzere yetkilen
dinldik. 
ikinci olarak UNO' Eğitım Merkezi IRU Aka
demiye akred~e eğitimler vermektedir. Yani 
eğitimlerimizin Avrupa Birtiği ve dünya stan
dartlanna uygun olduğu belgelenmiştir. 
Son olarak da UNO Kalite Büyük Ödülü almış 
tek eğitim kurumudur. özellikle bu sektörde 
bu şekilde kendini kanıtlamış başka eğitim 
kurumu yoktur. UNO bu sene de Avrupa Kalite 
Ôdülü'ne başvurmuş ve finale kalmıştır. 

meleri yeterhdir. 
B3. Cl . 03. El , E2 ve K2 türü yetkı belgesi ta
lebinde bulunanların ise meslekı yeterlilik be1-
gesıne sahip herhangi birısını istıhdam etme 
zorunlulukları bulunmamaktadır. 

.orı Mesleki yeterlilik sizce nasıl sağlanma

lı ? Sınav gerekli miydi ? 
Sınav ciddi anlamda önemlidir. Sektörde stan
dard ının yükselmesi açısından çok önemi var
dır. Sektöre gırış ıçın 3 şart getırılmıştır Bunlar 
Mali Yetertilik. Mesleki Saygınlık ve Mesleki 
Yetertiliktir. Yapılacak olan sınav eğıtım alan 
kişilerde Mesleki Yelerlıliğin bulunup bulun
madığını ortaya çıkarmaya dönuk olacaktır 
Yapılacak sınav sektörün bütün misyon 11e 
vizyonuna bakarak hazırlanmalıdır. EQer bu 
sınav konusunda gerekli çalışma ıyi şekılde 

yapılıp, gereken emek verilirse sektörün ge
lişmesi yönünde verim alınabilir. 

.._, Taşımacı/ık yapan firmalardan mesleki 
yeterlilik konusunda neler istenmektedir " ilk yapılacak olan sınavın ne zaman 
ne tOr belgelerin alınması zorunludur 7 yapılacağı konusunda bize bilgi verebilir 
81, C2, 01 , l1 , l2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 misiniz? 
ve Tl türu yetki belgesi talebinde bulunanla- Bu konuda larih vermek oldukça zordur. An
nn, gösterecekleri faaliyet alanlanna uygun cak KUGM' nin her yıl en az 2 kere sınav aç
en az birer adet Ost düzey yönetici ve orta dO- ması zorunluluğu bulunmaktad ır. Sınav içın 
zey yönetici Mesleki Yetertilik Belgesine sahip Ulaştırma Bakanlığı Hollanda hükümetinın 
olmaları veya bu belgelere sahip kişi veya ki- finanse edece9i bir proje hazırtama çalışması 
şilen istihdam etmeleri gerekmektedir. içindeydi. Özellikle ilk sınavın yapılması önem 
Al , A2, A3, B2, C3, 02, F1, F2, Gl , G2, G3, taşımaktadır. 
G4, H2, H1 , K1, K3, M1 , Nl , Pl, T2 ve T3 
türü yetki belgesi talebinde bulunanların ise • Ulaştırma ve Lojistik blJ/ümü IJğrenci
en az bir adet orta düzey yönetici Mesleki lerl ve sınava girecek diğer kişiler için er
Yetertllik Belgesine sahip olmaları veya bu telenen smav süresinin ne gibi avantajları 
belgeye sahip kişi veya kişileri istihdam et- olacaktır? 

Yönetmeliğin ilk olarak yayımlanması nede· 
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nıyte bazı şartları sağlayan kışilere 25.Şubat 

2005 tarıhıne kadar sınava gırış ıçın başvur
maları halınde doğrudan Meslekı Yelerlılık 

Belgesı venlmesı sağlanmışhr Buna aıt baş· 

vurular 31Aralık 2005 tarıhıne ertelenmışıır. 
Faka! Ulaştırma ve Loııslık Bolumunu bıtıren 
oğrencıler dırek olara< Orta Duzey Yonetıcı 

Belgesı almaya hak kazanmaktadırlar ve bu 
hakları geçıcı degıldır Hıçbır ek belgeye ıhtı
yaç duymadan hıçbır sınava tabı tutulmadan 
alınan mezuniyet dıplomalan dırek olarak ba· 
kanl ığa sunuldugunda sızler Orta Duzey Yo
netıcilık (OOY) vasfını alırsınız Mezun oldu· 
ğunuzda bır başka avantajınız da elınızdekı 
dıploma ile sınav rçın ekstra eğıtımı gerek.sız 
goruyorsanız hıçbır eğıtıme tabı tutulmadan 
Ust Düzey Yonetıcılık (ÜDY) sınavına da gı
rebtlirsımz 

• ODY belgesi ile hangi görevlerde çalış
ma yetkisine sahip olunur? 
ODY belgesı ıle müdurtuk ve altındaki tüm po
zısyonlarda görev alınabılmektedır 

"' Smava her bölümden ve her derece. 
den mezun kişi girebiliyor mu yoksa bu 
konuda bir smırlama var mı? 
Yetkili Eğitim Merkezlennde eğitimı tamamla
yı p Eğitim Tamamlama belgelerim alan Orta 
ve Ust Düzey Yönetıcılerin sınava gırip Mesle· 
ki Yelertilik Belgelennı almaları için herhangi 
bir okul bitımıe şartları bulunmamaktadır. Sa
nırım bakanlık sektörün genel eğıtim durumu
na bakarak şu anda bir sınırlama getirmedı. 

Önümüzdeki yıllarda bu konuda bır sınır1ama 
gelebilır diye düşünüyorum. 



eşya-kargo taşımacılıQı. UOY4 yurtıçı eşya· 
kargo taşımacılıQı 
b) OOY turü Meslekı Yeteriılık Belgesı 
OOYl uluslararası yolcu taşımacılıQı. OOY2 
yurtıçı yolcu taşımacılıQı , OOY3 uluslararası 
eşya·kargo taşımacılıQı, OOY4 yurtıçı eşya· 
kargo taşımacılı9 1 
c) SRC türu Meslekı Yeteriılık Belgesı 
SRC1 uluslararası yolcu taşımacılıQı . SRC2 

Sınav Komısyonu 

Sınav Komısyonu , Ba· 
kanlıQın yetkılendırece-

91 en az daıre başkanı 

sevıyesınde bır yetkılı· 
nın başkanligında. 

Bakanlıktan 2, lçışlen 

rtı olcu taşımacıtı9 ı 

iifilifiiiıfi@~~tl!"!liuslararas ı eşya-brgo taşımacıtı9ı, 

Bakanlı91 Emnıyet Genel Mudür1Uğunden 2 
.Mıllı Egıtım BakanlıQından 2 , sektör kuruluş
larına aıt velveya uluslararası kabul görmuş 
kuruluşlar tarafından akredıte edılen eğıtım 

rnerkezlennden 2 olmak üzere toplam 9 üye· 
den oluşur. 

·~lli!!IHllılı1 .. ~~ılllil!i. ô!ıE şya·kargo ta macılıgı 
SRC5 tehlıkelı madde taşı cılıgı olarak dü-

Mestekı Yeterl~ik ile ilgili Bılınmesi Gerekenle 
4925 Sayılı Karayolu Taşımacılık Kanunu ve 
buna istinaden çıkarılan Karayolu Taşıma 

Y6netmeligi'nde sektöre giriş için 3 standart 
getirilmiştir. Bunlar. 

zenlenir ve venlır. 

Mesleki Yetertılı n Oerecelen-
dırilmesi 

Mesleki Yeter1ılik 
barıyta birbiri 

UDY1 türü belge sahıbi OY2.00Y1 
ve OOY2 belge türlerini, 
ÜOY2 türü belge sahıbi olanlar. OOY2 belge 
türünü, 
ÜOY3 türü belge sahibi olanlar, ÜOY4, 

OOY 4 belge türlerini, 
türü belge sahibi olanlar. OOY4 

Sınav Komısyonunun görev. yetkı ve sorum
lulukları Bakanlıkça çıkarılan yönerge ıle be· 
lır1enır. 

Sınavların Oe!ler1endınlmesi 
Sınavlarda 100 (y!iz) tavan puanı üzennden 
başarılı olmak içm 60 (altmış) ve daha yukarı 
puan almak şarttır 
Sınav Sonuçlarının ilanı 
Sınav sonuçları. Bakanlıkça sınavı takip eden 
30 gun ıçensınde ıııternet ozennde ılan edılır 
Bu ılan ve ılan tanhı es rak ılgılı eğıtim 
kuruluştan arını 2 gun ıçınde ya

endı ~ım merkezlennde en az 
gun sureyle laıı etmek zorundad•riar 

ınavlarda Başarısız Olanıarın Durumu 

lill~~~~~:.~:~:~Mesleki Yetı<rtılık Egıtm nden muaf olanlar 
•ri anlar. OOY 4 belge hanç olmak uz ere s nav sonucunda başa-

nsız otaolara takıp eden sınav donemınden 

~~:~;~;?~~~:~~ren "9ıbm program na devam etmeksızın 3 sınav hakkı daha tanm r Bu s navtarda da 
ı olanlar, SRC4 belge başarılı olama antar. belge almak ıstemeıen 

............... ~~:!!~eteıhlk EQıtım programları-
~ na en kablmak zorundadıriar 

anı 

avlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce 
ilan edilir. 
Sınava Giriş Şartları 

Sınavlara katı labilmek için; 
a) Mesleki Yeterlilik Egitimi Tamamlama Bel· 
gesi veya onaylı yüksek okul dıploması Orne-

IVitlı tlıe 'Neu· Hrglıu:a.1s Act' tlıe 

professioııal adequacy exams are 
obligatory. 1lıis acı provides aıı 
adı•antage for t/ıe graduates of 

1-Mali yeteriilik 
Mesleki yeterlilik 

2-Mesteki saygınlık 3- gi veya eğitimden muafiyet hakkı kazandıran 
belge, 

tlıe Transportatioıı aııd Logislics 
Department at İstaııbul University. 
1lıe gradııates oftlıis department can 
be a middlt /eve/ maııager witlıou/ 
passing aııy exam. Besides, witlı their 
diplomas tlıey can app/y /o tlıe Jıigh 
/eve/ 111a11age111ent exam. 11ıe sector 
workers and tlıose u:ho u:an/ to enler 
tlıe sector lıave to app/y tlıe Miııistry of 
Transportation for the exams ııntil tlıe 
24//ı of Aııgust 2005. 

Mesleki Yetertılik Belgesi TOr1eri 
Mesleki Yetertihk Belgesi türleri; Ost düzey 
yönetici (ÜOY), oıtı düzey y6netio (OOY) ve 
sOrücU (SRC) tiirll mesleki yeterlilik belgesi 
olmak üzere Oç ana grupta del)ertendirilir. 
Bunlar faaliyet alanlarına göre; 
a) Oov tiirll Mesleki Yetertüik Belgesi 
ÜOY1 uluslararası yolcu taşımacılıgı, 0DY2 

yurtiçi yolcu taşımacılıgı, 0DY3 uluslararası 

b) T.C. kimlik numarası işlenmış Nüfus Hüvı· 
yet Cüzdanı örnegi, 
c) Sınav ücretinin yatırıldıQına dişkın makbuz, 
ile sınavı yapacak kuruluşa başvurulur. 
Sınav Dönemleri 
Sınavlar, Bakanlıkça belirlenecek tanhlerde 
yılda en az iki kez Mesleki Yetertılik Belgesı 
türlerine göre yapılır veya yaptırılır. Ayrıca sü
rüciller için gerekirse uygulamalı sınav yapılır 
veya yaptınlır. 
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LOG1Sl1CAL \ elektronik hizmetler 

alt ·~ ı 

TİK VÖl'' ~··iMi ZİRVE: 

ELEKTRONİK 
İMZANIN LOJİSTİK 
HİZMETLERDE 
UYGUlANMASI 

21 . 2"' ~~l '04 
Hılton Cer ..: ' 

~, p 
r. 

' ı 
1 

111•11 Ci rnt UIAULI · AYlkll 

--------------------------------

Applying e-signature 
to logistics services 
has many advantages 
including increasing 
lht service quality, 
fast wntrolling, onlint 
tracking and providing 
j/exibility ın service 
and wntracts. in many 
counlries, the legal 
regulations about 
e<0mmen:t especial/y 
rdated to 
Hig11al11re have been 
made. A ııew acı about 
e-signature was added 
to law on 15thjanuary 
2004 in Turlıey as wtll. 
Egemttt Giirsd 
Adaralı , Lawyer 

54 LOGISTICAL 

• Loııstık hızmetın Elektronık ortama 
taşınması aşağıda belırtılen avantaıları ortaya 
çıkarabılecektır 

• Işın daha hızlı kontrollu olması 
sağtanabılecektır. 

• Tüm hızmet onlıne olarak takıp 
edılebılecektir 

• Sözleşmelerin ,belgelerın elektronık ortamda 
kurulması ve ulaşımı sağlanabılecektır 
• Sevkıyat loııstıkte paletler veya kamyonla~• 
yapılırl<en. etektronık ortamda kOçuk 
paketlerde , küçuk ölçekle yapılabılmektedir .. 
• Servıs kalitesı artacaktır, 

• Hizmette ve sözleşmelerde esneklık 
sağlanabılecektır, 

• Paranın dönüş hızı artacaktır 

Tıcan yaşantının elektronık ortama taşınması ıle 
birlikte birçok ülkenın mevzuatında elektronık ti
caretin benimsenebilmesi için açık ao sistemıne 
kullanıcıların güven duymasını sağlamak ama
cı ile hukuki düzenlemelerin yapılması gereğı 

doQmuştur. Bu nedenle taraftar arasında ıletılen 

bilginin gizlilığı , bütünlüğü ve taraftarın kımlıklen
nin doQruluğunu kurulacak olan teknık ve yasal 
altyapı ile garanlı edebilmek amacı ıle eleklronık 
imza kullanımı başlam ıştır. 

Dunyada brrçok ıilkgde elektron k ııcaret ıle ıl

grlı yasal duzenıerne'ere ôncel <le de elektro
nık ımza mevzuat çaı şma ar na başıanıımıştır 
Elektronık ımza bır b gın n uçuncu tara~arın enşı

mıne kapalı bır ortamda butunıu9u bozulmadan 
(bılgıyi ıleten tarafın oluşturduQu onıınal halıyle ) 

ve tarafların kımliklennın doQrulanarak ılelıldığı· 

nın elektronı< veya benzen araçlarta garanlı edıl· 

dığı harf karakter veya sembollerden oluşmuş bır 
seli ıfade etmekted r 

En çok kullanılan elektronık ımza çeşıdı sayı sal 

ımza olup, sayısal ımza mesaj ozetteme fonk
sıyonu ve asımetnk şıfreleme sısıemı yardımıyla 
bır verı mesajının dônuşturtilmesınden teşekkül 

eden bır tur elektronık ımzadır Sayısal ımza bı~ 

gısayar1arca kullanılan ıkıh sısıem açısından ven 
mesaıına eklenen sayısal bır değerdır 

T url< hukukunda eleklronık ımzadan ılk kez 4487 
sayılı Sermaye Pıyasası Kanunu' nun 22.mad
desınde söz edılmıştır.Turk hukukunda imzaya 
ılişkın hükumler Borçlar Kanunu'nda yer almak
tadır 

Kanunda bırtakım tanımlamalar vardır. 

a) Elektronık ven. Elektronık, optık veya benzen 
yollarla Oretılen, taşınan veya saklanan kayıijarı, 



b) Elektronik ımza: Başka bır elektronık ve
nye eklenen veya elektronık veny!e mantık
sal baQlantısı bulunan ve kımlık dogrulama 
amacıyla kullanılan elektronik veriyi, 

b) Elektronık sertifika sahıbının izni olmaksı- hızmet sağlayıcısı, bu 
zın sertıfıkayı üçüncü kışılerın ulaşabıleceğı kanundan dogan yiı

ortamlarda bulunduramaz, kümlülüklerını yerıne 

c) imza sahıbt: Elektronık imza oluştunmak 
amacıyla bır ımza oluştunma aracını kulla
nan gerçek kişıyı, 

d) Zaman damgası : Bır elektronık vennın, 

ıiretıldiQi. değiştırildiQı, gönderildiQi. alındığı 
ve/veya kaydedıldıQı zamanın tespıt edılme
sı amacıyla, elektronik sertıfika hizmet sağ
layıcısı tarafından elektronık ımzay!a d09ru
lanan kaydı , 

ı) Elektronik sertıfıka : imza sahıbının imza 
doQrulama verısi nı ve kımlık bılgilennı birbı
nne bağlayan elektronik kaydı. 
Güvenh elektronık ımza . elle atılan ımza ıle 
aynı hukuki sonucu dogurur.(BK 14) 
Usulüne göre 
güvenli elektronik ımza ıle oluşturulan elekt
ronik veriler senet hükmündedır Bu verıler 
aksi ıspat edilin<:eye kadar kesin dehi sayı
lırlar (HUMK 295/A) 

Kanuna göre Elektronık Sertıfika, zaman 
damgası ve elektronik imzalarla ilgili hiz
metleri saQlayan Elektronik sertıfıka hizmet 
sağlayıcıtan bulunmaktadır. 

Elektronik sertifika hızmet sağlayıcısı yapa
cağı bıldirimde: 

a) Güvenli ürün ve sıstemleri kullanmak, 
b) Hızmeti güvenilir bir biçimde yOrutmek, 
c) Sertifikaların taklit ve tahrif edılmesıni 
önlemekle ilgili her türlü tedbiri almak. zo
rundadır. 

Elektronik sertıfika hizmet saQlayıcısı üre
tilen imza oluşturma verisinin bir kopyasını 

alamaz veya bu veriyi saklayamaz.Elektro
nik sertifika hizmet sağlayıcısı geçmişe yö
nelik olarak nitelikli elektronik sertifika iptal 
edemez. 

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı , bilgi
lerin korunmasından bazı hallerde sorum
ludur. 

a) Elektronik sertifika talep eden kişiden, 

elektronik sertifika venmek için gerekli bilgi
ler hariç bilgi talep edemez ve bu bilgileri 
kişinin rızası dışında elde edemez, 

c) Elektronik sertıfıka talep eden kışinın ya
zılı rızası olmaksızın üçüncü kışılerın kışısel 

venlen elde etrnesinı engeller. Bu bılgılen 

sertıfıka sahibinın onayı olmaksızın üçüncu 
kişılere iletemez ve başka amaçlarla kulla-
namaz 

Etektronık sertıfıka hızmet sağlayıcısı, bu 
Kanun veya bu Kanuna dayanılarak çıkarı

lan yönetmelık hlikOmlerının ihlali suretıyle 

üçüncü kışılere verdiQı zararları tazmınle 

yükümlüdür Elektronik sertifika hizmet sag
layıcısı kusursuzıugunu ıspat ettıQı takdırde 

tazmınat ôdeme yOkümlülüQO dogmaz. 
Elektronık sertifika hizmet saQlayıcısı , söz 
konusu yükümlülük ıhlalının istıhdam ettı

Qi kişılerin davranışına dayanması halinde 
de zarardan sorumludur Elektronık sertıfıka 

getınnemesi sonucu 
dogan zararların kar
şılanması amacıyla 

sertıfika malı sorum-
luluk sıgortası yaptırmak zorundadır. Sıgor

taya ilişkin usul ve esaslar Hazıne Müste
şarlıgının görüşü alınarak Kurum tarafından 
çıkarılacak yönetmelıkle belirlenir 
Bu maddede öngorülen sertıfıka malı sorum
luluk sigortası TOrkiye'de ilgılı branşta çalı ş

maya yetkılı olan sigorta şirketlerı tarafından 
yapılır Bu sıgorta şırketlerı sertifika mali so
rumluluk sıgortasını yapmakla yükümlüdür
ler Bu yukumlülüge uymayan sıgorta şırket

lerıne Hazıne Müsteşar1ıQınca sekız milyar 
lıra ıdan para cezası verilir Elektronik ser
tıfıka hizmet saQlayıcısı , nitelikli elektronık 
sertıfıkayı elektron.k ımza sahıbıne sıgorta 
ettırerek teslım etmekle yukıimludur 
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LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE 
ÇAllŞMAK İSTER MİSİNİZ? 

Atlllı YILllZTnİM 

Çalışmak ıor bir ıştır. Guzel bır yaz 
günü deniz kıyısında bır şezlonga 

uzanıp ehnızde soauk ıçkınız. kula
oınızda güzel bir müzık. gözlennızm önun
de zevklı bır kitabın heyecanlı sayfaları ıle 

zaman ba~ımlısı olmadan yatmak varken 
büyük fedakarlıklarla lojısıık sektorunde ça
lışıyoruz. 

Soı)utmalı atsa da kapalı odalarda hava
sız, masamızın üzerinde ilgı bekleyen evrak 
yı~ınıyla. okunacak raporlarla. cevaplana
cak e- maillerle, çalan telefonlarla. zaman
sız misafir ziyaretlen tle, programsız venm-

sız toplantılarla uğraşıyon.ız 

Yonetıcıler ma 1 ış1er sorumluları ödenme
yen hesaplar n ı<a"gas nı ve o rnayan para· 
\arını bo~ ar nı aşan bOrçiara nasıl uleştıre
ceklerın n hesab n yapma~tad·rlar SıK sık 

değ ışen vergı kanun arın n b lınmezlığı a:
tında hata yapmama"<. ıçın çabatamakta ve 
alt kadrolarına kan kusıurmaktadırlar 
Operasyonıarda çal·şan ar aa bundan 

farKlı deg ıler. Depoıarda ça •şanlar yazın 
sıcağını varsa bır soğutucudan yol(sa ısın
mış ıçme suyu kab ndan ald.iıliar· bır bardak 
suyla hafıfletmeye ça ışmaktalar K'şın ıse 

avuçlarını ıçeceklen bır bardak çayın sı· 

caklıQı ısıtmakta YaQmur, kar. rüzgar, toz 
gurultu ve tepelennde uçu~n kuşlann ha
vadan bırakacaklar ı u~ur ışaretı armağanla 

brrlıkte yaşamaktadırlar Beıırsız çalışma 

saatlen. ekrpmansız yukleme. bel ağrıları. 

ış kazaları da çalışma koşullarına ıuz bıber 

ekmektedır 

Çılesi bitmez şoförlerımız ıse her ikı elle
rini sınyahzasyon, her iki kollarını dıreksı

yoo ve vıtes d~ışımı, saQ bacaklarını fren 
ve gaz. sol bacaklarını Oebnyaı . kulakları nı 

araçlarından gelecek anormal bır sesın ya
kalanması . gözlerını kontrol panelı trafik 
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ışaretlerı, önlenndekı araç ve karşıdan ge· 
len araç ıçın kullanmaktalar Burunlarında 
her an araçtan gelecek anonnal bır koku· 
nun lespıtı bekleyışı ıçınde yol almaktalar 
Elbette dudaklarına kondurdukları bır sıga

rayı da unutmamak gerekıyor Akıllarında 
da özledıklen sevdıklen bunun yanında da 
ödenecek sene~en , vergı borçları , taşıdık

ları mallardan kalan alacakları, KVD, vergı 
beyannamelen bulunmaktadır 

Zor ıştır lojistık hızmetler. Her zaman aynı 
kahtede veremezsınız. Çevre şartları , msan 
faktörti , zaman stresı ve bırbinne baQımlı· 
!ık nedenıyle bazen çok iyı yapar bazen 
da yanı performansı gösteremezsınız Çok 
güzel yaptıQınız ış!er ıçın alkış beklemeye
ceksınız Bu 3PL lojıstik hizmet veren ku· 
ruluşların görevidır zaten. Bununla beraber 
performansınızdakı en küçük bır azalma ıs· 
tihkakınızdan kesınti ile başlayan, telefonda 
azarlamaya, iş yerine çaQırarak paylamaya, 
işi bırakacaQını ima eden tehdide kadar gıl· 
mektedır. 

Kolay değildır lojıstık hizmet vermek. De· 
ponuza. depo ıçi ekipmanınıza. aracınıza, 

bılgısayar aQınıza , yazılımlarınıza, ekıbınıze 

baştan peşin para ödemek zorundasınız. 

Bu alt yapıyı kurmak zorundasınız. Bugun 
öde, seneye malını teslim ederim diyeme· 
yeceQıniz ön ödemesi olmayan bir alt ya
pıyı saQlamak ZC>fundasınız. Nakliyecinizin 
yola çıkmadan taşıma bedelini peşin aldıQı , 

akaryakıtçınızın çek senet kabul etmedıQi 
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bır ortamda çalışırsınız Malı müştennızin 

adresinden alır. deponuza gôturur her turlu 
bakımını . korumasını yapar, bır suresı be· 
delsız rnmak üzere bekletırsıoız Muşterını· 

zın gonlü ıstedıği zaman sevk edılme talıma· 
tına göre hazıMar, araca yukler taşır yerıne 

teslım edersınız Faturanızı kesersınız 15 

[n zeukli hobiler bıle 
hayat kazanacak bir 
noktada yapıldığı an 
uretime ueya hızmet 

etmeye doner 

gun, 30 gun bekler ancak iahsılat yapamaz
sınız . Çünkü kamyon şoförünun teslım eıtıgı 
malın oriıınal irsaliyesınin kendısıne ulaşma

sını ıstemıştır. Kamyonlar dolusu malı sevk 
etmek kolaydır ancak üzerınde bır tuken
mez imzası bulunan kaOıt parçasının gerıye 
sıze, sizden de kapnsh muşterıye ulaşması 
dünyanın en zor işıdır. Kamyoncunuz gonlu 
ne zaman ısterse gerı gehr ırsahyenın kop
yasını bırakır sıze 

Muştennızın tüm tedank zıncmnı yönete
ceğım, taşımasını, depolamasını yapaca
Qım dıye ortaya çıkar, sözler verir, büyuk 
organizasyonlara ımza atarsınız. Bazen 
kamyonunuz içındeki mallarla beraber çalı· 
nır, bazen taşıyıcınız yolda aklına gelır evı
nin önüne çeker aracında malzemeler bek· 

terken 3 gun aılesı ıle, 

eşı ile ozlem gıderme 
tatılı yapar Bu olayı 

sızın elemanlarınızdan 

önce muştermız yaka
lar Anında tepenızde 
bıter Sızın gorevınız 

surecın planlamasıdır aslında her türlu ön 
ça t ışmayı yaparsınız. on-lıne bılgiter alırsı

nız. takıp edersınız ancak her aksıltkte sız

den once muşterımzın alarmları çalar ve sız 
daha onu aramadan kara haber tez elden 
yerıne ulaşmıştır Hırsızı ıle, sıgortası ıle , 

fazla yuklemesı ıle trafıgı ıle, polısı ıle. vergı 

kontrolu ıle sız uQraşırsınız Muşten şıkayet 

edebılmenın zevkını çıkartır 

Evet. her tunu aksı!ıQe. soruna, rıske, 

probleme uzuntuye ragmen yıne de toııstık 
ışını yap yoruı T um olumsuz uguna rag
~en Ôi Q:JZe yarı ar \'ar ~I yapanlar bl· 
rak~m ;< 

En zevklı hobıltr bıle hayat kazanacak 
bır noktada yapıld gı an uretıme veya 
hızmet etmeye dener 

Her şeve •JQ"" n ' ~uze bır ışhr 

Taşımac •t.:n depo aııadan b raz uzak
laşır ıe ~erıdı z sade"'e sureç ;ônetımıne 
yonıeno nrsen z B rden bır orkestrayı yône
ıen şef noktas nja "'1 a aksınız kerıdırıızı 

Karşınızda •Z ey sı"a ar nda yer alan müş
ıerılennız 11ard r art,. Sın besteiedı~ınız 
Kamyona1d ka:nyc.~Uerıe uçaklarla. ge
m e~ıe ırenlerle fOfK fUerte trans paletlerle 

depolarla. rafla. a. seA emırlerıyle bekle
yen U)elerın z ııK notay· verecek ve hızla
rını uyumlarını ayarlayacaksınız Yanlış 

çıkan bir notanın, zamanından önce veya 
sonra yapılan bir girişin tüm eseri, tüm 
çıktıyı bozmaması için tüm dikkatinizle 
yöneteceksiniz. Sonunda beğenılırse al· 
kış alırsınız ve hızmetımzın bedelını öderler. 
Çok begenılırsenız tekrar ıçın alkışlanır ve 
gelecek sene de ayn ı hızmeıı sız ıstemeden 

venrler. Beğenılmez ıse o seyıralerı tekrar 
karşınızda bulamayacaQınıza emın olun 
Yennızde başka şefler olacak başka enstru
manlar ses çıkartacaktır. Her sanatçı alkış 
ıçin yaşar. Loııstık de doQru müzığı yaptıQı· 
mızda en kolay alkış alabıleceQımız bır ış 
koludur 

Lojıstık çevrenızı gelıştırecektır. Depo bek· 



J çısıyle. depo eleman ıyla kamyon şoforuyle 
. forl<lıftcısıyle muhendısıyle uretıcılerte. iıst 
yönetıcılen ıle tanışma olanağı verecek1ır 

sıze Bır kaç yıl ıçınde bınlerce kışıyi tanıyan 
bır kışı halıne gelebileceksınız Her dilden 
konuşan. herkesi dınleyen ve kendınızı din
letebıleceğınız bır ıştir loııstık Derneklerın

de görev alıp rakıplennızle tanışabılırsınız 
Loııstık sektôrunde gorev yapmak ıçın baş

langıçta şunlardan bırkaç tanesını bılmenız 

ve zaman ıçınde de dığerterını en az kulla
nacak kadar ~renmenız gerekmektedır. 

•Ôncelıkte lngılızce olmak uzere yabancı dıl 
·Tedank zıncın süreç anahzı 
·Üretım Planlama 
•Problem çözme ıeknıklen 
•JIT 
•Malzeme bHgısı 
•Bılgısayar yazılımları ve kullanımları 
•Ekıp çalışması ve yönetımı 
•Sunum teknıklen ve ıkna metotları 
•Yönetım bı gısi 

·Pazartık teknıklen 

•Database yönetımı 

•Ôncelıkler leknığı 
· Sımuıasyon 

•Ölçme teknıklen 
•Fınansal analiz 
•Bankacılık 

•Uluslar arası ticaret 
•Gümrukleme 
•Kontrat analizi 
•Bütçe ve tahmin 
•Fiyatlandırma 

·Kalıte yönetımı 

•Fayda-maliyet analızı 
•Orgamzasyon planlama 
•Personel bllgısı 
•Naklıye depolama. dağıtım 
•Resmı kuruluş ı lışkılerr 

•Makıne bılgısı 

· Emnıyet ve guvenlık 
Loııstık kışısel gelışımınızı de arttıracak

tır Her tılrtu zortuğa rağmen ıoııstık seklöru 
bır yandan bılgı sevıyenızı yuksellırken. be· 
denseı olarak da gelışmenızı sağlayacaktır 
Hareketlı bir seklôrdur Stresle, sorunlarla 
karşılaşmak onları çözmek sızde psıkoloıık 

°'arak bır savunma mekamzması yaraıacak 

ve kendınızın guçlendıQını hıssedeceksırMz 
Loııstık ışını gereğı gıbı yaıığınız an kendıoı

zı olağan ustü bır durumda hıssedeceksınız. 

Çünkü artık SİZ 
•Karmaşık yapılara uyum sağlayacak 
kadar lecrılbelı 
•Ekıp çalışmasına alışkın takım üyesı 

olarak yabancı dılınızı kullandığınız ıçın 

gehştırmış hatta bır kaç dılden anlar hale 
gelmış 

•Kompılterterı hacker'ler gıbı kullanan 
yazılım fanatiğı 

·Sureç analiz bılgısı taşıyan yaşamını da 
bır süreç olarak goren 
•Farklı dısıplınler hakkında bılgı sahıbı 

olup bunları bırteştırebılen 
•Esnek duşünebılen ve toleransı yüksek 
•Hızlı karar verebtlen ve bu kararlarda 
doğruluk oranını 61çebılen 

Yanlış çıkan bır 

notanın , zamanından 
once ueya sonra 

yapılan bır girişın 
tum eserı , tlim 

çıktıyı bozmaması 

içın tum dıkkatınizle 
yöneteceksiniz 

•Problemlerı sade çozmekten değıl 
başkaları ıçın problem yazmaktan 
hoşlanan 

•Her konuda eğ tı'eb ı r ve bıld kıer• 
konusunda herkes· eğ teb r 
•Stres altında ça: şa'.ak etr.ıenmeıecek. 
stres yaratab ıecef '" bundar ze•k 
alacak 
·insan ışk en çe ışı •e ecek 
·Rapor.ama yapab ec rapor'a 
okuyab en ve b;nc:ıar e, eme 
uretebılen 

· lzıemesını b :en ızıenrrıek:en ~oş'anan 
•Uyumayacak hatta oıger er" de 
uyut mayaca~ 
Bır k şı otacaı< sın z ışte bu s.zı b!r yerde 

dıgerıerınde• 'arl< yapaca• buou h ssettı
recek ır.om.ımda o aca1<s.n z 

Loı~stıı... zor ı~. rama her ış n zor ugu vardır 
Loııstı k ışını sevıyorsarı+z ve bu ışı bır hobı 

halıne gel rırsenız çok mullu olaca§ınıza. 

zevk alacagınıza ve urettıQınız artı deger ııe 
banka hesabınızın olmasa da bılgı dagarcı
ğınızın. kışılıQınızın . yonetıcıhQınızın, dunya· 
n ızın gehşec:eQıne ınanıyorum Yaptıgınız ışı 

sevıyorsanız yapın veya sevdıOınız ışı yapın 
Bu seçım şımdı sızlerm ellerın ızde. 

Turkey. u•itlı its geograplıical situation, 
youııg and dyııamıc pcputatıon aııd 
tire İlll'CSfments iıı tlıis srcfor. has 
a potcııfiat lo berome 011 important 
cenfre for logistics. Fonning a bıidg' 
betu•een East and West, Turkey is mı 
aNractiııt market for intrnwtional 
logistics companies. in order to 
competl' u.1itlı rompanies u,1orflfuıidr. U:l' 
lıave to det.'e/op andfollou• a S)>lfmatic 
and welt-organized pctiry. 
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Her zaman eğıtımlı 
olmak ıle işe 
başlayalım. Biz 
Ulaştırma ue LoJıstı 
oğrencileri olarak 
bllnu yapı oruz. 

62 LOGISTICAL 

S ektörun öncü kuruluşlarından bırı 
olan UNO , uluslararası kara nakııye 
sektörünu Türk ekonomısınde ender, 

dunya ekonomısınde ıse rekabetçı konuma 
getirmek amacıyla ınsan kaynaklarının eğı
tım seviyesını ve venlen Onemı sureklı art· 
!ırmak , benımsetmek yonünde programlar 
geliştirmektedir. 

Bu programlar; eğıtimlı ınsan gucüne ıhlı
yaç duyan firmalara meslekı eğıtımın dışın
da kışısel gelişım ve iletışımın guçlendırıl
mesıne , bılgiye ulaşım ve bılgının kullanıl
masıyla ılgıli beceri kazandırmaya , takım 

çalışması ve katılımcılığın arttırılmasına 

yöneliktır. 

UNO' nin lojıstik alanında sunduğu bu eğı
timler sayesınde sektôrdekı tum çalışanlar 
uluslararası normlarda eğıtım almış olu
yonar. Boylece de çalışan memnunıye

ti sağlanıyor. bu da berabennde muşterı 
memnuniyetim getirıyor. Günumüz rekabet 

koşullarında ayak:la 1ta'ao men r yolunun 
farl< yaraıma<tan geçt g n n 'ar\ nda oıan 
firmalar bu~ tım o arıak.•ar n çaıışanıar• 

na sunmak!i dırlar 

UND 'nın lojıstık alan ında verdigı başlı

ca egıtimler: 

• Gumri.Jk ve dış tıcaret mevzuatının 
genel hukumıerı ve gumruk reıımlen 

Loııstık yonetımıne g rış 

Naklıye sozleşmelerı 

Taşımacı sorumluluk sıgortası 

Uluslararası profesyonel sürucu 
yenıleme eğılımı 

AOR Konvansıyonu surucü eğıtımı 

AOR Konvansıyonu bılgılendırme 

Çağdaş paza~ama ve satış 



Muşterı ılışkılerı yönetımı 

Yurtdışı ış gelıştırme proıesı hazırtama 

Raporlama teknıklerı ve ış ptanı 
hazırlama 

Empatık ıletışım 

Sektbrel ış ıngılızcesı 

Taşıma Mevzuatına gınş belgelen UBAK 
ve Kondorlar 

• Taşıma ve loııstık sektôrune yônelık dış 
ticaret 

Nakliyede hukukı sorumluluk 

Loıistı k yaklaşımla depo yönetımı 

Uluslararası Naklıyecıler Demeğı işbırl~ı 
ıle işletme lktısadı Enstıtüsü Araştırma ve 
Yardım Vakfı tarafından Loııstık Yônebm ı ve 
Ulaştırma ihtisas Programı açıldı. Bu prog· 
ramın amacı, kureselleşme sOrecının yaşan· 

dığı bır ortamda ulkemızde sOraUe gelişen 
lojıstık ve yapısal deoışımlenn yaşandığı 
ulaştırma sektörünun nıteliklı eleman ıhtıya
cının karşılanmasına katı<ıda bulunmaktır 

Bu programda yer alan konular şunlar· 

dır: 

Örgütsel davranış yonebmı 

Uluslararası pazartama 

Ulusal ve Uluslararası Mevzuat 

Stok ve depo yonetlmı 

Yônetım bılışım ve haberleşme 
sıstemlen 

Sevkıyat planlama ve kontrol 

Lofıslık ve kalıte yonetımı 

işletme yonetımı 

Taşımacılık tıplen 

Planlama ve tedank zıncın 

Bu konular: ışletme ıçı gerçek olaylardan 
esınlenerek hazırlanan vak'a tartışmaları , 

bılgısayar uygulamaları ve konferans yôn· 
temlerı kullanılarak enstıtu öğretim üyeleri 
ve sektörden gelen uzmanlar tarafından an· 
!atılmaktadır. 

ayrıca yemlenen prosedurlerle bırlıkle sek· 
tor elemanlarının bılgılerını guncelleyecek 
şekılde kurs, semıner ve tazeleme egıtım· 
ıerının duzenlenmesıdır Boylece sektore 
hızmete hazır donanımlı peısonel ıstıhtamı 

sağlanmış olacaktır 

HURKUŞ'TA VERİLEN KURSLAR 

Ramp 

Kargo Posta 

Yolcu Trafik HızmeUerı 

Kargo Temel ve Satış Kursu 

Uçucu Kabın Ekıbı Eğıtımı (Hostes 
Eğıtımı) 

• D ıspeçer Temel Eğ•tımı-Dıspeçer 
Yardımcılar ı lçın 

www.und.org.lr web adresınden eğıtım fı6. 
!üne ulaşarak daha fazla bılgı almanız mum· ' Dıspeçer Tem Eg •·m ·Gene' 
kündür Katılımcı ar çrn 

SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ· 
LEN EGİTİMLER 

Hürkuş Eğıtım Merkezı MEB den onaylı yer 
hızmetlen kursu, IATA ve Sıvı! Havacılık Ge
nel Müdürluğu tarafından yetkılendınlmış 
tehlikeli maddeler okulu ile aynı anda 1 oo· 
den fazla katılımcıya eğıtım verebılecek şe· 
kılde teşkılatlanmıştır Amaç, globalleşen 

havacılık sektbn.Jnde uluslararası normla
ra uygun kalıfıye elemanların yetlştınlmesı 

IATA Tehi ke Madde er Te..,e Ku·su 

ıATA Tehlı<e Madde er Taze eme k"rsu 

www_ h1.ırkus com 
www gozendgr com adres er ne u aşara~ 

ekblgıaab rsnz 

Her zaman •Oitimh olmak ile ışe başlaya
lım. Biz Ulaştırma ve Loııstık ogrencileri 
olarak bunu yapıyoruz 

Jn order to crcate di/ferences 
and staııd iıı tlıis cvmpetitive 
sector, most of tlıe logistics 
compaııies 1110/İl'ate tlıeir 

tmployees to joi11 tlıe training 
prrıgrammes. in tlıese 
programmes, lessons are 
given to deve/Qp ond increase 
knowledge, ski/Is, teom
working ond porlicipation. 
17fest programmes ore bting 
carried owt by UND ond 
Hurkwş in civil aı•iation 
stclor. 
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LOGıSTicAL hava yolları 

Nızll SEllEN 
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GÖREVLER 
·Uçuş programında belirtılen 

görevın özellıQıne göre gerekli 
hazırlıkları yapar, harita ve raporları inceleyerek uçuş 
planı hazırlar. 
·Yakıt ve zaman hesaplamaları yapar, ınış meydanı 
ve yedek meydanların özellıklennı raporlardan ınceler 
·Uçuştan bellı bır süre önce hava meydanında 
bulunarak hava durumunu ınceler. kısıtlayıc ı 

faktMere göre uçuş planını gözden geçirır ve uçuş 
planını ılgılı bmme verır, 
·Kalkış saabnden önce uçaQın yanına gelerek uçuş 
ekibını kontrol eder, teknık donanımların uçuşa hazır 
olup olmadıQını inceler, 
-UçaQın yüklenmesini kontrol eder. 
·Kalkış zamanına uygun olarak uçuş kulesinden 
telsızle izın alıp motoru çalıştırır ve bütün teknık 
kontrollen yapar, 
-Kalkış, rota, alçalış ve inişleri planladıQı şekliyle 

ve zorunluluk halinde gerekli deQişiklikleri yaparak 
uygular, 
-iniş sonu uçaQı park edıp, emniyete aldıktan sonra 
görevini tamamlamış olur. 

KULLANILAN ALET VE 
MALZEMELER 
-Uçak pilotu ise uçaklar ijet, yolcu vb.). 
-Helikopter pilotu ise helıkopterler, 

-Uçak veya helikopterin içindeki donanımlar (uçuş 
cihazları , lövye, telsiz, iniş takımları vb.), 
-Teknik yayınlar, hava durumu ve havaalanıyla ilgıli 

raporlar. 
MESLEGIN GEREKTIROIGİ ÖZELLiKLER 

Pilot olmak isteyenlerin; 

.> 

PİLOT OLMAK 
KOLAY İŞ DEGİL 

kurallara aynen uyan. 
-Yukseklık korkusı.ı o·maıan ~ ~3e er ot~a ar, 
gere kır 

ÇALIŞMA ORTAM! VE ŞARTLAR! 
Pılotlar uçuş öncesınde bılg• almak 
amacıyla uçuş ofıslerınde 

uçuş sırasında ıse uçak 
ıdare kabinınde 

gôrev yaparlar 
ôzellıkle uçuşla 
gürültuıa bır ortam söz 
konusudur Pılot çalışırken uçuş 
muhendısleriyle, teknısyenlerle, 

hosleslerle, hava trafik 
kontrolörlen ve meteoroloji 
görevlilerı ile iletişım halındedır. 

ÇALIŞMA ALANLAR! VE iŞ BULMA İMKANLAR! 
·Anadolu Onıversııesı Pılotaj EQilımı programını 
bıtırenler Ulaştırma BakanlıQı'na baQlı ve Sıvı! 
Havacılı k Genel MOdürlOQO'ne baQlı kuruluşlarda 
veya özel havacılık şırlıetlerınde görev alabılırler 
Pılotıar. yük ve yolcu taşıyan uçaklar yanında 
ılaçlama veya keşıf gıbı amaçlarla kullan ılan uçakları 



ve helıkopterlen de ıdare ederier 
-ôzel havacılık şır1cetlennde ve yabancı hava yolu şır1cetlennde 
görev alabılırler. 

-Tür1c Kuşu pılotlan ıse pılot ôgretmenlığı yapar ve zıraı ılaçlama 
ışınde çaıışıriar. 

MESLEK EGİTİMİNİN VERİLDİGİ YERLER 
Ulkemızde pılotluk eğıtimı. Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, 
Tür1c Hava Yollan, Turk Hava Kurumu, Anadolu Unıversıtesı 

Sıvıl Havacılık Yuksekokulu ve 6zel havacılık şırketlennde 
venlmektedır 

EGİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİGİ 
-Kara ve Hava Harp Okullarında 
lisans eğitiminın süresi 4 yıldır. 

Pilot adayı öğrenciler bu süre 
içerisinde uçuş eğitımıne de tabi 

tutulmaktadıriar. 

-Türk Hava Yoltarı'rıda ve Türk Hava 
Kurumu'rıda 4 yıllık Oniversıte mezunu 

öğrencilere yaklaşık 1,5 yıl süren uçuş eğibmi 
yaptırılmaktadır. 

-Anadolu Üniversitesi Sivıl Havacılık Yüksekokulundaki eğıtim 
süresi 4 yıldır. 
-Pilot yetiştirilmesine yonelık programlarda; Havacılık Tıbbı , 

Trafik Kontrolöı1üğü Kuralları. Hava Alanı Şartları-Yapısı, 

Motorlar, Uçak Elektriği, Hava lngilızcesi, Meteoroloıi, 
Uçak Teorisi, Uçak Tesisat ve Teçhizatı konularında eğitim 
verilmektedir. 

MESLEKTE İLERLEME 
-Yardımcı pılotluktan ıkıncı pılotluk ve 
kaptan pılotluğa yukselırier (uçuş ve 
çalışma suresıne bağlı olarak) 
-Pılotlu k görevını tamamlayanlar havacılık 
şı rketlerınde veya kurumlarında ıdan g6rev 
yapabılırler 

BENZER MESLEKLER Gemı kaplanlığı , uçak muhendıslığı 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
-Askerı okullar yatılı ve parasız eğıtım yapmaktadır Okula 
gırışten mezun oluncaya kadar oğrencılerın yeme, yatma, 
gıyecek ve her tunu eğılım-öğretım masranarı devlet tarafından 
karşılanır Ôğrencılere ayrıca s ınınarına göre harçlık venlır 
-Anadolu Unıversıtesı Sıvıl Havacılık Yüksekokulunda ıse 

Oğrencıler burs alabılır, Kredı Yurtlar Kurumu·nun vermış olduğu 
Oğrencı kredısırıden yararlanabılırler 

-Turk Hava Yolları'rıda Ö\)rencılere harçlık ven'mektedır 
-Turk Hava Kurumu'nda ıse Amator, Ticarı . Kıdemlı Ticarı, 
Hava Yolları Naklıye Pılot Lısansları alabılmek ıçın Oğrencıler 
her uçuş eğıtımının saatıne dolar kuru uzennden ucret 6demek 
zorundadırlar 

-Askeri pılot yaklaşık asgarı ucretın 10 kat• THY p ıoıu 20 kat 
THK pılotu ıse 4 katı net ucreı atmaktadır 
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
-lıgılı Eğıtım Kurumlar• 
-Türkıye iş Kurumu Genel Mudurlıigu Ankara Mesıek Danışma 
Merkezı . 

-Bunyesınde Meslek Danışma Merkez, Bu unan T urkıye iş 
Kurumu it Mıidüriıiklerı 

To be a Pilot is one of tlıe most dıffirult prufrssırıns of afi 
it requires a very strict cducatıoıı aııd also somc Cl'Ttaın 
fl ersoııal features. lf you /ııl/ifl afi uf tlıese rrquirmmıts 
a11d complete a foıır year rdııcation at rdatrd academies 
or ııniversities, you caıı become a pilot in spitr QftJıe 
workiııg co11ditioııs aııd stressfactors 111wlı·ed. pi/ots 
lıave lıiglı livi11g standarts 
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LOGIST1CAL \ sektör&planlama 

T11•11 llMU . A~ıhı llflıtlk Cml Midiri 

Değertı LOGISTICAL okuyucuları; 

Sıstemlere tamamlayıcı ve değer katan 
eylemler zincırının bır ya da daha fazla 
zincır halkasını oluşturan lojistık kavram 
ve eylemlerınden bir firma yönetıcısı ola
rak bahsetmek ıstenm. 

Genelde ıçınde bulunduğumuz sektor
de bu kavramın henüz tanımlanmış ve 
standart bır ıçerikte algılanamadığını dü
şünüyorum. Bu terim bılınçsız bır şekılde 

kullanılmakta ve "moda" bır tabir olarak ku
rum isimlerinin başına ya da sonuna ilave 
edılmektedir. 

Bu bir kavram karmaşası yaratmaktad ır. 
Çoğu firma bu yapı ıçinde layığı ıle var ol
duğunu düşünerek bir organizasyon kala
balığ ı yaratmaktad ır. Bu süreç dünyada da 
böyle ışlemiştir. Lojisbk kavramının önemli 
eylemlerinden biri olan nakliye kısmı genel 
olarak hep On planda tutulduğundan ve bu 
işlevi yerine getirmeye soyunan firmaların 
çoğu da taşıma işlevinden yola çıktığı için, 
sadece taşıma işi yapan firmalar da bu tren
de uyup isımlerini lojistik firmaları olarak 
değiştirmiştir. Bu nedenle kavramın gerçek 
anlam ın ne olduğunun anlaşılması geciktir
miştir. 

Peki bu kavram sözlük anlamı dışında nedir 
ve neyi içermektedir ? 

Lojistik aşağıdaki şemada görüldüğü üze
re büyük elips içindeki süreçlenn tamamını 
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HER BİR LOJİSTİK 
HALKASINIBAGLAYAN 
KİLİT · PlANLAMA 

Önemli olan 
lojistikte zincir in 

halkalarını bir bü tün 
halinde düşünüp, 

organizasyon 
ue süreci iyi 

yönetebilmektir. 

kapsamaktadır. Bu süreçlerin içeriklerinı 

aktarmak anlaşılır olmak açısından faydalı 
olacaktır. 

Şemada kırmızı renklendırılmış 

elıps şeklının ıçınde kalan eylemlerın 
bütıinü oııstık kavram ın ı oluşturmak

tadır 

PLANLAMA kavramı bulun sureçıenn 

ıçındedır Ancak burada b r tek Olgunun 
ya da tek başına o r ey emın planlanması 
kastedılmemekted r 

Zıra ıoıısLk eylemler zıncırı çok basıı sureç
lerden oluşur bu basıl sureçlerı anlamlı bır 
sıraya koyup yönetemezsenız yapacagınız 
hata ya da tası! bır aksama daha sonradan 
düzeltılemez olumsuzluklara dönüşeceğı 

gıbı deger yaratma amacından da uzaklaşır 
Bu sıireçlerı mıknatıs uretmek gıbı duşüne
bıllrsınız. ManyeLk ozellığın oluşabılmesı ıçın 
metal ıçerısındekı tüm moleküllenn N ve S 
kutuplarının belırtı bır duzende sıralanması 
gerekır Aksı halde her molekıilde manyetık 

ozellık bulunduğu halde mıknatıs üretmenız 

mümkun olmaz. 

Elleçleme ve stok yonetimı konuları ıse 
sizın kurumunuza aıt stoklama alanlarının 
yönetimini ve stoklardaki ürıinlerın takıbınin 
yapılması. üretim bantlarından ya da teda
rikçiden geıen urünlerin hammadde stok 
alanlarına alınması gerekiyorsa Oretımde 
kullanılmak üzere ön hazırtıklarının yapıl
ması ( paketleme, karıştırma, ayırma vs.) 
anlamına gelmektedır. 



Eğer mamul depolardan bahsedıyor ısek bu 
urünlerın yıne ambalajlanması . siparışlenn 
hazırlanmas ı ya da ışın gereğı katma değer 
ılavesı bu kavram ıçensinde yer almaktadır. 

Dağıtım ıse bildiğınız gibı , rota planları , yük
leme planları. satış organızasyonu taleple
ri, öncelıkler,urOn ôzell ıklenne has planlar. 
urüne gôre ôncelıkler, güvenlik, saatler gıbı 
bır çok değişkenı ıçıne alan detaylı araştır
ma ve ınceleme gerekbren bır yaklaş ımdır. 

işte bu noktada naklıye bu kavramın lçerı
sınde yer almaktadır ve onun alt bır ışlevdır 
Alt ışlev olması şuphesız naklıyenın Onemını 
azaltmaz Dıkkal edılirse naklıye: dağıtım 
ya da ıoııstık tanımını doldurmamaktadır 
işte far1< bu ayırımdadır 

Tedank ve talep örgütleme konusunda 0\
kemızde bunu yapmaya çalışan bır bınnden 
kopuk bıreysel gınşımler olmaktadır. Bır dô-

nem naklıyecı bırliklen taleplennı bırleştınp 
yüksek hacimlı satın alma guciı yaratarak 
örneğın: araç lastıklennı daha ucuz ve daha 
kalıtelı tedank konusunda taleplenni orgut
lemışlerdi 

Perakende sektöründekı marketler bırlıklerı 
de bu işlevı yerine getırmeye çalışıyorlardı 
Yıne aynı uretım bôlgelennden tedarık sağ
layan kuruluşların ıhtıyaçtarı Orgutlenılip tek 
büyük vasıta ıle getirtı lmesi ya da daha eko
nomık tedarık yOntemterının gelıştırmesını 

gerçekleştınyortardı ôrneğın, kalıtelı pık 
tedarıkı bır dönem Brezılya'dan karşılanı 

yordu Kuçük Oretıcılerın bunu getırmeterı 

satın almaları dahi mumkün değıldı Bu ta
lepler örgütlenerek gemı yüküyle bir dönem 
ülkemize de getirtilmıştır Bu anlayışa henuz 
erışememış ya da hedefim belırteyememış 

yapılanmalar başarısız olmaya her zaman 

mahkumdurlar. Önem
li otan lojistıkte zıncirin 

halkalarını bır bütiın 

halınde diışünup, or
ganızasyon ve sürecı 
ıyı yônetebılmektır 

Acrordiııg to Teomaıı Dıımaıı, tlıe 
director of Adalıaıı LIJgistics. t/ıe 
supp/y clıain 111anage111e11t coıısists of 
maııy processes like plaı111ing. supp/y 
demand orgaııizatioıı , lıa11d/i11g 
stock ma11age111e11t, distributioıı and 
transporlation. 17ıt importaııt t/ıing 
is to consider al/ of tlıcse procrsscs 
as one. lıı fact, al/ oftlıese processes 
inc/ııde p/aııning. 
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LOGISTICAL 1 teknoloji&lojistik 

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİLGİ 

EUıl llllÇ , ... ı ıımr . 111111111 İti•• 

According to Erdal Kılıç, the 
general manager of Sofi (JTJ, 
lhe mosl common automatic 
identijication and dala gathering 
technology, the barcode system can 
not meet the need of rapid dalil 
gathering today. RFID teclınology 
(Radio Freqııency ldentijication 
System) whiclı has been ıısed in 
dif!erenl fields in recenl years, will 
be more widespread in logislics in 
near fulure. 
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B ılgi Teknolojilerindekı baş döndurucü 
gelişmeler. bu gelişmelerden etkıle

nen her sektörde, iş yapış şekıllennın 
değişmesi, yeni iş modellerının gelışmesı. 

süreçlerin daha etkın yönetimi. verimlilık ve 
kalite artışı gibi sonuçlar doğurmaktadır. Lo
jistik sektöründe de benzer bır etkılenme söz 
konusudur. 

Loıistik ve taşımacılık sektöründekı kuruluşlar 
giderek artan iş hacmı, geli şen uluslararası b
caret, hızla şekil değiştıren ve artan müşten 
istekleri ile rekabet ve maliyet baskısı neden
leriyle günümüzde esnek. çevık ve yuksek 
verimlilikte çalışan bir organızasyon ıle kali
teli hizmet üretmek zorundadırtar. 

sağlanması. her noktaya enşımın çok kolay 
bır hale geımesını saglamaktadır ADSL enşı
minın sagıarcııgı her no+<ta merı<.ezr sıstemın 
ve ofisın bır parıyas ha. ne 9e1ebılrnekte bu 
da Loııstik Sektor1.ın::e ş ısureç erınde değı

şıklik.iere yo açMaf(ta::ıır 

Web teımoloJ tı:r b -; 1.:. enşı'1" bılg mn pay
laşımı ve ş mode e kon a nda ça•p•cı de
gışıklıkıere yol açm şt.r ı..O SLI< se ... ıorunde 
de uzal<tan e-ıs'm ş s~reçter:rın dışanya 

açılması. iz eme b ç; \erme g bı alanlarda 
kullanılmaya baş ar;mas ı a yuıı.seı< kalma 
değer yaratt'9' goru mektedır Elektronık ııca

retın yaygınıaşr:ıas1 e:, s:.ık ş rJ(etlerıne yem ış 

fırsatları yaratmış bulunmö,.tadır 

Loıistik ve Taşımacılık Sektörundeki kuruluş- Uydu. GSM ve GPS teknoıoıııerındeki gelış

lar bu amaca ulaşabilmek içın pek çok alanda meler. daha kuçu• boyutlu ancak daha ışlev
Bilgi ve iletişim Teknolojilerinden yararlan- sel donanımların ortaya çık-
mak. bu teknolojileri kullanan çözümleri 
iş süreçlerini yönetmede etkın bir şekılde 

kullanmak zorunluluğu ile karşı karşıya

dı rlar. 

Merkezi sistemler kuruluşların tüm nok
talardaki faaliyetleri izleyebilmesine, sü· 
reçleri bir bütün olarak yönetebilmelerine 
olanak sağlamaktadır. Tedarikçiler, müş
teriler, depolar ve ofisler artık tek bır sis
temin parçaları olarak bir araya getirilebil
mektedir. 

lnternet, her sektörde olduğu gibi lojistik 
sektöründe de çok önemli değişikliklere 
yol açmıştır. Genış bantlı internet erışi
minin ADSL teknolojileri saye

sinde ucuz ve yaygın olarak LJ~~ m 



masını saglamışıır Malıyetlenn duşmesı. araç ıakıbı ve filo yonetım 
sıstemlennın gıderek yaygınlaşması sonucunu doğurmakladır Şu 
anda araç ızlemede kullanılan bu teknoıoııler yakın zamanda kon
ıeynerlerın ızlenmesınde de yaygın bır şekılde kullanılmaya başla
nacaktır. 

reksınım duyduğu venlerın . kullanıcı mudaha
lesıne gerek kalmaks ızın değış tokuş edılmesı 
olan Eleklronık Ven Değışımı (Electronıc Dala 
ınıerchange - EDI) bu aşamada çok buyuk 
verımlılık arlışı sağlamaktadır 

Loııstığın en önemlı konularından bın olan gerçek zamanlı 
ızleme arlık sıradan bır ış şeklıne dönuşmekıedır Sayı
sal hantalardakı gelişmeler ıle bu ızleme arlık harıta 
uzennde yapılabılmektedır Ulkemızde duzensız şe
hırleşme ve yasal kısıtlar sayısal harıtaların gelış

mesinın Onunde engel oluşturmaktadır 

Radyo 
Frekanslı 

Tanıma (Radio 
Frequency 

ldentification -
RFID) teknolojisi 
yakın gelecekte 

hayatın her 
alanına 

girecektir. 

Yazılım ve ıletışım teknoloıılerınde-

Oıomatık Tanıma ı Ven Toplama (OTNT) tekno
loıılen anık neredeyse gunluk hayatın her aşa
masında kullanılmaktadır Kablosuz ıleıışım ve 
OTNT teknoloıılennın bırtıkıe kullanıldığı gelışmış 
ışlevler ıle donanmış sıstemlerte. mat kabulu. yer
leştırme, toplama, yükleme. dağıtım. satış. araçla 
muhasebe ve ızleme gıbı loııstık ış sureçlen ıçın
deki pek çok ışlev hatasız. hızlı ve etkın bir şekılde 
gerçekleştınlebılmektedır 

kı gelişmeler bugun EDI proıeterının çok daha kolay 
bır şekılde hayata geçınlmesını sağlamaktadır. Bır
leşmış Mıletler tarafından uzun yıllar once gelıştınl
mış olan UN-EDIFACT Standa11arı yanında, XML 
Teknoloıısının basıtlığı ve kolay uygulanabilırlığı . 
lntemet ın ıletışımde sağladığı kolaylık ıle bırte
şınce EDI proıelennın hızla yaygınlaşmasının yolu 
açılmaktadır 

Loııstık ve Tedarık Zıncırı Yoneumı aıanındakı bek
lentııenn artması ış sureçlerının bır butun olarak 
yonetılmesını zorunlu kılmaktadır Loııstık ve Te
darık Zıncırı Yonetımınde. tuketıcı ıle. urunu tüke
tıcıye sunan kuruluş onun tedarıkçıs tedar kçının 

tedankçısı aras ndakı N!r tu1u ma1 .e h zmet ak>şını 
esnek bır şe> de yonetll'eye oıaoak ere" o•ernet. 

En yaygın kullanılan OTNT teknoıoıısı otan barkod ar-
tık olgunluk dönemını tamamlamış olup, gunümüzdeki yoğun 
ve hızl ı ven toplama gereksınımını karşılayamaz durumdadır. Bır 
suredır personel devam kontrol. ucret ödeme ve benzen alanlar
da kullanılmakta olan Radyo Frekanslı Tanıma (Radıo Frequency 
ldentıficatıon - RFID) teknoloıısi yakın gelecekte hayatın her ala
nına gırecektır 

Farklı kuruluşların bılgı sıstemlen arasında . karşıdakı kuruluşun ge-

EDI ve OTıVT Teknolo Of' k 3 g b r Ve·ı Ta-
banı Yönetım Sıstemı uzerınde ça ş n o •t k 

entegre. etkın. venmlı haıas z bır ş•k d 
ve her turlu teknoloıın n enteıırasyor !\ô b 
unsur. Kurumsal Kaynak P ao a'Tlas Yaz 
Plannıng - ERP) olarak adlandırdıg•m z 

Bır ıoııstık şırketın n g•derek daha kJ"'1.:: , 
ııstık ış sureçlen ortam nda muş:e er n s vr-et be<lent -
lennı. garanti ed•len se,,,ıs se' yes - nde •a a< en yı.ksek nız 
ve en duşuk hata ve malıyetıe ka•ş.ıaması kal e11 ve kaı.tenın su· 
reklılığını sağlaması. ıaıepıerdo.KJ değ ş me doğru ve hızl yanıUar 
verebılmesı . ancak tum ş s4feçıerırı bu s reçfer ıçınde yer aıan 
tüm tarafları da kapsa7aca1<. b.r b çımoe yônetmeye o aoak veren 
bır Kurumsal Kaynak Planlaması yazılım na sahıp olmas•yla mum
kun olabılır 
SOFT tarafından gelışt.r lmış olan Loııst•k ve Taşomacılık Yonet•mı 

Uygulaması 

(SOITTRANS•). 
Londo<ı H .. bwıı Fınansal Yônetım Uy-
ı 0:00 ı ı 00 gulaması 

(SOFTFINANS) 
SOFT Arayüz Uygula
ma\arı (SOFTARAYUZ) 
bırlıkte entegre olarak 
kullanıldığında. bır lo
ı•stı~ şırkeu ıçın Kurum
sal Kaynak Planlaması 
(Enterprıse Resource 
Plannıng - ERP) çözü
mu oluşturmaktadır. 
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LOGIS11CAL 1 hizmet kalite 

Biz insana 
verdikleri 
değeri 
gördük 
KARINCA' DA 

Ertıt"ı TAUU - llrllCI llHllrlrHI '"· VI Ll)ll tlk cmı ım~llltiri 
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1976 yılından bu yana Taşımacılık 
Sektbründe ydneticl gorevlerde 
bulunan Ertu!jrul Tarhan, halen KARINCA 

L
oııstik sektôrünOn başlı firmalarından biri olan Yönetim Kurulu uyeliği, İTO Meclis üyelilli 
KARINCA Uluslararası Taşımacılık A.Ş' yı zıya- ve UNO Yönelim Kurulu Başkan Yardımcılığı 
ret ettık ve Uluslararası Taşımacılık ve Loııstık görevlerini sürdürmektedir. 

Grubu Koordınatôrü Ertuğrul Tartıan ile görüşlük 

Logistical : KARINCA, ne zaman ve hangi amaçla 
kuruldu? Bugün hangi noktada? 

Aldıkları dış ticaret hizmetlerinden memnun olmayan, 

mel veren ·ozel bır servıs sagıayıcısı" halıne geldı. 

lhtıyaçlar ·proıe· yaklaşımı, "proıe ekıplen· ve "tasa
rım· anlayışı ıle karşılanıyor 

do!:)ru bilgiye ulaşmakta zorluklarla karşılaşan , "ma- Logıstıcal : Müşterilerlnizln ihtiyaçlarını hangi an
lıyet sırları· ile boğuşan KARINCA kurucuları , şırketi, layrşlırla ele alıyorsunuz? 
gOmrllkleme, yatırım ve ihracat teşvik danışmanlığı 
hizmetlerı vermek amacı ile 1986'da kurdular. Za- Her şeyden önce hızmette farklılı k yaratmanın özenlı 

mania gOmrllkleme, taşımacılık ve lojistık alanlardaki bır "tasarım" gerektırdığını bilerek çalışıyoruz 

yatırımlarını, sektör içindeki farl<lı bir şirketin varlığını 

kanıtlamak amacına yönlendirdiler. 
Verilen tum hızmetlerde kalıle güvencesı sağlamak 

onemlıdır. Mesela biz etkılı çOzümter sunmak ama
Bugün, kuruluşunun 20. yılında KARINCA. her türlü cıyla ·proıe· anlayışını hayata geçınyoruz. Müş

taşıma ve bilgi teknolojisinı kullanarak, Türkiye'de ve tenlerimızın ıhtiyaçlarının karşılanması amacıyla 

tam dünyada müşterilerine "taşıma ve lojistik strateji· "KARINCA Proje Ekıpleri" oluşturuyoruz. Konunun 
leri" oluşturan "tedarik zincirinin her aşamasında" hiz· uzmanı danışmanların da desteği ıte, verilecek hiz-



metın tum aşamalarını ele alıyor ve muş
tenmıze Ozel çözümler tasarl ıyoruz . DoQru 
ve detaylı bılgiyı, uzmanlık ile bırleştırerek 
ve teknoloıının sağladığı tüm olanaklardan 
yararlanarak hızmet kalıtemizı yükseltmeyi 
amaçlıyoruz 

Logıstical : Verdiğiniz hizmetlerde nelere 
dikkat ediyorsunuz? 

insanı ve çevreyı korumayı ve gelıştırmeyı ış 
ahlakımızın ön şartı olarak kabul ve taahhut 
ediyoruz 

KARINCA çalışanları yüriittüklen tom çalış
malarda, şırketin K-ISEÇ (Kalite-l şçı Sağlığı. 
Emniyet. Çevre) performansından sorumlu
dur. Projelenmız ve iş planlarımız; Olçülebılır 

kalite. sağlık, emniyet ve çevre hedefterıni 
içemıektedır 

KARINCA olarak ilişkılenmizde; 

Bıreyler söz konusu olduğunda hak ve hay
siyetlenne saygı duymayı, 

- Müştenlerimiz sôz konusu olduğunda ih
tiyaçlarını karşılayacak en iyi ve doğru çö
zümleri sunmayı. 
- Toplumlar sôz konusu olduğunda, faa
liyette bulunduğumuz alanlarda yaşayan 
ınsanların KARINCA mevcudiyetinden fay
dalanmalarını sağlamayı esas alıyoruz. 

insanı ue çeureyı 
korumayı ue 
gelıştirmeyi iş 

ahlakımızın on şartı 
olarak kabul ue 

taahhut edıyoru z. 

ve depolanmasının sağlanması. kontrol altı

na alınması ve planlanması slJrecı. Bundan 
hareketle verdığımız hızmellerı ana başlıkla
rı ıtıbanyle şOyle sıralayabılınz. 

Tedank Zıncın Yônetımı 

Müşten adına Sıparış Takıbı Yônetımı 

Satın alma Yönelımı ve Optımızasyonu 

• Etkın tedarık zıncırı 

yônetırrn ıle stok op
tımızasyonu (" Just in 
nme". satıcı stok yo
netimı ... ) 

• Ulusla rarası ve Ulusal Taşımacılık 
Hızmetlen 

Kara. Hava, Denız ve Tren Taşımacılığı 

Kombıne taşımacılık hızmetlen 

Tehlıkelı Madde Taşımacılığı (IMCO 2,7) 

Proıe Taşımaları (standart dışı yuk taşı-
maları) 

Stok Yönetimi ve Raporlaması (Tıcarı Gumrukleme hızmetlerı 
mal. hammadde, yarı mamul, mamul) 

• Uretım ve operasyon planlamaları çerçe
vesinde Malzeme Hareket Yônetımı 

Gumnik Mevzualı ve Uygulamaları 

Yatırım ve ihracat Teşv k 

• Katma Değerli Loııstık Hızmetlerı (urun Pro;e yatırım ve mevzuat konularında 
kalıte kontrol. paketleme. etıketleme, bar- danışmanlık 

kodlama .. ) Tekstıl ıoııstık hızmetlen 

• Ulusal ve Uluslararası Mal ve ÜriJn Dağı- Sıparış takıb. 
tımı Yônetımi 

• Depo ve Stok Yönetımi 

• Esnek depo alanı yönetımı ve optımizas
yonu 

• Değışkenlere göre maliyet ve zaman yO
netimı 

Ulusıararas ı standartıara g0<e hazır gı
yim urünlerı kaııte kontrolu 

• -Re-Fınıshıng" h•ımeııen ~tam r. leke çı
kartma yıkama utuıeme J 

Etıketleme 
Logıstical ; Faaliyet alanınızda ne tür hlz- • ihtiyaçlara göre ınsan kaynağı ve ekıp-

Sarkodlama 
meUer veriyorsunuz? man temini 

Verdiğimiz tOm hizmetler bilim gerektiriyor, 
hesap - kitap gerektiriyor ve tabii ki beceri 
gerektiriyor. Enteresandır, Lojistik sözcOğO, 

Yunanca "Logistikos" kelimesinden türemiş. 

"Hesap kitap yapma biümi". "hesapta be<:e
riklr anlamına geliyor. Lojistik. müşterilerin 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere her tOrlO OrOn, 
hizmet ve bilgi akışının, hammaddenin baş
langıç noktasından, OrOnün tüketildiği son 
noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki 
hareketinin. etkin ve verimli bir şekilde akış 

• Müşteri prensip ve prosedürleri çerçeve
sinde stok takip ve yönetimi 

Stok sayımları 

Stok planlaması ve raporlaması 

Firmalarda en 
temel ihtiyaç olan 

insanlara değer diğer 
şirketlerde de Karınca ' 

da olduğu kadar 
yüksek olsun dilerim. 

"Pıck and Pack" hızmetıen 

Orun bırleştimıesi 

Askılı/kolılı ür\Jn depolama ve depo yö
netimi 

• Askılı/kolılı urun taşıma ve magazalara 
dagıtımı 

Tekslıl ıçın gelıştınlmiş bılışım hızmetleri 

• özel Projeler ve Loııstık Danışmanlık 
Hizmetleri 
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J 
• Loııstık sureçlerının analızı. raporlaması 

ve oplımızasyonu yoluyla malıyeUenn mını· 
muma ındınlmesı 

• Mılşten loııstık ekıplennin eğıtımı ve yö· 
netımı 

• Müşterı yerınde, loııstık destek ve hızmet· 
!erin venlmesı 

• ihtıyaca göre loııstık hızmet projelendır
mesı ve yönetımı 

• Fuarcılık hızmetlen 

Muştenden standa. standdan müşıenye ka
dar gerekli tum fuar hizmetlen 

KARINCA, loııstık kavramının kapsadığı 

dığer tüm hızmetleri gelıştırerek. muşterıle
nnın ısteğı doQrultusunda ayrı ayrı veya bır
lıkte sunmaktadır 

Logıslıcal KARfHCA olarak farklrlrklan· 
mz var mı? 

Vardığımız hızmetlerde. planladığımız ve 
yürüttüQumOz projelerde onemli larklılıklar 

yarattığımız kanısındayız. 

Dünya ene~ı sektôıünOn önde gelen fir· 
ması Shell'ın, Türkiye'nin birçok bötgesın· 
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U, madr mı rntı n 11 ı~ wtllı 

Frtugnıl Tarhun llzr ro11rr/111atıır 
ı~f ım,, ot tlır fradıng rom/ın1111' 11/ 

ılır srrlor /(annra hztı n111t11mal 
frnnsportatwn and l.1ı)!t'\f/1' 

frl11j[n1/ Tarhan sa\.'s tluıt tJı, ~· ıııu 
thı ır surre.ı;s fo gıııtnK ımportam ı 

/o propfr und tlıı nu·ımı11w nt 
Jlr also maıtımıı; !har flıı mo~I 

wıporlmıl tl111ıg ın thı (\trllJr ı lh 
qual:tyoitlu sııtor 

deki tum akaryakıt dağıtımını. özel olarak 
eğıtılmış ADR eğıtımlı uzman kadromuz ve 
ozel araçlarla gerçekleştınyoruz Bu proıe· 
yı çalışmaya başladığımız noktada ülke ıçı 
taşımacılık ve akaryakıt naklıyesı hakkında 
hıçbır bılgı ve deneyımımız yoktu Bu örnek 
proıe tasarımı ve uygulamasındakı farklılığı· 
mızı gcistenr 

7 gun 24 saat gümrukleme hızmetı KARIN· 
CA'nın farklı hızmet anlayışının örneklerın· 

den yalnızca bırıdır 

Hızmetın her bır aşamasında oluşan bılgı· 
ler ve malıyetlerdekı şeffanık, KARINCA nın 
kuruluş gerekçesıdır Hızmetlere ılışkın her 
unsur. tum malıyet kalemlerı ve bılgıler, müş· 
tenler ve ış ortaklarıyla paylaşılır, hızmete 

ılışkın proıeıer bırlıkte hazırlanır KARIN· 
CA. vereceğ; hızmetlenn önceden hesap
lanabıl r ve h•zmet n verıımesı aşamasında 
oıçuleb r gOn..eb ır ızlenebıı r oımasmın 

gerek! ğ• ar. ay şı sebebıyte kuruluşundan 
bugüne kadar hızmette şeja! gı sağlaya· 

cak tum a :yap yat mıar r ma ıyetıerıne 
bakmaks zın gerçek eş mı ş~r 

Logıs~caı Verdigrnız bılgıler ıçin ve bize 
her süreçte destek oldugunuz için çok 
teşekkür ederiz. 

B•z de KARINCA olarak sıze çok teşekkur 
edıyoruz Sızıeıe büyı.< başar ar d ıyoruz 

Logıst ca ed tor1l F maıarda en temel 
nlıyaç oıan nsanıara degeı d•ğer 

şırl<e'lerde de Karınca· da 



LOGISTICAL 1 savaş&nakliye 

İı•ıll IAllAN 

SAVAŞA 
LOJİSTİKÇİ BİR GENÇ 

GOZUYlE BAKI$ 

S üreklı olarak daQılıp kurulan dünya düze
ninde gözler yeniden yenni Ortado!)u'nun 
kaynayan sularına çevirmeye başladı. Ar

tı k Ortadogu halkı sabahları kalkıp pencerelerinı 
açtıklarında savaşın kokusunu almaktadırlar. Kim 
bilir belki de ben bu saMarı yazarken ya da sız
ler bu metni okurken Irak' ta talıhsız ateş bınlerce 
canı alıyordur. 

Körfez Krizi' nin etkileri hala unutulmadı. Savaş 

sonrasında dinen volkanı yeniden dünya ülkelerini 
telıkler hale geldi. Sanırım bu sefer bu volkandan 
lav yerine kan yaQacaktır. Tüm dünyada insanlar 
savaş karşıtı eylemler yapmaktalar. Savaşı orta
ya çıkaran Olkenin vatandaşları bıle savaşa karşı 
yapılan bu gôstenleri desteklemektedirler. 
insanlar meydanlarda toplanıp, ne kadar iş yeri 

varsa camım çerçeves rı aşağı i'd rmekte er 
insanlar savaşa karş· gosten er yaparken b e 
kendı ıçlerınde savaŞt"aktan kend ennı a ı koya
mıyorlar 

Savaşın bu kada• kO yOn e fa nda a~ an 
da olmuştur ômeğ 
2 Dunya Savaş ndan son a G en uçak tekno-
ıoıısı gunumuzde ıennı tıomba ar 
sılah mühımmaı,arı taş mas 'e gôÇeDelı< kultüru 
olan ınsanogıun n yer deıl ş rme h~yac ·~a baQ
lantı lı yolcu taş mac Q "• b ·a<mışt r 

Geıışen teknoo()ft ıle ıresafeler k:saımış ınsanıarın 
hayal bile edemeyeceQı mesafelerde yolcu taşı
maları yapılmıştır Bu gelışmelerle ınsanlar belırlı 
ölçülerde yaşam kalitelennı arttırmışlardır. 

Vietnam Savaşı' nda yaralanan Amenkan asker
lenn daQlık bölgeden başka bır bölgeye naklı ya
pılıyordu. Hayatı önem taşıyan yaralı askerlenn 
taşınması zaman kavramının önemıni arttırmak
taydı. 

insanların 'saQlık taşımacılık hizmeti' ihtiyacı nın 
dogmasıyla bırlıkte helikopterler sahneye çık

mıştır. Savaşın etkısiyte helikopter teknolojisi de 
gelışmış ve günümüz modem sahnesınde yennı 
almıştır. 

Naklıye ve savaş ile baQlantılı olarak ülkemızı de 
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J ılgılendıren bırçok örnekte 
savaşın çok açık etkılerını görmekteyız ôrne-

ğın, Yugoslavya· da ıç savaşın patlak vermesı ıle ulke
mızden Avrupa ulkelerıne yapılan kara naklıyesınde buyük 

otçude guçtükter yaşanmıştır Araç surııculerının ustune bınen 
yuke bır de yaşam kavgası eklenmıştır 

Bu karanlı k ve puslu yolculukta ulkemız taşımacılarından 46 kara 
naklıyecısı bır araya gelerek ve Bır tır eksık alın , bu şırt<ete ortak 
otun' sloganıyla kombine taşımacılığın bır basamağı otan deniz
kara taşımacılığı yapılmaya başlamıştır 

Gerçekleştırılen bu gelişme ıle tıpkı uçak teknotoıısınde olduğu gıbı 
zaman ve malıyet kavramaları azalmaya başlamıştı Rakamlar ıle 
örnekledığımızde günumuzde anık bu taşıma lıpı ıle yılda 90000 tır 
ta ş ınmakta ve km farl<ı 350.000 000 km ye ulaşmaktadır. 

Dünya tıcaretınde değışımlerden etkılenen denız yolu yük taşıma
cılığı savaş ıle bırtı kte gellşıme uğramıştır Aslında savaşın dünya 
içın ne danlı buyuk bır tehdıt oluşturduğunun hepımiz bılincindeyız; 

fakat savaşların buyümesı ve dunyaya saçılması ıle ıoııstık değişık 
roller ustlenmıştir. 

Gördüğümüz gıbı savaşın naklıye sektörune darbe vurması şeklin
de olumsuz etkıleri olduğu gıbı asken loııstığın gelışmesi şeklınde 
olumlu etkılen de olmuştur 

Malıyetı dığer taşımacılık turtenne göre daha duşuk olan demıryolu 
ve denizyolu taşımacılıklarında kullanım ve ekonomık açısından 
inış çıkışlar yaşanmıştır ôzellıkle denız aşırı ülkelerde yaşanan 
savaşlarda denızden asken malzeme taşıma ve asken bırlık taşıma 
konusuyla da bağlantılı olarak sektör gelışıme uğramıştır. Oemıryo
lu henuz bizım ıstedığımız noktada olmasa da denizyotunda yol kat 
edıldığı göz ardı edılemez. Oemıryolunun gelışımıni sağlamak ıçın 
ise savaş beklememıze gerek yoktur. 

özellikle denızaşırı ülkelerin kulland ığı ve stratejik aç ıdan önem 
kaydeden ülkelerin yoğun olarak taşımalarını yaptığı, denizyolu 
yük taşımacı lığı %90' lık dilimle diğer taşımacılık türlerine oranla 
savaş etkileriyle de zamanla gelişmiştır. 

Ülkemizde mevcut bulunan deniz ticaret filosunun biraz da savaşın 
etkisi ile üstünde bulunan kara bayrak statüsünün atılıp, hak ettiği 

yere getirilec9\)ine inanıyorum. 

Barış dolu günler dılerim ... 

Wan have many positive and negative res11/ts. Especially 
sea transporlation and military /ogistics deve/oped by lhe 
World Wan . He hopes that in Tıtrkey sta tradejieet wil/ 
remove ali the negativity on sea transporlation soon. 
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TAŞI AClll 
SEKTÖR E 
HİZ nl 

EB 

ili 1I~1 .... 
WUliıııı\UHI lllı11""11l /il 

l\ll l "lıl ... 1 111111 1 

Taşımacılık sektöründe güncel haber 
ve ihale bilgileriyle en kapsamlı web 

sitesi olan www ıasımaqlarcom 5 yı ldır 

sektöre ücretsiz hizmet veriyor. r-0 Türkiye'nin inleme! üzerinden 
en çok zıyarel edılen sitesı 

olma özell191 taşıyan sıtede 
sektôrel demek ve odalardan 

bilgiler. sektörle ilgili kanun 
ve yonetmehkler. ihale alım 
salım. ış ilanları ve sektöre 

daır güncel haber1er yer alıyor. 
Üreba şırketlerden temin edılen 
haber1ere anında yer veren site 

ayrıca sektörde faahyet gösteren 
Türkiye çapında 13 bin SOO'den 

fazla taşıma şirketinin detaylı 

bılgilenni barındırıyor. Bu bılgıler 

şirketlerin kendileri tarafından 
online olarak sOrekh güncelleniyor. 

Sektöründe benzeri ve rakibi 
olmayan site hızmetlerini ücretsiz 

olarak sunuyor. 

~
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ZiYARETÇi PORTFOYU 
Uluslarara• Yolcu Taşıma ŞırkeUerı 

• Uluslarara• Yuk Taş ma 
Ş.rketıen 
• Şehırleraras Yolcu Taşıma 
ŞırKe1ıen 

• Şehırlerarası Yuk Taşıma 
Şırke!lerı 

• Şehirıçı Yolcu Taşıma Şırke!leri 
• Şehırıçı Yuk Taşıma Şırketlen 
• Taşıma Ş rl<et erınde çalışan araç 
sahıp1erı 

• Otomoııv Ana Ureııcılen 
(Otomobıl Otobus. Kamyon vs.) 
• Otomotıv Yan Sanayı Uretıcılerı 
(Lastık. Akli Khma. Yedek Parça 
vs) 
• Akaryakıt ve Madenı YaQ 
Ureııcılerı 
• Sıgorta Şırketlerı 
• Otomotıv Demeklen 
• Bakanlıklar 
• Mıllı EQıtım BakanlıQı ve l ı 
Müdurtüklerı 

• Üniversiteler 
• M.S.B. iç Tedarik Bölge 
Başkanlıkları 

• Taşıma Şirketlerıne ıhtıyaç duyan 
özel Sektör Şırke!lerı 
• Bankalar 
• DIQer ziyaretçiler ( BaQlanıı 

Taşımacıların sanal dünyadaki en 
çok ziyaret edilen adresi 'ii:filf.. 

tasimacjlar com Sektör hakkında 
her şeyi bulabileceğiniz zengin 

içe~i ve dinamik yapısı ile sadece 
sektör içi deQil bu sektörü merak 
eden ya da sektör hakkında bilgi 

almak için kaynak olarak kullanan 
geniş bir kitleye de hitap ediyor. 

Taşıyanların yan ında taşıtanlar da 
bu adreste buluşuyor. 

----- detayları belirtenemeyen kurumsal 
••••••••••••••• .... ~ ve kışisel zıyaretçiler) 
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BİZİ İNTERNETTEN DE 
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ ... 

LıJlıtık 11m 11111 iılı• 11,ırt•111 

T.C. İstanbul 
Üniuersitesi 

Ulaştırma 
ue Lojistik 

YüksekOkulu 
Lojistik 

Kulübünün 
web portall 

tanıtımı 
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www.logıstıcsclub.com & 
www.lojistikkulubu.org 

Web portalımız 4 ana bôlumden oluşmak
tad ır ve üyelik üctetsızdır Hangı tıo

lümlerden oluştuğunu sayfayı açtığınızda 
aşağıdaki yönergelerı takıp ederek hızme, 
alabilirsıniz. 

Sol larafdakı Ana Menü başlığı a! ından 
bOtün bölümlere ulaşılabılırsınız 

Metin Arşivi ve Konular: Bu başlık altında 
3 kısım yer alıyor 

Konularımız bu kısımda haberler ve içenk 
arşivi şeklınde kategonze edılmıştir Konu
lara göz atarken değışık başlıklar altında 
bızlerden bilgi alabılirsınız 

-Güncel Haberter : Güncel haberter bu baş
lı k altında yayınlanır. 

-Sektôrel Haberter : Burada sektör ıle ılgilı 
haberter yayınlanır. 

-Makaleler, Sertıest Yazılar . Burada ma
kaleler ve sertıest türde yazılan yazılar 

yayınlanır. 

-Lojıstik Kulübü Duyuruları . Etkinlikleri : 
Lojistik Kulübümüzün etkinliklerini takip 
edebil~iniz bir başlık. 

-Loıistik KulObO Dergisi LOGISTICAL · Bu
rada LOGISTICAL dergısı ıçerikleri yayın

lanmaktadır. 

-Ô!)rencilere Duyurular : Burada Ulaştırma 
ve Lojistik YüksekOkulu öğrencileri için 

yapılan duyurular yayınlanır 
-Gundem Dışı Hayata Daır. Serbest Yazı 
Bellı bır konusu Olmayan belır1 sınır1ar ıçın

de•ı •stenı en ~•r <onuda yazııarın yayınla
nab leceğı t:.aş o<tır 
lçerık Arşıvl Bu• s rrda haberter ve ıçe-
k r aı rra t;ı "ne göre sınıflandırıl-

m tr 
Yazı Ekle B rada sıs:eme haber ve 
ıçenk uş~.racak '!1e n gınş yapılıyor 
Ha:ıcr (ıçer k baş.:Q konu seçımı ıle haber 
(ıçerıkı metninı gıreb ıırsınız Eklemlen her 
metın edıtOr tarafından ıncelendıkten sonra 
uygun gorunurse yayınlanır 

lstanbul Ünlversıtesı Hakkında. Bu 00-
lumde baş.ığından da anıaşıldığı uzere 
lstanbul Üniversıtesı hakkında genel bılgı 
venlmektedır 

Ulaştırma ve Lojistik Y.O. Hakkında: Bu 
başlık altında 8 kısım yer alıyor 
Bölümümüz : Burada bôlumumüz hakkın
da genış bılgı bulunuyor. 
Niçin Ulaştırma ve Lojistik YüksekOkutu 
: Loıistığin ne olduğu ve yüksekokulumuz 
hakkında genel bilgileri içerır. 
Akademik Kadronun Tanıtımı: Yükseko
kulumuzdakı öğretım Oyelennın tanıtımı. 

Ders içeriği: Yüksekokulumuzdakı dersler 
hakkında bilgiler. 
Kayıt işlemleri: Okulumuza kayıt ışlemlen 
hakkında bilgi. 



Okulumuzdan Genel Görünüm: Okulumuzun fotoğraf· 

lar ıle genel gorunümO bulunuyor. 

Lojistik Kulübü Kulübümüzun tanıtımı ve organizas· 
yonel yapısı hakkında bılgıler. 

DiQer Bölümler: Bu başlık altında 10 kısım mevcut 
Forum : Web portalımıza kayıllı kullanıcıların buluşma 
yeridır Burada ınteraktif olarak bılgıler paylaşılıyor, so-

runlar dıle gelınlıyor. sektöre! tartışmalar yapılıyor 
Dosyalar : Loııstıkle, sektoı1e, ~rencılenn derslerıyle 
ılgıli ve dığer yararlı dökümanların yayınlandığı bölum 
Web Linkleri : özellikle seklörel linklerin ve dığer ya· 
rarlı bağlantıların yer aldığı bölüm 
Özel Mesajlar : Web portalımıza kayıtlı kullanıcılarımı· 

zın kendı aralarında mesaııaşmalarını sağlayan bolüm. 
iletişim Formu : Loııstik Kulubü ıle ırtıbata geçebılece· 
ğınız bölüm. 
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BİZ NE İÇİN ÇAllŞMAKTAYIZ ? 
Lojistik sektöru, 21. yüzyıl 

dünyasının bilişim sistemleri ue 
genetik bilimi ile birlikte parlayan 

ı• "!I olacaktır." 
El•ı AYCİÇEI · lı]lıtlt llı~I YiHll• lml1 l11k111 
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Dun ya da ve Tiıt1ııye 'de /oııstık sektorundekı degışım hızı ına
nılmaı boyııttaıa ulaştı Dunya'nın kurese"eşmeye ~ru çoıc 

hızJı adımlaı atmasından ~an sonuç/at sektorumuıu de eı
kılemelıtedır 

lopstık ıçınde rısan kaynagını en fazla banndııan se"1orfeıden 
bmsıdıı Sektöııtekı bu hızlı gelışım. ıçınde tıannan ınsanları da 
aynı hızda etkılemektedır. Bu tür blf degışıme ayak uydunnanın 
en kısa ve giivenlı yolu, ınsanları saglıklı b11 şekılde egıtmektıı 

Ulaştırma ve loııstık Yuksek Okulu. ışte bu amaca hıımeı etmek 
ıçın kunılmuş olan tıır Bgnım kurumııdııı Gunumüz dunyasının 
en orıemJi haı.ııesı. yetıştınnış olduğu ınsandır Anca< ~ru 
yiJnlendıtlmış msanlaı ıle başarıya gıden yolun anın anahtannı 
elde edetıilınz 

Ulaştınna ve loııstık Yüksek Okulu'nun. bu sektor ıçın ne ka· 
daı ônemlı olduğunun. okul Ö!)tencılen olarak buıncındeyız 
Ülkemizde bu zamana kadar tııtçolc ünıversıtenuı tıUe mahrom 
kaldığı ımlcanlar, lRaştırma ve Loııslık Yuksek Okulu ogteneııen 
ıçın côınettçe harcanmaktadıı Bunun tııııncı ıle hateket elme« 
unutmamamız gereken tııt S-011Jm1uluktuı. Bız de ogrenı:ıleı ola
rak eliınızden geldığı kadar bu ı/gıye layık olmaya çalışıyorıız. 
Bunun içın lojıstık kulübü olarak ilk hedefimız. mumkun olduğu 
kadar sektör firmalaıı ue okulumuz ögrendlennı tııı araya getıı
meldıt Bugüne kadaı yapılan organiıasyonJa~a da bu amaca 
tıuyük lllçüde ulaştığımıza rıanıyorıız 

ôgrencknmıze ış hayatına atılmadan önce kuçük de olsa but a
kım iş leaiilıeleri kazandınnak da dığeı tııı ônemlı hedefimııdıı 

Het yıl dileyen lüm Ö!)renci/ere staı imkanı da sıığlama/ıtayız 
Bunun sonucunda günümuzün rekabet ortamında okulumuz 
ögrencileri lıiiçiik de olsa bit adım ône geçırmekteyız 

Bıt Ö!)tencınrı tüm hayatı . okul, defs. ev dongusu ıçıııde geç
memelidıt. Het öOtencı mutlaka iinıve!Slle yaşamına has sosyal 
etkınliklere kalı/malıdır. Bu sebeple, kulüp olarak çeşıtlı organı
zasyonlar düzenlemekte ve Ö!)rendlerimızın tıııtııı1enyle daha 

fazla kaynaşmalarını sıığlamaya çalışıyorıız Bu tıp organııas
yonların okulumuza hem bır kurum kımtıgı kattıgına hem de 
ünıversıle ortamına daha rahat uyum sagıamalarına yardımcı 
olduğuna rıanıyorıız 

Sonuçla d1er ogro;ncı kutp/e,rde• 'at. ı olarak ta'7l anıa
mıyta her ıu~u a>t v!efl ıçınde bannd ıaeııen ogreoolenn sek
lorde<· dıt ol'7la oze ığ n :a;ııan ıe u<ulurıuzun tan nırlıgını 
aıttımıak amac /a çe,. 1aa ıeı:ere ımza aıan bır <ulubuz Bu 
çok yonlüJk oze 'lem teorı.~ a;ısınd&~ hem nsan ılışkılen 
aç s ndatı hem de d!)re"'"e "" n k şıse g• Şdl1 açıs rdan 
w~ı•a ·adr 

Eger bugı.rı bô; e bt.1 c.ıJ a. (tı ı1t-e ~ genış •""'ıı:an·ara sahıp
sek bunun teme sebetıı seı.-+cn.r:ıuz:m bıze sunduğu smırsıı 

olana<Jarı ve sonsuz guven e'ld r Bızrer ckuı ajrencı en olarak 
her zaman bu guvenı n SS€~me~te)'Z 2004 y /ırıda ılk mezunlar 
olarak hayala aı an arl<ada~a•·m z n r.eredeıse hepsı loı:stıx 
sek!OflM!de bor,.:< çç: syo•da ıe1em .ı;m ~arı! r Gunumuz 
Tutkyesınde!ı e•:mom< ve sasıaı tabloyu goz omJ'<ı a ı~x 
bu bızım r>e kadar şars' oıcugırnuzu aynı za'7landa sektorun 
l>ze r>e <adar gu-.e10ıg nı gostent Bır ınsanın bor başkasına 
bırakacagı en buyul m•ras ona sagıayacıığı gelecegK!ır Bız 

de hem okut ogrenc•len olarak hem de kulup ııyelen olaıak heı 
anlamda tııze en degerlı mrası bırakan bu sektor ıçın elımızden 
gelenın her zaman tı.ı adım olesını yapacıığız 

Bu donem getÇekleş!•rm.ş oldugumuz faai•yetler ıçın zemın ha· 
zıtlayan L"aştınna ve Lopsı.k Yü<sek OKulu ogrencıten ne ıum 
kurum ve kuruluşlara teşekkuı1enmızı suna11z 

Son olarak. okulumuzun bugunlen gOımesınde tııze çok buyuk 
yardımla11 olan başta UNO Başkanı Sayın Çetın Nulıoglu ve 
tum UNO Üyelenne. UTIKAD Genel Muduru Sayın Mujdat Alan· 
da/' a hım UTIKAD üye/eme, okulumuz muduru Hayrı Ülgen ve 
heı sıkıştığımız anda soluğu yanında aldıg•mız Muoür Yatdım
cısı lthan Aktaş'a bızden i/gılennı eksık etmeyen tüm ogreıını 
gıırevlılenne şüklanlanmızı suna11z 
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Bılgı şıem departmanı 

Loııstı\ Kulutııı bunyesınde faaliyet gos
l8'0fl Bıtgı lşıem Departmanın amacı , 
kıılCıbilmC.Zde bulunan bdgısayartarı 

OQreıdeıın kılan m na hazır hale ge
tmnet.. Loı.st.lt Kuıtbiı~ web porıalını 
Nız rıaıı:ak •e yay nıamak Loııstık Ku
kibô dOnem açılışı söyleşıler ve Loıısok 
ooes. t ' <J11i l\lenne daır prezantasyon
tar nı tıazırtamak ve Loıısbk Kulub(I uye 

ıa<ibi lçın proıeler gelışbrmekt•r 
Abdullıak.rn Ça ışkan 

( B lgı ışlem Departmanı Başkanı ) 

Kanyer Pıantama ve Staı Oepartınaru 

Gu ıniiz dılııyas nda artan ıeı<aoetıe 
beraber lnsa~ Kaynakları nın orıerni de 
gaı..çe arııııalJadır Ulaif ırna ve Loıı>t lt 
Mkf.Qründe yetene4dı bllgılı ve tecn)belı 
peıwnel gı:tı1<9" arıan rekabet ortamında 

onemını artı rmaktad"~ 

Tü ktye nın kıJiSOk Ol<u U olan Ulaştırma 
ve Loııslıi< Y.0 O(jren::ıteonın uıa,ıırma 

ve lojıstil< se>.t6nı'1dolJ "rl<eUen yal<ından 
tınıır.ala· na olana• ıaQlamak. ôg•eocil!'
rın kendi ye!klnWeruıe uyguıı olara~ ~an· 
yeıleMe yôrı veretııı..-ını sa~k ve 
OOrenalere ı.ıı yen ayaılamada yardımcı 

olmak amacıyla Kanyer Planlama e S 
Departma~ı kurutmuştur 

Fa~h Baha! 
( Karıyer Pıan ama ve Staı Depa 

SPOR DEPARTMAN! 

Loı k Kulubü Spor Depanmanı olarak 
oızım amacınız arl<adaşlarımıza spor 

yapma otanag saglayarak boş zamanla
rın güzel. eğlencelı ve faydalı btr şeklide 
geçırmelenne yardımcı Olmaktır Bu şekı~ 
de sınıllar arası kayna~>" ve btrbınmızı 
daha ıyi lan•mayı hedeftemekteyız. Aynı 

zamanda da otuılumozun dıOer okullar ve 
botumler tarafından tanınmasını saQtamış 
oluyoruz. Her sene lstanbul ünıversıtesı 
bOnyesınde yapılan bölümler arası Bas

ketbol Turnuvasında bu yıl basketbol takı
mımız ıçınde bulundııl)u gruptan başany· 
la çıkm•şbr Kend~ennı tetınk edıyoruı! 

Fatoş Demırvuran 

( Spor Departmanı Başkanı ) 
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BU SENE DE 80$ 
DURMADIK ... 

2004-2005 donemınde faaliyet
lerımize bizlerin bugiınkü 

konuma gelmesınde desteklerinı ardımız

dan eksik etmeyen UNO' nin 23 Eylül 2004 
tarıhinde Cevahir Otet'de düzenlenen 30. 
yıldönümüne katılarak başladık .. 

07 - 09 EKiM 2005 lstanbul CNR-EXPO 
Trans 2004 Uluslararası Kombine Taşı
macılık, Lojıstik ve Tedarik Zinciri Yöne
tımi Fuarına katıld ık . Amacımız; sektöre, 
yönetici adayları yetiştiren okulumuzun 
varlıQını göstermek ve bölümün öQrencile
n olarak firmaların yetkilileriyle ve lojistiQe 
ilgi duyan kişilerte bir araya gelebilmekti. 

Lojistik Kulübü olarak dönem açılışımızı 

ise, Geveze'nin de katılımı ile sıcak bir 
ortamda gerçekleştirdikten sonra sektörle 
bağlantılı faaliyetlerimize başladık. 

Okulumuzda bu sene eQitime başlayan 
öğrencilere, sektönl daha iyi tanıtmak için; 
Türksped' i zıyarete gittik. Tüm departman
ların, ve Türksped icra Kurulu Başkanı Alp 
PIR' in sıcak sunumları ile tecrübelerinden 
yararlandık. 

YO!)un geçen sınav döneminin ardından 
stresimizi yok etmek gerekiyordu ki, "Win
ner Party" ile doyasıya eQlendik. 

Bu sene UNO, UNO' ye baQlı firmalar, 
IRU, UATOO gibi büyük desteklerte yeni 
binamızda eQitimimize devam etmekteyiz. 
UNO' nin 31 .Kurul Toplantısının ardı n

dan, başbakanımız R.Tayyip EROO<:iAN, 
UNO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin NU
HO<:iLU, UATOO Başkanı Galip Ôztürk ve 
birçok bakanımız ve okulumuz akademik 
kadrosunun da katılımıyla Ulaştırma La-
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jistik Yüksek Okulumuz eğitım dönemine 
"MERHABA" dedi 

14 - 25 Mart 2005 tanhl erı arasında sek
tör ıle öğrencıleri bır araya getırmek sek
törıin bızlerden beklentılerını öğrenmek ve 
sektörün lojistik eQıtımi alan öğrencılere 
kendılerini ta nı tabılmelerı ıçın "Karıyer 

Günlen" düzenledik. 
Okulumuz öğretim görevlılennden Bal

nak Lojistik Grup' tan Kosta SANOALCl
OİS' in organızasyonuyla Halka lı L ımanına 
bir gezı düzenledık. Böylece, teorıde gor
düQümüz ışlerın ışleyişıni görsel olarak da 
takip edebilme şansımız oldu 

Bu çalışma dönemimiz içinde bilgı ışlem 

departmanının yO!)un çalışması sonucun
da bizimle baQlantı kurabıleceQınız ınter

net sitemiz son halını almıştır 
LOGISTICAL' ın üçüncü sayısı büyuk 

uğraşlar sonucunda 18 MAYIS' ta 3 Lo
jistik Zırvemize yenilenen tarzı ıle yetış

ti rilmiştir. 

UNO, UTIKAO, UATOO ve bırçok firma 
ile bağlantılarımızı koparmadan bu sene 
de büyük desteklerle ça lıştık ve tecrubeler 
edindik. 
Başbakan Recep Tayip EROO<:iAN ve 

Saffet ULUSOY' un da bulundukları 29 Nı

san 2005 tarihli Pendik Limanı açılışında 

bizler de vardık. 

Ve her sene düzenlenen LOJiSTiK ZiR
VESi' nin bu sene de üçüncüsünü düzen
leme çalışmaları en temel faaliyetlerimız
den olmuştur. 

18.05.2005 tarihinde yapılması plan
lanan "2003 Perspektifinde Türkiye'de 
Lojistik" zirvemize ve bundan sonraki 
y ıllarda da yapılacak olan zirvelerimize 
sektörün içinde veya sektöre ilgi duyan 
herkes davetlidir. 
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