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LOGI ICAL 1 intemal 

• 
iLK 
MEZUNLARIMIZI -
UGURLARKEN! 
Sevgili Öğrenciler, Türkiye'nin en dinamik 
sektörlerinden biri olan Ulaştırma ve Lojistik 
sektörunün eğitilmiş insan kaynağı 
ihtiyacının karşılanması amacıyla, 

Üniversitemiz bünyesinde kurulan 
"Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu"muz bu 
yıl beşinci eğitim-i:ığretim yılını kutlamakta 
olup ilk mezunlarını da bu yıl vermektedır. 

Ulaştırma ve Lojistik yönetiminin temel 
disiplinlerinin, dünyada ve ülkemizde hızlı 
gelişimi, araç ve donanımın yanı sıra 
entellektüel sermayeye olan ihtiyacı da son 
derece hızlı bir şekilde arttırmıştır. Sektörün 
bilimsel birikime sahip ınsan gücü ihtiyacını 
karşılayacak, güncel uygulamaların ağırlıklı 
olarak ele alındığı bir eğitimin gereksinimi, 
akademik yapıyı, bir meslek yüksekokulu 
niteliğinde tutmayı kaçınılmaz kılmıştır. 

ABD ve Avrupa'daki benzer kurumlarda da 
görülen bu yaklaşımla, gençlerin meslekte 
daha başarılı yönetıciler olarak yetiştirildiğıni 
açıkça göstermektedir. 

Eğitimimiz ilk yıl verilen İngilizce hazırlık 
eğitimı ile birlikte beş yıldan oluşmaktadır. 

Yüksekokulumuzda teorik derslerin yan ıs ıra 
uygulama ile ilgilı konuları da ıçeren bır 
eğitim programı benimsenm iş, sektorde 
yetişmiş yöneticiler öğretim görevlisi olarak 
öğretim kadromuza dahil edilmişt i r . 

Yüksekokulumuz, İşletme ve Mühend ıslık 
Fakülteleri Öğretim Üyelerinin ek görevleri 
yanısıra. 5'i sektörün içinden 4'ü ise 
fakültemizden gelen 9 öğretim görevlisi ile 
6 Araştırma Görevlısini kadrosuna almış, 
260 öğrencısi ve 5 personeli ile geleceğin 
saygın ve uluslararası platformda kabul 
görecek bir kurumun çekirdeğini oluşturma 
başarısını göstermıştir. 

Yüksek okulumuz. 2003-2004 eğitim öğretim 
döneminden ıtibaren yapılan bir yönetmelik 
değişikliği ile kombine taşımacı l ığın her 
türünde eğitim veren, öğrencilere 7. ve 8. 
yarıyıllarda seçimlik derslerle uzmanlık 
olanağı yaratan, tek bölümlü bir eğitim 
kurumu halıne gelmiştir. Öte yandan UNO, 
UATOD ve UTİKAD'ın işbirliği ile 
öğrenc ilerimize 2'nci ve 3'ncü sınıfların 
sonunda staj olanağı yaratılmış ve 



Yüksekokulumuzda 
teorik derslerin 
yanısıra uygulama ile 
ilgili konulan da içeren 
bir eğitim programı 
benimsenmiş, 

sektörde yetişmiş 
yöneticiler öğretim 
görevlisi olarak 
öğretim kadromuza 
dahil edilmiştir. 

uygulamaya konulmuştur Amacımız, 

yabancı dıl bılen, t eorık bılg ı l e rın yanı sıra 

sektbrde fıılen çalışarak deneyım kazanan 
nıtelıklı oğrencıler yetıştı rmektır. 

Okulumuzun, çağdaş eğıtım sıstemi nın 

gereğı olan bır eğıtım kompleksıne sahıp 

olması koyduğu yüksek hedeflere 
ulaşmasında anahtar rolu oynayacaktı r . Bu 
konuda Yuksekokulumuzun kuruluşundan 
bu yana UNO yonetımının, ozellıkle Yonetim 
Kurulu Başkanı Sayın Çetin Nuhoğlu'nun 
bizlere gbsterdiği ılgı ve desteğe teşekkur 
edıyoruz. 

Binanın ınsası ıçin gereklı olan arazi, İstanbul 
Ünıversıtesi Rektorlüğü tarafından tahsis 
edilmış, Yüksekokulun mimari projesi UNO 
tarafından AE MIMARLIK bürosuna 
hazırlatılmış ve 19 Temmuz 2003 tarihinde 
Sayın Ulaştırma Bakanımız tarafından temeli 
atılmıştır. Sektorümüzun ıleri gelen mesleki 
kuruluslarından "UNO" Uluslararası 
Nakliyeciler Derneğ i'nın sponsorluğunda 
yapılmakta olan Yüksekokulumuzun 
inşasına katkıda bulunan sponsor 
kuruluşların, gerek akademik, gerekse de 
is çevrelerinde tanıtımı yüksekokul ybnetimı 
ve UNO tarafından tıtizlikle 
gerçekleştirilecektir. Amacımız 2004-2005 
Eğitim -Öğretım yılında eğitime yeni 
binamızda başlamaktır. Bu konuda sektörün 
diğer meslek kuruluşları ile değerli 
firmalarını bizlere destek olmaya ve sponsor 
olmaya davet ediyorum. 

Yüksekokul bınamız, iki kat olarak inşa 
edılmektedır. Toplam 5.600 m2 kapalı alana 
sahip olan Yuksek Okulumuzun kaba ınşaatı 
tamamlanmış olup 2 adet 120'şer kisilik, 2 
adet 80 kısılık, 2 adet 60'ar kısılik amfi. 2 

adet 30'ar kısılık çok amaçlı sınıf, 1 adet -
bılgı ıslem sınıfı. 1 adPt branş sınıfı . 3 adet 
ögrencı grup çalışma sın f. ayrıca ıdar 
burala r , oğrencı ışlerı merkezı. kutuphane 
ve yonetıcıler ıle oğretım uyelerı 
buralarından oluşmaktadır Bınamızın doğu 

ve batı yonlerınde ogrencılerın akademık. 
sosyal ve kulturel faalıyetlerınde 
kullanabıleceğı bır konferans salonu ıle 
kafeterya da yer a lmaktadır Arazının 
buyuklugu çok gen ıs bı r otopark ve açık hava 
d ınlenme alanlarının da yerleşımıne olanak 
saglamaktadır 

Sevgıl ı ogrencıler, vızyonumuz, Avrupa ve 
Asya kıtaları aras ı nda kopru ve bı r loııstık 
us konumunda olan Turkıye'nın "çagdas 
ulaşt ırma ve loııstık polıtıkalarının 
oluşturulması "na ve ulaştırma ve loııstıkle 
ılgılı hızmet sektor 1 erının ıhtıyacı olan 
"eg ıt ı lmıs ınsan kaynagının yetıstırılmesı"ne 

yonelı k çalışmalarla "ulusal ve uluslararası 
duzeyde saygı n ve lı der bı r eğı tım kurumu" 
olmaktır. Bu vızyonun gerçekleştırılmesınde 
sız oğrencılerımıze ve ılk yıl mezunlarım ıza 

oneml ı gorevler duşmektedır . Sızlerın 

sektordekı ba şarısı Yuksekoku lumuzun 
başarısı, bızle rın başarısı olacaktır 

Yuksekokulumuzda oğrencı lerımızın sosyal, 
kulturel ve sportıf yonden gelısımlerını 
sağlamak amacıyla kurulan " Loııst ı k 

Kulubü"nde gorev yapan oğrencı 

arkadaşlarıma oze llıkle tesekkur edıyorum. 

Lojistık Kutubu, oğrencılerımızın kend ılerın ı 

gelıştırmelerı konusunda her türlü ımkanı 

araştırmakta, proıelendırmekte, ı s hayat ı 

ıle ılıskı kurmakta, kaynak yaratmakta ve 
yıne oğrencılerımızın ortak kullan ımına 

sunmaktadır. Nıtekim bu yı l başarıyla 

gerçeklestirdığımiz 2 .Loıistik Zırvesı yanısıra 
elınızdekı bu dergı de onların eserıdır. 
Kendılerinı kutluyorum ve ıs hayatındak ı 

başarılarının en az okuldakı başarıları kadar 
olmasını dılıyorum . 

Sevgılerımle. 



LOGI CAL internal 

Yuksekokulumuzun öğrencı kulubünün gece 
günduz çalışarak gerçekleştırdığı bir dızi 
etkinlığın yanı sıra ··logıstıcal" dergısını 

aksatmadan ve ıçerık çıtasını sureklı 

yükselterek yayınlama çabalarını içten 
kutlamak isterim 

Kurulduğu günden bu gune geçırdıği 
aşamalara ve olumlu gelışimine tanık bır 

öğretim görevlisi olarak sanırım benım bu 
sayıya katkım, genç okulumuzun ··aşama ve 
gelişimı " ıle, mısyonumuzu okurlarla 
paylaşmak olacaktır. 

1999 yılında Uluslararası Nakliyecıler 
Oerneği " nin girisimleri ve Sayın 
Rektorümuzun kararlı tutumuyla kurulan 
yüksekokulumuzun ılk yönetıcısı değerlı 
hocamız Profesör Mehmet Sak ı r Ersoy'dur. 
İsletme fakültemizin diğer değerlı 
akademisyenleri ve sektörümuzun gonullu 

temsılcılerı ıle oluşturulan mufredat ve 
eğıtim programı geçen her dönemde 
kazanılan deneyim ve oğrencılerimizın de 
katılımıyla daha da mukemmel bir konuma 
getırıldı. Bugun ülkemızin fa rklı kentlerınde 
kurulan benzeri eğitım kurumlarına, gerek 
müfredatımız gerekse de uyguladığımız 

eğıtım ve oğretım programı konusunda bilgı 
desteğınde bulunabılmenın mutluluğunu 

yaşamaktayız. 

Öğrencılerımızın. akademik yetkinlıklerının 
yanı sıra profesyonel yetkın lıklerınin de 
geliştırılmesınde büyük rol oynayan ve 
ulaştırma sektorunun örneğ i görulmemiş 

boyutlarda sağladığı destekle 
gerçekleştırılen yaz staı programları ve 
şirket zıyaretlerı yarının yonetıcı adayları 

ıç ı n bir zengınlık kaynağı oluşturmaktadır. 

Akademık kadroya katılan yenı 

6 



meslektaşlarım ve genç araştırma görevlisi 
kadrosu akademik gücümüzü her geçen gün 
artırmaktadır. Müfredatımızın zenginleşmesi 
ve lojistik anlayışının gerektirdiği çok 
disiplin li ve çok fonksiyonlu bir eğitim 
disiplinin o luşturula bilmesi için özveri ile 
çalı şa n kadromuz ülkemizin alanında lider 
bilgi merkezi olma yolunda sağlıklı adımlarla 
ilerlemektedir . 

Zira vizyonumuz ·· Avrupa ve Asya kıtaları 
arasında bir lojistik üs konumunda olan 
ülkemizin çağdaş ulaştırma ve lojistik 
polit ikalarının oluşturulmasına. ulaştırma 

ve lojistik sektörlerinin ıhtıyacı olan 
"eğitilmiş yönetici adayı"' yetişti rme 

konusuna yönelik çalışmalarıyla sadece 
ulusal değil, bölgesel platformda da sayg fı 

ve lider bir bilg i merkezi konumuna 
gelmektir"' . 

Ve aynı zamanda en temel hedeflerımızden 
biri Yüksekokulumuzu ülkemizin çağdaş, 

bilimsel ve saygın yüksek öğrenım kurumları 
a rası nda yüceltecek kal ite ve kapasıtede 

bi lgi üreten, genç beyinleri yetıştiren ve 
üretti ğ i b ılgi n in kalıte duzeyi ile ülke 
ekonomisine katkıda bulunabilen bir kadroya 
sahip olmaktır. Bu hedefe paralel olarak da 
öğren im dönemi boyunca akadem ik kariyer 
yapma konusunda istekli olan öğ rencilere 
destek olmak, teşvik etmek ve onları 

akademik kadroya kazandırmak 
görevlerimiz ın ba şındadır. 

Önemi son 10 yı l içinde daha da öne çı kan 
ulaştırma ve l ojist ik yönetimi alanında, 
ülkemizin ve bölge ülkelerinin sahip olduğu 
kaynaklardan yararlanarak ulusal 
kaynakların en alt seviyede kullanılması ve 
üretilen hizmetlerin olabilecek en üst 
düzeyde gerçekleştirileb ilmesi ne yönelik 
bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların 

dünya akademik platformunda yer alan 
saygın bilimsel yayınlarda yer almasın ı 

sağlamak yine vazgeçilmez stratejik hedefler 
olarak benimsenmiştir. 

Türkiye'nin sağlıklı, çağdaş, dengeli ve 
rekabetçi bir ulaştırma politikası 
oluşturmasına destek verecek kalite ve 
hacimde bilgi üretmek ve bunu ilgili 
otoritelerle paylaşmak, bu amaca yönelik 
projeler üstlenmek doğal 
görevlerimizdendir. 

Bilimin ve bilginin evrensel olduğu 
gerçeğ inden hareketle konumuzda faaliyet 
gösteren mümkün olan en geniş yelpazede 
üniversite ve akademik kurumla sağlıklı 
ilişkiler kurmak. kesintisiz bilgi paylaşımının 

yanı sı ra , öğret im üyesi ve öğrenc i değiş im 
programları , yüksek lisan ve doktora 
öğrencisi değ işim programları , ortak 

araştırma projeleri gibi çalışmaları hali 
hazırda başlatmış durumdayız . Yoğun bir 
çalışma programı sonunda yüksekokulumuz 
"AVRUPA BİRLİGİ ERASMUS PROGRAM!" 
başvuru işlemlerıni tamamlamışt ır . 

Yüksekokulumuz, ıs dünyasın ı n oldukça 

Türkiye'nin sağllkll, 

çağdaş, dengeli ve 

rekabetçi bii- ulaştırma 
' politikası oluşturması na 

destek verecek kalite ve 

hacimde bilgi üretmek 

ve bunu ilgili 

otoritelerle paylaşmak, 

t>u amaca yönelik 

projeler üstlenmek __ , 

dogal .-....__ 

görevlerimizdendir. 
geniş bir kesimine hitap edebilme 
olanaklarına sahiptir. Üniversitede yaratı lan 
bilgi ve beyinlerin ancak ve ancak endüstride 
hayat bulması ile ekonomik fayda 
sağ lanabileceği gerçeği ile yüksekokulumuz 
ürettiği bilgi ve enformasyonu talepte 
bulunan en geniş yelpazedeki iş kolları ile 
paylaşmayı, ve elde ettiği gelirleri yapılan 
araştı rma ve uygulanan eğitim sisteminin 
kalite düzeyini arttırmaya yönelik olarak 
ayırmayı hedeflemektedir. 

Ulaştırma ve lojistik hizmetlerinin maliyeti, 
üretilen ürünler içinde kayda değer bir paya 
sahiptir ve faaliyetlerin (özellikle fiziksel 
dağıtım! zaten çok bol olmayan enerji 
kaynaklarına bağlı olmaları ve de faaliyetin 
çevreye verdiği zararlar, tüm dünyadaki 
duyarlı kurumlan ~sürdürülebilir kalkınma" 
konusunda uyarmaya itmiştir. 

Yüksekokulumuzda uygulanan eğitim 
programı temiz çevre ve sağlıklı toplum 
ilkesinden hareketle, gerek müfredatta 
gerekse de pratik çalışmalarda yer alan tüm 

b ilgılendirmeyi ·· sürdürulebılir kalkınma ·· 

ilkesine bağ lı olarak vermektedır. 

Hedeflerımiz ne kolay ne de ulaşılamaz 
değ ildır . Gerçekleştirilen çalışmaların 

oluşturulan plan ve konulan hedeflere doğru 
sapmadan ilerliyor olması ve sonuçlarının 
somut bir şe kilde görülebilmesı hepimizin 
sahip olduğu güven ve inancı arttırmaktadır. 
Her geçen yıl yüksekokulumuzun giriş 
puanları yükselmekte ve bu gelişim aramıza 
katılan öğrencilerimizin daha bil inçli daha 
ıstekli ve akademik olarak daha güçlü 
olduklarının güvencesini oluşturmaktadır . 

Bundan bes yıl önce yeni kurulan bütün 
eğitim kurumları gibi eğitim tesisi olamayan, 
daha da önemlisi öğrencisi olmayan ve tüm 
varlığı birkaç akademisyenin inançlı ve i natçı 

tutumundan ibaret olan okulumuzun, yeni 
kurulan pek çok eğitim kurumundan farklı 
olarak arkasında; uzun yıllar yaşad ıkları 

tüm olumsuzluklara karsın ülkemizin dış 
ticaretini bi r lokomotif olarak yürüten, 
gayretleri ile ülkemizi uluslar arası 
platfo rmda gösterdikleri rekabetçi başa rı 

ile ilk tanı tan. çoğu mesleki eğitim alma 
fırsa tında n yoksun ama eğitime inanmış, 
eğitime gönül ve rmiş ve eğitim verenlere 
sayg ı l ı bireylerden oluşmuş güçlü ve çok 
büyük bir sektör vard ır. 

Ve yine birkaç ay sonra verilen bugüne kadar 
verilen bu an lam lı mücadelenin mutlu 
sonuçlarından bir ini hep birlikte yaşayacağ ız. 

Yüksekokulumuz ilk mezunlarını , sektörün 
yarınların ı güvence alt ı na alacak pırıl pırıl 

genç beyinleri buradan uğ urlayacaktır. Yine 
örneğ i çok az görü ld ü ğü üzere bu genç 
öğrencilerim izin belki de hiçbir i iş arama 
zahmetine bile katlanmayaca klard ır. 

Yüksekokulumuzu bir fi kir olarak ortaya 
atan ve bugüne gelmesinde maddi ve manevi 
desteğini kesintisiz olarak sürdüren 
sektörümüze, okulumuzun kurulması 
yönünde ivedilikle karar veren ve kuruluşu 
gerçekleştiren Üniversitemiz yöneticilerine, 
Okulumuzu yüceltme yolunda canla başla 
çalışa n değerli akademisyen 
arkadaşlarımıza , girişimleriyle zihinsel 
zeng in l iğimize katkı da bulunan ve 
"logistica l"ı yaratıp yaşatan öğrencilerim ize 

teşekkü r ederim. 

-



LOGI ICAL internal 

• • 
PEYNiRi KAPAN 

• • 
LOJiSTiK 
Deniz, hava, kara yani yaşamın sürdüğü 
her noktada 'Lojistik' 

Dünya sektörlerinin beli olan lojistik aslında 
insanın doğuşuyla başlayan, bilgi ve hizmet 
akışını yürüten sistemi en modern şekilde 
oturtarak en parlak sektör ler arasına 
girebilmeyı başarmıştır. En gözde 
sektörlerden otomotivde, tekstilde, ilaç 
taşımasında, gıda da olsun temel 
ihtiyaçlarımızın ithalatı ve ihracatında hizmet 
ve ürün bize ulaşana dek bu tedarik zincirinin 
kilit noktasını oluşturmaktadır. 

Ve lojistik d iğer sektörleri de kırıp bu alanlar 
arasında sadece yardımcı değil baslı başına 

sektör olmayı başarmıştır. Son 20 yıld ı r 

kabuk değişim i geçiren lojıstikte sektörün 
ivme kazandığı göz ardı edilemez şekilde 
pazardaki yüzdesini artırmaktadır. Dünyada 
ticaret payını yukarılara taşıyan d iğer 

elektronik makine ve cihaz sanayi, bilişim 

sektörü, demir-çelik sanayisi gibi sektörler 
de hızla büyüme göstermektedirler. 

Bu sektörler idmanlı olsun ya da olmasın 
maratonda lojistik desteksiz bayrağı bi t iş 
çizgisinden geçirememektedirler. 

Genel anlamda bakıldığında lojistik rakip 
sektörlere nazaran dünyada pazar yüzdesini 
yeni yeni istenen hızda yükseltmeye başlasa 
da basan grafiğinin bir önceki yıla oranla 3 
kat fazlasını çizerek gelen otomotivle, 
yaşamımızın a rtık her noktasındaki bilişim 
sistemleriyle, ithalat-ihracat rekoru kıran 

tekstille yarışır yüzdeleri bulmuştur. Yıllardı r 

ayakta olan ve önde giden otomotiv 
sektörünün bünyesinde de ·lojistik' 
departman ının önem taşıdığı nı TOFAS'ın 

bünyesinde genişletti ği ve profesyonelleştiği 
lojistik hizmet ağıyla görmekteyiz. Bunun 
yanında yıllardır yolcu taşımacılığı hizmetiyle 
isinin zirvesindek ı ULUSOY'un deniz, hava, 
kara ta şımacılığı şeklinde lojistik hizmete 
g irişmesinde cirosuna bakarak karlı bir 
yatırım yaptığını görebiliriz. Yani artık 
firmalar yıllardır süregelen hizmet 
sunumlarında destek veya ek hizmet olarak 
'lojistik' sektörünü seçmişlerdir. Firmalar 
bunu ne kadar iyi yapar ya da yapmaz bu 
değişir. Ama değ işmeyecek tek gerçek art ık 

sektörün bir gereklilik halini aldığı 
gerçeğid i r . 

Lojistikle su an yarışan sektörlerin çoğu 
daha uzun vadeli bir geçmişe sahip 
olabilirler. Zamanında farkl ı sektörlere 
büyük yatırımlar yap ılmış olabilir fakat ; bu 
doğruluk asla lojistiğin şu anda yükselen 
payını inkar edemez. 

Duygu Agca 





LOGIST CAL external 

~·~'. 

TEK A 
HAVA S ASI 
SINGLE EUROPEAN SKY-SES 

Dr. Tuba Dökmen Avrupa Parlementosu ve Ulaştırma Komıtesı 

tarafından Mart 2004 tarıhinde kabul edilen 
ve 20 Nisan'da yururluge konulan; Hava 
Trafik Yönetımi Yasama Paketı'n i oluşturan 

dort yasadan ılki ve en önemlisı: Tek Avrupa 
Hava Sahası'nın yaratılabilmesi ıçın bir 
çerçeve oluşturulmasıdır. 

Avrupa Komısyonu ve Parlementosu, Tek 
Avrupa Hava Sahası ınsiyatıfinin başarılı bir 
şekilde yürurlüge konu lması için 
EUROCONTROL'un katılım ve ışbirlıginın 
ôneminı vurgulamıştı r. Tek Avrupa Hava 
Sahasının gerçekleştiri lmesi, yürür luge 
konma yasaların ı n veri len yetki ve 
sınırlamalar dahı lınde EUROCONTROL 
tara fından geliştirilmesi ve adapte edilmesı 

ile mümkun olacaktır . 

EUROCONTROL 1960 yı l ı nda, a lt ı kurucu 
Avrupa Birlıgi üye ülkesi tarafından tek bir 
Hava Sahası yara tılması amacıyla 

kurulmuştur. Bu amacın günumuze kadar 
çok küçük bir kısm ı gerçekleştirilmişt ir, 

-



Hava Trafik Sendikalan 

SES projesine hemen 

her ülkede karşı 

çıkmaktadır. Bunun 

nedeni de operasyonel 

açıdan SES'in kötü bir 

fikir olarak gözükmesi 

ve özelleştirmelerden 

korkulmasıdır. 

ancak vazgeçilmez bir amaç olarak devam 
etmekted ir. 

Ulaştırma prensiplerinden bir isi olan 
··ekonomik olma .. prensibi şüphesız hava 
ulaştırması için de temel bir prensiptir. Bu 
kapsamda SES projesi, Avrupa Hava Trafik 
Yönetimi'nin etkin liği n i n geliştirilmesi için 
temel bir öğe olarak değerlend i rilmektedir. 

Son on yılda Avrupa"da hava trafiği %50'den 
fazla artmıştır. Su anda Avrupa"da yılda 
yaklaşık 8,5 milyon uçuş gerçekleştirilmekte 

ve uçuşun yoğun olduğu günlerde ise uçuş 
sayısı 28 bini bulmaktad ı r . Bu gelişmelerle 

birlikte, hava sahasının kapasitesi de 1990 
yılından bu yana %80 oran ında artı rılm ıştır. 

Netice iyi görünmesine rağmen. hava 
traf iğ indeki artış her yıl devam etmektedir . 
EUROCONTROL, günümüzdeki hava 
trafiğ inin 2020 yılında ikiye katlanacağın ı 

tahmin etmektedir . Mevcut sistemlerin 
devam etmekte olan iyileştirmelerle, 

traf ikteki bu artışı beş yıl daha 
göğüsleyebileceğ in i değerlend irmekted i r. 

Bu tarihten sonra ciddi hava trafik artışına 
cevap verebilmek için daha köklü çözümlere 
ihtiyaç vardır. Bu bağ lamda; SES insiyatifinin 
beklenen büyümeyi karşılayabilecek, birleşik 
-tek- bir sistemin temel ini atabi leceğ ine 

tam bir güven duyulmaktadır. 

Modernizasyon planlarının 
gerçekleştirilmesi ve uygulamaların 
sürdürülmesine rağmen, Avrupa hava trafiği 
emniyet li olmaya devam etmekle birlikte 
oldukça da pahalıya mal olmaktadır. 
Ülkelerin birbir iyle uyumlu olmayan çalışma 
uygulamaları ve hava trafik uçuş rota la rı 

ağlarının genelde ülke sını rlarına göre 
düzenlenmesi ve hava trafik akışına göre 
düzenlenmemesi, sistemin etkin li ğ i ni 

azaltmakta ve malıyetleri yüksel tmektedir. 

Ulaştırma prensiplerınden .. ekonomık ·· ve 
.. güvenli .. kavramlarına ulaşılabilmesi ıçın: 
hava sahasının yapılandırılmasında etkınlık 
gbzonunde bulundurulmalıdır . Hava trafık 
bölgesel sektörizasyona yarar sağ lamadığı 
taktırde, ulke sınırlarının gözardı edilmesıyle 

verımlılik mümkun olabılecektır. Bu ifadenin 
anlamı şudur: Bazı ülkelerdek ı Hava Trafık 
Merkezlen komşu ulkeler uzerındekı hava 
trafıgının de yönetımınden sorumlu 
olabilecektır. Bu durum, şu anda 
EUROCONTROL'un Maastrıcht Hava Trafık 
Merkezi'nde uygulanmaktad ı r. Bu Hava 
Trafık Merkezı; Hollanda, Belçika ve 
Almanya ' nın bazı bölgelerinin hava trafığinin 

yönetımını sağlamaktadır. Son aylarda Kuzey 
Yunanistan uzerinden İzmir ve Antalya 
ıstikametlerıne gidecek şekilde açı la n hava 
yolları da; hava yolları ağlarının trafik akışına 

uygun olmasına çok iyi bir örnek teşkil 
etmektedır. Havayolu şi rketlerinin uçuş 
yollarındaki kısalma nedeniyle; yakı t, 

overflight, uçak bakım rezervler ine 
ayırdıkları para miktarları azalacakt ı r . 

Do layı sıyla .. ekonomik .. olma prensibi 
sağlanmış o lacakt ı r . 

Avrupa"da 40"dan fazla Hava Trafik Merkezi 
mevcuttur. Sistemin etkin ve ekonomik 
olmasının sağlanması için bu sayı nın 

aza ltılması gerekecektir. Gelecekte bu 
sayını n kaç olacağına müzakereler 
sonucunda karar ver ilecektir . Hangi Hava 
Trafik Merkezleri kapatı lacak, hangileri 
hayatta kalacak ve nerelerde yeni merkezler 
kurulacak bunu zaman gösterecektir. 

Hava Trafik Sendikaları SES projesine 
hemen her ülkede karşı çıkmaktadır . Bunun 
neden ı ; operasyonel aç ıdan SES'in kötü bir 

Son zamanlarda 

görülen yumuşama ve 
politik sıcaklığa 
rağmen, Türkiye ve 

Yunanistan açısından da 
bazı problemlerin 

çözülmesi gerekeceğini 

söylemek pek yanlış 

olmayacaktır. 

~ 

fıkir olarak gozükmesi ve ozellestırmelerden 
korkulmasıdır. En azından send ıkalar ıs 

kaybı/çalışa nl arın azaltılması ve başka 
yerlerde gorevlendırmelerden 
korkmaktadır. Seçmenlerının bu korku ve 
önyargıları, yapılacak müzakerelerde 
politıkac ıları et kıleyebilece k g ibı 

gorünmektedir. 

Hava trafik kontrolorler i hava trafığıni 

sekteye uğratabılecek guce sahıp olmanın 
yanında, medyada da buyuk ölçüde etkilid ı r. 

Bu gücün bı r göstergesi olarak. yıllardır 
İ talya · da hava trafık kontrolorlerın ın sık sık 
uyguladıkları .. isi yavaslatma·· eylemlerini 
örnek vermek mümkündur. Medyada etkili 
olmaya gelince; kar amacı ağır basan özel 
cha rter si rketlerının .. emniyetten odun 
verdikleri " seklındeki haberler halkta 
uçmaya karşı korku uyandırabilmekted ir. 

Halkta yarat ılabılecek bu tür korkuların 

gerçek bilgılerin sağlanması ile azaltılması 
mümkündur. 

Ülkelerin politik ve kültürel i lişkile r i goz 
önünde bulu ndurulduğunda ise. Portekiz 
olgusu ön plana çıkmaktad ır. Portekiz' de 
hava trafik yönetimi askerler tarafından 
sağlanmaktad ı r . Büyük komsu İspanya·nın 
sorumlu luğu alabileceğ i , kendi 
merkezlerinin kapatı labi leceği, personelinin 
işsiz kalabi leceği ve kendısıne sadece 
okyanusla ılg i li sorumluluk veri leb i leceği 

kuşku ları mevcuttur . Gelecekteki 
müzakerelerde, iki veya üç Hava Trafik 
Kontrol Merkezinin İ berya yarımadası için 
sorumlu luğu paylaşması ve Hava Trafik 
Yönetiminin Portekiz' de yer alması şeklinde 

konuya çözüm bulunabilir. 

Fransa ise diğer bir vaka gibi görülmektedir. 
Aşı rı milliyetçi tutumundan taviz vermez ve 
mevcut kurumlarını koruyucu tutum 
sergilemesine rağmen , pratikte ikna 
edilemez görülmemektedir . Bunun yanında 
geniş bir bölgeye sahip olduğu için en 
azından tatmin edici sayıda merkeze sahip 
o lması ve hava trafik sın ırla rı n ın da politik 
sı n ırla rından çok büyük ölçüde değ işiklik 

göstermemesi mümkündür . 

Son zamanlarda görülen yumuşama ve 
politik sı cakl ı ğa rağmen, Türkiye ve 
Yunanistan açısından da baz ı problemlerin 
çözülmesi gerekeceğini söylemek pek yanlış 

olmayacakt ır. 

Sonuç itibariyle, gelecekteki müzakerelerde 
sergilenecek işbirliğ i ve uzlaşmacı bir tutum, 
SES"in temel amaçla rı olan; etkinlik, 
ekonomi ve emniyet isteklerini yerine 
geti recek ya pıyı kurmak aç ısından büyük 
önem arz etmektedir. 



LOGI CAL politika 

• • •• 
LOJiSTiK US OLMA 

• • 
STRATEJiLERi VE 

• • • • 
TURKIYE'NIN 
ULAŞTIRMA 

• • 
POLITIKALARI 

Son dönemde uluslararası taşımacılık ve 
lojistik sektöründe sıklıkla dile getirilen ve 
konu ile ilgilı toplantılar düzenlenen 
alanlardan bir tanesi de "Türkiye Nasıl 
Lojistik Üs Olur?" sorusudur. Başta, 
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet 
Üretenleri Dernegi (UTİKADI olmak üzere 
tüm sivil toplum örgütleri bu vizyonu taşıyan 
konferans ve paneller düzenlemektedir. 
"Lojistik üs" konusu sektörde oldugu kadar 
üniversitelerimizde akademik çevrelerde de 
yogun bir biçimde tartışılmaktadır. Yakın 
zamanda, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma 
ve Lojistik Yüksek Okulu, Lojistik Kulübü, 2. 
Lojistik Zirvesi gündem başlıgını "Türkiye'nin 
Lojıstik Üs Olmasında Eg itımin Önemi" 
olarak belirlemiş, sektör temsilcileri, 
ögretim üyeleri ve sivil toplum örgütlerinin 
de katıldıgı bır dizi sunumdan oluşan bir gün 
düzenlemiştir. Çok yararlı geçen zirve 

programından dolayı Yüksek Okul yonetimı, 
destek veren tüm tarafları ve Yuksekokul 
Lojistik Kulübü'nü tebrik ederiz. 

"Türkiye Nasıl Lojistik Üs Olur?" sorusunun 
cevabı aslında, devletin konuya bakış açısıyla 
dogrudan i lişk ili dir. Kamu yönetimi ; 
Ulaştırma Bakanlıgı, Dış Ticaret 
Müsteşarlıgı , Gümrük Müsteşarlıgı, Devlet 
Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlıgı vb. 
kurum ve kuruluşlarla konunun tam 
merkezinde bulunmaktadır. Bu nedenle 
Türkiye Ulaştırma Sektörü'nde 1950' li 
yılardan beri süregelen hakim anlayışın 
degiştirilmesi kaçınılmazdır ($ekil -1 J. 

Türkiye'nin Lojistik ve Uluslararası 
Taşımacılık Üssü olabilmesi için aşagıda yer 
alan soruların açık ve net bir şekilde di le 
getirilmesi ve tüm yönleriyle incelenmesi 
gerekmektedir. 



1950'lı yıllardan 
ıtıbaren suregelen tek 

tasıma turüne 
[Karayolul dayalı 

ulastırma polıtıkası 

201 O Türkiye 'yı loııstık us halıne 
getırme proıelerı . Tum tasıma 
turlerı arasında dergelı dagılım 

ve entegrasyona dayalı 
ulaştırma poLtıkası. 

Ulaştırma politikalarında 
dönüşüm ve yeniden 

yapılanma. 

Sekil-1 Türkiye Ulaştırma Polıtıkalarında Dômisum. 

Lojistik üs olabilme 
uzun dönemli bir 
süreçtir ve kısa, 
kestirme bir yolu 
yoktur. 
• Başta Ulaştırma Bakanlığı olmak uzere tum 

kamu kurum ve kuruluşları ulaştırma polıtıka 
/eylem planlarında donuşumu, yenıden 
yapılanmayı istıyor ve desteklıyor mu ? 

• Taşıma turlerı arasında dengelı dağılım ve 
taşıma turlerının bırbırlerıyle entegrasyonu 
(kombıne taşımacılık) konusunda hangı 
çalışmalar yurutı.ilmektedır? 

• Mevcut yasa ve dı.izenlemeler "ticaretin 
hızlandırılması, standartlaştırması ve 
basitleştırılmesı" amacına yonelık mıdir? 

• Avrupa Bıdığı (AB) ıle taşımacılık ve loııstik 
konularındakı mevzuat-uyum sorunları nasıl 
aşılacaktır? Harmonızasyon çalışmaları 

nelerdır? 

• Turk ye bt.:undugu coğrafyayı tıcaret ve loııstık 
oakır"'ldan strateı k olarak kullanabılme nıyet 
ve Kab tıyetınde mıdır? 

• 59 Donem Hukumette yer alan Adalet ve 
Kalk rıma Par tısı. Uluslararası Taşımacılık ve 
Loııstık korıusundakı dunya goruşu ve 
uygulamaları ıçınde donusum ve yeniden 
yapılandı rma proıelerı nelerdır? Bu proıeler 
· loııstık us vızyonu"yla ortuşmekte mıdır? 

• 59 Donemde TBMM'de bulunan ana muhalefet 
partısı olan Cumhurıyet Halk Partısı ve dığer 
partılerın Uluslararası 1asımacılık ve Loııstık 
konusuna bakıs açısı ve değerlendırmelerı 
nelerdır? 

• Reel Sekter, uluslararas taşımacılık ve loııstık
sektorunun ve yarattığı katma değer 
hızmetlerının kendısı ıçın bır rekabet avantaıı 
getıreceğıne ınanıyor mu ? 

• Cevremızde gerçekleşen uluslararası 
taşımacılık proıelerınde ve uluslararası 
orgutlerdekı rolumuz nedır? 

• Ulaştı rma alanında uygulanabilır bır 
ozelleştırme programı var mı ? Varsa hangı 
aşamada bulunmaktadır? 

• Karayolu agırlıklı tas macılık anlayıs rdan 
memnun, yerlesıı< lobı erın d renme gucu 
k rılabılecek mıdır? 

• Cevre dostu tas macılık anlayışının 
yaygınlaşması saglanabılecek mıdır? 

Ulkemızde, Loııstık Us vızyonuna ılıskın plan 
ve proıelerının saglıklı bır bıçımde hayata 
geçırılmesı ıçın Ulaştırma Bakanlıgı basta 
olmak uzere tum kamu bırımlerının ortak 
bır payda da buluşması elzemdır 

Yasal ve teknık duzenlemelerden altyapı 
çalışmalarına kadar tum çalışmalarda 
anahtar rot. dış tıcaret. uluslararası 
taşımacılık faalıyet ve ıslemterınde 
basıtlestırme, harmonızasyon ve 
standartlaştırma nın sağlanmasıdır Bu 
perspektıfı taşıyan çalısmaların hazırlanması 
ve uygulamaya geçırılmesınde. 
komşularım ız, botge ulkeler ve dunyadan 
en ıyı ornekler, modeller seçılmeL ve analız 
edı lmelıdı r 

Yukarıdakı değerlendırmelerden de 
anlaşılacağı uzere konu çok boyutludur 
Hemen her seyi bır çırpıda sağlamak 
mümkun değıldır Loııstık us olabılme uzun 
dcinemlı bır sureçtır ve kısa. kestırme bır 
yol yoktur. Turkıye·n ın bolgesınde lıder ve 
otomotiv, tekstı l . turızm vb. tLim sahalarda 
rekabet avantaıı yuksek her yomiyle bır 
cazı be merkezı halıne gelebılmesı 

"uluslararası taşımacılık ve loııs tık 

sektorunden geçmektedır 

Konuyla ılgıl ı akademısyen olarak bızlere 
de bır çok sorumluluk dusmektedır. 'Lo]lstık 
Us Olma Strateıılerı ve Turkıye'nın Ulaştırma 
Polıtıkaları" baslıklı kıtap çalışmasını 

tamamlanmış olup son duzeltmelerını 
yaparak tum ılgılı tarafların dıkkatıne kısa 
zamanda sunacağımı da ayrıca belırtmek 
ısterım. 



LOGI CAL kitap 

• • 
LOJISTI 
ULUSLA 
TASIMAC 

•• • • 
TiMi ve 
1 

• • • • • 
YONETIMI KITAPLARI 
Lojıstık ve taşımacılık konusu ulkemızde 
son bırkaç yıldır bır bilım dalı olarak saygın 
bir şekilde yerini almaya başlamış, İstanbul 
Ünıversitesi Ulaştırma ve Loıistik Yüksek 
Okulu'yla başlayan üniversite seviyesindeki 
bcilümler diğer okullarda da açılmaya 
başlanmıştır. Yeni bölümlerin kurulması, 
loıistik ve taşımacılı k bölümlerıne olan ilginin 
gelecekte çok daha fazla gelişeceğinı 
gostermektedir. 

Ancak her yeni başlangıçta olduğu gıbi ne 
yazık ki ülkemiz lojistık ve taşımacılık 
eğitiminde de yeterli eğitmen ve eğitim 
materyali sıkıntısı ortaya çıkmıştır. Eğitmen 

ihtiyacının giderilmesınde sektör 
yöneticılerinden yardım alınmış, ancak 
eğitim materyali konusunda bu sıkıntı uzun 
bir süre devam etmiştir. 

Eğ ı t ı m materyali olarak Lojistı k ve 
Uluslararası Taşımacılık Ycinetimi kitapları 

bir bakıma bu i htiyacın giderilmesine yönelik 
olarak hazı rlanmıştır. Bu konudaki ihtiyacın 
yalnız üniversitelerde değil aynı zamanda 
sektörde de olduğu , kitapların hazırlanma 

aşamasında an laşılmıştır. 

Sektörü temsil eden önemli bir kuruluş olan 
UTİ KAD yönetiminin söz konusu k ita pların 
ortaya çıkmasında ka tkısı çok büyüktür. 
Özellıkle ısim vermem gerekirse, UTIKAO 

Yönetim Kurulu Başkan ı Sn. Ayşe Nur Esin 
ıle Eğitim Komitesi Başkanı Sn. Selma 
Akdoğan·ın inanç ve istekleri, bu kitapların 
oluşmasında bnemli bir etmendir. 

Benim bu projede liderlik yapmam ise Dünya 
Bankası ' nın desteklediği, Türkiye' de Koç 
Üniversitesi' nın koordinatorlüğünde 
gerçekleştirilen ve proje yöneticisı olarak 
gbrev ald ı ğım sekiz ülkeyi kapsayan "Güney 
Doğu Avrupa'da Ticaret ve Taşımacılığın 
Geliştirilmesi Projesi" dir [TIFSE]. TIFSE'nin 
başarılı olması , yolla rım ı zın UTIKAD'la 
kesişmesiyle sonuçlanm ı ştır. 

Bana göre bu kitapları diğer ki taplardan 
ayıran temel fark, tüm ver iler in lojistik ve 
taşımac ı l ı k ana iş süreçleriyle örtüşen bir 
şekilde gelişt irilmesidır. Bu amaçla, teorik 
çalışma la rın yanında sektcirde önder 
durumdaki 30'dan fazla firmayla birebir saha 
çalışma ları yapılarak deniz, hava, kara, 
demiryolu ve kombine taşımacı lık ile loj istik 
sureçlerde en ıyi sektör uygu lamaları 

belirlenmiş, ayrıca sektcir üst düzey yönetimi 
ve kili t persone lıyle workshop çalışmaları 
gerçekleştiri lmiş, sektörün beklentilerinin 
ortaya ç ı ka rılması sağlanmıştır. 

Calı şma la rı n her aşamasında UTİ KAD 
yönetimine rapor verilerek çalı şmaların 

geldiği seviye, yaptıklarım ız ve 
yapacak larımız konusunda teyit alınmıştı r. 
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Or. Metın Cancı 

Kıtapların temel amacı. loııstık ve taşımacılık 
genel terim ve ıfadelerinde ortak dılı 
konuşmak olarak duşunulmuştur. Ortaya 
çıkan eserle ılgılı yorumlar ıyı-kotu ayrımı 
yapılmaksızın her ortamda sorulmus. 
okuyuculardan şımdıye kadar almıs 
olduğumuz b ılg ı ler doğrultusunda kıtapların 

hedeflerine ulaşmakta olduğu 
memnuniyetle anlaşılmıştır. 

Bu kitaplar bence loı ıstık ve uluslararası 
taşımacılık konularında bır başlangıç teşkıl 

etmektedır. Loııst ık ve taşımacılık 
bolümlerinın arzu ettiğımız ıdeal konuma 
kısa sürede ulasabılmesınde ılk mezunlarını 

kısa süre içinde verecek olan sızlere buyuk 
sorumluluk düşmektedır. 

Hem teor ik hem de pratik olarak sektore 
yön verecek bilgi bırikimi ni sağlayacak 

ortamın oluşturulabilmesi ıçin en kestırme 
yol olan lojıstık ve taşımacı lık bölümlerinın 
kendi mezunlarının ün iversıtede kalıp, 

akademik hayatta lojistik ve taşımacılık 

konusunda uzmanlaşmalarının 
sağ lanmasıyla kısa donemde eğitım 
materyalleri ihtiyacı biraz da olsa 
karş ılanabilecek ve akademik seviyenin 
gelişmiş batı ülkelerindeki seviyelere 
ulaşab ilmesıne en büyük kaynak teşkil 
edecektir. 



LOGI CAL derneklerden 

• 

Mustafa Alkan 
Utıkad Koordınasyon Mudur 

UTIKAD'DAN 10.000 
• • • 

MADDELiK LOJiSTiK . . . . - .. 
SOZLUGU 

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet 
Üretenlerı Derneği, sektörümüzün eğitim 
kitaplarına bir yenisinı daha ekliyor. Mustafa 
Alkan ve Murat Erdal tarafından Ocak 2004 
tarıhınde başlatılan Uluslararası Taşımacılık 

ve Lojistık Sözlüğü baskıya hazır hale 
getirildi. Temmuz ayında basılması 
planlanan sözlük 10.000 maddeden oluşuyor. 

Sektörümüzün önemli bir ihtiyacını 
karşılamaya yönelik, gerek operasyon 
gerekse yönetsel bazda çalışa nların her 
turlü bılgi gereksinimini karşımaya amacıyla 
kapsamı olabildiğince geniş tutulan sözlük; 

1. Karayolu isletme, araç ve ekipman türleri, 
tekn ik unsurlar, ulusal ve uluslararası 

örgütle r, kullanılan evraklar. 

2. Oenizyolu işletme, araç ve ekipman 
türleri, teknik unsurlar, ulusal ve 
uluslararası örgütler, kullanılan evraklar. 

3. Havayolu isletme, araç ve ekipman türleri, 
teknik unsurlar, ulusal ve uluslararası 
örgütler, kullanılan evraklar, havaalanları 

ve hava taşıyıcıları kodları. 

4. Demiryolu i ş letme, araç ve ekipman 
türleri, teknik unsurlar. ulusal ve 
uluslararası örgütler, kullanılan evraklar. 

5. Ulusla rarası teslim ve ödeme şekille ri 

(INCOTERMS ve Terms of Payment]. 

6. Dış tıcaret terimleri . 

7. Genel ekonomi terimleri, uluslararası 

projeler. 

8. Genel isletme terimleri, yönetim 
organizasyonu, pazarlama, üretim, 
muhasebe-finans, insan kaynakları. 

9. Lojistik terimleri. 

1 O. Sigorta. 

11. Gümrük terimleri, evrakları ve 
ulusla rarası örgütleri. 

12. ISO ülke ve para birimleri kodları . 

13. Birleşmiş Milletler ve AB'nin organları 
(ınternet adresleri ile birlikte). 

14. FIATA üyesi Freight Forwarder 
Dernekleri ve web adresleri . 

15. Taşımacılık ve lojistikte sıkça kullanılan 
kısaltmalar. 

16. Depo ve dağıtım isletme terimlerı , 

ekipmanları. 

17. Bilgi ve iletişim teknolojileri terimleri. 
Bilgisayar, İnternet, e-lojistik. 

18. Genel coğrafya 

19. Genel hukuk ve uluslararası sözleşme 
terimlerinden oluşmaktadır. 

Kulan ınım rahatlığı yaratan modern bir 
tasa rıma sahip olacak olan sözlük ciltli ve 
lüks baskıyla sektöre sunulacak. Bir esi 
bulunmayan esere sponsor olarak katkı 
vermek isteyen kisi ve kurumlar 
0212 599 84 84 numaralı telefondan bilgi 
alabilir. 



LOGI CAL insan kaynaklar1 

• • 
LOJiSTiKTE 

• 
1~ARIYER 
Hepımı;: yaşadık bunu. her yeni mezun 
ol cak kışının en buyuk kaygısı iş bulmaktır. 

Son sınıftayken tum sohbet konularımız 
rnezunıvet sonrası yapılacak şeylerle ılgiliyd i , 

Je ecek kaygısını yoğun olarak hıssetmeye 
baştad.ğımız en krıtik donemdir, acaba nasıl 

bir haya• beklıyor bızı ... 

Erkekler içın karar verılmesi gereken bir 
konu aaha vardır, askerlik. Acaba önce 
askere mı gıtsem. askerlikten kurtulmak 
ıç n yüksek lisans mı yapsam, askerliğimi 
yapmadan beni i şe alırlar mı. .. düşünceleri 
kafaları meşgul eder. 

Mezunıyet stresi, bizi meşgul eden sorular, 
hepsi bir yana. kisi öncelikle ne yapmak 
istediğine karar vermeli, kendini tanımalı, 
yapabilecekler ini, yetkinliklerini gözden 
geçirmeli, hangi alanda uzmanlaşmak 
istediğine karar vermeli ve is hayatı ile ilgili 
gerçekçi bilgiler edinmelidir. Özel sektörde 
çal ışan kişilerle görüşüp, onların 

tecrübelerinden yararlanmalı, lnternet 
ortamında araştırmalar yapmalı , ücretsiz 
bile olsa ilgi duyduğu alanda staj yaparak 
tecrübe kazanmalı, güçlü ve zayıf alanlarının 
farkına varmalıdır. Okul bitse de öğrenme 
ömür boyu devam edeceği için iyi leştirmeye 
açık alanların geliştiri lmesi öncelikle ele 
alınmalıdır. 

Günümüzde yeni mezunların iş bulması çok 
kolay değil. Lojistik sektörüne baktığ ınızd a 
ise, tecrübeli eleman sıkıntısı olması 
sebebiyle, bu okuldan mezun olan k i şi ler 
için bir avantaj söz konusu. Bir de kişi yaz 
aylarında sektörde staj yapmışsa , yabancı 
dilini geliştirmiş ve lojistik sektöründe 
çalışmaya istekliyse mezuniyet stresi 
yaşamasına hiç gerek yok. Mezun olacak 
erkek arkadaşlara da tavsiyem , bir an önce 
askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeleri 

ve ondan sonra hayata atı lma larıd ı r . 

İş hayatına atılırken dikkat edilmesi gereken 
en önemli şeyin ücret olmadığı, bu alışverişte 
kazanımların bütünsel olarak düşünülmesi 
gerektiğini de hatırlatmak isterim. Yeni işe 
karar veri lirken dikkate alınması gereken 
en önemli konular; doğru isi seçme ve işe 
başlanacak şirketteki eğitim ve kariyer 
imkanları olduğunu düşünüyorum. Bu 
öncelikleri düşünürken iş hayatında kısa 
süreli değil, uzun süreli başarı peşinde 
olmanız gerektiğ i ni unutmamalısın ız. 

Sevdiğiniz, zevk alacağ ı nız, kişiliğinize uygun 
işi seçmeniz hayattan daha büyük zevk 
almanız ı sağlayacaktır . 

Kim yaptığı işten heyecan duymak ve onu 
severek yapmak, gururla anlatmak istemez 
ki . 

Sonuçta , 21. yüzyılın sektöründen, h ız l ı 

gelişip büyüyen bir sektörden, Türkiye'nin 
lojistik üs olmasından bahsediyoruz. Diğer 
taraftan da bu sektör, aile şirketlerinin 
çoğunlukta olduğu, kaliteli hizmet vermenin 
yaygın olmadığ ı , rekabetin fiyat odaklı olduğu 
ve yetişmiş eleman açığının çok o lduğu bir 
sektör. Bu sektörün konusunda eğitim li 
ki şi lere çok iht iyacı var, vizyon sahibi, 
hedefleri olan, planlama ve organizasyon 
beceri si olan, pratik zekaya sahip yeni 
mezunların şans ı çok. Afrika' da ayakka bı 

kullanmayan halk için iki farklı sat ışcının 

yaptığı yorum gibi; "siz buraya ayakkabı 
satamayız diye değil, herkese ayakkabı 
satabili riz, ne büyük potansiyel var" diye 
bakın, geleceğinizi bu sektörde arayı n . 

Kurumsallaşma çalışmalarından , 

Türkiye'nin konumu itibariyle avantajlı olup 
da kullanmadığı potansiyele kadar. 
demiryolu taşımac ılığının geliştirilmesinden, 

Emel Gelincik 
Balnak Lojistik Grup 

Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Müdürü 

sektörün hukuki a ltyapısına kadar, sektörde 
etik değerler i n oturtulmasından, işi tüm 
yönleriyle bi len müşteri danışmanı olmaya 
kadar gelişti rilecek o kadar çok iş var ki; 
ama bu sektör loj istik son günlerin modası 
olduğu için deği l, hizmet sektöründe 
çalışmayı isteyen, zorluklarla başa çıkmayı 
beceren, strese dayanıkl ı , problem çözmeyi 
seven, iyi analiz edebilen . ekip ça lışmasını 

seven kişilerin . tam benim işim diyenler 
için tercih edilecek bi r sektördür, bunu 
unutmayal ım . 

Hepinize i ş hayatında bol şans ve başarılar 
dilerim. 



Sizin için 'daha büyük' hacim, 
anneniz için 'daha büyük' mutluluk. 

KSU 49630NE. Bosch'un yeni nesıl No·Frost soğutucularının bir temsilcisi. 

Daha hızlı soğutuyor, daha az enerji harcıyor, antıbakteriyel ve 483 lı tre brüt 

iç hacmı, 70 cm. enıyle sınıfının en büyüğü. Anneler çocuklarına daha 

çok yemek bırakabilsın dıye ... 

BOSCH ~t- lllı+, A 
t.M f,1,fllii ·il j W wwwbotcheıı'etlonc.om BOSCH 



LOGI CAL 'sohbet 

• 
NURETTiN 
HOROZ' LA 

• • 
LOJiSTiK VE - . . .. . 
EGITIM UZERINE 

• 
BiR SOHBET 

Fatih Bahat 

Ahmet Erdoğan 

Aynur Acer 

Serkan Özdemir 

Yasemin Taluy 

Horoz· un özgeçmişin i kısaca anlatır mısınız? 

Ne zaman, kim tara f ından kuruldu? 

Horoz 1942" de Mehmet Emin Horoz 
tarafından Gaziantep'te kuruldu.Bugüne 
kadar 3. nesil devreye girdi ortalama 62 
yıllık bir maz ıs ı var . TLirkiye"nin en eski 
taşımacı lık şirketlerinden birisi. İlk zamanlar 
daha çok yurt içinde karayolu ve demiryolu 
taşımac ıl ı ğı yapmış daha sonra 70'li yıllarda 
uluslararası taşımacılığa başlamıştır. 

Lojistiği ilk kullanan şirket olduğunuz 
söyleniyor? 

Lojistiği de ilk biz kurduk, ondan sonra bizde 
bilirsiniz bir sektör 20 sene, 30 sene 
unutulur, kimse girmez ama bi risi girdiği 

- ;: 

zaman üç ay içinde herkes girer. Onun gibi 
oldu bizim i şimiz de, biz lojistik ismiyle şirketi 
kurduktan sonra 1- 2 yıl için de 300, 500 tane 
şirket kuruldu ve herkes loj istik ismini 
kulland ı. 

Uluslar arası ortakların ı z var mı? Kaç ülkede 
hizmet veriyorsunuz? 

Merkezi Fransa"da olan SOV ş i rketi ile 
o rtaklığım ız var bu sayede dünyadaki tüm 
ülkelere worldwide hizmet verebi liyoruz. 
Dünyada 550 noktada hareket kabiliyetimiz 
var. Türkiye"de 265 civarında yerel ofisimiz, 
16 bölge müdürlüğümüz ve kargo 
taşımacılığımızı yürüten 21 aktarma merkezi 
bulunan bir sistemimiz var. Bu sayede 



Kanunların öngördüğü 
şeyleri şu anda yapma 
aşamasında değiliz, 

çünkü kanunlar 
çıkmadan biz zaten 
bunlan yapmıştık. 

muşterılerımızın tum ıhtıyaçlarını ve 
talepler n karşılıyoruz 

Tabıı kı var. yerımızde hıçbı r zaman 
dL:rmamamız gerek r Her zaman 
proıelerımız olacak Spes•fık olarak once 
ulkemız n etrafında olan ı..ilkelerde HOROZ 
olarak devreye gırıyoruz. Bunun ılk adımın ı 

Rusya da attık. Planımızın ıçınde Irak var 
Irak ve Rusya'da bu yıl şırketlerımızi 
-.r1rağız. faalıyetlerımızı artıracağız . Zaten 

faa liyetlerimız var. Oralarda yerlesık firma 
haline geleceğiz . Bunun yanında ülkeleri ve 
özellikle AB'ye giren ülkeleri kapsayan 
senede 3 ülkeye ve askeri 2 ülkeye 
yerleşmek gibi bir hedefimiz var. 

Ortak olarak mı d iğer ülkelere 
yerleşeceksiniz? 

Herkesin kendi ülkesinde kendi vatandaşı 
ile ortak olmak istiyoruz. 

lrak'a karsı çalışmalarımız şu anda sürüyor 
sevkiyatlarımız var, fuarları takip ediyoruz, 
ofisler açıyoruz . 

Turkıye deki lojistık pazarı bliyükluğü 
hakkında 25 milyar dolar cıvarında oldugu 
soyleniyor ,bunun ne kadarı kullanılıyor? 

Gerçek bır ıstalıstık olduguna ınanmıyorum. 

ıstatıst ıkı verı yok. Benım kanaatımce böyle 
bır araştırma yok. 25 de denilıyor ,5 de 
denilıyor ama tespı t edılmış bır rakam 
gorulmuyor. Ancak gciruluyor kı herkes 
yaptığı ı şı daha ıyı yapmak ,modern yapmak 
teknoloıı ağırlık l ı yapmak ıçın çalışıyor. Bizde 
de teknoloııye ayak uydurmak esas 
alınmıştır.Bu da müşterılerimıze yeni b ı r 

anlayış getırıyor. lh t iyac ı olan firma tek bir 
fırmayla ışını yapmış oluyor. Türkıye'de 
taşımacılık sektorünun 90' lı yıllardan bu 
yana hızla gelışmesin i neye bağ lıyorsunuz? 

Turkiye nüfus olarak gelişiyor. Dünya 

globalleştikçe bır malın b ır yerden bır yere 
gitmesı hızland ı. Sız çocukken kend ı 

urettığımiz bizde kalıyordu Çin'in ürett i ğ i 

Çın· de kalıyordu . S imd ı ise Cin' in malı 

Amerıka 'da Türkıye 'de, Türk.ün malı tı..im 

dunyada. Ben 40-45 yasına kadar yurt d ı şı nı 

görmemiştim ondan sonra gördüm. Ama 

ben im 5 yaşındaki torunum tüm dünyayı 

gördü. Aradaki farka bakın . Artı k dünya 
küçuldü, ulaşım kolaylaştı ticaretin sı nırı 
kalmad ı insanlar belki önümüzdeki 

çağlarda , insan bi rliğ i para birliğ i olacak, 
dil b i rliği olacak sınırlar kalkacak, herkes 
isted iği yerde yaşayacak. Yani dünyalı 
olacağız Avrupalı veya Asyalı ,Türkiyeli değil 
dünyalı olacağız tek sınır dünya olacak. 

Yeni çıkan yasa hakkından ne 
düşünüyorsunuz.sizi nasıl etkiledi? 

Yeni çıkan yasa.Horoz loıistiği eskı bir fırma 
olduğu için etkilemedi .Yani bu daha çok 
yeni kurulan veya bazı eksiklikleri olan 
firmalar için. Horoz'un böyle eksiklikleri 

olmadığ ından bızi fazla etkılemed ı. 

Kanun ların öngordüğı..i şeyleri şu anda 
yapma aşamasında değı li z çünku kanunlar 
çıkmadan bız zaten bunları yapmışt ı k . 

Horoz Lojisti ğin personele verdiği eğitim 
var mı? 

Var fakat yeterli değıl, bunun çok yüksek 
ma lıyetleri var. Bız sektor yen ı açıld ığında 

lngilizce i çın Ohio'ya yönet ic ı a rkadaş la rı 

gönderdık ve her bıri 10- 15 bin dolar para 
harcad ı, 1-2 hafta gıdıp geldiler. Burada böyle 
bır imkanımız yoktu, o yuzden dışarıdan bılgi 

tra nsferı yapıyorduk. iste bu nedenlerle bu 
i ş i n eğıtım kısmı gündeme geld iğinde sektör 
içi eğ itimin yetersiz kaldığ ın ı gördük.Ülke 
adına işte si zın de öğ rencisi olduğunuz 

okulun kurulmasına ön ayak olduk, simdi 
de ortaöğretim kurumları için adım attı k . 

Böylece yetişm iş insan alıyorsunuz ve 
sadece firmanıza adapte ediyorsunuz. Fakat 
bunun bir loı ıst i k alt yapıs ı olması laz ım . 

Bugune kadar bizim böyle bir ımkanımız 

yoktu. işe aldığ ım ız kisiler ya iktisat ya 
i ş letme mezunu ya da lise mezunuydu. 

Lojistikle ilgili bir bilgisi olmad ığından okulu 
kendi içinde açmış gibi tek tek her şeyi 

anlatman ız gerekiyor. Böyle, sektörde 
bınlerce kişiye eğitim vermenin maliyeti çok 
yüksek. İşte gerek orta gerek yüksek 
öğretimde ülkemizde yetişmiş insan gücünü 
artırırsak, bunlar sadece şirkete girenlerin 
temeli olur. Yani bir binanın yapım seklinde 

Taşımacılık ta, 
doktorluk, hakimlik 
gibi bir meslektir, 
öğrenilmesi ve 
okutulması gerekir. 



-Lojistik Lisesi 'ni 
bitiren ögrenciler, 
kendi bilgisi ve 
görgüsü ile daha farklı 
bir seviyede çalışacak, 
diger lise mezunlanna 
göre de bizim için 
öncelikli olacaklar. 

her yerde aynı betonu kullanırsın da bazı 

yerde betonu 2 cm fazla bazı yerde 2 cm 
azdır.Ama netıcede yapım şeklı 

degışmez.Yanı sız şımdı bu ı şın eğıtımını 
aldınız Uç beş kelıme eksik veya tam 
Sırketimıze ozgu bazı şeylerı kısa zamanda 
anlar ve adapte olursunuz Ama hıç bı r şey 

bılmıyorsanız ılkokula yenı başlamış gıb ı 

baştan oğrenmek zorunda kalı rsın ı z 

Nasıl kı doktor,hakım olunuyorsa bu da bır 

meslektır; bunun da oğrenılmesı okutulması 
gerekiyor: Sız de bundan sonra bu iş ı n 
eğitimıni almış, gorgülu bılgılı ınsan lar 

olarak gelip bızim yerımıze ınşallah 

oturacaksınız. 

Bildiginiz gibi bu yıl okulumuz ilk 
mezunlarını veriyor, bu arkadaşlara bır 

tavsiyeniz var mı. önerileriniz nelerdir? 

Genel olarak öğrencılerın okuldaki 
başarı larını ayn ı zamanda şırket ıçınde de 
gostermelerıni ist iyoruz. Genel olarak 
dürust, çalışkan olacak ve ortama ayak 
uyduracak. Bunları insan kendine hedef 
edinırse her zaman başarılı olur. Ben 
durüstum çalışkanım dıye de herkese kafa 
tutmamalı, kendinizde bu hakk ı 
gormemelısiniz. Nereye gıdersenız gidın 

uyum ıçinde olacaksınız. Mesela ailede, 
annenıze babanıza uymazsanız o ailenin tadı 
olur mu? Onlar sana uyacak sen onlara 
uyacaksın ki ailenın ahengi olsun. 
l şyerlerinin ahengı de insanların birbırine 
uyumu ile olur. Çalışacaksınız ve dürüst 
olacaksınız iki temel şey bu. 

Bu okuldan mezun olacak arkadaşları 
şi rketinizde istihdam etmek istiyor 
musunuz? 

l stıhdam etmek istiyoruz. Halil ve ilhan 
Bey'le de görüştük, maksımum sevıyede 
insan almak istıyoruz. Artık bunların içinden 
bir eleme yapacağız. Başarılı arkadaşların 

hepsını almak ıstıyoruz .Yeter kı başarılı 

olsunlar ıyı nıyetlı olsunlar. Bızım hem kend ı 

ş ı rketimızın hem de sektorun boyle 
ınsanlara ı htıyac ı var Ama şimd ı bu ışler 
sız yokken sankı yapılmıyor mu? Yapı l ıyor 

ama bız artık ıstıyoruz kı bu işın kıtabını 

okuyanlar bu ışi yapsınlar. İşte bu yıl boyle 
bı r şey yapacağ ı z . 

Lojıstık lısesıni kurarken amacınız neydi, 
yani yüksekokul var bir de lise olacak 
aradaki fark ne olacak? 

Ara eleman olarak çalışacak, mesela herkes 
ünıversite mezunu olursa ara işlerı kım 
yapacak. Bu lıseden mezun olanlar ek 
puanlarıyla loııst ı k yuksekokuluna 
geçebıleceklerı g ıbı geçemeyenler de ara 
eleman olarak ça lışacak. Tabı kı bununla 
şırkete gırerken once l ık lerı olacak. Kendı 
lıse bı lg ısı ve gorgüsu ile gelecek daha farklı 

bır sevıyede ça lışacak. Bır ınsan vardır 
bılgısayarı ıyı kullanarak ı yı çalışır ama bır 
çuva lın ustu ne bır etıket yapıştırmakta bir 
ıştır, yanı o ış de yapı lmazsa ortada kalır. 

B ı r şirketın ayakta durması ıçın her turlu 
elemana şoforden, forklıftçıye kadar ihtiyaç 
var. 

Bu okulun temeller i ne zaman at'lacak ? 

Okulun temeli Hazıran başında atılacak. 
Avc ılar' da olacak yerı . Yerı Millı Eğıtım 

Bakanlığ ı ve valilikle yapılan protokolde 
belirlendi, tahsıs edildi. B ız şımdı proıe 
hazırlıkları içindeyiz. 2006/2007 yılında 
eğ it im öğretıme başlayacak . 



LOGI CAL sohbet 

TURK.YE DE BiR iLK DAHA 

MEHMET EMİN HOROZ 
• • 

ANADOLU LOJiSTiK 
• • 

MESLEK LiSESi 

Loııstık fı rmaları günumuzun onemli 
kuruluşları arasında yerlerin ı almışlardır. 

Loııst i k Lısesı·nden mezun olacak olan 
gençlerimiz de bu önemlı kuruluşlarda 
önemlı gorevler üslenmış elemanlar olarak 
yerlerı ni alacaklardır. 

Turkıye'de 1980'lerde başlatılan dışa açılma 
polıtıkaları sonucunda Türkıye ekon?misinde 
önemli gelişmeler gorüldu. Sanayıde, 
ihracatta ve ithalatta patlama sayılabilecek 
büyümeler kaydedildi. Bu gelışmel~r. doğal 
olarak lojistik sahasında da kendısını 
gösterdi 

Türk şırketleri Dünya pazarlarına açılmaya 
başlayınca kendılerıni , dığer ulkelerın 
şi rketleriyle kıyasıya bir rekabet arenasında 
buldular Tutunabılmek ve ayakta kalabilmek 
için de yeni yapılanmalara yöneldıler.Bu 
noktada lojı stiğin ônemı daha belirgın olarak 

kendini göstermeye başladı. 

Sırketler, tedarık zi ncirı ıçerısinde mi.ıteala 

edılen tedarik, depolama, paketleme, 
taşıma, stoklama ve dağıtım gıbi ikincil 
faalıyetlerini diğer firmalara yaptırarak 
malıyeti düşürüp hizmet akışını hızlandırmak 
ve ana faalıyet konularına daha fazla 
odaklanmak yoluna gıttiler. 

Bu gelişmeler lojıstik fırmalarına talebı 

büyuk oranda arttırdı. Esasen o yı llarda. 

bugünkü anlamda teşkılatlanmış bir lojıstik 
firması da mevcut değıldı. 

Türkiye'de bu ıhtiyacı ılk fark eden ve lojıstik 
kavramını ilk uygulamaya koyan Horoz 
Naklıyat oldu. Horoz Loııstiğı kurarak talep 
eden şirketlere tam anlamıyla lojistik hızmetı 
vermeye başladı. Bu ornek dığer nakliyat 
firmalarını da harekete geçirdı. Onlar da 

Horev Mudi.ıru 



Horoz grubu, lojistik 

kavramının Türkiye'de 

gelişmesine öncülük 

ettigi gibi, egitim 

sahasındaki bu 

boşlugun doldurulması 

hususunda da bir ilke 
imza attı. 

loııstık kavramı ıçerısınde tesk ılatlanarak 

hizmet vermeye başladı la r. 

Bu aşamada loııstı k fırmala rı . loıı st ık 
kavramı ıçerıs ı nde ya pı la n faal ı yetlerı 

oğrenmış,yabancı d ıl b ı len. bılg isayar 

kullanan eğ ıtılmıs elemanlara ıhtiyaç 
duymaya başlad ılar. Loııstık fırmaları çoğalıp 

buyudukçe loııstık eğ ıtım ı a lm ış eleman 
ıhtıyacı da o nıspette arttı. 

Horoz grubu, loııst ık kavramının Turkıye'de 

gelısmesıne onculuk ett ığ ı gıbı , eğ ı tım 
sahasında k ı bu boşluğun doldurulması 

hususunda da öncülük yapmaya karar verdı. 
Horoz Holdı ng 'i n Başkanı Mehmet Nurettin 
Horoz'un gayretlerıyle, eğıt ıme katkı 

sağlamak amacıyla kurulmuş olan Mehmet 
Emin Horoz Eğıt im Vakfı 'nın [HOREV] 
faa li yetı olarak, lojıstık sektôrünün ihtiyaç 
duyduğu eğıtımlı ara elemanların 
yetisti r ilmesı amacıyla Mehmet Emin Horoz 
Anadolu Lojıstik Meslek Lısesi'nin 

kurulmasını kararlaştırdı. 

Horev'in bu kararı Milli Eğitim yetkililerince 
de çok olumlu bulundu. Milli Eğitım 

Bakanlığı Mustesarı Necat BiRİNCi. lstanbul 
Mı ll i Eğ ıtım Muduru Omer BALiBEY ve 
inşaat Sube Muduru Kahraman DEMiREL 
tarafından sahıp çıkıldı ve hararetle 
desteklendı. Derhal arsa tahsısı yapı ldı 

Protokol hazırla nıp ımzaya hazır hale 
g e t ırı ld ı. 

i nşaat protokolu 17 Mart 2004 tarıhınd e 
Başbaka n Recep Tayyıp ERDOGAN. M ı llı 
Eğıtım Bakanı Huseyın ÇELiK. İ stanbu l Yalısı 
Muammer GULER ve Horev Başkanı 
Mehmet Nu rettın HOROZ tarafından 

ımzalanarak resmen okul yapma faalıyetleri 
ba şlatıldı. İsler ın p lanlı b ı r sekılde 
yurutülmesı ıçın Ulaştırma ve Lojistik Y.O. 
Mudur yardımcısı Dr.llhan AKTA$. Avcılar 
ilçe Mı l lı Eğıtım Muduru Yı lmaz ÖZDEMIR. 
Horev Muduru Halıl KÖSE ve Muhasebe 
dırektöru Cengiz AT ABAY' dan meydana 
gelen bır komısyon oluşturuldu. 

2004 Mayıs ayın ın sonuna doğru okulun 
temeli atılacak. 2006 yıl ı nın temmuz ayında 
da çevre duzenlemesı dahil her türlü yapım 
isleri tamamlanmış ola rak il Milli Eğitim 
Müdürluğu 'ne teslim edilecek. 2006-2007 
öğretim yılında okul fi ilen eğıtim oğretim 
faaliyetler ine başlamış o lacaktır. 

Okul yerı olarak Mi l lı Eğitım Müdürlüğü 

tarafından önerilen dört arsanın içinden 
Avcılar ilçesi Parseller Mevkiindeki arsa 
tercıh edılmistır.Bu arsa E 5 Karayoluna 300 
metre mesafededir.Önemli lojist ı k 
firmalarına ,limana ve İsta nbul Üniversıtesı 
Ulaştırma ve Lojistik Y.O.na oldukça yakındır. 
Bu yakınlıklar okul için ciddi sayı labilecek 

bır avantaj sayılmalıdır. 

Lojistik Lisesi Türkiye' de daha önceden 
örneğ i bulunmayan bir meslek lisesi 
turüdur. Dolayısıyla uygulanabilecek bir 
müfredat programı da mevcut değ ildi r. M ıll ı 

Eğitim Bakanlığı;ilgili üniversıte ve lojıstık 

kuruluşlarıyla ıstışare ederek mufredat 
program ı nı oluşturmaya çal ışmaktad ı r. 

Sektorun iht ıyaç duyduğu konular. uygun 
dersler bünyesınde toplanarak 
detayland ırılarak ve okul açı lma aşaması na 

ge lındığ ı nde müfredat programı ve ı htiyaç 
duyulacak araç gereçler de bakan l ık 

taraf ı ndan hazır hale getir ılm is olaca ktır . 

Türkıye 'de ıse ıht ıyacı olan çok sayıda insan 
olduğu herkesçe b ilınmektedir. Çok sayıda 
loıı st ik eğitımi almış ara elemana ihtıyaç 
o lduğu da lojıstik kuru luşlarınca dile 
getı rilmekted ır. Horev,loıistik meslek lısesi ni 

hayata geçirerek bir yandan kuruluşların 
ıhtıyaç duymakta o ldukları, meslekı bilg ilere 
sahip ara elemanların yetistırilmesini 
sağlamaktadır. Öte yandan ise ihtiyaç duyan 
Turk gençlerinın kolay is bu labilecekleri 
şekilde bilgılerle donanımın ı temin 
etmektedır. 

Loj istik firma ları günümüzun önemli 
kuru luşları aras ı nda yerlerini almışlardır. 

Loıistik Lısesı'nden mezun olacak olan 
gençlerim ızde, bu onemli kuruluş larda 

ônemlı görevler üslenmiş elemanlar olarak 
yerlerıni alacaklard ı r. 





LOGI CAL ilkler 

TÜRKİYE'DE BİR İLK DAHA 

Ali Tavlı 
1.Ü . Ulaştırma ve 

Lojıstık Y.O. Öğret im 
Görevl ısı 

• • • • 
TEDARiK ZiNCiRi 

• • • • • • 
YONETIMINDE LOJiSTiK . . . . . . . - . 
YONETIMININ ETKINLIGI 

Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna 
geçerken üretici odaklı sanayileşme modeli 
yerini tüketici odaklı işletme modeline 
bırakmaktadır. Pazarın küreselleştiği, iş ve 
üretim süreçlerinin paylaşıldığı, otomasyon 
ve bilişim teknolojilerinin iş süreçlerinde 
sürati ve verimliliği arttırdığı çağımızda, 
farklı ve çeşitli pazarlarda, farklı ve değişken 
müşteri isteklerine cevap verebilmek için 
organizasyonların stratejik yapılanmalarının 
müşteri odaklı ve uluslararası rekabete açık 
olmasını zorunlu hale getirmektedir. 

Bu oluşumun doğal sonucu olarak. temel 
yetkinlikler dışındaki hemen tüm is 
süreçlerinin dış kaynak kullan ı mı ile 
sağlandığı ve isletmelerin birbirlerini 
müşteri-tedarikçi sekl inde algıladığı bir 
zincir yapının gelişmesi olmuştur. Bu zincir 

gelişen teknoloji ile satıcıların müşteri 
ihtiyaçlarını daha hızlı, ucuz ve de kalitel i 
olarak karşılaması nı sağlayan ve de ortaya 
koyduğu temel stratejileri ile is süreçlerinin 
entegrasyonunu sağ layarak , m üşteri 

memnuniyetini artıran. is modellerinin 
oluşturulmasını sağlamıştır. 

Bu zincir, insan. süreç ve teknoloji araçlarını 
kullanarak, satış, fiziksel dağ ıtım . lojistik ve 
malzeme yönetimi gibi hizmetlerin 
bütünleşmesini sağlayan global bir isletme 
yönetim biçimi haline gelmiştir. Ürünün 
hammadde tedarikçisinden son kullanıcıya 
kadar olan tüm tedarik süreçlerini içermesi 
nedeni ile de bu zinci re, Tedarik Zinciri ve 
bu zincirin islemesini ve de işlerlik 
kazanmasını sağlayan işlem ve prensipler 
bütününe de Tedarik Zinciri Yönetimi 
denilmiştir. Bu yönetim sekli, 



Ortak hareket etme 

imkanı sağlayan, 

tedarik zinciri yönetimi, 

öncelikle müşteriyi 

merkeze koymakta ve 

de yatay bir yolla da 

müşteriye değer 

sağlayacak gerekli tüm 

süreçlerin yönetimini 

gerçekleştirmektedir. 

organızasyonlarda ortak hareket etme 
olgusunu geliştirdiği gibi zincirin bütün 
halkalarında bir ortak hareket etme felsefesi 
de yaratmıştır. 

Ortak hareket etme ımkanı sağlayan , tedarik 
zinciri ycinetımı, oncelikle müşteriyi merkeze 
koymakta ve de yatay bir yolla da müşteriye 
değer sağlayacak gerekli tüm süreçlerin 
yonetıminı gerçekleştırmektedir . 

Bu yaklaşımla, Tedar ik Zinciri kavra mı, 

- Talep ve tedarıkin planlama ve yönetimi 

- Söz konusu hammadde ve yarı mamullerin 
tedariki 

- İmalat ve montaj 

- Lojıstik Depolama ve stok takibi , si pa riş 

alımı ve yönetimi, f iziksel dağıtım ve 
müşteriye teslim ile bütün bu faaliyetlerin 
yürütülmesi ve denetimini sağ layan bilgi 
sistemlerinden oluşmaktadır. 

Tedarik Zinciri Yönetimi küresel ekonominin 
işletme yönetimine yansımalarının bir 
parçası olarak görülmektedir. 

Lojistik Yönetimi Nedir? 

Lojistik; bir mala olan talebi karşılama 
faaliyetlerinin bir parçası olarak, talep 
tahmininden başlayarak hammadde 
tedarikinden malzemenin müşteriye 
teslimine kadar fiziki olarak yaşadığı sürecin 
yönetimi ve malzemenin doğru zamanda, 
doğru yerde, doğru miktarda, doğru 
tüketiciye, doğru fiyatla ulaştırılması 

işlemlerine denir. 

Lojistik yönetimi ise, tedarik zinciri 

yonetımının bır parçası olarak mamullerın 
depolama, dağıtım ve akışını duzenlemek 
ve kontrol etmek, muşterı sıparışlerını 
duzenlemek, mamullerın imal noktası ıle 
tuketım noktası arasındakı bılgı ıletışımını 

sağlayan yonetım şeklıdır 

Loııstık yonetımı; taşıma yonetımı, fılo 

yonetımı, depolama, malzeme sevkı ve 
sıparış takibı, loııstık ağ [şebeke) planlaması, 

envanter yonetımı , arz-talep planlaması ve 
uçuncu taraf loıis t ık hızmet sağlama 

esaslarını kapsar. 

Loııst ık yonetımı fonksıyonları ıse , kaynak 
ve tedarık planlama, üretim planlama ve 
programlama, paket ve ambalajlama ıle 
muşterı hızmetlerıdir. 

Loııstik yonetimi, lojısti k fonksıyonlarını 
butunleştırir ve lojistik fonksiyonla rını n 
Tedarik Zinci r i Yönetimi'nde lojistığin 
etkı nlığ i nedir? 

Küresel ekonominin son yı lla rda önem 
kazanmasından sonra işlet meler 
maliyetlerini azaltmak için bazı hizmetlerde 
dış kaynak kullan ı mın ı tercih etmiş lerd i r. 
Lojistik hizmetlerde bunlardan biri olmuştur. 
Bu gel işmeye bağl ı olarak da dünyada ve 
ülkemizde lojistik hizmeti sunan işle tme 
sayı sında önemli bir artış kayded i lmiş ve de 
lojistik ve lojistik yönetimi ile bunu kapsayan 
tedar ik zincir i yönetimi i ş le tme 

yönetimleri nde, birimlerin 
optimizasyonunu sağlama öze lli ği 

nedeniyle stratejik birim olarak yer 
almaktadır . 

O halde, tedarik zinciri yönetiminde, 
lojistik yönetiminin etk i nliğ i nin ne 
seviyede olduğunu belirlemek için, 
lojistik yönetimi fonks iyonları ile 
tedarik zincir i yönetimi 
fonksiyonlarını mukayeseli 
karşı laştırma yapmak 
gerekmektedir. 

1. Lojistik, ürün, hizmet ya da 
bilginin doğru ve verimli şekild e 
taşınması ve saklanmasına 

yönelik planlama, uygulama ve 
kontrol süreçleri iken Tedarik 
Zinciri Yönetimi ise genel strateji 
ve hedefler doğrultusunda, tüm 
organizasyonu kapsayacak 
şekilde uygulanan komple bir i ş 

yapış biçimi ve komple bir 
çözümdür. 

2. Lojistik, en genel anlamıyla bir 
ürünü tedarikçisinden, nihai 
tüketicisine ulaştırmak için 
uygulanan faaliyetler dizisi iken 
Tedarik Zinciri Yönetimi, ürün ya 

da hızmetı ulaştırma ışlemı de dahı -
olmak uzere tedarık zıncırı yonetım 
fonksıyonlarındakı dığer hızmetlerın 

optımum malıyetlerde yapılmasını 

sağlayan yonetım şeklıdır. Ancak 
herhangı bır ışletmenın loııstık 

zıncirındekı aksamalar zıncırın dığer 
halkalarını etkileyerek bır darboğaz 
oluşturur. 

3. Lojıstık, urun yada hızmetın fıziksel 
hareketını sağlarken, Tedarık Zıncırı 

Yonetımı, lojistık hizmetlerın yerine 
getırılmesindekı dığer unsur ve faalıyetlerı 
planlama, koordınasyon ve yurutmesini 
de sağlar 

4 Loııstık, sadece kendı birımınden sorumlu 
ıken, Tedarık Zıncırı Yönetımı, lojıstık dahil 
tedarık zincırı yonetımının tüm 
fonksıyonlarından sorumludur. 

Bu kapsamda loıistık yonetımı, Tedarık 
Zincirı Yönetimı'nın başarıya ulaşmasında 
önemli bir araç olup, tedarık zıncirı 
yönetıminı ge rçekleştırmenın de temel 
amacıdır. 



LOGI CAL sohbet 

SERDAR 
YANAŞAN ile 
FedEx 
•• • 
UZERINE ••• 

Derya Türkan 

Serkan Özdemir 

Ahmet Erdoğan 

FedEx' ten biraz bahsedebilir misiniz? 
FedEx'in 212 ülke.1800 nokta yani 1800 tane 
toplama-dağ ı tım merkezi var. 677 uçak, 
44.500 kara aracı ve 200 bin çalışan ı var. 
Geçen seneyi 22 Milyar$ ciro ile kapattı. 
Simdi holdingin içinde Fedex Express kanadı 
yani hızlı hava kargo taşımac ı lığı kanad ı en 
büyük paya sahip. Fedex' in "Fedex Ground" 
diye Amer ika içinde bir hava taş ıma şirketi 
ve tüm gümrük hizmetler ini veren Fedex 
"Trade Networks" diye bir gümrük şirket i 

var. Bir de Fedex Supply Change Service, 
tedarik zincir i servisi diye ayrı bir şirketi var. 
Tedarik zinciri servisi de çok yeni, geçen 
sene kuruldu. Fedex Lojistik diye depo 
yönetimi yapan başka bir şirke ti vard ı. O 
şirket kapand ı ktan sonra yerine Fedex 
Supply Change Service'i açt ı lar. Bu şun u 

gösteriyor. Önümüzdeki 5 yı l içinde dört 
duvar depo kullanan, dört duvar depoda stok 
tutan f irmaların rekabette geri kalacağ ını 

ve rekabette öne çıkacak firmaların iyi bir 
lojistik paktında işbirliği yapan ve direkt 
üreticilerden veya fabrikalardan malı 
toplayıp, son satış noktasına veya müşteriye 
ulaştıran şirketlerin daha başarılı olacağına 
dair bir öngörü var ve bütün yatırımları buna 
göre yönlendirdi. Yani müşterinin hız talebi 
daha çok artıyor ve artacak da. Buradan yola 
çıkıyor. Üretimde hız yani üretici daha hızlı 
üretmek zorunda kalacak, gelişen rekabette 
taşıyan daha hızlı taşımak zorunda kalacak 
ve raftaki turnover dediğimiz dönüş oranını 
da daha yüksek beceren firmalar ayakta 
ka labilecek. 



Aynca bizim önem 
verdiğimiz en önemli 
eğitimlerimizden biri 
de kurye eğitimidir. 
Son noktada hizmeti 
veren kişiler onlar 
olduğu için 
kuryelerin eğitimleri 
için uğraşan ayn bir 
ekibimiz var. 

uıa ak lo · ıstıg i nasıl görüyorsunuz? 
Lojistik kavram ı çok yanlıs bil iniyor. Çoğu 
sırket .. lojistik hizmeti veriyoruz .. diyorlar. 
Fakat aslında onlar lojistiğin sadece bir 
ayağ ı n ı verıyorlar. Temel olarak lojistik 
hizmetı vermiyorlar. 

Pekı Fedex olarak Turkıye'deki kargo 
pazarını nası l görüyorsunuz? Bu konuda 
ıleriye dönük yatırımlarınız var mı? 
H ızlı hava tasımasında asağı yukarı 150-160 
milyon dolarlık bir pasta var. Su anda bizim 
% 15-16 civarında bir pazar payım ız var ve 
ihracatın gelismesiyle (tabi ithalat da çok 
gelisme gösterdi] bu pasta büyüyor ve bu 
pastadaki payımızı da arttırmaya çalışıyoruz. 
Bu çok yoğun otomasyon yatırımlarında çok 
i dd ialı bir izleme sistemi var. Bizim 
www.fedex.com sitemizde müşteri ler gelen 
veya giden gönderisini gönderi numarası 
vererek izleyebiliyor. Bu da hizmetin artık 
izlenebil ir olan ı makbuldür demektir. 
İ zlenemeyen hizmeti kimse satın almıyor 
zaten. Bu da yine proaktif müşteri hizmetinin 
bir parçası tabi. Biz bunu standart hizmetin 
bir parçası olarak görüyoruz. Kargo, 
ulaştırma sektörü sürekli yaşayan bir sektör. 
Dolayıs ıyla teknolojik yatırımlar daha ön 
plana çıkıyor. 

Kargo alanında, taşıma alanında 
karşılaştığınız sorunlar nelerdir? 
Kargo sektöründe kanunlarda önemli bir 
legal bir boşluk vardı. Kanunlarda kargo 
sektörü tanımlanmıyordu. 25 Şubat'ta çıkan 
Karayolu Taşıma Kanunu'nda bu belirlendi 
ve çok iyi bir tarifle kategorize edildi. Bu 
beklediğimiz ve olması gereken bir şeydi. 
Hem iç piyasada hem dış piyasada artık 

hava, kara kargo ve yo lcu taşımalarının 
tarifeleri belirlendi ve bir hukuksal statüye 
kavuştu . Yine bazı eksikl iklerine rağmen 
sektör açısından iyi bir gelişmed ir. Çünkü 
çok büyük bir haksız rekabet vard ı. Kargo 
sektörünün hukuksal bir tanımı olmadı ğ ı 

için hukuksal boşluğu vardı ve bu giderilmiş 

oldu. Diğer bir sorun da teşviklerden yoksun 
bir sektör olmasıdır. Bu bilhassa iç piyasada 
görülmekted ir. Mesela dıs piyasada kara ve 
deniz kargoya bazı devlet tesvikleri 
görülebilmektedir. Bunun için 
görüsmelerimiz var ve devam ediyor. Eğer 
böyle teşvikler olursa sektörün önü daha da 
açıktı r . 

Peki bu devletle olan çal ı şmalarınız 

sırasında bir dernek vasıtas ıyla işbirliği 

içinde misiniz? 
Tabii. KARED (Kargo İsletmecileri Derneği). 
UTİKAD var. Bu dernekler vasıtasıyla 
eksikler imizi veya sektörün gelişmesi iç in 
gerekli olan şeyleri duyurmaya çalısıyoruz . 

Express kargo ve Fedex olarak KARED'in 
kurucu üyelerinden biriyiz de aynı zamanda. 

Eği tim konusunda neler söyleyeceksiniz? 
Eğitim Fedex' in olmazsa olmazlarından. 

Yani inanı lmaz bir eğ itim prog ramı var. 
Burada hem yu rtdış ı hem de yurtiçi 
eğitimleri kastediyorum. Yurtdısından gelen 
eğiti mcile ri n burada iş üzerine verdikleri 
eğitim programları var. Bir de yurtdı şında 

periyodik hazırlanan müşte r i hizmetler i, 
satış, operasyon gibi çeşitli eğit i m 

programları var. Personelin yıllık a lmas ı , 

doldurması gereken eği tim saatleri vard ır. 

Ayrıca bizim önem ve rd iğ i miz en önemli 
eğitimlerimizden biri de kurye eğitim id i r . 

Son noktada hizmeti veren kişiler onlar 
olduğu için kuryelerin eğ iti mleri için 
uğraşan ayrı bir ekibimiz var. Biz burada 
ilkokul, ortaokul veya lise mezunu kuryelere 
el bilgisayarını öğretmek zorundayız. Çünkü 
takipler bu bilgisayar aracılığıyla olmaktadır. 

Peki Fedex' in insan kaynakları hakkında 
biraz bilgi verebilir misiniz? Personelinizi 
nasıl temin ediyorsunuz? 
Üye olduğumuz insan kaynakları web siteleri 
var. Daha çok bunlardan yararlan ıyoruz . 

İnsan kaynakları departmanı aynı zamanda 
eğitimden sorumludur. İnsan kaynaklarında 
ISO belgemiz var. 1998'den beri. Türkiye· de 
ayrı bir belgesi ve Fedex'in ayrı bir global 
ISO'su var. 

Çok fazla turnover'ımız yok. Bu şirketin hem 

isim olarak hem hizmet kalitesi olarak 
oturmuş olduğunu da gösteriyor. Dolayısıyla 
uluslararası başarıs ını Türkiye'de de aynı 
kalitede yaşatmaya çal ışıyoruz ve d iğer 

firmalardan fa rklı olarak çok iyi performans 
ölçümlerimiz var. Bu da çok iyi bir 
otomasyon sistemine dayal ı olduğu için. Bu 
performans ölçümlerinin neticelerine göre 
departmanlar ya da kisiler eksikliklerini 
tamamlarlar. 

Bu yı l mezun olacak arkadaşlarımıza 
tavsiyeleriniz nelerdir? 
Sektöre, is hayatına kat ı lacak arkadaşla ra , 

bu sektör için yet işen arkadaşlara benim 
tavsiyem, otomasyon ilk sıraya oturuyor. 
Yani otomasyon sisteminin mükemmelliği 

lojistik şirketini ön plana çıkartıyor. 

Dolayısıyla bilgisayar konusunda kendilerin i 
çok iyi yetiştirsinler. Bu konudaki 
araştırmaları , gelişmeler i iyi izlesinler, 
dünyadaki gelişmele re aç ık olsunlar. Bu 
kendilerine iyi bir kariyer sağlamada çok 
önemli bir etken olacaktır. Kısacası endüstri 
mühendisinden farkları olmamalıdır 

diyebilirim. Biz bünyemizde bilhassa lojistik 
taş ımada projelerde kullanmak üzere hep 
endüstri mühendisi arkadaşları 
kullanıyord uk, bugüne kadar. Çünkü lojistik 
bölüm mezun ları yoktu. Mesela bu endüstri 
mühendislerine oturup bir de lojistiği 

öğretiyorduk. Şuan bile hala öyle. Bu 
bölümden mezun arkadaşlar eğ itim 
kalitesini çok iyi almış olmaları lazım. 

Yabanc ı dil zaten şa rt , onu söylemiyorum 
bile. Olmazsa olmazlardan biri. İngilizce 'den 
sonra gerekli olan diğer dil, lojistikte daha 
çok Almanya ile işb i rliğ im iz olduğu için 
Almanca olabi li r .. 

L 



LOGI CAL ilkler 

Alp Ertuğrul Yöndem 

•• • • 
OBUS BiLETi 

YATI NA HAVAYOLU -
ASIMACILIGI 

LOW COST CARRIERS) 

Bell ı b r st.i redır ABD ve Avrupa 'da varolan 
low cost aırlınes [duşu k malıyetli havayolu] 
a rtık Tt.i rkıye'de . iç hatlarda yeni uçmaya 
başlayan Fly A:r ve Onur Aır tam olmasa da 
Turk yt> dekı orneklerı Dl.ınyadakı ornekleri 
se R1an Aır. Germanwıngs ve Easy Jet gıbi 

'rmalar şu an dunyan ın onde gelen 
fı rmalarına cıddı şeki lde rakip 
konumundalar. 

Mesela Oslo ve Frankfurt arası Ryan Air ile 
sadece 29 euro Turk parasıyla 50 milyonun 
altında . Halbukı bu iki saatlik uçuş Ryan Aır 

ıle değıl de Lufthansa yada SAS ile yapılsaydı 
en az 400-500 arası euroya rnalolacaktı. 
Fakat bir ayrıntıyı gözardı etmemek gerek, 
uçak fırmaları genelde Lilkelerin ana hava 
lımanları yerine daha kuçük çapta veya 
şehırıçı hızmet veren havalimanlarını tercih 
etmektedır. Tt.irkıye · de ise Sabiha Gökçen 
havalımanı kullanılmaktadır. 

Peki nasıl oluyor da " iki havayolu arasında 
bu kadar fiyat farkı oluyor?" işin daha ilginç 
yanı . biletlerini en az 500 eurodan satan 
Lufthansa gibi bir firmanın zarar etmesine 
karşılık biletlerini sadece 29 euroya satan 
Ryan Air'in her geçen yıl kazancını artırması! 

B ildığimiz bır çok havayolu,"flag carrier" 
denen bayrak taşıyıcısıdır. Yani ülkelerinin 
resmı havayoludur . Türkiye' de THY, 
Fransa ' da AİR FRANCE. Alrnanya'da 
LUFTHANSA. Hollanda'da KLM. İtalya'da 
ALITALIA ... gıbi . Bu şirketlerin çoğunda 
devlet o rtaktır. Ne yazık ki bu şirketlerin 
çoğu çok hantaldır ve de genelde zarar 
ederler. Bu zararlar da dolayısıyla devlet 
tarafından karşılanır. Ama yeni kurulan 
duşuk maliyetli havayolları böyle değildir. 
Kazançları üst düzeydedir. Örneğin Virgin 

Airlines. Ryan Aır, Easy Jet ve diğerleri . 

Genelde Avrupa' nın kuzeyi ile tatile gidilen 
güneyi arasında uçuş yoğunluğu daha 
fazlad ır. 

Uçaklarda verilen hizmete gelirsek, uçak 
içinde her şey ücretli [yiyecek, içecek ve 
bütün özel istekler .. . ] Belki konfor yok ama 
işlevsellik en üst düzeyde. Ufak bir örnek 
Ryan Air' den bu havayolunda bilet yok. 
Telefon ya da internetle yer ayrılıyor [bunun 
anlamı seyahat acentası komisyonu da 
olmaması) ve size bir uçuş numarası 
veriyorlar. Havaalanına geld iğinizde uçağa 

biniş işlemi yapılan bölümde bilgisayar bile 
olmadığını göreceksiniz! Sadece adınızın ve 
rezervasyon numaranızın bulunduğu basılı 
bir liste, hepsi bundan ibaret. Size PVC ile 
kaplı bır uçağa biniş kartı veriyorlar bin iş 

kartında yer numarası yok nereye isterseniz 
oturabiliyorsunuz. Bu kartı uçağa binerken 
sizden alıyorlar ve daha sonra yüzlerce kere 
kullanıyorlar. Bagajınız varsa ufak bi r etiket 
takıyorlar. Hakkınız olan 15 kilo bagaj ı bir 
kilo bile geçseniz hemen ek ücretini sizden 
talep ediyorlar. Bütün işlem sadece yarım 
dakika kadar sürüyor! 

Uçaklar çoğu zaman dolu oluyor. Zaten dolu 
olmayan hat hemen trafiğe kapatılıyor. 

Sistemin ana prensibi "kazanç ve talep varsa 
oradayız ; yoksa hemen hoşçaka l " Simdi 
"Acaba bu mantık Türkiye'ye mi geldi?" diye 
kendimize soruyoruz. Tanıtımlara bakılırsa 
Onur Air ve FlyAir nerede ise THY'nin üçte 
biri fiyatına uçmaya başladılar. Yakın 

zamanda ise artan firma sayılarıyla birlikte 
bilet fiyatlarının daha da düşmesi bu 
sektörün yayılacağının habercısidir. Bizden 
duyurulur! 

-
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LOGI CAL politika 

Ezgi Uzel 

• • • • 
TURKIYE'DE ENERJi 

•• • • 
TUKETIMI VE 
ULASTIRMA 
Enerjı sektorünün ulusal düzeyde öncelikleri 
ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, 
sektörün dünyadaki gündemi ülkelerin 
gündemleri üzerinde giderek daha faz la 
etkili olmaktad ır. Ülkeler arasında enerji 
kaynakları, teknoloji, finansman gibi 
konularda karşılık l ı bağ ımlılığın o lması, 

konvansiyonel enerji kaynakları rezervlerinin 
giderek tükenmesi, enerj i sektöründen 
kaynaklanan küresel ve ulusal sınırlan aşan 
çevre sorunlarının varlı ğı ve dolayısıyla 
ülkeler arasında giderek yaygınlaşan ortak 
anlaşmalara gidilmesi gibi nedenlerle 
uluslararası politikalar, düzenlemeler ve 
gelişme doğrultuları sektörde önemini 
g ıderek a rt ırmaktadır. 

Bu gelişmelere karşın Türkiye'de uzun yıllar 
boyunca, tutarl ı bir enerj i politikası 
geliştiri lememişti r. Bu nedenle de sektörde 
bir başıbozukluk ve karmaşa yaşanmaktadır. 

Türkiye'de yapılan planlamaların çoğunlukla 
yetersiz olması ve/veya yapılan planların 
gerektiğ ince uygulanamaması nedeniyle arz 
ya da talep fazlası sorunu ortaya çıkmakta 
ve her ikı durum da olumsuz ekonomik 
gelişmelere yol açmaktadır. 

Varolan bu enerji potansiyelinin etkin 
biçimde kullanılamaması tüm sektörlerden 
kaynakland ığ ı gibi ulaştırma sektörü 
sebebiyle de olumsuz etkilenmektedir. 
Örneğ i n ; ağırlıklı olarak karayolu 
taşımacılığ ı nın tercih edilmesi yolcu ve mal 
taşımacılığ ı nda enerji maliyetini artıran bir 

faktördür. Toplu taşıma tercihleri söz 
konusu maliyetleri azaltacaktır. Öte yandan, 
Türkiye'de üretilen motorlu taş ı t ların ya kıt 

tüketimleri diğer ülkelere göre oldukça 
yüksektir. Bu konuda da herhangi bir 
zorlayıcı standart bulunmamaktadır. 

Türkiye'de yıllardır ülke gerçeklerine aykırı 
olarak sürdürülen kara yollarına dayalı ; 

demiryolları, denizyolları ve toplu taşımacılık 

yatırımlarını savsaklayan ulaşım politikaları 
nedeniyle yolcu taşımacılığının %75"i, yük 
taşımacılığının ise % 80'ine yakını, birim 
yolcu ve yük başına enerjinin en verimsiz 
harcandığı bilinen karayoluyla yapılmaktadır. 

Bu nedenle, Türkiye'de petrolün % 37'si 
ulaşım sektöründe ve bunun da % 92'si 
karayolu ulaşımında tüketilmektedir. Yapılan 
araştırmalara göre, toplu taşımacılığın, 
demiryolu taşımacılığının ve taşıma 
araçlarının verimini artıracak standartların 
gelişt irilmesiyle ulaşım sektöründe %27'lik 
bir verimlilik artışı ile petrol ithalatında %8.6 
azalma sağlanabilecektir. 

Enerji ve ulaştırma gibi sektörlerdeki milli 
politikaları oluşturması gereken kurumların 
siyasi etkilerden uzak, uzman kadroları 
istihdam ediyor olması, siyasetcilerin de 
uzman görüşlerine uyması gerekirken, 
Türkiye'de bunun tam tersi olmaktadır . 

Böylece ortaya çıkan ulaştırma şekli , hem 
çevre kirli liğine, hem inanılmaz kaynak 
israfına, hem de trafik kazalarına neden 
olmaktadır . Örneğin petrol taşımacılığında 
en verimli yöntem boru hatları iken, ısrarla 

verimsiz ve çevreyi kirleten tanker 
taş ımacılığı tercih edilmekte, ilg ili 
kuruluşlarca bu tür uygulamalara ses 
ç ı karı lmamaktad ır. 

Enerji konusunda atı lacak her ad ım özellikle 
sanayi üretiminin temel girdis i olması 
nedeniyle Türkiye'nin sanayileşmes i ve 
ka lk ınmas ına doğrudan yansıyacağı için, 
yanlış kararların maliyeti de, dolayısıyla 

doğrudan kalkınmamıza yansıyacaktır. 

Özellikle son yıllarda uygulanan politikalar 
bu sektörde de bir kamu yönetimi krizine 
yol açmış; ulusa l bir enerj i poli t ikasından 

söz etmek olanaksız duruma gelmişti r. 

Bu dönemde rezerv belirleme faal iyetleri 
de dahil olmak üzere enerji yatırımları 
durdurulmuş; Türkiye, bir enerji darboğazına 
sokulmuştur. Mevcut teknoloji ve Türkiye'de 
bilinen kaynakların sı nırlılığ ı bu alanda tam 
bağımsızlıktan söz ed ilebilmesini art ı k 

olanaksızlaştırmaktadır . Ancak sürdürüle 
gelen politikaların değiştirilmemesi 
durumunda. Türkiye'nin sanayileşme ve 
kalkınma politikalarının ulusal ç ı karlara 
uygun bicimde çizilebilmesini güçleştiren 
bu durumun aşılabilmesi olanağı da 
bulunmamaktadır. Türkiye enerji kaynakları, 
teknoloji ve finansman açısından d ışa 
bağım lılığ ı nı azaltmayı ve i tha latı nı 

yönetebilir düzeylere indirmeyi hedefleyen 
bir geçiş programı hazırlamalı ve kararlılıkla 
uygulamalıd ı r. 



LOGI CAL sohbet 

. . -
LOJISTIGE 

• 

ASKERi BAKIS 

Askeri lojistik 
İsteni len yer ve zamanda yeteri kadar ve 
kesintisiz olarak personel, hizmet ve kolaylık 

imkanı sağlamak suretiyle barışta, krizde 
ve savaşta askeri kabiliyetin oluşturulması, 
idamesi ve geliştirilmesi için; yapılan her 
türlü silah, araç-gereç ve malzemenin temin 
tedarik, depolama, ulaştırma, dağ ı t ım, 

bakım, onarım, eğitim, tahliye ve 
malzemenin hizmet dı şı bırakılması ile i nşa, 

emlak, sağlık ve i letişim faaliyetlerini ihtiva 
eden işlemlerin tümüdür. 

General Walter Kros, ABD Ulaştırma 
Komutanlığı yapmış ve Irak-İran Savaşı 
sırasında Operasyon ve Lojistik Komutanlığı 
yapmıştır. Su anda Flight Explorer Sirketi"nin 
Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Kros· un 

Ahmet Erdoğan 

ABD ordusundaki Lojistiğe bakışı. .. 

Irak Özgürlük Harekatı 
Irak harekatından sonra Amerikan Silahlı 

Kuvvetleri 'nin harekattaki başarılarını 
gözden geçirirken ilk göze çarpanlar; 
müşterek harekatları mızın kalitesi, savaşan 
askerlerimizin olağanüstü kabiliyetleri, ağır 
silahlarımızın inanılmaz etkileri, Özel 
Kuvvetlerımizin müşterek harekatın bir 
parçası olarak muharebe alanındaki etkilıliğ i 

ve her türlü güdümlü silahlarımızın tam 
isabetli başarı ları olmuştur. Hava 
Kuvvetlerinin, bir hedefe birçok sortide 
ulaşma seviyesinden, bir sortide birçok 
hedefe ulaşma noktasına gelmesinin 
getirdiği zafer sarhoşluğuyla unutulan ve 
harekattan çıkarılası gereken çok önemli 



- bır ders ıse Tam lsabetlı Loııstık kavramının 
ortaya çıkması ve başarıyla uygulanmasıdır. 

Savaş lojistığı başarılı şekılde çalışıyorsa 

mutlaka savaşan askerlere şeffaf olmalı 
ıfadesı aynen gerçekleştı. Loııstık cazıp değıl, 
fakat ordunun başarısı içın krıtıktır FedEx. 
UPS gıbı tıcarı lojıstık şırketlerının son 
yıllardakı başarı ve çalışma şeklı Sılahlı 
Kuwetlerın loııstığıne de ışık tutmuş ve 
toplam malzeme izlenebılırlığını 
gostermıştır Loııstıkçıler ve komutanlar 
neyın nerede olduğunu. neyın yolda 
olduğunu ve ne zaman geleceğını her an 
bılebılmelıdır. Bu şeffaflık bugune kadar 
12003) mutlaka olmalıydı Son yıllara kadar 
şeffaflık gereklı sevıyeye ulaşmamıştı Son 
on yılda bu konuda ı lerlemeler kaydettık, 
fakat Irak harekatıyla ulaşılması gereken 
sınırı aştık 

İlk Körfez Savaşı ve Irak Harekat ı'nda ABD 
Ordusundaki Lojistığin Durumu 
1990-1991 dekı ilk Korfez Savaşı sırasında 
ABD Ulaştırma Komutanlığı nın Operasyon 
ve Loı ıst ı k Yonet ıcısı olarak ben, 2 Dunya 
Savaşı·ndan berı yapılan en fazla ınsan gucu 

de sahıp değıld ı k. Malzemeler lojistık kanala 
bulanık bır şek ılde gırıyordu ve sonradan da 
takıp edılemıyordu. Varıs noktasına 

ulaştığında ıse sonuçlara katlanmak zorunda 
kalıyorduk. ikmal çavuşlarının bir loı ıs tı k 

planına sahıp olmadığı anlar dahi oluyordu. 
Neyın nereye ve ne zaman gittığını 
gorebılmemız ıçın mutlaka gereklı olan 
"'oncelıkli malzeme ak ış şemalarına"' sahip 
değıldık. ABD Merkezı Komutası yukleme 
planını ancak gunluk olarak yapabılıyordu 
ve öncelıklere karar verıyordu. Zaman ıçınde 
yukleme planlarını 24. 48. hatta 72 saate 
çıkardığımız olmuştu. Fakat genellikle uçağa 
ılk yuklenen malzeme oncelıkler hesaba 
katılmadan son noktaya doğru yol alıyordu . 

Gerçekten de ancak zorlamayla loııstık 
destek sağlıyorduk. 

Oncelıklerımizı belırlediğımız zamanlarda 
dahı ızlenebılırlığe sahıp değıldık. Gemıler 

yerıne ulaştığında, malzemelerı karşılayacak 

ekıplerın olmadığı ve malzemele rı n 

akıbetının ne olduğunun bılınmediğı 
zamanlar olmuştu. Genelleme yapmak 
gerekırse, ôn cephe komu tanları neye sahıp 
olduklarını ve neyin yolda olduğu nu 

~~~~~~.,.., 

ve malzeme transferi ıle ilgilenen bir takı mın 

parçasıyd ım . Bu gorevı başarıyla 
tamamlamamıza rağmen , hıç de kolay 
olmadığ ını söylemem gerekir . Bu ı ş ı verımlı 
hale get ı rmek için gereken araçlara ve 
yöntemlere sahip değıldık . Sonuç olarak 
bizim yaptığımız, insanları ve malları 
muharebe alanına zorla iteklemekti. Irak 
Harekatı'nda gördüğü muz Tam İsabetli 
Loıistik anlayışının aksine, zorlamayla loj ıstık 
destek sağlamıştık. Irak Harekatı'nda sahip 
olduğumuz malzeme izlenebılirliğine sahip 
olmak o günlerde hayal bile edilemezdi. 

Körfez Savaş ı sırasında, lojistik 
açıdan neredeyse hiçbir konuda yeterli 
bılgiye sahip değildik. lyı takip 
yapamadığımız gıbi malzeme iz lenebilirliğine 

bilmedikleri içın aynı malzemelerden tekrar 
talep ediyorlardı. Bu akışla ilgilenecek yeteri 
kadar da insan yoktu. Böylece genellikle 
gerekenden fazla malzeme muharebe 
alanına gidiyordu. Verılen gereksiz 
siparişlerden dolayı savaş bittiğinde 101 
gemı dolusu mermı aç ık denızlerdeydi . 

Gereğinden fazla malzeme gônderılm işti 

fakat daha da kötüsü gonderilen ve yoldaki 
malzemelerin ne olduğu bilınmiyordu . 

Kaçınılmaz sonuç ıse, butün konteynırların 
üçte ikisini açıp içlerine bakmaktı. Durumun 
zorluğunu anlamak için; evınizden 
taşındığ ı nızı varsayın ve bütun eşyalarınızı 
birbirinin tamamen aynısı olan kutulara 
yerleştirdiğinizi düşünun . Muharebe 
alanında bırden fazla alıcı birlık olduğunu 
da hesaba katınca, butün mahallenizin aynı 

gun taşındığını ve butun mahallenın 
eşyalarını bırbırının aynısı kutulara 
koyduğunu ve hangı kutunun kıme aıt 
olduğunun bılınmedığinı varsaymak gere kır 

Korfez Savaşı s ırasında loııstık desteğının 

zorlamayla yap ı ldığı bılinen bır gerçekti 
Elımızdekı teknoloııyle yapabıleceğımızın en 
ıyısını yapmıştık. Çol Fırtınası Harekatı'nı 
yonetirken kullandığım ız bılgısayar 

ışlemcılerı 286 idı . modem bağlantı hızımız 
ıse çok yavaştı, ınternet yoktu, web yoktu, 
kodlanmış uydu bılgılerımız yoktu. 
Haberleşmeyı faks ve teleks uzerınden 
yapıyorduk. O gunlerde e-maıl 
kullanmadığımız gıbı, kısıtlı otomasyon 
teknoloıımızı de gerçek anlamda 
kullanamıyorduk . O gunleri daha ıyı 
hatırlamak ıçın bilgısayar ekranlarının yeşil 

olduğundan ve bılgısayar yenı açıldığında 
kullanmaya başlamak ıçın bıle 18 tuşa 
basmamız gerekıyordu. Gelmek istediğımiz 
ekrana ulaştığımızda ıse ya aradığımız bilgıyi 
bulamıyorduk ya da verıyle ılgılı işlem 
yapamıyorduk. Bugunun aksıne ağ 
uzerınden bırbırıne bağlı verı tabanları. 

bırbırine uyumlu olmayan verılerı 

·! 

b irleşti rmemiz içın bilgisayar yazılımlarımız 
ve radyo frekansı tanımlama fişlerim iz yoktu. 

Gonderılen hiçbir malzeme 
etıketlenmıyordu . Konteynırların içindeki 
malzemeler ordınoda kayıtlıydı ve çoğu 
zaman ordinolara birden fazla çeşit 
malzeme ışleniyordu . Nakliye sırasında 
malzemeler birbirinden ayrıldığı zaman 
sorun daha da büyüyordu. 

Bu lojıstik kabusla karşılaştığımız ve belirlı 
malzemelerin, belirli zamanlarda, belirli 
yerlerde olmasına ihtiyacımız olduğu için 
yepyenı bir _sistem kurmamız gerektiğin i 

biliyorduk. ihtiyacımız olan sistem Tam 
İsabetli Lojistik anlayışıydı. Bunun üzerine 
"'Çol Ekspresi"' taşımasını başlattık; gunluk 
olarak iki tane C-14 l'i naklıyeye tahsis ettik 



ve bunlar her gun ABO'nin Güney Ca rolına 
eyaletınden lrak'a gıdıyordu. Malzemelerın 

muharebe alanına kesınlıkle bir gun içinde 
gıtmesı gerektıği zamanlar oluyordu. 
Aslında yaptığımız. bir Tam İsa betlı Loııstık 
damarı kurup, bu damarı mevcut sistemin 
ıçıne adapte etmektı. Bu sekıld e yaptığımız 

naklıye, butün naklıyenın yüzde bir 
buçuğundan daha da azıydı. 

Bu C-141'leri istediğımız sekılde 

yukleyemıyorduk ve bunlar tam verimlı 
çalışmıyordu ama bu bir baş langıçtı Bundan 
sonraki ama cım ız lojıstıkte ola b ıldiğınce 
şeffaflığı yakalamaktı. 

Korfez Savaşı 'ndaki yaşadıklarımızdan sonra 
Savunma Bakanlığı geçtığimız 12 yıl 
içerısinde teknoloıısını gelistırdı. muşterek 

askeri tatbıkatlarında Bosna. Kosova ve 
Ruanda gibi bolgelerde denedı . Savunma 
Bakanlığı. lojıstık yonetımı, malzeme takibı 
ve teknoloji yardımıyla lojıstık gucünü 
arttırma gibı konulara odaklandı. 

Savunma Bakanlığı. lojistik yonetımi, 

malzeme takıbını gelıştirmek için direktifler 
hazırladı Teknoloj ı konusunda ise Savı 

Technology f irması g ıbı buluş üreten 
fırmalarla çalıştı . Korfez Savası sırasında 

butun malzeme takıbı kağıt uzerinden 
manual olarak yapılmıştı. Irak Harekatı'nda 

ıse Savı' nin hazırladığı kodlama sistemi. 
bılgi ağı. stratejik ve t aktıksel seviyede, 
anında çc:izümler üreten yazı l ım sistemlerı 

ve aktarma sırasında izlenebılı rlik gibi 
sıstemler gelişti riliyord u . Bütün bunlar 
beli rlı kullanıcılara ağ üzerinden açıktı. 

Savunma Bakanlığ ı şu anda hangi 
malzemenin, hangi yöne, hangi araçla, ne 
zaman gıdeceğ ıni takı p edebil iyor. Bu da 
Kc:irfez Savaşı 'ndan beri gelinen seviyeyi 
ortaya koyuyor . Operatörle rımiz gerçek 
mevcut durumu art ık görebiliyor yan ı 
malzemeyi a nlıyor, ycinetiyor ve 
yonlendirebiliyor . 

Kara Kuwetleri Malzeme Komutanı General 
Paul Kern, Nisan 2003'teki ABD K.K. Lojistik 
Sempozyumu'nda Savunma Bakanlığı'nın 
12 yıl onceki sorunlarından dersinı aldığını 
ve gerekenleri yaptığını söyledi : "Savunma 
Bakanlığı 'nda yeni politikam ız; hareket eden 
her şeyin etiketlenmesıdir." 

Kern, teknolojinin etkinliğinden 
bahsederken, "Son operasyonlar bu konuda 
başarılı olduğumuzu gösteriyor" dedi. 
Savunma Bakanlığı'nın transit izlenirlik ve 
Toplam Malzeme İzlenirliği konularında 
yaptıkları ve Irak Harekatı 'nın yaratt ı ğı 
endüstrıden tam verim almak gerektiğini 
ekleyen Kern: "Bu sistemi geliştirmek için 

endüstrıyi yonlendird ik. Simdi ise disiplinli 
bı r şekilde her zaman kullan ılmasın ı 

sağlamalıyı z" dedi. Teknoloj iyle ilg ı l i 

"gelecek nesiller daha gelmedi" diyerek 
endustrinin gelişen teknoloj iyle daha da ileri 
g ideceğın i söyledi. 

Körfez Savas ı ve Irak Ha rekatı a rası ndaki 

zamanda ortaya ç ıkan ve zamanla geli şen 

Tam İ sabetl i Lojistik a n lay ı şı , Si lahlı 
Kuwetler' ın daha az malzemeyle daha çok 
ış yapmasına ve daha etkili lojistık 
yonetımıne yardımcı olmuştu r. Savunma 
Bakanlığı endustrıyle ılişkı si n ı aynı şekılde 
sürdurüp lOjlSt ik t a k ib ı daha iyiye gc:itürerek 
gücünu art t ı rma lıd ı r . Army Logistician 

Herşeye rağmen ABD bırlıklerı Korfez 
Savaşı 'ndan bu yana edındıklerı 
tecrubelerden tam anlamaıyla bır ders 
çıkaramadı lar Son Irak Savası· nda yaptıkları 

loııstık hatalar yenılır yutulur cınsten hatalar 
değıldı Oyle kı . harekatın seyrın ı onemlı 

olçude değıst ırdı, süresın ı u zattı, malıyetlerı 

yukselttı . 

işte 2 $ubat 2004 tarihli The NewYork Times 
Gazetesi 'ne de konu olan Ameri ka 'n ın son 
Irak Savası 'nda yasadığ ı tedarik sorunlarının 
ayrınt ı la rı ! 

Amerikan Ordusu tarafindan açıklanan 
resmi raporda, lrak'a giren Amerikan 
askerler inin tedarik konusunda ciddi 
sorunlar yasadığı bildiriliyor. 

Rapor, Lojistik problemlerinin, Ordu 
yetkilileri tarafindan yapılan ilk 
açıklamalarda söylenenden çok daha ağır 
boyutlarda yaşandığını ortaya koyuyor. 

Yaşanan lojistik problemler şöyle 
özetleniyor 
• Kuveyt'teki depo raflarında dizili tank 

motor ve parçalarına rağmen, bu 
parçaları , talep duyulan bölgelere 
taşıyacak kamyonlar için sürücü 
bu lunamıyor, 

• Arıza gosteren tüm araçlar mobil 
birimlerin hareketsiz kalmalarına neden 
oluyor ve hiçbirine acil olarak parça 
gönderilemiyor, 

• Topçu birliğ i . kendileri için gerekli olan 
parçaları, ele geçirdikleri Irak tank ve 
toplarından parça sökerek sağlamaya 
çalışıyor, 

• Lojistık destek birimlerinin zayıflığı 
nedenıyle, Irak içinde hareket halinde 
bulunan tüm birimlerde yaşanan sorunlar, 
askerlerin kişisel olarak geliştirdikleri 

alternatif çözümler ile aşılmaya çalışılıyor, 

lrak'a g i rişte bi rınc i derecede saldırı birlığı 
olarak belirtilen il i.Piyade birliğinın ıki 
hafta boyunca tedarık problemler i 
nedeniyle yerınden oynayamad ığı 

belirt iliyor, 

• Toplu iğneden, cephanel i ğe kadar çok 
gen ı s bir yelpazeyi içeren tedarik 
problemler i yaşa nıyor. 

• Loj ist ik sorunların temelinde, 
"Sorumlulu kların net olarak 
be lırtilmemesi " yatıyor, 

Yapılan bir başka önemli hatan ı n da 
Pentagon tarafı ndan alı nan bir kararla lrak'a 
g ırmesi planlanan birliklerın hafta lar 
oncesinde bölgeye gönder ilmesi. ancak bu 
bı rli klere destek verecek birimler in 
geci ktı rılmesi. 

Bc:i lgedeki komutanların iki temel gorevi 
vard ı. Savaşmak ve kaynak sağlamak. 
Lojistik desteğ in zayıflığı bu ı ki görevın 

ikisinde de başa rı sağlanmasını engelledi . 

Ordu dilinde tedarik hatlarına "supply lines". 
akış kuwetlerine "force flow" ad ı 

verilmektedir. lrak'ta. savaş kuwetleri 
ilerledikçe, akış kuwetleri onlara yetişmekte 

gecikti. 

Birden fazla noktadan ilerleme gereğ i, 

birbirleri ile uzak mesafelerde savaşan 
Amerikan Birl ikleri'nin birbirleri ile sağ lı k l ı 

bir i let i şim kurmasın ı gerektiriyordu. Oysa 
bir likler birkaç gün içinde ordu telsiz 
radyolarının çalışm ıyor o lduğunu tespit 
ettiler. Çözüm olarak da çok güvenli olmayan 
mobil telefonları veya e-mail hatlarını 
kullanmayı seçtiler. 

Sonuç olarak 
Amerikan ordusu, 1991 Körfez savaşı 
sırasında kullandığ ı "psikolojik savaş" 
yöntemini burada da kullanmayı planladı . 

Amaçları Saddam'ın askerlerini psikoloj ik 
olarak etkilemek ve silah bırakmalarını 
sağlamaktı . Bu yöntem özellikle ilk 48 saat 
içinde kullanılacaktı. İlk 48 saatin ardından 
lrak' lı askerlere gönderilecek broşürlerin 
pek çok yere ulaşamadığı öğrenildi. Aksine, 
tüm lrak'lı askerlere ulaşan bildiriler; 
Saddam'ın Fedaileri tarafindan hazırlanan 
"tehdit" broşürleri ıdi. Yazılması istenen yeni 
broşür metninin Amerikalılar tarafindan 
hazırlanarak tekrar devreye sokulması 
haftalar aldı. Bunun yerine Amerikan 
Birlikleri mesajları megafon aracılığı ile 
okumakla yetindiler. Psikolojik savaş, 1991 
Körfez Savaşı'na oranla daha başarısızdı. 
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SEKTORUNUN - . 
GELECEGIYEREL 
HAVACILIKTA 

A Ozgur Karagülle 

lstanbul Unıversıtesı Araştırma Gorevlisı 

Ülkemiz ulaştırma sektöründe, bzellikle de 
sektbrun havayolu taşımacılığı ıle ilgili 
bölümünde son donemde önemlı gelışmeler 
meydana gelmiştir. Sözkonusu gelişmeler, 
havayolu taşımacılığı sektorünü oncelikle 
etkılediği gibi, kara başta olmak üzere dığer 
taşımacılık türlerın ı de dolaylı olarak 
etkilemiştır. Bu gelışmelere sektorel boyutta 
farklı açılardan bakarak olumlu ya da 
olumsuz olarak nıtelendirmek mumkı..indur 
ancak Turkiye'deki ulaştırma sektorü 
açısından bakıldığında, ortaya çıkan yenı 
koşulların sektoru daha ilen götüreceği 
ongorülmektedır. 

Hava taşımacılığının diğer taşıma 
sıstemlerıne gore en temel avantaıı. 
gı..inümuzün rekabet üstünluğunun 
vazgeçılmez bır koşulu olan hız faktörudur. 
Ürün ya da hızmetler için belirlı bır kalite 
duzeyinın uretım aşamasında sağlanmış 

olduğu düşunulecek olursa, i şletmelerın 

daha rekabetçi bır hale gelmelerınde krıtik 
faktor hız faktorü bır başka deyışle zaman 
faktorü olacaktır. Bu nedenle gerek tıcarete 
konu olan ürunlerın dağıtımının mümkun 
olabılecek en kısa sürede yapılması gerekse 



de hizmet sektorunde faalıyct gcisteren 
ışletmelc>rde çalışan k ışılerın zamanlarının 

etk n ve verımlı bır şekılde kullanılması 
gozonunde bulundurulduğunda hava 
tasımacılıgının onemı ortaya ç,kmaktadır 

lşletmelerın daha rekabetçı olmasında bu 
denlı onemlı b ı r konumda olan havayolu 
taşımacılık sektoru, Turkıye de krıtık bır 
donerneçten geçrnektcdır Uzun y•llardı r 
ulusal hava taşıyıcımız olan Turk Hava 
Yolları, ıç hatlardakı taşımacılıgın 

gelışımınde ve bu h zmetın sunumunda 
sektorde tek başına yer almaktayd ı 2003 
yılında yapılan vasal duzenle'T'cler 
sonucunda sektorde ozel ha\a7olu 
taşımacılık ş rketler; de bor go~termere 
basladı Baslangıçta vuı-t çapına yayılmış 
k s tu sayıdakı noktaya ucuş gerçekleştıren 
şırkettere. uçtukları noktaları bel rlı 
belgelerle sınırlandıra~ak be.ıru belgelerde 
odaklasan şırketler el'.lendı Bır dızı ılave 

yasal duzenleme,le bu sektore gırıs daha 
da ozendırılerek, bu konuoakı gırışımler 
tesvık edıtd Bu yasal duzenlemelerın , 

Ulast rrna Bakanlığı 'nın Turkıye de dığer 
tasıma turlerıne gore yeterınce gelısmemış 
durumda olan, havayolu ve dem ryolu 
tasımac•lıgırıı gelıstırme polıtıkalarının b ı r 

sonucu olduğunu soyleyebılırız 

Havayolu taşımacılık sektoriJyle ılgilı bu 
gelısmelerın sonucu olarak, orta ve uzun 
vadede pek çok ş rket. bu sektcire gırme 
yolunda araştırmalar yapmaya 
başlamışlardır Bu araştırmaların 
sonucunda bu sırketlerden bazıları sektore 
gırecektır. Sektore gıren şırketlerın sayısı 
arttıkça da bu fırmaların eğilımı yerel olarak 
belırlı belgelerde uzmanlaşmaya doğru 
gıdecektir. 

Belgesel pazarlara yonelıp bu pazarlarda 
uzmanlasmanın pek cok avantaıından 
bahsedılebılır Bunların başında, 
uzmanlaşılan bır yarenin sosyo-kulturel 
yapısı uzerınde tam bır hakımıyet kurulması 
ve boylelıkle rniışterı taleplerıne daha 
derınlemesıne cevap verebılme gelmektedır 
Ayrıca ulusal boyutta faaliyet gôstermenın 
gerektırdığı malıyetlerden tasarruf da 
belgesel pazarlara girmenın bır avantaııdır. 
Sozkonusu malıyet avantajına , uçak kapasıte 
ve menzıllerı, uçucu ekıp buyükluğu, uçuş 
noktası sayıları basta olmak uzere pek çok 
faktorde buyukluğu belırli bir oranda tutmak 
ornek gosterılebilır. Bu durum daha az 
yatırım malıyeti de getıreceğinden sektore 
gırışı daha cazıp kılacaktır . Daha düşuk 
malıyetler daha düşuk fiyatlara neden 
olacağından, ozellıkle de belgesel havacılığın 
gelışımının ılerı aşamalarında, uygun 
rekabet ortamının sağlanması durumunda, 

bu durum havayolu taşımacılığını ulaşım 
seklı olan seçen muşterı grubunun daha 
yuksek kalıtede hızmetı daha ucuza satın 
almasına ımkan tanıyacak t ır. Daha dusuk 
fıyata, ıyı hızmet alarak ve onemlı olçude 
zamandan tasarruf ederek havayoluyla 
seyahat eden kışılerın sayılarının artması 
da toplumun sosyo-kulturel yapısını 
degışıme uğratacaktır Bunun sonucu olarak 
havayolunu kullanmak sadece toplumun 
belırlı bır zumresıne hıtap eden bır ulaşım 
şeklı olmaktan cıkıp toplumun daha genış 
bır kesi mı ne yayılacaktır. 

Belgesel havacılıgın gelışımının bır sonucu 
olarak uçuş noktalarının sayısı artacak 
boylelıkle yolcu ve yuk taşımacılığında 
muşterılere sunulacak seçenekler de 
fazlalaşacaktır Bu da ulusal bazda daha 
gelışmış bir uçuş ağına sahıp olunması 
anlamına gelmektedır. Ayrıca artan uçuş 

noktaları . yer hızmetlerı ve ıkram g ı bı 

hızmetlerı sunan ışletmeler ıçın de yenı 
pazarlar yaratacak. bu da bu ışletmeler ıçın 
daha fazla kazanç elde etme, daha fazla 
ı stıhdam yaratma imkanı doğacaktır. 

Yukarıda sayılan faktcirler ışığında belgesel 
havacılığın gelışımı başta kara olmak uzere 
dığer taşıma turlerını ılk etapta olumsuz 
etkıleyecek olsa da sozkonusu ışletmelerın 
kendılerını bu rekabette tekrar ene 
çıkartmak ıçın yenı strateııler 

gelıstırmelerıyle bu durumdan kurtulmaları 
mumkun olabılecektır Bunun sonucunda, 
belgesel havacılığının gelışımı, hem hava 
hem de dığer taşımacılık turlerı ıçın çıtayı 
bıraz daha yukarı çekecek, bundan da 
sozkonusu hızmetlerden yararlanan 
musteriler de başta olmak uzere sektorun 
butunu kazançlı çıkacaktır 



LOGI CAL demiryolu 

NEREYE 
CUFCUFLUYORUZ? 

Ozan Akoğlu lnter Raıl , 1972 yılında, Uluslararası 

Demiryolu Derneğı ' nın !lnternatıonal Raılway 
Unıonl 50. yıldonumü şerefıne, 21 yaşını n 
altında kı gençlere Avrupa'nın 21 ulkesinde 
1 ay boyunca, ikincı sı nı f vagonlarda hesaplı 
bır bıç ımde seyahat etme fırsatı vermek 
amacıyla başlatıldı . Bu gun ıse lnter Raıl, 

yapılan düzenlemelerle Avrupa 'nın 28, Kuzey 
Afrıka' nın 1 ulkesı olmak uzere toplam 29 
ülkeyı kapsayan ve sadece gençlere değıl, 

tum yaş gruplarına [farklılaştırılmış fiyat 
politıkası ile) hitap eden bır yapıya 
kavuşmuştur. 

lnter Rail kartı, Avrupa ve Kuzey Afrıka' dakı 
toplam 29 ulkeyı 8 ayrı bölge şeklınde 
gruplayarak, 26 yaşından küçüklere [IR - 26 
kartı ılel. 26 yaşından büyuklere [IR +26 kartı 
ile) ve 12 yaşından küçük çocuklara [IR -12 
kartı ile) farklı fiyatlara, seçılen bölgelerde 
ucuz ulaşım olanağı sağlayan bır bılettır. 

lnter Rail kartı isteğe bağlı olarak; 1, 2 ya 
da 8 bblgenın tamamında [bıletın alındığı 
uke hariç) 2. mevkıde serbest seyahat hakkı 
tanır isteğe bağ lı olarak, fıyat farkı cidenmek 
şartıyla bır üst mevkıye geçiş yapılabilır veya 
yatak/kuşet ya da hı zlı trenlerden 
yararlanılabılır. Bu kartın d iğer bir avantajı 
ise 1985'de yapı lan değışıklıklerle, çeşitli 
hatlarda [Yunanistan-İtalya , İsveç-Fınlandıya 
gıb ı l anlaşmalı şirketlerin oldukça luks 
gemilerı ıle çok ucuza ya da ücretsiz olarak 
ulaşım imkanı sağlamasıdı r. Bütün bunlara 
ek olarak, bazı ulkelerdekı sın ı rlı sayıdakı 
anlaşmalı hostellerde, çok az mıktarlarda 
da olsa çeşıtlı ındırımlerden bu kart 
sayesinde yararlanmak mumkundür. Bılet 
sahibinin, bıletın alı ndığı !.ilkenin 
sınırlarındaki tren yolculuklarında %50 
indirim hakkına sahıp olması da lnter Raıl 
kartının sağladığı kolaylıklardan bırid ı r. 

lnter Ra ı l kartının geçerlılik süresı seçılen 



bolyı' ~.ıyı'>ınJ 9011' fJı klılcıstırılmıstır 

f ' kıdı n 1 bolge ıcın 12 ve 22 gunluk, 2 ve 3 
bolgedC'n oluşan inler Raıl kartları ve 8 
bolgrnın tamamını kapsayan Global inler 
Rnıl kJrtı ıçın 1 er aydan oluşan seçenekler 
varken 1 Mayıs 2004 tarıhınden ıtıbaren 
uygulanmaya başlanan yenı sısteme gore 
gcçerlılık surelerı 1 bolge ıçın 16 gun. 2 
bolge ıçın 22 gun ve 8 bolgeden olusan 
Global lnter Raıl kartı ıçın ıse 1 ay olarak 
bclı rlcnmıstır 3 bolgeden oluşan inler Raıl 
kartı ıse tamamen kaldırılmışt ır 

Turkıye'de lnter Raıt kartı lstanbul Sırkecı 
ve Ankara garlarının yanı sıra bazı turızrn 
acentelcrı tarafından da satılmaktadır inler 
Raıl bılet ının. her anlaşmalı ulke ıçın geçcrlı 
olan, Euro bazında lseçılen botgcyc sayısına 
ve bıletı alacak kısının yasına gore 
farklılaştırılmış) tek bır fıyatı vardır Ancak 
ulkcmızde [uro ıle sat ıs yapılmaz Onun 
yerıne TCDD her ayın sonunda Merkez 
Bankası degerlerının ustunde bır Euro 
değen belırler ve lnter Raıl kartının fıyatını 
bu kur ustunden hesaplar Bu nedenle inler 
Raıl bıletını Turkıye den alan herkes, bılete 

kur farkından dolayı dıger Avrupa 
ulkelerınde odeyeceğınden daha fazla para 
oder lnter Raıl kartı en erken. bıletın 
başlangıç tarıhınden 3 ay once, en geç 
yolculugun başladığı gun. pasaport ıle 
başvurmak sartıyla alınabılır 

Butçe 

lnter Raıl ıçın ayrılması gereken butçe, 
yolculuğun suresı, gıdılecek yerler ve 
amacıyla ılgılı olarak değısıklık gosterır. 

Kuzey ulkelerı, Avrupa 'nın guneyındeki 

ulkelere gore daha pahalıdır Eğe r kısıtlı 

bır butçe ıle gezmek zorundaysanız, guney 
ulkelerını tercih edın ve otantık mekanlarda 
yerel tatlara bakmak. sa bahları li.ı ks 

otellerın rahat yataklarında gozunuzu 
açmak gıbı hayallerı nızden vazgeçın . Yıyecek 

ıhtıyacınızı grossmarket'lerden yapacağınız 
alısverışler ıle gıdermek mantıklı bır 

hareket olacaktır Kaslarına guvenenlerın 
yolculuga çıkmadan once konserve yıyecek 
stoklamaları ya da bır kuçuk tava ıle 
ocaklarını yanlarına almaları yemek ıçın 
harcanacak parayı mınımum sevıyede 
tutmaya yardımcı olacaktır 

Yolculuk suresınce cuzdanınızı en çok 
zorlayacak dığer bır unsur da konaklama 
olacaktır Egcr çok fazla para harcamak 
ıstemıyorsanız ve temızlı k sız ı n ıç ı n çok 
oneml ı değılse. yo lculu klarınızı gece 
trenlerıne denk ge tı rı p para harcamadan 
rahat bır uyku çekebılırsınız Boylece hem 
hostel ve kamp alanlarına para vermekten 
hem de gunun en guzel saatlerı nı Avrupa 
sokaklarında gezmek yerine tren ı çe rısınde 

bosa harcamaktan kurtulursunuz. B ı raz 

daha fazla paras ı olanlar i çın kamp alanları 

ve hosteller konaklamak içın ideal yerler 
olacaktır. Kamp alanları, hostellere gore 
daha ucuz olmalarına rağmen genelde şehır 
merkezınden uzak olmaları nedeniyle ulaşım 

konusunda biraz problem çı karabılır. 

Ek harcamalar yapman ıza sebep olacak 
d ığer şeyler ıse bazı hatlarda, 2. sını f 

trenlerın olmayışı nedenıyle bı r ust mevkiye 
geçmek ya da hı zlı trenlere bınmek ıçın 
odemenız gereken ucret farkları ve 
rezervasyon yapt ı rman ın şart olduğu 

hatlarda rezervasyon ücret le rıd ı r. 

inl er Raıl macerasına atılmadan once 
kafalarda soru ışaretlerıne sebep olabılecek 
en onemlı noktalardan bırı de hıç kuskusuz 
güvenlı kt ı r Bazı ıstısnalar gozardı 

ed ıld ığınde Avrupa' nın kuzeyının. guneyıne, 

batı s ı nı n da doğusuna gore daha guvenl ı 

olduğu sbylenebılir. Pasaport. para ve varsa 
kred ı kartları g ı bı hı rsızla rın ilgısını 

çekeb ılecek eşyalar iyı korunduğu ve sehı r 

gezin tılerı sı rasında tehlıkelı olab ı lecek 

tenha yer lerde temkın lı olunduğu surece, 
bzellıkle Kuzey ve Batı Avrupa 'da guvenlık 

onemlı b ı r sorun olmayacaktır. Ancak Balkan 
ulkelerinde hırsızlar ve rüşvet talep eden 
sınır polısleriyle hos olmayan an ılar 

yaşayabıl ırsıniz. l talya'nın Napolı ve Genova 
şehırle rı , Amsterdam'ın bazı bolgelerı de 
d ıkkat edi lmesı gereken önemli yerler 
arasında gosterı lebı li r 

Her ne kadar Atına nın ortasında narkotık 

tarafından çırılçı plak soyulmak, gecenın bir 
yarısı nda u laştığın ız Napolı 'de kendınızi 

gosterıcılerın arasında bulup daha sonra 
sarhoşlarla uğraşmak zorunda kalmak. 
Oslo' da yazın ortasında sağnak yağ ısa maruz 
kalıp hastalanmak gıb ı ku lağa pek de hoş 
gelmeyen tecrubeler yaşama ıhtımalınız 
olsa da. inler Raı l belki de bazılarınızın 

yasamını derınden etkileyebilecek. maceracı 
yanınızın hortlamasına neden olacak, gezgın 

kişılığinizı keşfetmenizı saglayacak bı r 
aktıvıte. 





LOGI CAL sinema 

. . . . . . ~ ·~..--.... . 

CASTAWAY 

Bır fılm duşun un, yuzde seksenınde perdede 
yalnızca tek bır oyuncu gorunsun Çok az 
dıya log ve muzık kullanılmış olsun. Ustelık 
bu 90 milyon dolar butçelı bır Hollywood 
fılmı olsun Olmaz mı dıyorsunuz, burada 
olmuşu var, "Cast Away-Yenı Hayat". 

Hollywood camıasının ve seyırcının pek 
sevdığı oyunculardan Tom Hanks ile bızim 
her daım · Geleceğı Donuş· seris ı ıle 

hatırladığımız yönetmen-yapımc ı Robert 
Zemeckıs· ın ortaklığında vucuda gelen Cast 
Away, yukarıda bahsettiğımız sebeplerden 
son derece rısklı bır proıe aslında. Ancak 
bu rısklı proıe. bırkaç mınik dokunuş 
sayesınde 350 milyon dolara yakın hasılat 
elde etmıs bır gıse canavarına dônuşmuştu . 

Cast Away, zaman mevhumu ıle ciddi 
problemelerı olan, kargo experi Chuck 
Noland ' ın ' Robınson Crusoe·varı oykusunü 
anlatıyor. lşkolik Chuck Noland, sevgılısı ve 
aılesınin kend i lerıne yeterınce zaman 
ayırmadığı yonundeki eleştırilerine goğsünü 
sıper ederek, FedEx'tekı işine dort elle 
sarılm ı ştır. Ancak bir gun içinde bulunduğu 
kargo uçağı fırtına nedenıyle denıze çakılınca 
Chuck. ıssız bır adada çıle dolu gunlere 
merhaba der ... 

Cast Away'in birinci ve en guçlu silah ı , (rolti 
için 30 kılo almaktan çekinmeyen) Tom 
Hanks Hanks, bir sure sonra tek kışilik şova 
dönusen fılmde Oscar adaylığı da alan leziz 
bir performans sunmuştu [Zemeckis de "boş 
duranı Allah sevmez" dıyerek, Hanks'in kılo 
vermesini beklerken "Gizlı Gerçek"i 
çekmıstıl. Filmın dığer başarısı ıse bir 
voleybol topuna [fılmdekı adıyla Wilsonl. 

kısılık kazandırmas ı, en az ıki kışı ıçın 
tanımlanmış "dramatik yapı" olgusu alt ust 
etmesı ve bır voleybol topunun · olum·u ile 
seyırciyı duygulandırmayı basarabilmesı, kı 

bu, sınema tarıhınde pek az ôrneği olan ozel 
durumlardan bıridır, değerinı bilelim ... 

Cast Away, gösterime gırdiğı dönemde bir 
kısım elestırmen tarafından "uzun metrajlı 
FedEx reklamı " olarak değerlendırilmişti . 

Fılmın proje aşamasında da. FedEx'in filme 
ciddı bir maddi katkısı olduğu bilinıyor. Ancak 
filmde alttan alta desteklenen, 'FedEx'ın 
guvenilirlıği' mevzusu, bu katk ı nın bır 

miktarla kalmadığı yönunde dedikodulara 
neden olmuştu . Bu noktada Cast Away'in 
'gızlı reklam· durumunu bir parça abarttığını 
da söyleyebılıriz. Yine de filmin bu durumu 
gözardı etmemiz ı sağlayacak bolca erdemi 
var çok şükür ... 

Talıp Erturk 

.::ı• ... 



LOGI CAL insan kaynaklar. 

• 
AIESEC iLE STAJ! 

1948 yılında kurulmuş ve şu anda 85 ulkede 
7 41 şubeyle faalıyet gösteren, gonullu 
unıversıte oğrencilerı tarafından yonetılen, 

dınamık, yenılıkçı, polıtıka dışı, kar amacı 
gutmeyen, dunyanın en buyuk eğıtım ve 
oğrencı değışım organızasyonu olan AIESEC 
aynı zamanda, UNESCO' nun gençlık 

temsılcilığını yapmaktadır. 

AIESEC Tlirkıye·d e Kuzey Kıbrıs Turk 
Cumhurıyetı de dahi l olmak üzere bugün 
faalıyetlerıni Adana, Ankara, Antalya, 
Denizlı, Eskışehır, Gazıantep, lstanbul, lzmır, 
Kıbrıs ve Kocaelı 'de yer alan 11 şubesi ve 
lstanbul'da bulunan Genel Merkezi ile 
sürdürmektedır. 

ULA$TIRMA ve LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE 
YETİ$Mİ$ İNSAN KAYNAGI ACIGI 
Hem Tlirk loııstık sektoru. hem de Türkıye 
dışında ulaştırma ve loııstık alanında hızmet 
veren yabancı sektörler sahıp olduğu bu 
kapasiteyi realıze edebilmek ıçın, bu alanda 
yetişmış insan kaynağına ıhtıyaç 
duymaktadır. Bu anlamda lstanbul 
Universitesı , Ulaştırma ve Lojıstık Yüksek 

Okulu; Galatasaray Unıversıtesı. uyguladığı 
master programı; sektördekı çeşıtlı tı rmalar, 

sundukları burs olanakları ve bu sektore 
hizmet veren çeşitlı sıvıl toplum kuruluşları, 
uyguladıkları sertıfıka programları 

aracılığıyla bu açığı kapatmak ıçın faalıyet 
gostermektedırler. Ancak bu sektbrun, 
gerek ulusal gerek uluslararası alanda 
ekonomıdeki gerçek payına ulaşabilmesi 

için daha fazla destek görmesı 
gerekmekted ı r .. 

AIESEC BU ACIGIN KAPANMASINA NASIL 
KATKIOA BULUNACAK? 
AIESEC, global bakış açısına sahip, ' Barışın 

korunması ve insan kaynağı potansıyelının 
en iyı şeki lde kullan ı lmas ı · vızyonu ı le 

hareket eden dünyanın en büyük eğ it ım ve 
oğrenci değışim organ ızasyonu olarak, 
Ulaştırma ve lojistik sektörundekı yetişmis 
insan kaynağı açığının farkına varmış, bu 
duşünceden hareketle AIESEC, LOJiSTiK 
PROJESi n ı tasarlamıştır. 

LOJiSTİK PROJESi ile AIESEC, fırmaların 
u lusla rarası alanda gelişmesini 
sağlayabilecek fırma yetkililerının ıstedığı 

profı lde yabancı staıer getırecek, aynı 

zamanda Türkıye ·de bu alanda yetışm ış 

oğrencılere yurt dışındakı fırmalarda staj 
yapma olanağı sunarak onlara uluslararası 
anlamda deneyım kazanma f ı rsat ı 

sunacaktır. Bu sayede oğrenc ılere 

sağlanacak staı ımkanı , bğrenme aktıvitelerı , 
kariyer günleri ve yabancı dillerinı 
gelişt ırmeleri amacıyla sağlanacak dıl 

kursları olanaklarıyla bu sektor içın en iyi 
donanıma sahip insan kaynağın ı n 

yetışmesıne katkıda bulunulacaktır. 

LOJİSTiK PROJESİNİN MİSYONU 
Ulaştırma ve lojıstik dunyasına donanımlı 

gençler kazandıran en genç ve en etkın isim 
olmak. 

LOJİSTİK PROJESİNİN VİZYONU 
Uluslararası çerçevede ulaştırma ve loııst ı k 
sektöründeki ınsan kaynağının en verımli 
şekılde kullanımına katkı sağlamak 



AIESEC STAJI iLE FİRMALARA 
SUNDUGUMUZFAYDALAR 

pratık yapmaları ve yabancı dılını daha 
fazla gelıstırmelerı ıçın de staıyer talebınde 
bulunulabılır • AIESEC StdJI ıle ıthalat ve ıhracat basta 

olmak uzere ulaştırma ve loııstık alanında 
fırmaların ıhtıyaç duyduğu kalıtelı ve ucuz 
ıs gucu sağlanabılır 

• Yurtdısından gelecek bıreyler 2 ay - 1.5 
sene arasında ıstıhdam ettırılerek 
fırmaların ıhtıyaç duyacakları kısa donemlı 

ınsan kaynağı problemı çozulebılır. 

• Fırmalar, AIESEC stajye rlerının geldıklerı 

ulkelerle bağlantıya geçmesı nı sağlayarak 

musteri portfoyunü onlar sayesinde 
gelıstırebılırler 

AIESEC STAJI İLE ÖGRENCİ LERE 
SUNDUGUMUZFAYDALAR 

• AIESEC staıyerlerı AR-GE 
departmanlarında çalıştırılarak 

araştırmaya ve yenı urunler gelıştırmeye 
teşvık edılebılır. 

• AIESEC Staıı sayesınde tırmalar ılerıde 
pazarlarına gırmeyı duşunduklerı 

ulkelerı,oralardan ısteyeceklerı bır staJYer 
sayesınde çok daha ucuza ve çok daha 
etkin bır şekılde on bır pazar araştırması 
yapt ırabılır 

1 U Ulaştırma ve Loııst ı k Yuksek Okulu 
oğrencılerın e aldıkları eğıtımle doğru 

orantılı, karıyerlerıne katkıda bulunacak staı 
fırsatları sunan AIESEC'ı diğer değısım 
organızasyonlarından ayıran en buyuk 
ozell ı ğı staJYerlerıne sundugu resepsıyon 
sureçlerıdır. 

• Yurtdısından gelecek staıyerler fırma 
ıçınde devamlı lngılızce veya tırmanın 
belırleyeceğı farklı bır yabancı dıl 

konuşacağından fırma çalışanları yabancı 

dıllerını gundelık hayatta kullanma 
ımkanına ulaşacaklardır 

2 aydan 1.5 yıla kadar değısen, oğrencılerın 
akademık eğıtımlerıne ve taleplerıne gbre 
sekıllenen staı su recı; hazırlık, resepsıyon 

ve re-entegrasyon olarak 
bolumlendirılebılecek uç dbnemden oluşur. 

• Eğer ısternırse fırma yonetıcılerının 
haftanın bellı saatlerınde yabancı dılde 

• Staıa hazır lık surecı staı hakkı kazanmıs 

oğrencılerın daha verımlı bır ış tecrubesı 
ve uluslarası deneyım yasayabılmesı ıçın 
AIESEC tarafından hazırlanan ôğrenım 
aktivıtelerinı ıçerır.Gıdılecek ülke hakkında 

UGUR AKSU 

Und ve Aıesec ın ortaklaşa duzenled ığ i 

yurt dışında staı proıesıne katılmak ıçın 
Aiesec'ın duzenledığı sınava gırd ım. 

lngilızce sınav ve mulakatların ardından 

staı yapmaya hak kazand ım Daha sonra 
yapılan şırket araştırmalarının ard ından 
Barsan Global Lojıstık ın Almanya 
şubesınde staı yaptım. Aıesec 'ın dunyan ın 

bırçok ı.ilkesin de çok ıyı bir yapılanması 
var Gıttığım yerde benım gibı staj yapan 
15 fa rklı ulkeden bı rçok arkadaşım oldu. 
Bu arkadaşlarımın ulkeler ine gıtmeden, 
her ulke hakkında ytizeysel de olsa bilgi 
sahıb ı oldum. Bı rlıkte çok guzel vakıt 
g eç ırd ık Almanya ' nın, Hollanda ' nın ve 
Fransa' nın bir çok şeh ri ni gezme fırsatı 

buldum. 

Aynı zamanda bir UNO uyes ı olan 
Barsan' ı n Almanya'daki şubesinde 
başlangıçtan kısa bir süre sonra Hollanda 
ve Belçika yuklerinin operasyonunu 
yapmaya başladım. Böylelikle 10 hafta 
boyunca hem iş tecrübem arttı hem de 
surekli yabancı dılımi kullanarak pratık 
yapma fı rsatı buldum.Lojistik sektörünün 
olmazsa olmazların ın başında gelen 
yabancı dıl konusunda buyuk bir aşama 

kaydettım . iş hayatında kazanılan bilgilerin 
yanısıra dünyan ı n her köşesinden olan 
arkadaşlarımla geçırdiğım vakıt ve 
gezdiğ im ülkelerdekı insanların yasama 
şekı llerinın,hayata bakış açılarının, sosyal 
anlamda da bana bırçok artı 
kazandırdığına inanıyorum. 

gereklı bılgılerın verılmesı.daha once o -
ulkede staı yapmış oğrencılerle ve ya 
TUrkıye'de staı yapmakta olan yabancı 
staıyerlerle staıyer adaylarının 

buluşturu lmas ı ıle kulturler aras ı 

etkilesımın en verimlı şekilde 
gerçekleşmesi amaçlanır. 

• Resepsıyon Surecı staj donemı boyunca 
oğrencılerın karsılaşabıleceğı her turlu 
sorunu çôzmek, vıze ve çalışma ızınlerının 
çıkarılması sırasında bırlıkte çalışmak 

yıne AIESEC' ı n staıyerlerıne karşı duyduğu 
bır sorumluluktur . Bunla rın yanı sıra 

staıyerın gıttığı ülkede karsılanması, 

ka lacak yerının onceden temın edılmesı. 

çevre ve ulasım kolaylıklarının oğ retılip 

ılk ış gununde fırma ıle tanıştırılması da 
AIESEC2ı n gorev ve 
sorumluluklarındandır 

• Re-entegrasyon Surecı ıse staıını 
tamamlayıp ulkesıne gerı donen 
oğrencılerlerle staı değerlendırmesının 

yapıld ığı,oğrencılerın yurtdısı ndayken 
yasadıkları deneyımlerı. yenı gıdecek 

staJYer adaylarına aktardıkları. ulkeye gerı 
adaptasyonun sağlandığı donemdır 



-
EZGİ UZEL 

Gelecektekı mesleğımın sadece kendı 
ulkemın sınırları ıçerısındekı ışleyışını 

değıl. aynı zamanda dığer ulkelerde nasıl 
ıcra edıldığını ızleyebılmek amacıyla 

AIESEC'ın eşsız programına dahıl olmaya 
karar verdım. Bu program kapsamında 
2002 yılının yazında Almanya'nın Frankfurt 
şehrınde 1,5 aylık bır staı deneyımım oldu. 
Bu surecı baştan sona ozetlemeye 
çalışırsam ufak tefek sıkıntıların dışında 
oldukça onemlı bır deneyım olduğunu 
soylemem gerekır Sınav ve mulakat 
aşamalarından sonra eşleşme surecı en 
sıkıntılı donemdır. Esleşme 

gerçekleştıkten sonra gıdılecek ülkedekı 
AIESEC ofısıyle bağlantıya geçılır, çalışma 
ıznı, kalınacak yer, vıze vs .. gıbı sLireçler 
başlar ve en geç 1 ay ıçınde gereklı tum 
belgeler hazır edılerek oğrencı yurtdışına 
çıkar. Oradakı AIESEC ofisınden sorumlu 
olan kışı buradan gıden oğrencıyı karşılar, 

DENİZ VANLI 

Aıesec Staıımı 2003 yılının yaz donemınde 
yaklaşık 4 ay boyunca Bulgarıstan Sofya'da 
Alexander Logıstıcs" ısımlı fırmada 
yaptım Aıesec bana staıı organıze etmek 
dışında da çok yardımcı oldu, ben daha 
Sofya'ya varmadan kalacağım yer 
ayarlanmıştı ve orada çalışabilmem için 
gereklı butun prosedurler tamamlanmıştı , 

Sofya ya gıttığımde benı karşılayıp 

kalacağım yere bıraktılar ve orada 
kaldığım sure boyunca da yaşadığ ım 

problemlerı cozumled ıler. Kultü r olarak 
değısık bir yer olmasına rağmen 

Aıeseclılerın yakı n ı lgısı nedenıyle hıç 

ya ln ı z kalmadım ve alışma sLirecim çok 
kısa surdu. Çalıştığım fırma Bulgarıstan'ın 

en buyuk loı ı st ık f ırmalarından bır 

tanesıydı , sırkette yaptığım ana gorev ise 
Bulgarıstan' dakı Turk fırmalarına karşı 
pazarlama faalıyetlerıni yürutmekt ı aynı 
zamanda şırketın ıngılızce web sayfasının 
tasarımına da aktıf olarak yardımcı oldum. 
Fırmada geçırdığım 3,5 ay içınde, 
Turkıye'dekı stajlarımdan farklı olarak, 
bırçok 

sorumluluk aldım ve bunun sayesinde 
okulda oğrendığım teorık bılgileri 

uluslar arası bır ortamda pratığe dokme 
ve teorı ıle pratık arasındakı farkı 
gorebılme ımkanı buldum ve bunun 
karıyerım açısında çok onemlı bır tecrube 

evıne ve ışıne 
yerleştirır,diğer staıyerle r 

ıle tanışmasını sağlar ve 
sorun çıktığında kendısine 
ulaşılacak adres ve telefon 
numaralarını vererek 
aradan cekılır Bundan 
sonrası artık oğrencının 

kendısıne kalmıştır . 

Yerleşılen ev bırcok 
ulkeden gelmıs ınsanlarla 
paylaşılan kalabalık bır yer 
olabıleceğı gıbı benım gıbı 
şanslılar ıçın bazen bır tek ~;...._--~----
Turk kızıyla yaşanan luks bır ev de 
olabıliyor. Dunyaya genış bır çerçeveden 
baka bılmeyı ve ozgüvenin artmas ı nı 

sağladığı, dunyanın aslında kuçuk 
olduğunu ve ulaşmak ıstedığımız tum 
hedeflerın elimızı uzatırsak çok 
yakınımızda olduğunu oğrettığı ıçın 

AIESEC'in programını tüm arkadaşlarıma 
tavsıye ede rım . 

olduğunu duşunuyorum. Çalışt ığım firmayı 

Tü rkıye 'de daha once staı yaptığım 

fırmalarla kıyaslad ığım zaman oradakı 
ça lışma ortamını n daha serbest iş 
ilişkilerin ı n çok daha az resmı olduğunu 

soyleyebilırim . 

Aiesec'in çok uluslu ortamı sayesı nde bır 
çok farklı ülkeden 

arkadaşlarla zaman geçırme fırsatı 
buldum. Bunun bana değisık kültürleri 
tanıma imkanı verdığine, benı bır çok ön 
yargıdan kurtardığına ve bana değısik 
bakış açıları kazandırdığına ınanıyorum . 

SELAHATTİN TEMEL 

2002 yılı Ağustos ayında AIESEC Staı 
Değişim Programı aracılığıyla Almanya'nın 

Bayern Eyaletın'de , Munıh 'e bır saat 
mesa fedeki lngolstadt sehrınde yer alan 
EKOL Logis t ık GmbH şırketınde bır ay 
sürelı b ır staı imkanım oldu. Vıze ve 
pasapor t işlemlerınde buyuk bır sorun 
yaşamadım. Bu bir aylık sureçte 
konaklama yerim AIESEC lngolstadt 
tara fından ayarland ı Sehrin merkezınde 

eşyalı bir ev ayarlandı. G ıtt ığım gun ev 
sahib ı oğrencilerle kontrat yaparak evı 
kullanmaya başladım . Yer, Almanya gıbi 
Türklerin bol olduğu bır ülke olunca uyum 
problemı pek yaşanmıyor. Turkıye'de 

bulabıleceğınız hemen hemen her şeyı 
orada da bulmak mLimkLin. Gerek firma 
yetkılılerı, gerek AIESEC'li arkadaşlarım 
staı surecimın en ıyı şekılde geçmesı ıçin 
etlerınden geleni yaptılar. iş açısından 

---

baktığımda Ağustos ayının 

Almanya' da tatıl olması 
nedenıyle pek yoğunluk yoktu, 
ben de boş vakitlerımı bol bol 
gezerek değerlendırdım . 

Yasadığım bu ilk yurtdışı 
deneyımim bana çok şey kattı. 
Sonuç olarak ınsanlar gezıp 
gordukçe, yeni ınsanlar, yenı 
yaşam tarzları tanıdıkça 

hayata farklı açılardan 

bakmayı oğreniyor . 



Kalite ile daima ileriye ... 
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LOGI CAL politika . . - . 
AVRUPA BIRLIGI 

• • 
ve LOJiSTiK 

• • • • • • 
SEKTORUMUZ 

Atilla Yıldıztekın 

Arkas Loııstik Genel Müdüru 

Avrupa Bırlıgı toplam ıs kapasıtesı 
dusunuldugunde. cografı yakınlık nedenıyle. 
en yuksek ticaret hacmımız olan topluluktur. 
Denız yolu baglantılarımızın çok seçenekli 

ve yogun olması. kara yolu ıle. Roro ıle, hatta 
az da olsa demiryolu ıle ulası m, lojistık 

açısından buyük avantaılar sağlamaktad ı r. 

Turkiye'de Avrupa'lı kuruluşlarla ortak 
yat ı rımlarımızın olması, Türk taşımacılarına 
ve loı ı st ı kçılerıne buyuk bir avantaı 
sağlamaktadı r. Ortak para birımınin 
kullanılması. gumrük ve KDV so runları n ın 

ortadan kalkması, taşımacılığı hızlandıracak 
ve gerek Turk ürunlerının Avrupa'ya gerek 
AB ürünlerı nin Turkıye·ye akmasını 

kolaylaştıracaktır. 

Coğrafi olarak Turkıye'nin Avrupa Bırliğınin 
en uç noktas ında olması . Anadolu üzerınden 
Avrupa ürünlerının Ortadoğu ve CIS 
ulkele rıne sevkınde gereksınılecek bır 

duraklama noktası veya aktarma merkezi 
ıhtiyacını karşılayacaktır. Bu olgu da 
ülkemızde buyuk dağıtım merkezlerın ın, 

intermodal transfer merkezlerinin 
oluşmasına olanak sağ layacakt ır. AB 
dısındakı hammaddelerın kara yolu ile 



ulkemıze gırmesı, urunlerın aynı yolla dışarı 
çıkması sınır bolgelerımızde gumruk 
operasyonlarını zorunlu hale getırecek ve 
gumruklerde bır aktıvıte yaratılacaktır 
Ulkemızın bır loııstık us olmasının 
yapılanmasını hızlandıracaktır 

Avrupa Bırlığı ıçındekı taşımacılık ve loııstık 
sırketlerı ulkemızdekı Turk sırketlerı ıle 
sırket evlılıklerı, ış bırlıklerı yapacaklar. yenı 
teknoloııler. know how kolay yoldan 
saglanacaktır Dılımızın, alışkanlıklarımızın 

ve pazarımızın farklı olmasından dolayı. 
ulkem ze kendı adı ıle gelmış olan global 
kuruluşlar bıle T urk uzmanlara. yonetıcılere 
ve ısçılere yenı ıs olanakları yaratacaklardır 
Yenı depo. araç yatırımları ekonomıyı 
canlandıracaktır 

ForrnaLtelerde standardızasyona gıdılmesı 
ıle ıslemler basıtlesecek. tasıma hızlar 

artacak kaynak kullanım daha verımlı bır 
hale gelecektır Bu da rnalıyetlerı dusurecek 
hatta ılk aşamada karlılıkları arttıracaktır 
Ortak proıelerle yatırım s.kınt sı çeken 
sırketlerımız daha buyuk olçeklı. doğuya ve 
guneydoğuya açılabılen projelere hıssedar. 
uygulamacı olarak katılabılecektır lletısım 
alt yapıs nın sağlanması le ıslemlerde 
hızlanma yaratılacak ve bazı havayolu 
yukler·nın kara ve dernıryoluna aktar lması 
mumkun olacaktır 

Bunlar olumlu taraflar Olumsuz yonden 
bakınca da kuçuk olçeklı ış,etmelerın 
sertleşen rekabet karsıs nda devreden 
çıkmas . tek basına araç çalıştıran kısılerın 
ış yapamamaları gıbı rıskler soz konusudur 

Avrupa normlarında taşımacılık yapma 
zorunluluğu karsısında eskı araçlar, eskı 
tıp motorla tahrık edılen yenıles tırılm ıs 

araçlar devre dışı kalacaktır 
Kullanılmayacaktır Yeni araç sat ışları 

artacak ve malıyetlerde yukselme soz 
konusu olacaktır Fıloları guçlu ya bancı 

naklıyec ıler ulkem ı zde yerlı araçlar gıbı ıs 

almaya başlayacaklar ve verımlı ça lışmaları, 

buyuk kapasıtelı, dı ş bağlantıları nedenıyle 

pazar paylarını arttıracaklad ı r 

Ousuk kalıtelı ucuz mazot kullanımı ıle 

malıyetlerınde kendılerınce ekonomı 

sağlayan ancak araçlarını harap eden kuçuk 
kullanıcı la r, bu cins mazot kullan ı mını n 
yasakla nması ı le ucuzluk avantaılarını 
kullanamayacaklard ı r. Yollarda aşırı 
yüklemenin yasaklanması ve sıkı kontrol ile 
tasıma malıyetlerı artacak ve karlı lıklar 
azalacaktır. 

Bul un bu avantaj ve rısklerıne bağlı 
olmaksızın, Turkıye, Avrupa Birlığı tam uyesı 
olma yolunda gen dbnLilemez noktadadır. 

Onemlı olan. bu bırlı ktel ı k başladığı an sorun 
yaşamamak amacıyla uyum calışmasını 
gerceklest ı rmek olacak tı r. 

Bu çerçevede en çok tıcarı ıslem yapt ığ ımız 

Avrupa Bırlığı ıle ılışkılerımızde bızlerı 

raha tsız eden mevzuat farklılıkları mevcuttur 
ve bu farklılıkların bırl ı kten a lacağ ım ız 

destek paralelınde b ızler taraf ından 

duzeltılmesı gerekmektedır. Avrupa bırlıgı 
ıçınde yapılan mevzuat çalışmaları ışın 
kontrolune ve duzenının sağla n masına 

donuktur Onların su anda bızım çıka rlarımız 

dogrultusunda degıstırılmesı soz konusu 
olamaz ünce aynı mevzuata uyacak sevıyeye 
qelıp ondan sonra bunların ge lıstırılmesı 

ıçın çalışılmalıdır 

Ulusal kara naklıyen ı n araç tı p ınden, 
yasından, egzost emısyonuna kadar mevcut 
durumu, korunması ve teşvıklerı Avrupa 
Bırlığı statusune uymamaktad ır Uyum 
çalışmaları gerekmekted ır. Oenız 

taşımacılığımızda ıse, basta akaryakıt 

kullanımı olmak uzere. boş konteynırları n 

lımanlar arası taşınması na kadar çozulmesı 

gereken bır çok mevzuat sorunu vard ı r . 

Bunlar da bızler tarafından yapılacak 

çalışmalarla duzeltılmelıd ı r Bu çerçevede 
yenı çıkartılan karayolu taşımacılığ ı kanunu 
. denızcılık bakanlıg ı kanunu, lıman 

ısletmelerı n ın ozellest ı rılmesı, ozel 
lırnanlardan alınan n ısbı bedel g ı b ı 

uygulamaları n d eğıst ırı lmesı yonunde 
çalışılmalıdır Loııst ık henuz bır sektor 
olarak gorulmemekte ve tedarık zıncı rın ın 

adım larına verılen tesvıkler b ı le yen ı yen ı 

devreye gırmekted ır Devlet tarafı ndan 

verılen destekle h ızmetlerde verım arttırırcı, 

ka pa sıte arttırıcı değıl bırlest ırıc ı , hızmet 

çeşıd ın ı n artt ırılması konularındak i çabalar 
tesvık edılmelıdır. 

Bırlığe tam uye olduğumuz noktada artık -
Avru palı olacağız Bu nedenle yonetım 
prensıplerıne uygun olarak oncelıkle mevcut 
durumumuzun belırlenmesı bugunun 
sorunlarının çozumlenmesı gerekır Uyum 
çalışmasını. sorunları çozulmus bır alt yapı 
uzerıne kurmamız gereklıdır. Sorunların 

bır kısmı hukumet programına gırmıs ve ele 
al ı nacağı bılınmektedır G ı rmeyen sorunlar 
ıçın sek tor derneklerı nın ayrı ayrı ve bırlıkte 
gereken duyuruları yapmaları 
gerekmekted ır 

Daha sonra atılacak adım taşımacılık ve 
loııstık konusunda Avrupalı rakıplerımızın 
ne durumda olduklarının belırlenmesıdır 
Bununla da yetınılmeyıp ılerıde ne 
pozısyonda olacaklarına daır planların 

yapılmasıdır Bu çalışma bıze bırlığe gırme 
anındakı hedef yapımızı verecektır Bırlığın 
ıcınde olmak serbest rekabet kapılarının 
ardına kadar açılması demektır Bu da 
gereken mucadelenın esıt şartlarla 
yapılabılmesı ıçın nelere ıhtıyacımız olacağını 
gosterır Uçuncu adım ıse hedeflere ulasmak 
ıç ı n uygulama ve uyum programının 
ça lıştırılması d ır. Sancılı Je zor olan budur 
ancak yaşanmak zorundadır 

Taşımacılık ve loııstık sektoru olarak 
yenıden yapılanma programı ıle, su arı rakıp 
konumundakı kuruluşların kaynaklar·nı 

b ırleştırerek, olçeklerını buyutup, bırlıkte 
çalışma alışkanlığı kazanılması ıle, 

u nıversı telerden gelecek eğıtırn ve 
bı lgılenrne desteğının sektorden gelecek 
ekonornık destekle bırleştırılmesı sayesınde 
ve hızmet kal ı t esının yukse lmesı ıle sorunlar 
çözurn lenecekt ı r. Yola çı kt ı k , gerı donuşu 

olmayan bır yolda ı lerlemek zorundayız . 

Zor olacagın ı bı lıyor kolayl ı k dılıyoruz . 



LOGI CAL haberler 

LOJİSTİK 
MUCİZESİ 

Fatih Bahat Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla, ürünlerin üretildiği veya 
kaynaklandığı noktadan, son üreticinin . 
bulunduğu tüketim noktasına kadar efektıf 
ve etkin bir şeki lde akışını, depolanmasını 

ve bu hareketlere ilişkin tüm hizmet ve 
bilginin planlanmasını , hayata geçirilme~i~i 

ve denetimini yapan tedarik zincir i prosesının 
bir parçasıdır. 

Üretici liğin i Georges Du Boeuf' un yaptığı 
dünyaca ünlü Beaujolaıs Nouveau 
şaraplarının da son tüketiciye ~laş.mas.ı n~ 
kadar sürdürülen ,tedarik zıncırı yonetırnı, 
günümüzde çok önemli bir global lojistik 
operasyon örneğidir. 

Her yıl Aralık ayının üçüncü Perşembesi, 

yerel saatle gece yarısını bır ge:e. dünyanın 
çeşitli yerlerinde insanlar, yenı yılın 
Beaujolais Nouveau · sunun gelişine kadeh 

kaldırıyorlar . 

Beaujolais Nouveau , Fransa · nın tt.im 
dünyaca sevilen kırmızı şaraplarından b irıd ı r 
ve Lyon yakınlarında bulunan Romaneche
Thorin köyü şarabın anavatanıdır . Köy 
sakinlerinden Duboeuf a i lesı, ürettikler i 
şarabı tüm dünyaya özgü bir gelenek haline 
getirmeyi başarmıştır. 

Şarap, bahsettiğ imiz Aralık ayının üçüncü 
perşembesi kadehlere konmadan önce 
destansı bir yolculuk geçiriyor. Beaujolais 
Nouveau sandıkları Fransanın küçük 
köylerinden [yaklaşık 50 milyon şişe -ki bu 
rakam yörenin yıllık üretimınin yarısıdır] 
dünyan ın çeşitli yerlerine bir an önce nakliye 
edilmek için, sessiz Fransa sokaklarından 
yolculuklarına başlar. 

Bu lojistik operasyonunun mucize niteliğine 
bürünmesi aslında şarabın üretim 



ozellıgınden ve Fransız hukumet in ın bu 
ozellıgın korunması nedenıyle koyd uğu bır 
takım kanunlardan kaynaklanıyor. 

Sarap. dığer şaraplardan farklı olarak 
uretıldığı y ı lı n ılk ıçmeye hazır şa rabı olma 
ozellığı tasıyor ve bu nedenle de uretıldığı 
yılda h ızlı b ı r şekılde pazara gırmesı 
gerekıyor . üte yandan Fransız kanunlarına 
gore Aralığın uçuncu Perşembesınden once 
satısa sunulması yasaklanmış ve ancak bu 
tarıhten bır hafta once yola çıkmasına ızın 
verılmıştır. işte. burada zaman kısıtı devreye 
gırıyor ve bel ı rlenen bu haftada taşımacılık 
şirketlerı sınırlı kapasıtelerı ıle sayısız şarabı 
dunyanın dort bır tarafına dağıtma gorevını 
ustlenip lopstık mucızes ı nı 

gerçekleştı rıyorlar 

Bekleme suresının dolduğu gunde , tam 
gece yarı sı . yuzlerce tır. mılyonlarca şişe 
Beauıolaıs Nouveau 'yu Avrupa'nın buyuk 
havaalanlarına goturmeye başlıyor . 

Daha sonra ıse Beauıolaıs Nouveau· nun 
tum dunyaya kalan uç gunde dağıtılması 
gerekkı ılk satış gunune yetışebılsın. 

DAGITIM 

Beauıotaıs Nouveau şarap ları üret ım yeri 
olan Fransa' da dağ ı tım oncesınde karton 
kolılere yer leşti rılmekted ır. Bu koliler daha 
sonra depolama merkezlerınde bir haftayı 
aşmamak kayd ıyla , paketlenerek depolanır. 

işte loj ı st ık anlamındakı tüm faaliyetler 
uretimin tamamlanması ve 
depolanmasından sonra başlamaktadır. 

Bütün paletler tırlara yuklen ir.Kıtalararası 
taşımalarda hızlı olması açısından sadece 
uçakla gonderılmektedir. Bu sebeple tırlara 
yüklenen paletlerin büyuk bır kısmı en yakın 
havaalanına gönderilir Geriye kalanlar 
Avrupa 'ya tırlarla dağıtılmak üzere 
gönderilir. 

Bu organizasyonda görev alan şirketler, 
şarapları talep noktalarına zamanında teslim 
etmekle yükumlüdi.ırler. 

DHL-DANZAS 

Taşımanın büyük bır payı nı 

gerçekleştirmekted i r. Ortalama 4 mılyon 
şıse taşımaktadır. Bunun 2,300 tonu 
havayolu ile taşınmaktadır. 

Gönderilen yerler:Hong Kong, Tokyo, New 
York 

Danzas. İtalya 'dakı taşımada lider 
konumdadır. Bunun dışında ispanya, 
lngiltere, Silı, Arjantin ve Güney Afrika 'ya 
dağıtım yapmaktadır. 

Japonya ve Amerıka 'da kı dağıt ım la rı 

gerçekleştırmek ıçın ıse en buyuk ı kı ıtha latçı 

fırmayla ortaklıkları vardır 

LUFTHANSA 

Sarapların 1000 tondan fazlasını ıe tle rle 
taşımakta d ır. Bunun d ışında 850 tondan 
fazlasını n son tuketıcıye kadar gıd ışın d en 

tamamen sorumludur. 

Yukun taşınmaya başladığı ılk aşamada 54 
tır ve 210 paletle Almanya·ya taşır. Buradan 
da dunyadakı dağıtımına başlar . 

Bunların yanı sıra 160 tonu Japonya, 90 tonu 
Kore, 30 tonu Tayvan ·a gonderılme k uzere 
yola çıkar. 

SDV LOGISTICS 

Sdv yukün 3100 tonunun elleçlenmesinı 
sağla r. Taş ıma esnasında 160 t ır kulla n ı l ı r 

ve 3800 palet mal taşır. Bu t ı rları Fransa ve 
Avrupa 'daki dağıt ı mlarda kullan ır. 

Dağ ıtımında Brussel , Roissy, Amsterdam. 
Luksemburg, Lion, Chateauroux 
havaalanlarını kullanır. 

ABX LOGISTICS 

Bu ope rasyonda Hong Kong, Shangai'ye 
taşıma yapmaktadır. 

ALITALIA AIRLINE 

Uzak doğuya yapılan taşımalarda gcirev alır. 

NORFOLK FORWARDING SERViCE 

Avusturalya 'ya yapılan taşımalarda görev 
alır. 

KALLAX CARGO & AIRPORT 

Japonya'ya yapılan taşımalarda gorev alır . 

Bunun dışında gerçekleştiri len operasyonda 
SAS CARGO, COREAN AIRLINE. MLG 
LOGISTICS, FEDEX' te taşımayı 
gerçekleşt irmekted i r. 

Beaujolais Nouveau şarabının dünyaya 
dağıtımının lojıstik alanında önemli 
ekollerden biri olmasının nedenlerini şöyle 
sıralayabilirız. 

1) Bu taşımanın çok önemli miktarda 
ha cimlerı içermesi 

21 Taşıma sonucunda şarabın çok farktı ve -
karmaşık noktalara ulaşması 

3) Tasımanın çok kısa bır zamanda 
gerçeklesmesı 

4) Tasıma esnasında çok sayıda son dakıka 
şanss ı zl ı kları n bulunması 

Sonuç olarak ıster konumuz olan şarap 
olsun. ıster tam zamanında uretılmesı ve 
tuketı lmesı gereken eşyalar olsun; etkın ve 
efektıf bır tedarık. loj1stık ve dağıtım surecı 
benımsenmedığı takdı rde h ıçbır kesım ıçın 

bı r ya rarı olmayaca ktır. Global bir dünyada 
yaşıyoruz ve ıstekler gıderek artıyor; gıderek 

hızmet sağlayıcıla r açısından zorlaşıyor. 

Global bır network dızaynını ve bılg ı 

transferını zorun lu kılıyor. isteklerin 
farklılaşması bızım yenı yap ı lanmalar 

ıçerısıne gırmemız ı gerekt ı rmekte kı talebi 
karşılayabılelım ve hızmet sunmaya devam 
edebılelim. Bu da yen ı yatırımla r. eğıtımlı ış 

gucu. lojıstık mantığını kavramış bır sekılde 
faalıyet gostermek ıle mumkun olabılecektır. 



LOGI CAL insan kaynaklar1 

• • 

iT ŞART! 

Ozgur Karabulut 

UNO Eğıtım Merkezı 

Operasyon yardımcısı 

Son gunlerde, ulkemızdekı yazılı ve gorsel 
ba sında oldukça sık karşılaştığımız kaza 
haberlerı, ozellıkle de sektorumuz adına 
gerçekten uzunlu verıcıdır Bu haberlerın 
ıçerığının ıse. tehlıkelı madde taşıyan araçlar 
tara f ından yapılmış kazalar olması. hem 
ı..izücu hem de duşundurucu olmaktadır. 

Derneğımız olarak, yurttaşlarımıza 
başsağlığı dılıyor, tekrarının yaşanmamasını 

umuyoruz Ancak ne yazık kı, her bırımızın 
de oldukça ıyı b ıldığ ı gıbı bu tur olaylar, 
sadece yasanmamasın ın umulmasıyla 
onlenememektedır 

lstanbul"da yasanan tanker faciası ve hemen 
ardından, $ırnak -Cızre yolu uzerinde 1 O 
tankerın bırbırıne gırmesıyle oluşan kazalar, 
taşın altına elını sokmak ısteyen herkesı 
bazı duşuncelere yonlendırmıştır .. Cözum, 
tabıi kı eğıtimdır ... dıyerek sorunlara 
yaklaşan bır duşunce, artık hemen herkesın 
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bılıncıne yerleşmeye başlamıştır. Sozkonusu 
kazaların cıddıyetıni, kazaların bılançoları 

oldukça açık bır şekilde ıfade etmekted ır. 

Orneğın ; yer Kartal, 20 ton mazot yuklu bir 
aracın yol açtığı kaza, bırbırıne gıren 26 araç, 
9 olu, 40 yaralı ve akıllarda tek bir cumle 
.. Ya Patlasaydı' .. 

Turkıye· de tehlıkelı maddelerın uluslararası 
taşınmasına ilışkin duzenlemelerın 

bulunmasına rağmen, ulusal taşımacılığa 
ılıskın olarak meydana gelen bu kazalarla 
ılgılı denetım ve eğitımın yapılabılmesı ıçın 
gereken mevzuat duzenlemelerının halen 
getırılememıs olması ıse başka bir çarpıklık 
olarak göze batmaktadır 

Turkıye·nın 'Tehlıkelı Maddeler in 
Uluslara rası Karayolu Taşımacılığına Oaır 
Avrupa Anlaşması · ADR Sozlesmesı ne taraf 
olmaması nedeniyle. ne yazık kı uzun 



ı llardır !ıthemızde bu konuya ltl~kio bl 
düzenleme yapılm<ım $ VW? zaman ... ıırnarı u v al;ır , 
QzunhJ veren olaylarla l\arsılaşrnak ~: ·• ~ ~ ı Jsınd3 yap lması gerekcnlPr gıb 
durumunda kalınmıştır. Bu sözleşmeye gar;· ""l<ôıli 
tehlıkelı madde taşıyan sürücı.ilerın ayn bir 
e§itımden geçerek, ADR surücü ehliyeti 
olması gerekecek. dolayısıyla tehlıkelı 
madde taşımacıl191 sadece bu ehlıyete sahip 
kullanıcılar tarafından yapılacağından. 
olusabılecek muhtemel kazalar da en aza 
indırgenecektır 

Yaşanan orneklerden de açıkça anlaşılacağı 
gıbı, tehlıkelı madde taşıyanlar, sadece 
kendilerı ıçın değıl; cevre ve baska ınsanlar 
lçın de buyuk tehlıke arz etmektedır 
Bılınçsızce ve gereklı eğıtım alınmadan 
yapılan taşımalar. potansiyel bır tehlıke 
oluşturmakla beraber, ulkemız ıcın de dünya 
kamuoyunda olumsuz bir not teşkıt 
etnnekted 1r 

Dernegımız, Almanya' dan akredıte ettırdıgı 
sınıfları ve eğıtmenlerı ıle bu eğitımlerı 1994 
yılından berı duzenleyerek, 7500 u askın 
surucuye AOR ehlıyetı vermıstır Her hafta 
duzenled·ğı egıtımlere, sosyal duyar\ılığı 
yuksek olan. yurt•cınde tehlıkelt madd 
taşıyan bazı tırmaların surücGler de 
t<~ılarak. rJluslararas19e~rlı~ğ oian AOR 
Sur cu Ehtıyeı :tl.ala ıad r: l.J em zın AOR 
sozlesrrec;ıne tara 1 oımarnas sebeb,yle, 
derneğımızce Almanya da akredıte olarak 
verdığımız AOR Surucu Ehlıyetlerı ıçın 
Almanya·ya yarım mılyon Euro· u aşkın ucret 
odenmış ve odenmektedır 

AOR konvansıyonu ıle; tehlıkelı maddelerın 
karayolunda taşınırken , hataların asgarı 

duzeye ındırgenmesı ve gereklı tedbırlerın 
alınması ıle ınsanların ve çevrenın 
korunması amaçlanmaktadır. Bulun Avrupa 
ulkelerınde, tehlı ke lı maddelerın karayolu 
ı le sınır otesı taşımalarının AOR sürucu 
ehlıyetıne sahıp suruculerle yapılması 
zorunludur. 

Sektorunde oncu olan derneğimızce , 

mevzuat donennlerının bıran once 
yapılabilmesı ıçın 1000 sayfayı aşkın AOR 
Sozleşmesinın tercumesı yapılarak 

Ulaştırma Bakanlığımıza ıletılmıstir . 

UNO Eğıtim Merkezı kapsamında verılen 
eğitim programlarında, AOR eğıtımiyle ılgilı; 
• Tehlikeli madde taşımacılığında dikkat 
edılmesı gereken kurallar, 

• AOR' ye gore tehlıkelı madde taşımasına 
dahıl otan şahısların gorev ve 
sorumlulukları, 

• Tehlike etıketlerı anlam ve ışaretlenme 
kuralları, 

• Tehlıkeli madde sınıfları ve özellıkleri, 
• AOR' ye gore taşıma evrakları ve ozellıklerı, 

uı1ız, sadece 2.5 gun suren 
rucu ı>titıyet eğıtımını UNO den 

a'at:'dk ~l n suı ucu tere. Ucretsız 
Pslkote1'11Jk TP t ımkcın sunmakt<ıdır 

up 

tf'st bo urrlerırıı ıçnrrrnk'ı .;r 

suruculrrırıızın y0trrl lıl< Prır ıJ ıl ı ı ı, r r' r 

tanırr c'rıız ..,aglamaktad r 

2004 Yıl nda AOR Surucu Ehlt/ 'tı 
h11metlPrıre fınrhang b r zam yrıp~u/ ır 
UNO Egıtım Merkez. b l ndıgı ıızNe TPrl vı:t 
Madde Tasımacılıgı fAOR: S ırucıı Sr-rtılıkdr 
Egıtımlerı her hafta Sal gunlerı bas il'"Y1u..:tcı 
ve 2,5 gun surerek Persembe gunlPr 
bıtrnektedır Evı lstanbul"da olmuyın 
'.ııruculer ıçın '.:>adee:n 15 00 Euro fark 

g 



LOGI CAL demiryolu 

• • • • 
TURKIYE'DE DEMIRYOLU -
TASIMACILIGI 

Ulaştırma Politikaları ve Demiryollarının 

geçmişine kısa bir bakış 

Türkiye' de Lojistığin gelişiminde 
demiryollarının önemli bir yer alması 
gerekti ği , üzerinde tartışılamayacak 
gerçeklerden birisidir. Oemıryollarına bu 
kapsamda cinem vermeyen ulaştırma 

politikalarının ülke yararına olduğunu 
düşünmek mümkün değildir. 

Ancak, ne yazık ki, Türkiye' nin 1950' terden 
sonraki yakın tarihi Ulaştırma Politikaları 
açısından ülke yararına olmayan kararların 
alındığı bir dönem olmuştur. 

1923' terden 1940' lara kadar yılda ortalama 
188 km demiryolu ınşa eden Türkiye, 1950 
ile 2003 yılları arasında yılda ortalama ancak 
70 km yol yapabilmiştir.Ülkenin 1920 'terdeki 
kaynakları ve ıhtıyaçları düşünüldüğünde , 

1950' terden sonraki u laştırma 
politıkalarında demıryolların ın hıç bır yerınin 

olmadığı son derece açık bir şekilde 

görülmektedır. Özellikle, 1980' terden 
sonrakı ülke kaynaklarının ulaştırma 

alanındaki dağılımında d emiryolları 

tamamıyla ihmal edilmıştir. Bu dönemde 
demiryollarına ulaştırma bütçesinden % 1 O 
dolaylarında bir pay ayrı lmışt ı r. 

Sonuç olarak, günümüzde var olan 8.200 
km demıryolu hattının 7.200 km'si 1950 yılına 
kadar inşa edilmiştir. 1950 ile 2000 yılları 
arasında ise yalnızca 900 km demiryolu 
yapılmıştır. 1923' lerde kişi başına sahı p 

olunan 27 cm'lik demiryolu , bugün kişi 
başına 12 cm uzunluklarına kadar 
gerılemiştir. 

Bu politıkaların sonucunda , gunümüzde 
karayolları yük taşımac ığında % 94 pay 
alırken, demiryolları ancak% 4 dolaylarında 
pay alabılmektedir. Oysa bu oran Avrupa 
Birliği ulkelerinde % 8 dolaylarındadır . 

Ancak, AB ülkeleri bu paydan mutlu değildır. 

201 O yılında hedef bu payın % 16-20 aralığına 
çekilmesidir. 

Ayn ur Acer 

1950'lerden sonra özellıkle Karayolları 
lehine bozulan yatırım dengeleri bilinçli 
devlet politikaları sonucunda oluşmuştur. 
Özellikle 1980'lerle başlayan dönem, 
karayollarının serbest piyasa ekonomısinin 
lokomotifi, demiryollarının ise komünist 
sistemin tercihi olarak tan ı mlandığı bir 
ulaştırma politikasının etkisi altına g irmiştir. 

1980'li yılların o rtası, bir taraftan yukarıda 
değini ldiğı gibi demiryollarına olan ilginin 
her kademede yitırild i ği, d iğer taraftan ıse 
Avrupa ülkelerı doğrultusunda ortaya çıkan 
değişimlerin ilk tohumlarının atıldığı yıllar 
olmuştur. Bu dönemde TCDD nın Bat ı 
Avrupa ile yapılan dış ticaret taşımalarındaki 
rolü daha çok konvansıyonel alanda ve 
ağırlıklı olarak sosyalist ülkelerin 

Türkıye· ye yiıne lik mal hareketleri ile sınırlı 
kalmıştır. Yurt ıçindeki taşımalarda ise daha 
çok devlet kuruluşlarının yükleri taşınmıştır. 

Ancak, bu alanda bile hızlı bir gerıleme 
yaşanmıştır. 



Gunümuz Turkiye 'sınde Lojistık Sektorünün 
Gelişim i ve Demiryolları 

AB' ye uyum sürecinde. kamunun tum 
alanlarında hızlı adımların atıldığı 

gunumuzde, tum sektörterın parlayan yıldızı 
loııstık h ızmet uretimı hatıne gelmişti r. 

Loj istı k bıl im ı nin karasal coğrafyalardaki 
ayrılmaz bileşenı demiryolu taşımacılığıdır . 
Ozellıkle, 400 km' nin üzerindeki 
mesafelerın lojistik çözümlerinde demiryolu 
taşımacılığı son derece önemli bır bıleşen 
halıne gelmektedir. Gerek konvansıyonel 
demiryolu sistemlerının ve gerekse kombıne 
demiryolu taşıma sıstemleri nin ne olçude 
önemli olduğunu n canlı kanıtı AB'nın tüm 
u_lasım projelerinde gelışm i s demıryolu 
s ıstemlerinın daha da geliştırılmesine 
yönelik önlemlerin ön planda olmasıdır . 

Oysa, TUrkıye bu alanda son 50 yılın buyuk 
ihmalinin neden olduğu bir olanaksızlık ve 
hatta çaresizlik içindedir . Ozellikle son 
yıllarda hükumetlerin programlarında 
önemli b ı r yer tutmaya baslayan demiryolu 
yat ı rım proıelerı bıle bu alandaki boşluğu 
doldurmakta yeterlı olmayacaktır. Demıryolu 

ayağı aksayan bir Lojistik sisteminin Türkiye· 
de sağlıklı bir gelısme sureci ızleyebi leceğ i 

konusunda ciddi kuskularımız 
bulunmaktad ır . 

Oemiryolları' nın Sorunları ve Çözüm 
Önerileri 

Türkiye'deki demiryolu yük ulaşımının 

önemli sorunları bulunmaktadır . Bu 
sorunları 3 ana başlık altında inceleyebilir iz. 

Türkiye' de demiryollarının temel 
sorunlarının basında altyapı yatırımlarının 
önündekı engeller gelmektedir. Türkiye, 
ulaşım politikalarında demiryollarına nihayet 
hakettiği yeri vermeli ve bir an önce bu 
alandaki yatırımlara başlamalıdır. Yalnızca 

uluslararası mal hareketlerinin gerektirdiği 
akslar değil, ulusal mal hareketlerinin 
gerektirdiği akslarda demiryolu ağı içine 
alınmalıdır. 15 yılda 15 katrilyon yat ırım 
slogan olmaktan çıkartılmalı, gerekli maddi 
kaynaklar yaratılmalıdır. 

Bu kapsamda : 

• Yeni hatların açılması yanısıra var olan 
hatların rehabilitasyonu ve 
elektrifikasyonu öncelikle ele alınmalı , 
ana arterlerde çift hat taşımacılığı olanaklı 
hale getirilmelidir . 

•Yeni demiryolu terminallerin kurulmasının 
önemini unutmadan, öncelikle ve acil 
olarak var olan terminallerin altyapısının 

iyileşt i rilmes i gereklidir . Gerek yeni 
elleçleme araçlarının temini ve gerekse 
sahala rın yen ıden elden geçir ilmesi 
gereklidir. 

• İstan bul-İzm ir, İstanbul-Ankara, İstanbul
Adana gibi akslarda gerekli araştırmalar 
yapılarak blok tren taşımacılığ ı 

planlanmalı ve bu lasımacılık yontemi 
teşvi k edilmelıdır. 

• Teşviği n temel unsurlarından biri taşıma 
hızın ı artırmak olacaktır. Bu amaca hizmet 
eden bzet tarife koridorları açılma lıdır . 

• Orta ve uzun vadeli planlar çerçevesinde 
halen demiryolu bağlantıs ı olmayan 
onem tı ulaşım akslarının bu ağ içine 
a lınması için yatırım planların ın ele 
alınması gereklidir. Bu alanda 2. Ulusal 
Demiryolu Kongresinde 17 hatt ın 
kurulması gerektıği saptanmıştır. TCDD 
nin altyapı sorunla rı yanı sıra , bir o kadar 
önemli olan üstyapısa l problemleri ve 
eksik likler i bulunmaktadır. Demiryolu 
ışletmeciliğ i n i n bir bütün olarak ele 
alınması gerektiği noktasından hareket 
ederek bu sorunların çözülmesinin de 
acilen gerekl ı olduğu aşika rdır. 

Bu kapsamda ele alınab ilecek sorunlar 

• Çağdaş demiryolu kuruluşları taş ımada 

kullanılabilecek son derece çeş itli vagon 
parkını gelişt i rmiş ve kullan ıma 

sunmuştur . TCDD ise bu alanda ciddi 
eksikliklere sahiptir . Gerek vagon parkının 

darlığ ı ve gerekse çeşitlilik açısından 

önemli darboğazlar vard ır. Özel sektörün 
bu alanda yatırım yapabilmesi için gerekti 
guven ortamının sağlanması ve cezbedici 
teşvikleri n gelişti rilmesi gereklid ir. 

• Demiryolu i şletmeciliğ i teknik özellikleri 
olan bir atandır. Eğ i timli personel gerek 
işletme yönetimi açısından , gerekse ticari 
mekanızmalar açısından son derece 
önemlidir. Bu alandaki sorunları n 

g ıderilmesi son derece acil bir sorundur. 

•AB bugün entegre demiryolu sisteminden 
söz etmekte ve bu doğrultuda uygulama 
planları yurürlüğe sokmaktad ır. Oysa, 
TCDD bugün lisan bil ir eleman i stihdamı 
açısından sorunlarla karşı karşıyadır. Bu 
eksiklik gerek karar atma 
mekanizmaların ı yavaşlatmakta ve 
gerekse işletme sorunlarının 
aşılmasındaki hızı ortadan kaldırmaktadır. 
Bu alanda, lisan bilir personel i st ihdamı 
sağlanmalıdır. Yasal düzenlemeler, TCDD 
işletme yapısının modernizasyonu gibi 
çözümü göreceli olarak daha kolay gibi 
görünen konular bile yıllardır 

çözülememiştir. Bu sorunların çözümü 

TCDD nin görünen yapısını 
modernlestirecek, kurumun ve dolayısıyla 

tasıma modunun toplum açısından 
kaybolan güvenini yeniden kazanma kta 
önemli bir ivme oluşturacaktır. 

• Kombine taşımanın en geniş an lamlı 

tar ifinin yapılması ve bütünlük içeren, 
u luslararası ve dahili taşımayı kapsayan 
bir tarifenin olu şturulmas ı gereklidir. Bu 
tarifen in oluşması aşamasında bir taraftan 
var olan uluslararası deneylerden 
yararlanılmalı, d iğer taraftan ı se 

tasımacılık sektörüyle bilgi ve deney 
alısve rişi nde bulunulmalıdır. 

• TCDD nin asıl amacının taşımanın 
gerçekleşt irilmesi olduğu unutulmadan, 
terminal tarifeleri gezden geçiri lmelidir. 
Her şeyden önce. rekabetin karayolları ile 
olduğu unutulmamalı dır. Kombine 
taşımaya gelecek her maddi yükün bu 
yarışta karayolları lehine oldugu esas 
alınmalıdır. 

• Taşıma bedelıne esas olacak tarifelerin 
düzenlenmesi sırasında fiktif ve gerçekçi 
olmayan maliyet hesaplarından çok, reel 
doğrudan maliyetler esas alınmalıd ır . 

TCDD nin zarar eden yapısı nın içinde 
yaklaşı k %50' teri asan faaliyet dısı giderler 
bu lunmaktadır. Bu nedenle, taşıma 
maliyetlerinin oluşturulmasında bu tur 
maliyet kalemlerinin ıhmal edilmesi 
gereklidir. 

• Uygulamalarda süreklilik esas olma lıdır. 

Gerekli görülen değ işiklikler ancak 
kullanıcı lehine olmak kaydıyla yap ı lma lı 

ve yeterli süre bncesinde bu uygulamalar 
a lenileşt irilmelidi r. 

•Tarifeler içinde taşımacı kuruluşların 

konumu net olarak ta n ımlanma lı ve buna 
bağlı çözümler üretilmelidir. 

• U laştırma ve İçişleri Bakanlıkla rı istiap 
hadlerine uygun taşımacı lığı sağlamak 

yönünde alınan tüm önlemleri uygulama 
aşamasında denetlemelidir. Karayollarının 

dem iryolları aleyhine işleyen haksız 
rekabetinin öm.ine geçilmel idir. 

• Tüm Avrupa ülkeler inde olduğu gibi, 
kombine taşımacı lığı özendir ici önlemlerle 
genişlet ilmelid i r. 

• Tehlikeli Madde Taşımacılığı kontrol altına 
alınmalı ve bu alana bir düzen 
getir ilmelidir. 

Avrupa da "Geceler Kombine 
Taşımacılığındır · sloganı giderek 
yaygınlaşmaktadır. Aynı sloganı bir gün de 
Turkiye için söyleyebilmek umuduyla ... 

1 ..... 
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Alısverıs yapmanız gerekiyor. bunun iç ın 
mağazaya gitmek istıyorsunuz. Almak 
istediğ iniz ürünun detaylı ozellikleri nı 

incelemek, ürünü germek, benzeri ı..irünlerle 
karşılaştırma yapmak istiyorsunuz. Daha 
cince bu ürünü kullananların yorumlarını 
bilmek istiyorsunuz. Mağazaya ; arabanız 

varsa trafiğe takılmadan, yakıt harcamadan, 
otobüs ile gidecekseniz sıkışmadan, yol 
gıderine katlanmadan, mağaza 
bulunduğunuz yere yakınsa yürümeden, 
yorulmadan. ulaşım için vakit harcamadan 
üstelik bilgisayarınızın başında oturarak da 
gidebilirsiniz. Ayrıca alışveriş yapmanız 
mağazanın çalışma saatleri ile sınırlı değil, 

24 saat alışveriş yapabileceğinız bir ortam. 
iste ı nternet üzerinden alışverişın 
sayabildiğimiz birkaç faydaları . Alışverışte 

-·~·-·-

bu kolayl ı kta n yararlanabilmek icın 
bilgısayarınızın olması ve bir şekilde 
internete bağlı olmanız yeterli. 

Bilgisayarınız var ve b ı r şekilde internete 
bağlısınız. lnternet uzerinden alışveriş 
i mkanı veren bırçok şirket var Bunları 
bulabıl~ek için arama motorlarına orneğ in 
google a [www.google.com! "alışveriş" 
kelimesi yazdığınızda karşınıza bırçok 
seçenek gelecektir. Alışveriş sitelerinden 
hangisine girerseniz girin mutlaka size nasıl 
alışveriş yapabıleceğinizı anlatırlar. Nasıl 
a~ış~eriş yapabıleceğınizı. ürunle ilgılı detaylı 
bılgılere nasıl ulaşacağınızı. nasıl bir urünün 
siparişini verebileceğinizi, şayet bir ürunün 
resminden veya ozelliklerinden tatmin 
olmamışsanız o ürünü kullananların 

" 



SANAL 
ALl$VERİ$ 

3 ış gunü içinde kargolanıyor 
fakat ürünün tedarikçinin 
stokunda kalmaması 
durumunda veya başka bir 
nedenle teslimatın uzaması 

durumunda sıparış veren 
müşteri nın üyelik bilgileri 

yorumlarını nas ıl 

okuya bi lecegınızı veya muşteri temsılcısi ı le 

nasıl irtıbata geçebıleceğın ızı . urüni.ın 
ucretını , gonderıleceğ i noktaya kadar navlun 
bedelını, edeme seçeneklerın i, ademe 
güvenlıği hakkında bılgıleri , urunun elın ize 

gect ığ inde bozuk veya hasarlı ıse , urunu 
herhangı bir sebepten dolayı iade etmek 
ıstiyorsanız. garantı kapsamında b ı r arıza 

oluşmuş ıse ne yapmanız gerektığ ini 

alışverış yapacağınız ınternet s ıtesi size 
ayrınt ılı olarak an lat ır. 

Burada ele alacağımız konu ıse müşteri 
siparışini verdikten sonra, urünün muşteriye 
ulasmasına kadar işleyen süreç hakkında 
bilgi vermektir . İnternetteki her alışveriş 
firmasın ın bu süreci aynı değild i r, fakat 
birbıri ne benzerdir. Dolayısıyla bir firmayı 
inceleyerek d iğer lokal ve global olarak 
internette hizmet veren alışveriş siteleri 
hakkı nda da yuzeysel bilgi sahibi olabiliriz. 
Burada inceleyeceğimiz alışveriş sitesi ise 
www.hepsıburada.com 'dur. 
Hepsiburada.com yanı O-Market Türkiye"de 
elektronik tıcaretın öncüsü olarak 1998'den 
beri İnternet üzerınden hizmet veren bir 
Doğan Holding kuruluşudur. Bünyesinde 70 
kişi çalışmaktadır ve hızla büyümeye devam 
etmektedir. 

Hepsiburada.com"da mi.ışterilere sunulan 
ürün çeşidi çok fazla olduğu için hepsinin 
stoku tutulamıyor. Sadece en çok satılan 
ürünlerin (elektronik malzemeler gibi) stoku 
tutuluyor. Ürünlere ilişkin stok durumları 
tedarikçi firmalar ile ırtibata geçilerek her 
gün güncellenıyor. Tedarikçi firmalar ile 
yapılan anlaşmalar neticesınde müşteri 
siparişi verdiği anda, sipariş hem 
hepsiburada.com'a hem de tedarikçi firmaya 
aynı anda gidiyor. Böylece zamandan ve 
sipariş verme maliyetlerinden önemli ölçüde 
tasarruf sağlanıyor. Normal olarak siparişler 

kullanılarak m i.ı şteriye 

ulaş ılıyor ve muşterı 
b i lgılendirıliyor. Verilen sıparış 
teda rıkçiye ulaştığında , 

tedarıkçı ıstenile n ürünü 
hepsiburada.com·a kendı 

imka nlarıyla yolluyor. Ürün 
hepsiburada.com'un deposuna 

ge ldiğ i nde sağlam olup olmadıgına, 
çal ış ı p çalışmadığına ilişkin kontrollerden 
geçt ı kten sonra yı ne burada paketleniyor ve 
uzerinde gonderici, alıcı, al ıcının adresi gibi 
bi lgı leri içeren barkodlu etıket yapıştırılıyor. 

Peki müşteriye nasıl ulaştırılıyor? 

Tedarikçilerden gelen ürünlerin depoland ığ ı 
yerde Yurtiçi Kargo ve Aras Kargo olmak 
üzere 2 farklı kargo şirketi yer alıyor. Ürünler 
hepsiburada.com tarafında tek barkodla 
etiketlendiği için bu barkodu kargo şirketleri 
de kullanıyor. Kargo şirketi paketlenmiş 

ürünü lstanbul"dan ald ı ğ ı ı ç i n teslimat 
adresinin İstanbul"a uzaklığına göre 1-3 gün 
ıçinde teslım edıyor. 

Yurtdışı s i parışlerınde ise ürünün ağ ı rl ığ ına 

göre navlun bedeli otomat ik hesaplanıyor 

ve DHL tarafından gönder i l ıyor . 

İnternet kullanımın ın yıldan yıla arttıg ı , dünya 
ortalamasına ulaşılamamasına rağmen hızla 

yaklaşı ldığ ı forkıye "de ; İnternet üzerinden 
alışverisın ve buna bağ lı olarak gerçeklesen 
loııstık faa liyelle rı n ı n yükselıse geçtiğ i göz 
önune alın ı rsa, bu pazarda yeni renkler ve 
mevcut olanların tutunmak için yeni 
hızmetler urett ığını göreceğ ı z, daha da ıyısı 

rekabet göreceğiz ve biz tüket ı ciler olarak 
rekabetın tadını ç ı karacağız . 

L 



LOGI CAL insan kaynaklan 

TEBRİKLER İLK ELEMEYİ GEÇTİNİZ . 
•• 

SIRADA MULAKAT 
• 

ENGELi VAR! 

Kadrıye & Nilüfer lstedıg in iz işe kabul edilmeniz her zaman 
mumkun olmasa da ıse başvurmak için iyı 
bir şekılde hazırlanmanız bu olasılıgı 
arttıracaktır. işe başvurmada ıs veren ile 
aranızdaki ılk ı letişım s ı zın ozgeçmısinızi 

içeren başvuru mektubu ile oluşur. 
Özgeçm iş yazısı işe başvuran adayın 
eğıtiminı, iş deneyimini, ılgi alanlarını 
gösteren bıyografık bır özettir. Özgeçmis 
yazısını aday hakkında i lg ı uyandıracak ve 
denenmesıni sağlayacak bir reklam olarak 
görmek de mümkündür. Muracaat eden 
açık, yalın ve kendinden emın bir tarzda 
başvurduğu pozısyonda işletme içın neler 
sağlayabileceğını veya ne gibi ozelliklerı 
işletmeye kazandıracağını yazmak 
zorundadır. lyı hazırlanmış ve kişinin guçtu 
olduğu yonlerı vurgulayan bir özgeçrnıs 

kisınin is gorusmesi yapmak uzere 
çağrıldığında önemlı bir belırleyicıdir. iş 

verenler özgeçmış yazılarına uygun 
gôrdukleri adayla rı goruşmeye çağırırlar. 

Yaptığınız başvuru sonucunda ış 
gôruşmesıne çağrıld ıysanız TEBRiKLER. 
ilk elemeyi geçtin iz! Sırada mulakat engeli 
var. Mulakatın amacı, orgut ıçindekı işleri 
başa rıyla yerıne getırebilecek bı lgıye, 

beceriye ve yeteneğe sahip kışıleri 
belirleyerek ışe almaktır . i şverenlerin 

verimlilik ve işe haz ırolma açısından 

değerlendirmeleri ılk etapta hızlı ve yuksek 
notlarla bitirilen ünıversite ve akademıde 
staı kriterlerine dayanır Ancak unıversıteyı 
bıtirme yalnızca sızın potansıyelınızi gôsterır. 
Bundan çok daha ônemli olan nokta sızın 



(>yılım sJres·ndP ve sonrasındJ ıs 
hayat ı nızd~kı tecruberıızdır Buraya kadar 
sı.:tere ~taı o anal\ıdrını ıyı degL'r Pnd•rmenızı 
\e ozellıkle hedetıe~ını;: d'gru''usurıda 
olmak u::ere t'er konuda kendırıız 
qt>lıstırmenın yollarını aranıanızı, sızı fdrklı 

kılacak vetenek ler. tecrubeleı edınmenızı 
onerebılırız A~ rıca unutmayın. ısve-enler 

ıse baslamadan once soru c..oran degıl, ısındc 
sıKıstıgında soran ınsanı tercıh ederler 

Sınıdı basvurulan fırmava lıskın vapmar>'ı:: 
gerekenler, 

• ışletme ne zanıan ve nasıl kurutmustur?, 

• sektordek ı durumu nedır? 

• fınansal durumu nasıldı:?. 

• nasıl orgutlenmıstır?. 

• rakıplerı kımlerdır? 

• kaç kısı çalısmaktadır''. 

• arac say lan 
gıbı konular haı<.kında bılgı ed 1nmek 
o l malıdır 

S ı r ış gorusmesınde adayın olumsu:: 
performans gosterrıesınırı ıkı temel neden 
olarak ıletısırı kuramama ve adayın kendıne 
guvenmemesı gosterılebıl.r. Fırma hakkında 

bılgı sahıbı olmak, o tırmanın sızın 
ıstedıklerınızı karşılayıp karşılayamayacağını 

gosterd ığ ı g ıb ı, fı rmaya bı r şeyler b ı lerek 
gıtmek sıze ekstra guven verecektır Ayrıca 
bu, adayların f ırma hakk ı ndakı ılgı 

derecelerın ı belirlemek ısteyen ıs verenlerı 

de oldukça etkı ler. Kendı içsel analızınızı 

yapmanız ve geçmıste yapmış o lduğunuz 

hataları, bunların sıze verdıği derslerı ve 
elde ettığınız başarıları gezden geçırmenizın 
de sıze sağlayacağ ı yararları gozardı 

etmemelisınız 

Kendı ıçsel analızımizı yapabilmek, kend imizı 

daha iyı ifade edebılmek ıcın : 

• bu gorevi neden almak ıstıyorum?, 

• sımdiye kadar kı eğ i tımimi , faalıyetlerımı 

ve gelısmemı nasıl tan ımlamalıyım?, 

• ustlerim. astlarım ve mesaı arkadaşlarımla 
olan i letisımimı nas ı l ıfade edebılirim? , 

• beklentılerımin müracaatım la olan ılgı sı 
ned ı r? 

• ısletme hakkındaki bı lgımı ne sekılde 
sunabılırım?, 

• benı neler motıve edebilır?, 

• guclu ve zayıf ybnlerım nelerdır?, 

• ışletmeye neler katabilırım ?. 

• alacağım maaşla beklentı lerım neler? 

• ışletmeyle ılgılı oğrenmek ısted ıklerım 

neler dır? 
gıbı soruları kendımıze sorup, cevaplarını 

ıctenlıkle ve mantıklı olarak vermelıyız 

lsvı>rrnler bır adayda ıkı temel ozellığe 
dıkkat ederler Bunlardan bırıncısı kışının 
ıs yapacak yetenege sahıp olması. ıkıncısı 
ıse k•şının orgute uyum sağlayabılmesıdır 

A\rıuı ıse seçılmemızı saglayan onemlı 
OZl'llıklcr, 

• •letısırn becerıs., 

• motı\cısyon becerısı. 

• ın~an yonelme. 

• problem cozme yelkınlığı, 

• planlama ve organızasyon yeleneğıdır. 

Goruşmec ler farklı becerılerını b ı rkaç 

değışık alana uygulayab ılecek esneklığe 
sahıp olan adaylar ararlar. Her ıs fark lı kısılık 

ozellıklerı ge rekt ı rır. Bu nedenle ıs le etk ın 

olmamızı sağlayacak k ı şil i k cizellığ ine sah ı p 

mıyız buna dıkkat ed ı lece kti r G ıyım 

kusam ımız. kış ı liğım ı z ve becerı lerımız 

hakkında ıp uçları barındırır.Goruşmede 

duruş, bakıs. el sıkış, yuz ıladesı. ses tonu 
gıb ı faktorlere dı kkat etmemız bıze çok 
artılar sağlar Ayrıca ı lgı alanlarımız, 

hobılerımız ve dunya olayları hakkındakı 
bılgıle rı mızı ortaya çıkartacak sorulara 
mant ıklı ve samımı cevaplar vermelıyız Açık 

olmak, ı stekl ı ve ılgıl ı olmak. karsımızdakıne 
saygı gostermek ve kend ımıze guvendığımızı 

karsımızdakıne hıssettırmek. gorusmecıye 

yenı bır ışe ve sorumluluğa uyum 
sağlayabıleceg ı mızı gosteren unsurlar 
olacaktır 

Mulakat hakkında yapılan cesıtlı 
araştırmaların ortak sonucu. goruşmelerın 
ılk bes dakıkasının adayı ıse alrna ya da 
almama kararının verılmesınde çok etkılı 
olduğuna ışaret etmektedır Mulakatın kalan 
suresı ıse gorusmecının verdıgı Kararı 

destekleyıcı bılgılerı edınme ıstegı uzerıne 

sekıllenecektır Gorusme sonrasında 
teşekkur ederek ayrılmamız olumlu bır 
ızlenım yaratır iş gorusmes sonrasında 

goruşmecıyı aramak da sonuç hakkında bılgı 
almayı kolaylastırır. 



LOGI CAL kalite 

Kal-Der . . . . - . 
TURKIYE KALiTE DERNEGI 

Misyonu 

Ülkemizdeki tüm dzel /kamu kurum ve 
kuruluşları ıle sıvil toplum örgütlerıne dünya 
çapında kalite seviyesine ulaşmaları ve 
rekabet güclerını artırmaları icin uygun 
ortamlar yaratmak. 

Vizyonu 

Toplam Kalite Yonetiminın ülke bazında 
yaygın ve etkın kullanımını sağlayarak 

dünyada örnek ve onder kuruluş olmak. 

Zeynep Sınem Atalan 

2004 KALİTE YARISI BASLADI ... 

KalDer· ın verdı ği ULUSAL KALiTE 
OOÜLLERI' nde 2004 ADAYLAR! 
BELiRLENDİ. 

Buyük Ölçekli Kuruluşlar Kategorısinde; 

Bilim ilaç Sanayı Tic.A.$, 

Birmot- Birleşik Motor Sanayi Tic. AS, 

Ereğli Demır ve Çelik Fabrıkaları T.A.$ 

Otokoç Otomotıv Ticaret ve Sa nayı A.$ , 

ve adının açıklanmasını istemeyen 3 kuruluş 



Kamu Kategorısi' nde; 

r.c ITO Çatalca Çok Programlı Lı sesı , 

T.C Eyüp Halit Dervış lbrahım l.Ö.O, 

T.C. Kadıkoy Anadolu Lisesı 

Sivil Toplum Kuruluşları Kateg orısı ' nde; 

Boğ_azıçi Unıversıtesı Mezunları Oerneğ ı 
l BUMED l 

Uluslararası Naklıyecıler Derneğı ( UNO l 

2004 yılı Ulusal Kalıte Odulune aday oldu. 

Ülkemızde kalıte bılıncının yukseltılmesı ve 
yaygınlaştırılması, kuruluşların kalıteye 
yonelık çabalarının ozendırılmesi ve başarılı 
kalıte strateıılerının tum ülke yararına 
sunulması amacıyla 1993 yılından bu yana 
verilen Ulusal Kalite Od ulu ıçın bu yıl toplam 
12 aday yarışacak . 

Avrupa Kalıte Odülu' nde kullanılan EFQM 
Mukemmellık Modelı esas alınarak ve bu 
konuda ozel yetıştirılmiş 
değerlendıricılerden oluşan ekipler 
tarafından yapılan değerlendirmeler 
netıcesınde saha zıyaretine kalan finalıstler 
belirlenecek. 

Kamu kategorısınde başvuran kuruluşların 
odullerı 10 Hazıran 2004' te Ankara· da 
düzenlenecek Kamu Kalıte Sempozyumu· 
nda verılecek olup, diğer kategorilerdeki 
sonuçlar 25 Kasım· da 13.Ulusal Kalite 
Kongresi' nin son günu yapılacak odül töreni 
ile sahıplerinı bulacak. 

2003 YILI İSLETME KATEGORİLERİ'NDE 
ÖDÜL ALAN KUR ULUSLAR 

İşletme Kategorilerı'nde Ulusal Kalite Büyük 
Ödülü'nu Eczacıbaşı - Baxter Hastane 
Urünlerı Sanayi ve Tic. A.$. ve Balnak 
Nakliyat-Lojistik Hizmetleri Tic. A.S. kazandı. 

Türkiye Kalite Derneği lKalDerl ve TÜSİAD 
tarafından bu yıl 11 'incisi düzenlenen Ulusal 
Kalıte Ödülleri töreninde, Ulusal Kalite 
Buyuk Ödülü'nü Büyük Olçeklı işletmeler 
kategorisinde Eczacıbaşı-Baxter Hastane 
Ürünleri Sanayı ve Ticaret A.$.'nın, Küçük 
ve Orta Buyüklükteki İşletmeler !KOBI) 
kategorisinde ıse Balnak Nakliyat ve Loıistik 
Hızmetleri Tıcaret A.$.'nin kazandığı 
açıklandı. Assan Aluminyum ise Ulusal 
Kalıte Başarı Ödulı.i'nü almaya hak kazandı. 

Ulusal Kalıte Odülleri'nin, Türkiye'nın kalıte 
alanındak i en buyük kalite etkinliği olduğunu 
belırten Ulusal Kalite Odülu Yürütme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan 
konuşmasında şunları soyledı:"Ulusal Kalıte 

Ödülu'ne başvuran kuruluşların Avrupa'dakı 
ışletmelerle yarışabılecek duzeyde olması, 
Turkıye'nın kalıte konusunda ne kadar ıleride 
olduğunun bır gostergesıdır. Bunun bır 
orneğıni de geçtiğımız gunlerde Avrupa 
Kalıte Ödulu ' nde başarı gosteren 2 Turk 
kuruluşumuzla yaşadık . BOSCH-RBTR 
Bursa Avrupa Kalıte Büyuk Ôdulü' nu 
kazanırken, T.C. Kocaelı Sanayı Odası ıse 
Avrupa Kalıte Başarı Odülü 'nu kazanan ılk 
kamu kuru luşumuz oldu. KalOer olarak, 
onumuzdekı donemlerde de kalıte alanında 
kend ını gelıştıren kuruluşları teşvık etmeye 
yonelık çalışmalarım ıza devam edecegız . 

KalDer olarak. Türkiye'de toplam kalıte 
yonetımının bir yasam bıçım ı olarak 
yaygınlaştırılması amacıyla buyuk çaba 
sarfedıyoruz . Ulusal Kalıte Ödullerı, 
ulkemızdeki kurum ve kuruluşların kalıte 
alandak ı ılerlemelerinden duyduğumuz 
heyecan ve mutluluğu simgelemektedı r. " 

Ulusal Kalite Odüllerı her yıl , Kamu 
Kuru luşları, işletmeler ve Sıvıl Toplum 
Kuruluşları olmak uzere uç ana kategorıde 
başvuru kabul edıyor. Bu kapsamda 2003 
yılı Kamu Kategorisı Ulusal Kalıte Başarı 
Ödulu'nu, TÜBITAK-MAM Marmara 
Araştırma Merkezı , Hazıran ayında Ankara· 
da duzenlenen Kamu Kalite 
Sempozyumu'nda aldı. 

2002 SİVİL TOPLUM KURULU$LARI 
KATEGORİSi 

ULUSLARARASI NAKLiYECİLER OERNEGİ 
!UNO) 

1999 BÜYUK ÖLÇEKLi KURULU$LAR 
KATEGORiSi 

DHL World Wide Express Taşımacılık 
ve Tıc. A.$. 



LOGI CAL deniz yollan 

Mesut Kopara\ 

TÜRK DENİZ -
TAŞIMACILIGI 

Ounya koşulları uzerındekı faiz oranıyla dış 

borç alan Turkıye, 2001 yı lında gerçekleşen 

113 mılyon tonluk ıthalat ve ıhracatının 

%70'ını. yabancı bayraklı gem ılere yaptırmış 

ve bunun ıçın 3 mılyar doların uzerınde. nakıt 

navlun tasıma ucretı odemışlır 2001 yılında 

destekten yoksun olmasına rağmen. gemı 

ınşa sanayısı, l 47, 130 OWTlı k gemı ınşa 

ederek ekonomiye mılyon larca dolarlık 
katkıda bulunmuş, sektori.ın onemlı 

yayınlarında Avrupa'da en çok tercıh edılen 

tersaneler oldukları yonunde haberler 
çıkmıstır. 2002 yılında ınşası si.ıren 50 
geminın yaklaşık %50'sı Norveç, Danımarka, 
ltalya gibı ülkelere ıhraç edılecektır Turk 
lı manlarında, 168,5 mılyon to nluk yükleme 
boşaltma faalıyetı gerçekleştırilmiş, pahalı 
olmaları yönunden elestırilen hızmetlerde . 
çeşıtli bazlarda %80' e varan ındirımler 
uygulanmaya başlamıştır. 

Ekonominın ayakta durması .toplumun temel 
iht iyaçlarını gıdermesı, gereklı refahı 
sağlaması, sosyal. kultürel. eğıti rn ve 
guvenlık ı htıyaçlarını karşılaması ıçın 

kaynakların hareke e gecı •ılmesı 

gerekrnektedır Kaynaklar harekete 
geçırmek demek, mat ve hızmet uretmek 
demektır Mal ve h ı zmet i.ıretme .ç n 
hammaddeye,teknolo11k b rık me, va fl 
elemana ve sermaye bı r kım ne ıhtıyaç 
vardır. Turkıye'nın ka~nakları cnlar 
harekete geçirecek fınansman sag amaJ g 
ıçın atıl vazıyette bekleme:..ted r Ekonum de 
avantaıı kabul edılen ucuz vası'lı ıs gucu 
avantaıı ıse Uzak Doğu ulkele,.ıne kapt n :r. s 
durumdadır. 

Bu nedenle dunya pıyasaiannda rekabet 
edebılır malıyette i.ıretım yapılamamal\tadır 

Bu kısır donguyü kıracak kaynaı<.ların bır an 
once ekonomının h ı zmetıne sunulması 
gerekıyor kı onlar da .turızm ve den ı ıc ı lı k 

sektörleridır. 

Türkıye turızmın onemını kavramış,gereklı 

yatırımları yapmış ve yapmaktadır.Fakat 

turizmde ge lışrneyi, gelen ınsan sayısıyla 
değerlendiri nce. hedeflenen gelır elde 
edılemıyor.Gelen turıstın harcamalarını 

arttıracak ve bu harcamaların çoğunluğunun 

ulkede ka.acagı b,r yapılanma da mevcut 
değ l T urkıye bır an ooce paralı turıstlerı 

ul e)e ce ecek tedbırlerı almalıd r. 

Oenı:r ılı sektoru ıse Tur"ıye tara fınoan 
an nmamasmm. t"" n,. ka~ranmamasının 
s nc•lar nı yaşa""al-.taoır Verılec~k 

destekle.yap lac.aı< atılımdan elde edılecek 
ge rter uretıme yonelık eksıklıklenn 

g denlrnı?sınde i.ılke ıçın temel 1-.aynaktı r Bır 

den z ülkesı olan Turkıye,dunya denız 

u aştırma hatlarının merkezındedır.Cok 
buyu~ st,.ateıık ve ekonomık onemı haız 
lstanbul ve Çanakkale boğazlarına 
S lhıptı 4500 denız rnılt ık sahıl 

~erıdı ,nufusunun ,~60,sanayısının °o80 ınden 
fazlasını barındırmaktadır Denız 
ulaştırmasın ı n Tu rkiye ıç ın onemıne 

değinılı rse; 

• Bir defada sın ır aşım ı olmaksızın.en kısa 

zamanda.en glivenılır 

taşımacılık,denızyoluyla yapılır. 

• Denız ulaştırması.en ucuz ulaştırma 
şeklıdır :Hava yoluna gere 22,karayoluna 



DENiZ TiCARET SEKTÖRÜ HEDEF GiRDİLERİ 
(Marit ime trade sector target revenuesl 

Taşımacılık 

Gemi ınşa,bakım onarım 
Denız turizmı 

Kruvazıyer turızmi 

Dalış.yatçılık.su sporları,marına 
Gezınti tekneleri 

Transport 
Shıpbuildıng 

Marıne tourism 
Crusıng tourism 
5 mılyar-bıllion $ 
Divıng,yachting 

10 mılyar-bıllıon$ 
1 milyar-bıllıon $ 

1 mılyar-bıllıon $ 

Aqua tıc sports,marına,travel boats 
lımancılı k 

Genel 
Ports 1 mılyar-billion $ 
General 

Transit taşımacılık 
Kıyı işletmeleri 

Denız kaynakları 

TOPLAM 

Transıt aırport 1 mılyar- billıon $ 
Coast lıne facılıties 4 mılyar- bıllıon $ 
Sea recources 1 mılyar -bıllıon $ 
TOTAL 24 milyar-billion $ 

TÜRK DENİZ TiCARETİ SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK GiRDiLERİ 
(The financial revenue of the turkish marit ime trade sectorl 

Denız taşımacılığı 

Lımancılık gelırlerı 

Tersane gelırlerı 

Marıtıme transport 3 mılyar-bill ıon $ 
750 milyon-million $ 
200 milyon-million $ 
2 milyar-billıon $ 
500 mılyon-million $ 

Port revenue 

Deniz turızmı gelirlen 
Denız kaynakları gelirleri 
Kıyı ısletmelerı gelirleri 

Shıpyard reveneu 
Marıtime tourism reveneu 
Sea resources reveneu 
Coastline management 
reveneu 2 milyar -billion $ 

1 milyar-bi ll ıon $ 
9.450.000.000 $ 

lhrakıye hızmetlerı 

TOPLAM 
Export and ımport services 
TOTAL 

göre 7, demiryoluna gore 3.5 kat daha 
ucuzdur. 

• Turkıye·n ın nüfusu nun %60" ı sanayisi nın 

%80 ' ı sah ı l yoresindedir . 

• Alt yapı ya tırım ı gerektırmez . 

• Türkıye ithalat ve ih racat ı nı n %90' ı deniz 
yoluyla yapılma ktadır. 

Bu kadar avantajlı u laşt ırma sektörünun 
temeli. el bette deniz t icaret filosu, yanı 
gemidir . Ancak sektbr oyle komplıke b ı r 
sısteme sahiptı r ki, geminin denizde seferinı 
yapması , yolcusunu, yukünü taşıyabilmesı 
ıçi n ınşa edi leceğı, bakım ve onarımın ı 

gôreceğ ı tersanelere, yanaşacağı limanlara 
ıhtiyacı vardır. Deniz ulaştırma sektön.inün; 
liman, gemi ve tersanelerıne hizmet veren, 
sadece denizcilik isi yapan acentesi, 
kumanyacısı, brokerı,stevedor' u gıbi 30'un 
üzerinde kıyı ışletmes i bulunmaktadır . 

Denizcilık sektörü bu devasa yapısıyla 
sadece gemı inşa sanayinde 1/6, sektörün 
tümunde 1/15" e yakın istıhdam 
yaratmaktadır. Katma değen çok yüksek ve 
gelırlerin büyük bolumünun ülke içinde 
kaldığ ı bu sektör, Cumhuriyet tarihinden 
beri Türkiye' de tüm sektbrler arasında en 

az desteklenen ve yard ım geren sektordur 
Oysa Yu na nıstan , daha az coğrafı konum 
avantajlna sahıp o lmasına rağmen. denizcilık 

sektorüne verd ığ ı onemle bugunku 
ekonomik seviyesıne ulaşmış, Avrupa Bırlığı 

[AB] uyes ı olmasında. denızcil ık sektorunun 
ı t ı ci lığ ı buyuk onem taşımıştı r Bugun 
Yunanistan, dunya denız tıcaret 

taşımacıl ığ ı nın %20"sın ı yaparak sadece 
denız ulaştırmasından, 60 milyar ABD dolar, 
üzerınde g ırd i sağ lamaktadır Oıger 

denızc il ik b irımlerının katılmasıyla bu 
gelir, 100 mı lyar doların uzerıne çıkmaktad ır 

Türkiye ise, ı ç ulaşt ırmada deniz 
ulaştırmasını kullanmayarak kaynaklarını 

heba etmektedir. 

Deniz ulaştırmasının iç taşımacı lıkta a ld ığ ı 

pay, yuk taşımacılında sadece %5, yolcu 
taşımacılığında ise %0.3"tür. Bu olumsuz. 
desteksiz tabloya rağmen, Türk denizcılık 
endüstrisi ülkeye olağanüstü boyutlarda 
katkılarda bulunmaktad ır. Denızcilik sektörü 
bugün 9 milyon DWT civarındaki gemı lerı 
400 üzerinde kıyı tesisi, tersaneleri. deniz 
turizmi ve kaynaklarıyla Türk ekonomisine. 
9 milyar cıvarında girdi sağlamaktadır. 2001 
yılında Türkiye limanlarına yönel ik 

168.419 500 tonluk yuk hareketı olmuştur 

Bu 168 mılyon tonluk yuk hareketı ı cınde 
ka botaı taşımacılı ğı , 26 mılyon tonluk bı r 
pay alabi lmekte. t ransı! taşımac ı l ı k ıse 28 
mılyon tonda kalmaktadı r Halbu k ı Turk ıye. 
sahıp olduğu kıyı serıdıyle ulaştı rmayı denıze 
çektığ ı takdırde ınanılmaz olçude kaynak 
tasar rufunda bulunacak. karayol la rı ndakı 
aşırı yı.ik-yolcu trafığı ve buna bağlı olarak, 
ka rayolla rı n ın bakım -onarım. yen ı leme 

masrafları azalacaktı r . 

Türkiye, den ız ulaşt ırma hat larının odak 
noktasında bulunma avantaıından 
yararland ı ğı takdırde . artacak transıt 

taşımacı lıkta n da olağanustu boyutlarda 
g elır elde etme potansıyelıne sah ıpt ı r. 

Denı zcılık sektorü d ı nam ı k lerı harekete 
geçır ı ld ığı takdırde, orta vadede 20-25 mılyar 
dolarl ık kaynak sağlama potansıyelı nı. 

bunyes ınde barındırma kta d ır . Bu dınamığ ı 

harekete geçırmek ıçı n d evletın buyuk 
olçuoe madd ı destekte bulunması da 
g erekrnektedır Kamu ıdaresı, denızcılığı 

devlet polıt ka5ı olarak benımsed ığı takd ırde, 

ıhtısas saf-ııbı eleman' arın yonetımde 
yapılacak ıdarı duzenlemelerle. bu 
potansıy ı derha 1-ıarekete geçecekt r 

Bu duzenlemelerın en onemlısı, Turkıye nın 
basta kamu ;ukle olmak uzere ı thalat ve 
ıtıracat y ... kter m z n 1<end bayraktı 
ge"Tiıler ı 'Tlı z!e •as·nması ı çın JZun vadelı 
kontrat ırnKan sagt~yacak ted bırter 
alınmalıd.r Bu 51-::ı< lde -urk 
armatoru,kontrata ba3l ı guvenceyte, gereklı 

tınansı temıro edereı< "em gernı satın 
alabıleceıı herrı de yenı gemı ınşa 
ettırecekt r hşa edılecet< gemılerın bır kısmı, 

Turk tersn"e erınde yapılacal<tı r . Turk 
tersa'"'ele rı a ldıkları sı pa rı şlerden elde 
edeceı<ler. bır ı<ımlerle, daha buyuk gemı 
ırısa e::ıecek kapasıteye ulaşacakla rd ı r . Bu 
yonetınıı kullanan G Kore. bugun kamu 
7uKlerın kerıdı f t0suyla tasıma ıslerınden 

başlayarak. dunya den ız t ı caret fılosunda ve 
gemı ınşasında onemlı bı r yere ulaşmış. her 
yıl 100 mılyar doların uzerınde ihracat 
yapacak ekonomıye sahıp olmuştur 

Fılomuzun gelışımın ın yansımaları. 

taşımacılıktan gemı inşa sanayisıne, 

limanlara ve denızcılık sektôrune h ızmet 

veren 30"un üzerınde i sletmenın gelişımın i 

sağlayabı leceğı gıbi denız tıcaret sektorunun 
çok önemlı unsuru olan 3.ulkeler arası 

taşımac ı l ı ktan alınacak olan pay da doğal 
olarak ulkeye kaynak g ırışını de arttı racaktır. 



CAL ilkler 

• • 
ARAÇ TAKIP FiLO 
YÖNETİMİNDE YENİ CAÖ 

• 
SATKO A.Ş. iLE BASLADI 

Duygu Yönet Lojıstik sektorü gum.imuzun ve geleceğın 
en onemlı sektorlerı arasındadır Sadece 
somut olarak hızmet vermek yerıne etkın 
ve efektif olarak hızmet vermek ayakta 
kalmak ıcin en onemli koşuldur. Bu da bır 
loııstık fırma ıçı ndekı her bı r hızmet veren 
bıreyin, ne yaptığını bılmesıne ve buna uygun 
hareket etmesıne bağlıdır Verılen soz yerıne 
getırılmelıdır.Bu da müsterılerın ıhtıyaçlarını 
karşılamak ıçin sıkı bır araç takibıyle 
mumkundur. Turkıye 'de ılk olarak uydu ıle 
araç takıp hizmetını lojistik şırketlere 

sağlayan, SATKO A.$. 1996 yılında hizmete 
başlamış, 2002 yı lında da Turkiye'nin ilk 
lisanslı Uydu Operatöru olmuştur. Sağladığı 

uydu hizmetı sayesinde araç kolayca takip 
edi l ı r ve meydana gelen ani olaylarda uydu 
sayesınde sün.icü ıle kolaylıkla ıletışim 
kurulup, müdahale edilebıli r. Özel yer 

konumu belırlendığı takdirde, araç o bolgeye 
gırdığınde anında bılgı alınabıtir Turkiye· de 
bu hızmetı veren SATKO A.$. 'yı bı raz 
tanımaya ne dersınız ? 

SATKO A.$. 1994 yılından bu yana 
Telekomunıkasyon sektorune. Mobı l 

Haberleşme. Uydu ve Data Haberleşmesi 
ve altyapı hızmetlerı sunan, sektorde lıder 
konumda bır telekomLinıkasyon şırketidır 

Satko, faalıyetlerıne Mobı l Haberleşme 

hizmetlerı ile başlam ış, 1996 yılında da 
TLir kiye'nin ı lk ınternet a ltyapı hizmeti olan 
Turne! altyapısın ı TUrk Telekom ıçın 

kurmuştur. 

Daha sonra uluslararası data ve ınternet 
hızmetlerıni musterılerine sunmaya 
başlamış, ozel bır unıversıte içın ilk 



uluslararası uydu bağlantısı ve vıdeo 
konferans hızmetın ı gercekleştırmıştır 

15 Mart 2002 tanhınde Telekomunıkasyon 
Kurumu tarafından verılen Uydu lşletmecısı 
Ruhsatı ıle Turkıye nın ılk lıs.anslı Uydu 
Operatorlerınden bırı olmuştur. 

Uluslararası Uydu ve Data Baglantısı 
Hizmetler i 

Satko, yurtıç ı ve yurtd ı sındakı kullanıc ılara 
uydular aracılığ ı ıle sayı sal haberleşme 
[lnternet, Oata) hızmetlerı sağ lamaktad ı r . 
Bu hızmetler, Turkıye'nın en buyuk Teleportu 
olan Satko Gayrettepe Teleport'u ndan veya 
muşterılerın kend ı yerlerınde kurulan çanak 
antenler vası tasıyla verilmektedır. 
Uluslararası şırketler, Ün ıversı teler ve 
Turkiye ' nın ende gelen lnternet Servıs 
Sağlayıc ı ları bu hızmetlerden 
faydalanmaktadırlar . 

Mobil Haberleşme Sistemleri 

Üri.ı n ve pazar tec ri.ıbesi , 2000'1 geçen araç 
f ilo kapas ı tesı ile Satko Mobil Haberleşme 
Bolumü, Mobı l l let işıme i htıyac ı bulunan 
kurumlara pratik. ekonomık ve hızlı 
çoztimlerı 1994 yı lından gun i.ımüze kadar 
sunmaktad ı r. 

Sektorundekı l ı der konumu ve oncu 
faalıyetlerı ıle Satko Mob ı l Haberleşme 

Bolumu, ki.ıçuk veya buyuk. kara veya deniz, 
araç f ı losuna sahıp tum şirketlere. ınsan ve 
araç kaynağ ı yonet ım in ı mobil bir imler ile 
ile t ışım ve verı aktarım ı servisten ı le 

sağlamaktad ı r. Si rketlerın kesintısı z mobil 
ilet ı şım ıh t ıyaçla rına sadece uluslararası 

di.ızeyde değıl. ulusal veya bOlgesel düzeyde 
de çbzumler sağlayan Sa tko Mobil 
Haberleşme Bolu mü hizmetler ini şirketlerın 

olçek ve bek len t ılerine bağ lı olarak, uydu 
veya GSM g ı bı hücresel baz istasyonları ağı 

aracılığıyla sunmaktad ı r . 

EUTEL TRACS sıstemı ı le uluslararası , 

SIMTRACS sistem ı ıle yurtıç i, MOBITRACS 
sıstemı ıle şe h ıriçı taşımac ıl ı k yapan tüm 
fırmalara, Satko bunyesınde kurulu Network 
Yonetım Merkez ı üzerınden entegre bir 
mobıl ıletışım ve fı lo ycinetımı sistemi 
servıslerı verılmekted i r. Ayrıca İnternet 
uzerınden gelıştirılen uygulamalar ile taşıma 

yapan tırmalar ıç i n araç ta ki bı , mal taşıttı ran 

f rmalar ıçın de mal takib ı ımkanını sağlayan 
WEBTRACS araç ve yük takıp sistemi eş 
zamanlı hızmet vermektedır. 

Satko Mobıl Haberleşme Bölümi.ı, 

gunumuzde ve gelecekte kullanı labilecek 

f arklı ve a ltcrna t ıf tum sıst m ler ın mobıl 
ıletışım servı::. le rı ıçınde etkın halde 
kullanılabılmesı ıcın araştırma vo gelıstırme 

facl lıyetlerı ne durmaksızın devam 
etmektedır Bu kapsamda GSM OPRS ve 
gelecekte kullanılması muhtemel UMTS 
sı stemlerı uzerınde urun ve aplıkasyon 
gelıştırme ça lışmaları surmektedır 

Barındırma hizmetleri 

Satko, 2001 yı lı ıcerısınde sırketlerın tum 
altyapı hı zmetlerının karşılanabı leceğı b ı r 
altyapı merkezın ı hı zmete açm ıştır 

Gayrettepe'de 1 000m2' l ık bı r alana 
kuru lmuş olan SATKO TELECOM HOTEL, 
kend ı bünyelerınde donan ım ve bılgı 

depolama yukünu hafifletmek, operasyonel 

orunlardarı kıJrtıJlmıtk ı~rtye r ~ rlt•' er t'i 

bu yond,.l<: ı ıhtrı.ıı,l;,ırırı var~ tamalc rr .. rl'f{a 
kurulmu~t ı ır 

ll ,. rı tı>k nıl- ve guıenlık donanır: ırıa ~a"' p, 
Turkı)'P nın ıllt ortalt ııcr/•ş•rrılı b ~ rrı•roı . 

şı rketlerın t'!ltk'>mun ltd'>/Orı 
donanımların.ı , ~unurı;l ar na, s1-.terr: 
bılgılerınt> ve lnt~rr ıf!t !)pi r a•,yor ,., na ev 

sahıplıgı y<tp3rak bu al<t "'d<tl' ı '"' a1tı cı ıe 
guvenılı r sec~Mgı eıl ustu r lf/O' 



Bereketin kaynağı. 
Toros Gubre bır buçuk mılyon tonu bulan yıllık gubre satışı ve yuzde yırmı beşlık 
pazar payıyla. ekılı topraklarımızın yaklaşık dörtte bırıne tek başına hayat veriyor. 

Sektorun lıder kuruluşu olan Toros Gubre, tesıslerının bır mılyon dort yuz bın ton 
yıllık toplam kapasıtesıyle. TLirkıye üretımının yaklaşık yüzde otuzunu gerçekleştırıyor. 

7 b<ılgeıe yayılmış satış teşkılatı , 630'a varan güçlu bayı ağı ve 400.000 ton 
de~ıama kapasıtesıyle Türk çıftçisıne her cins gübreyi, Türkıye'nın her yerınde, 
hı:ır zaman yeterlı mıktarda bulma olanağı sağlıyor. 

r url-ıyn rıın dört bır yanında düzenledığı çiftçı eğıtim toplantılarıyla da 
Toroş Gubre Türk tarımının verımlilıginı ve Turk çıftçısınin yaşam 
t-cı tf:sını yukseltme doğrultusunda çalışmalarını surdürüyor. 

TOROS GÜBRE 
11H11 ıoro.,; ı:.om. tr 



LOGI CAL ekonomi 

SIFIRLARI GİDEN 
• • 

YENi TL'NIN GERÇEK 
• • • • 

YUZU 
T urk Lirasından 6 sıtır atılmasıyla ılgılı o 
kadar çok sey yazıldı cızildı kı. ınsanlar artık 
buyuk bır heyecanla yenı TL'lerı bekler oldu. 
Mıllı paramız. enflasyonun hızla duşuşe 
geçmesin n ardından, Turk Lırasına ıtibar 
kazandırma çabas olarak nıtelendırılen bu 
çalışma ıle sadeleştırılecek. 

Buraya kadar her şey yolunda ancak, bu 
çalışman n ış dunyasına ve fınans 
piyasalarına yansımaları nasıl olacak? 
Orneklerle açıklayacak olursak· Kendısine 
aıt bır yazılım sıstemı olan fırmaların tumu. 
sistemlerınde bır revızyona yada tamamen 
değışıklığe gıtmek durumunda kalacak 
Bunun malıyetlerını karsılamak ıse ışın dığer 
bır zor yanı olmakta 

Ayrıca sadece 6 sıfır atılması da yetersiz. 
$6yle kı, kuruşun altında da bır para bırımı 
belirlenmek zorundadır. Sebebını açıklamak 
gerekırse; 10 Bın TL, 1 Kurusa eşıt olacak 
ve en kuçuk para bırımimız bu gunku 10 Sın 
TL olacak Ancak, IMKB de ışlem hısse 
senetlerinın en az 170 adedinın fıyatı 
10.000TL'nın altındadır Sez konusu enlem 
alınmazsa. bu hısse senetlerinın değerlen 
0,085426 kuruş gıbı değerlerle anılacaktır. 

Benzer ancak çok onemli bır başka konu 
daha; Kurusun altındakı tum değerlerın 1 
kuruşa yada kurusun daha alt değeri olan 
1 paraya bıle endekslenıyor olması, 
ırısanlar n tahmın edebıleceğinden daha 
buyuk bır enflasyon yaratır kı. TUrkıye 

Cumhurıyetı Merkez Bankasının ilan ettığı 
Dolar($] kuru, 1 320 458 olan değer yenı 
sısteme geçıldığınde 1 lıra 30 kuruş 11 para 
mı dıyecegız? Yuvarlama yapılacak olan tutar 
da çok önemlı Yoksa 40 Para'nın 1 Kuruş 
yaptığı sıstem de devreye alınarak yenı bır 
dıgıt sıstemı mı kullanılacak? Pekı ya bu 
sıstemın maliyetı ışletmelerı nasıl bır malı 
yukumluluk allına sokacak? 

Yenı Turk Lırası ıle ılgılı açıklığa 
kavuşturulması gereken o kadar çok şey 
var kı . Çıkacak olan yeni TL' nın En buyuk 
para bırımı 100 TL olacak. O da bu gunku 
100 Mılyon TL: ye tekabul eder kı, bu gun 
50 Mılyonlukların çıkmasını gereksız 
gorenler bu duruma nasıl seyırcı kalıyorlar? 
Ya da bu kadar yuksek değerlı banknotların 
buluyor olması enflasyona sebebıyet teşkıl 
etmez mı? 

Bır de Türk Lırasından 6 sıfı r atılmasının 
yansımalarına bakacak olursak, devletın 
tum organlarıyla. oldukça hummalı bır 
çalışma içersıne gırmesı gerektıgını 

gorebılırız . Trafık cezaları tekrar 
duzenlenecek, Turk Ceza Kanunu'nda 
revızyona gıdilecek ve yapılacak olan tüm 
anlaşma. sozlesme yada kontratların yenı 
TL ye endekslenmiş olması ve bununla ilgilı 
bır kanunla belırtılmesı gerekmektedır Bu 
kadarla da kalmıyor, ssk, bağ-kur, emeklı 
sandığı, bankalar, borsa, hastaneler, serbest 
muhasebe buraları , doviz buraları, super 
marketler ... 

Ozg1.ır Knrabulu 



LOGI CAL lojistik 

• • 
LOJiSTiK VAK'A 
YARISMASI 

Loder ın duzenledığı Mars Logıstıcs'ın Ana 
Sponsorlu gunda gerceKleştırılen 1. Lojistık 
Vak a yarışması sonuçlandı Bu yarışmaya 
51 unıversırenın oluşturduğu 253 ogrenci 
grubundan 91.6 oğrenc katıld 

Yarışma jurısi 

Prof Dr Sahavet GURDAL 
(Marmara Unıversıteşı). 
Doç Dr Mehmet TANYAS 
llstanbul TeknıK Un111ersıtesıl, 

Doç Dr Mustafa KOKSAL 
(Çankaya Unıversıtesıl. 
Y.Doç Dr.Bulent CATAY 
[Sabancı Unıversıtesıl, 
Y.Doç Dr. Gulçın BUYUKOZKAN 
!Galatasaray Ünıversıtesıl. 
Y.Doc Dr Bırdogan BAKI 
[Karadenız Teknık Unıversıtesıl ve 
Onur ORCUN 
[Mars Loııstıkl tarafındar oluşturuldu 

Yarışma konusu e-maıl yoluyla gruplara 
gonderıldı Yarışmayı düzenleyen Loııstık 
Dernegi [LODERl 24/10/2001 tarıhınde 
kurulmuş olup, mısyonu "loııst ık faalıyetlerın 

etkınlık ve verımlılığinı artırmak, loııstık 
yonetımı alanında meslekı formasyon ıle 
profesyonellığı gelıştırmek" dır Loder'ın 

amacı, lojistık hizmetlerın ulkemızın kısa ve 
uzun vadelı yararları dogrultusunda 
gelışmesını sağlamak. bu alanda bır 

ştandardızaşyon ve şertıfıkasyon oluşturarak 
yüksek guven, verımlılık ve kalıte duzeyını 
yakalamak ve loııst ı gın bır meslek olarak 
kabul edılmesı yonunde çalışmalar 
yapmaktır Bu misyon dogrultusunda, 
oluşturulan dernek vızyonu şu şekılde 
belırlenmıştır : "loııstık konusunda ilk 
danışılan kurum olmak" dır. 

Bu çerçevede faalıyetlerını organıze eden 
derneğın, şu an ıçın resmı 120 uyesı 
bulunmaktadır Hem hızmet alan tarafta 
hem de hızmet veren tarafta yer alan uyelerı 
yanı sıra bu konuya ılgı duyan akademısyen 
ve oğrencıler de dernek uyelerı arasındadır 
Uyelerden beklenen ozellikler. loııstık 
konusuna gonul vermelerı. dernekten maddı 
bır çıkar beklememelerı ve loııstık konusuna 
katkıda bulunmayı hedeflemelerıdır 

"T edarık Zıncırı Yönetımı Sempozyumu 2004" 
24 - 25 Mart tarıhlarınde Mars Logıstıcs ana 
sponsorluğunda Loııstık derneğınce Is lan bul 
Polat Renaissance Otel de gerçekleştırıldı 

Sempozyumun açılış konuşmasından sonra 
Bırıncı Lojistık Vak'a yarışması sonuçları 
açıklandı. Boğazıç ı Unıversıtesi bırıncı, Orta 
Doğu Teknık Unıversitesı ıkıncı , Koç 
Unıversıtesı uçuncu ve Dokuz Eylul 
Ünıversıtesı dorduncu oldu. 

Dereceye gıren takımlara odülleri Mars 

lrem Atakanı 

Talay Tufan 

Logıstıcs Genel Muduru Garıp Sahıllıoğlu 
tarafından verıldı 

lkı gun suren sempozyum da atılan her 
adımın bır loııstık faalıyet olduğunu ve 
loııstığın hayatın ıçinden bı r kavram 
olduğunu konuşmacılar tarafından 

katılımcılara aktarılmıştır 

Lıteraturde ve uygulamada karşıla sılan 
problemlerın çözumlerının tart sıldığı 
sempozyumda farklı sektorlerın loııstık 
faalıyetlerı ve ihtıyacları ele alındı. 
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Ezg ı Uzel 

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA 

• 
NEDiR? 

Sürdürülebilir kalkınma, insan ile doğa 
a rasında denge kurarak doğa l kaynakları 

tüketmeden, gelecek nesillerin i htiyaçlarının 

karşı lanmasına imkan verecek şekilde 
bugünün ve geleceğ in yasamını ve 
ka lkınmasın ı programlama an lamını 

taşımaktadır. Sürdürülebilir ka lkınma 
sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal ve 
kültürel boyutlar ı olan bir kavramdır. 

Bu kavram ilk kez, 1987 yılında Dünya Çevre 
ve Kalkınma Komisyonu 'nca hazırlanan 

Brundtland Raporu'nda kullanılmıştır. 

Brundtland Raporu genel olarak, 
yoksulluğun ortadan kaldırılmas ı nı. doğal 

kaynaklardan elde edilen yararın dağılımında 
eşitliğin sağlanmasını, nüfus kontrolünü ve 
çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini 
sürdün.itebilir kalkınma ilkesi ile doğrudan 
ilişki lendırmektedir. Bu bağlamda raporda, 
ekonomik büyümenin çevre dostu bir 
perspektifle gerçekleştirileb ileceği 
varsayımından yola çıkılarak, hem dünyadaki 
çevre sorunla rı nın üstesinden gelebilmek 
hem de yoksulluğu önlemek için. gelişmekte 

olan ülkelerin önemli rol oynayacağı 
anlayışıyla . yeniden yapılanmayı sağlayacak 
uzun dönemlı bir büyüme çağına girilmesi 
gerektiğ i öne sürü lmüştür. 

Çevrenin korunması ülkelerin ortak 
sorumluluğ u olduğuna göre, çözümlerin 
üretilmesi de ancak kat ıl ı mc ı b ı r anlayışla 

mümkün görülmektedir . Bu çerçevede, 
kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşla rı 
[STK]. yerel yönetimler, akademik çevreler, 
özel sektdr ve basın organları gibi toplumun 
tüm kesimlerinin katkıda bulunduğu 

katı lı mcı bir süreç içinde ulusal düzeyde 
hazırlıklarımız yürütülmüştür. 

Raporumuzda, ülkemiz bakımından büyük 
önem taşıyan sürdürülebilir kalkınman ın 

sağlanmasının yönetişim, yoksulluğun 

ortadan kaldırılması, iş dünyası ve sanayi , 
bilg i ve iletişim, biyoçeşitliliğin korunmas ı 

ve iklim değişikliği ile ilişkileri irdelenm işt i r . 

Bu alanlarda sağlanan başarıların yan ısıra 

eksiklikler de vurgulanmışt ı r. 

Son üç y•lda kabul edılen Bı ny•l Bi d ı rısı. 

Daha Bakar·lar Bıldı-ısı, Mor.terrey 
Mutabakatı ve Johar.nesbı,rg Bıldırısı te 
sosyal ve ekor.omık ~alk•nrT'a ve çevren rı 
korunmasının oast..a u-surları belı rlenmiş 

ve bu belgeler ı.zer ıde k...ıresel olçekte 
uzlaşı sağlanmış bu,u"lmaKtadır Bu 
çerçevede, ulkeier f' yukurrıluluklerın ı n 

somut eylem,ere dbnuşt ı...r ulmesıyle 

ınsanların yaşam kal"tesının yukse!tilmesı 
ongorulmektedır Bu an lay ıştan hareketle , 
benımsenen belgeler ülkemızde yapı lacak 

çalışmalar bak ımından yol gbsterı cı 
olacaktır. 
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Saya! Cekıç 

• • 
@-LOJiSTiK 

Kuresellesme surecının onemının 

arttırmasıyla b ı rlı kte. ısletmeler zaman 
kaybetmeksızın islerıni verımli ve en düsuk 
rnalıyetle gird ı lerinı sağlayabılrnek ıçın , daha 
gelışmıs ve daha esnek i letişıme. optımum 

kullanım uygulamalarına ıhtıyaç 

duymaktad ırlar Bu nedenle ışletmeler 
elektronık ortamda geçi rdıklerı bazı 

evrelerın ardından e-lojıstik kavramıyla 

tanışmıştır. 

işletmelerin İnternet uygulamalarına geçişi 

e-presence yanı internette hazır bulunma 
su reciyle başlamış olup, burada şirketin tek 
yonlü bir bilgi akışıyla kendi hizmetlerinin 
ve urunlerının hakkındakı bilgılerı 
sunmasıydı. Daha sonraları muşterilerın 
soruların ı en hızl ı ve verımlı bir şekılde 
yanıtlamak amacıyla kullanıldı. İşletmelerin 
İnternet ortamında yaşadıkları ıkinci evre 
ıse e-ticaret oldu. lnternet uygulamaları 
uzerınden ışlem gerçekleştırebılmeyle 

birlıkte işletmelerın ış görme malıyetlerinde 
önemlı azalmalar göruldu. Boylece ıkı yeni 
kavram ortaya çıktı; B2C işletmeden 
müşteriye ve B2B ışletmeden ısletmeye. 

Üçünd.J asama ıse e-business olup ınternet 
ortamında yaratı la n olası avantaları elde 
etmek için transformasyon sürecini ve 
entegrasyonun artmasıyla yaygınlaşmıştır. 

E- busıness ile birlikte karsımıza e-loıistık 
kavramı çıkmaya başladı. Bu sistemi üretıci 
işletmelerın kendi loıistık departmanlarında 
kullanmalarının yanı sıra en önemlı 

kullanıc ı ları loııstık hızmet üreten 
isletme lerdır. Bu sureç ıçerısınde e-tıcaret 
kavramını gelıştirenler tarafında on-lıne 

gonderı araçları gelıştırılmıştır. Loı ıstık 

sektorunden ornek alacak olursak UPS 
kendi XML ve HTML araçla rı n ı, FedEx ıse 
kend ısıne aıt Web araçlarını !FedEx API) 
kullanıcılarına sunmaktadır . 

Butun bunlar tasıma surec ıni hızlandırmak 

ve maliyetlerı mınimıze etmek ıçın 
yapılmakla beraber günü muzun rekabetçı 

pazarlarında birçok çozüm üretılmektedır. 

Ancak e-lojistık su recini olumsuz etkıleyecek 
bazı etkenlerde mevcuttur. Bunlardan 
birıncisi geliştırilen çbzumler genel olarak 
kabul gormedığı ıçin belli bır 
standardızasyon oluşturulamayabilir ve 
dığer oyuncular tarafından tak ıp 

edilmeyebılır. İkınci etken ıse, wındows 
tabanlı uygulamalar genellıkle turlerınde 
tektir ve kullanıcılar onları sa l ın almaya 
zorlanmaktadır. 

Taşıma hızmeti sunanlar ve diğer bulun 
tedarikçiler kendı web servıslerını kurarlar 
ve diğer şırkellerın kendilerine erişebilmesi 
ve kullanabilmesi için UODI Kayıtlarını 
oluştururlar. Bırçok entegrasyon 
mimarisinde olduğu gibi XML, şırketlerin 
mevcut verılerin ı değiş tokuş etmesınde 

önemli rol oynar ve bu hizmeti sunarken 
veri kollanmasında ve veri formalının 
oluşturulmasında cross-platform yaklaşımı 
kullanılır. Orneğin SOAP, XML üzerinde 

kurulmuş olup paket bılgısın ı sıstem 
sınırları ıçerısınde bılg değ,şıklığını sağlar 

Ote yandan UDOI Kay•tla;. d ğer ~ullanıcılar 
ıçın erışılebılır olması çın, web sıtelerı 
uzerınde programlanabı ır elementlerın yer 
almasına ızın ver·r 

Tıpık bır e-lOJIStık surec uç asamadan 
olusur, aktarılan ıstekler. yuku gonderme 
ve yuk takıbı. Herhangı bır B2B başvuru 
aktarılan ıstek IRFO) olarak web servısıne 
gonderılır Hızmet alan tarafından belırlenen 
gonderı yerı, zamanı ve yukun ağ ı rlığı verı 

olarak gırılir ve RFQ tarafından hızlı bir 
şekılde XML tabanına eklenir Buradan 
adaptasyon tabanına gıden verıler, ısteğı 
uygun olan servera gonderır ve backend 
serverdan cavap alı nır. Buradan alınan 
barkod ambalaıa yapıştırılır ve 828 
başvurusuna ıletı lır . Kullanıcı kendı 10 ve 
sıfresıyle yukun takıbıni ve surecin doğru 
ısledığını kontrol ed ebılır 

Dunyada hızla gelısen loj istık sektoru e
loıı stık kullanımının artmasıyla bırl ıkte . 
tedarıkçı malıyellerinin dusmesine. tedarıkçı 
sayısının azalmasına , satıcı ve alıcı 
arasındaki ışlemlerın maliyetinın düşmesine, 

stokların basıtlestırilmesıne ve 
azaltılmasına, outsourcıng ve re
engıneeringin oneminin artmasına bnemlı 
katkıda bulunacaktır. Boylelikle işletmeler 
gunümuzun rekabetçi pazarlarında daha 
guçlu bır pozısyon alacaktır. 



CAL derneklerden 

ULASTIRMA SEKTÖRÜNDEKİ 
ULUSLARARASI 

• • 
BiRLiKLER 

ULUSLARARASI KARAYOLU 
TASIMACILIK BIRLIGI 
IRU (INTERNATIONAL ROAD 
TRANSPORT UNION) 

IRU 23 Mart 1948 tarıh ınde Cenevre· de 
kurulmuştur. IRU, dunyada yolcu ve eşya 
taşımacılık sektorunu bı r araya getırere k 

temsıl eden bır ulusal karayolu taş ımacılı k 

derneklerı konfederasyonudur. 64 ülkede 
150-den fazla uyesı vardır IRU·nun temel 
amacı ; karayolu taşımac ılığının ve karayolu 
taşımacılık sırketlerı nin genel ekonomık 
çıkarlar doğrultusunda gelışmesin i teşvık 

etmektı r. Tlirkıye ·yı IRU.da temsı l eden 
ku ruluşla r; TIR Sıstemı Ulusal Kefıl 

Kurulusu olarak -TOBB (Turkiye Odalar ve 
Borsalar Birlığ ıl. Sektör Temsilcileri ise 
UNO [Uluslar arası Naklıyeciler Derneğ i ] ve 
TOİ D (Tüm Otobus İ sletmecıler Derneğil'd ir. 

TASIMA İSLERi KOM İSYONCULAR! 
DERNEKLERi ULUSLARARASI 
FEDERASYONU 

FIATA (INTERNATIONAL FEDERATION OF 
FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATIONS] 

FIATA. 31 Mayıs 1926 tarıh inde Vıyana 'da 

kuru lmuştur. FIAT A. hukümet d ı şı teşki lat 

statüsüne sah ip olup. 150 ülkede yaklaşık 
40,000 yuk komısyoncusu ve lojistik firmasını 
temsıl etmektedir. FIATA, BM Ekonomık ve 
Sosyal Konsey' de istisari statüye sahiptır. 

Temel amacı; dünyadaki tasıma ısleri 
komisyonculuğu sektörünü birleştirmek. 
ulaştı rma ıle i lgıli uluslararası kuruluşların 

toplantılarına sektorü temsılen katılmak ve 
sektör ç ıkarların ı korumaktır. Turkiye'yi 
FIATA.da temsil eden kuruluşlar ise; 
UND(Ulusla rarası Nakliyecıler Derneğı] ile 
Uluslararası Tasıma lslerı Komisyoncuları 

ve Acentelerı Derneğı .di r . 

ULUSLARARASI DEMIRYOLLARI 
BIRLIGI [UIC] 

UIC, demiryollarının tesı sı ve isletı lmesı ı ç ın 

standart kurallar belırlemek amacıyla 

Por torosa ve Cenevız' de gerçeklestırılen 
hükumetler arası konferansların sonucu 
olarak 1922 yılında tesıs ed ılmıstır. u ı c · n ın 

temel amacı, demıryolları arasında kuresel 
sevıyed e isbi rli ğın ı gelıstırmek ve 
uluslararası demı ryolu taşımacıl ığ ı n ı 

gelısti recek faalıyetler duzenlemektır Ayrı ca 

UIC; demıryolu sısteminin genel 
bütünlüğünu korur ve demıryolunun rekabet 
gucunu a rtt ırmak ıçın farklı modlara hızmet 

verme yeteneğını gelıştı rır. Bu maksatla 
UIC, yeni tek nolojile rı tesvık eder. modern 
yönetim metodların ın üyelerı arası nda 

yayg ınlaşmasına çalış ır, or tak pozısyon 
belgelen hazırlar ve d emı ryolu 

taşımac ı lı ğın ın rolünü dunyaya ta nı t ı r. Ocak 
2004 ıt i bariyle UI C-nın beş kıtaya yayılmış 

toplam 163 üyesi bu lunmaktad ı r. Türkiye'yi 
UIC.de, TCDD temsıl etmektedir . 

ULUSLARARASI DEN İZCiLİK ÖRGÜTÜ 
IMO (INTERNATIONAL MARITIME 
ORGANIZATION) 

IMO. BM himayesinde 17 Mart 1948 yılında 
Cenevre' de kabul edılen bir sözleşmeyle 

kurulmuştur. Sözleşme fii len 1958' de 
yurürlüğe girm ıs ve IMO ı lk toplantısın ı 

1959.da gerçeklest ırm istir. 2004 ı t iba rıyle 

163 devlet IMO·ya üye bulunmaktad ır. Esas 
olarak IMO, bir BM ihtisas kuruluşudur. Ana 
amacı, uluslararası gemicıliğ in emniyetinin 
arttırılması ve gemi kaynaklı denız kirliliğinin 

onlenmesidir. Mesulıyet ve tazmınat 
açılarından hukuki meselelerde de uzmanlık 
sahibi olan IMO, deniz trafi ğinin 

rahatlatılmasıyla da öncelikli olarak 
ilgilenmektedir. IMO tarafından haz ırlanmış 

ve bugün çok sayıda ülke tarafından 

Caner Kaplan 

ı mzalanara k kabul ed ı lm ıs olan 
sozlesmelerden dıkkatı çeken bı rkaç ta nes ı 

şunlardır · 

• Den ı zde Can Güvenlığ i Hakkında 

Uluslararas ı Sozlesme [SOLASl.1960 

• Gemı Kaynaklı Denız K ı rl ılığ ı n ın 

Onlenmesı ne Da ı r Uluslara rası Sozlesme 
[MARPOL] , 1973 

• Denızc ı ler lçın Egıtım Standartları. 

Sertı fıkasyon ve Takıbı Haıı::.ında 

U luslararası Sozlesme, 1978 

Türkıye 1958 de IMO ya uye olmv~tu~ 

ULUSLARARASI S \ılL HA ACiL K. 
TESKILATI ICAO (INTERNATIONAL 
CIVIL AVIATION ORGANIZATION) 

5 Ara lık 1944 tarıhınde Amer ka·nın $ıı<ago 
kentı nde yapılan Sıkago Konferans,·nda.52 
ulkenın tems i lcılerının toplanmasıyla 

kurulan ICAO'nın, bugun 150· de fazla uyesi 
bulunmaktadı r ICAO, sıvıl havacılığın her 
sahada uluslararası standart ve kurallarını 
tespı t eden ve uygula nmasını saglayan 
uluslar arası bı r kuruluştu r.Turkıye ICAO·ya 
1945 yı l ı nda 4749 sayılı kanunla uye 
olmuştur. 

ULUSLARARASI HAVA TASIMACILIGI BIRLIGI 
IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT 
ACCOSIATION) 

IATA. 1946 yılında Kuba·da yapılan 
konferansta kuru lmuştu r. Ku ruluş 

top lant ı sında çoğu Avrupa ve Kuzey 
Amerıka ·dan olmak uzere 31ulkeden57 üye 
yer alm ı ştır. Bugun ıse, 130 ulkede 270· den 
fazla uyesi bulunmaktad ı r. IAT A. daha çok 
sıvi l havac ı lı ğı n tica rı yonüyle alaka l ı 

ça l ı şmalar yapmaktad ı r. IATA·n ın 

kurulusunun temel dayanağı , havayolu 
si rketlerı arasındakı ı sb irl ı ğ ı n i arttırmak ve 
bu sayede dünyaya daha guvenli, güvenil ı r 

ve ekonomik hava taşımac ı lık hizmetlerı 

sunmaktır. IATA'n ın temel misyonu. havayolu 
endüstrisini temsı l etmek ve ona hızmet 
etmektı r. Bugun IATA üyeler i dünyadakı tüm 
hava taşımaların ın %95'ni 
gerçekleştirmekted i rle r. Tü rkıye ' de THY, 
IATA'ya üyedir . 
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LOGISl CAL havayollar1 

• 

YAP - iŞLET -
• 

DEVRET 
MODELi VE HAV YOLU 

•• •• 
SEKTORU 

Mehmet Akpınar Havayolu ulaştırma sektörü, 14.10.1983 
tarıh inde kabul edılen 2920 sayılı Sivil 
Havacılık Kanunun yürurluğe gırmesıyle 
birlikte, bzellıkle 1980'lerin ikınci ya rısından 

itıbaren be lırgin bir gelişme içıne girmıştir. 

Bu dönemde THY"n in kendini geliştırmekte ; 

ıç hatlardan çok dış hatlara yonelmekte 
olduğu , aynı zamanda da bzel sektor 
havayolu işletmelerının sayılarında, fılo 

kapasitelerinde ve sektörden aldıkları payda 
önemlı artışlar gözlenmektedir. Havaalan ı 

yatırımlarının , SO'li yılla rın sonundan ıtiba ren 
havaalanı yapımından daha ziyade, mevcut 
yapı ların geliştırilmesi üzerinde yoğunlaştığı 
görülmektedir . Yıldan yıla istıkrarlı bir artış 
içerisinde olan toplam gelen-giden yolcu 
sayısının genelde Atatürk, Antalya, 
Esenboğa ve Adnan Menderes 
havalimanları nda yoğunlaştığı 

çp 

gorulmektedır Mevzusu geçen 
havalımanlarının bu yoğunluğu 
karşılayabılecek kapasiteye ulaşabilmesı 
ıçın SO'li yılların sonundan ıtıbaren 
benımsenen mevcut yapının geliştirılmesine 

ybnelık uygulamalar gerekmekted ı r. Bu 
uygulamalar da günbegün hız kazanmaya 
başlamışt ır . 

Özel havayolu işletmelerinin genelde 
karşılaştıkları sorunlar; ısletme sermayesı 
sıkıntısı, nıspeten yaslı uçaklarla operasyon 
yapma dezavantaj ı, bakı m-onarım ve diğer 
alt yapı ımkanlarının yetersizliğı, faalıyetlerin 

her kademesinde kalifiye personel temıninde 
karsılaşılan güçlükler ve sektorün yeteri 
kadar desteklenmemesidır. Yap-işlet-Devret 

model i bu sorunlara nispeten de olsa 
çözumler sunabilmektedir. Yap- işlet-Devret 



modelının faydalarının anlaşılmasının 

ardında n bu modele bıraz daha ağırlık 
verılmeye başlanılmıştır. Devlet proıeyı ezel 
sektore devrederek. devlet ve ezel sektorun 
karşılıkl ı olarak b ırbırınden ya rarlanmaları 
sağla nılmışt ır. Bu bağlamda su ana kadar 
yapımı tamamlanan veya yapım ı ıçı n 

g i risımlerd e bulunulan havalımanlarını 
ınceleyecek olursak. 

Mevcut yap ın ı n gel ıstırılmesın e yonelı k 
uygulama olarak; Yap-işlet - Devret model i 
çerçevesınde ya pı mı gerçeklestırılen Antalya 
Havalıma nı yenı d ış hatlar te rminal b ınası 
31.03 1998 tarıhınde h ızmete verıldı. 

$ımdı de Anta lya !k ı ncı Dış Hatlar Termınalı 
l ha lesı ıçın teklıf verme suresı doldu. 
Bayındır tara fından ı şletılen Antalya Dış 
Hatlar Termı na lı' nı n artan kapasıtesı n ı 
ka rşılamaya yonelık olarak çıkı lan ıhale içın, 

şartname alan 19 tırmanın altısı teklıf verdı. 

Çeleb ı, B ılkent Hold ıng , Nurol, Limak, lçtas 
ve Bayınd ır tara fından verılen zarflar 
ınce lenıyor. ihale komısyonu oncelikle teknık 
ve malı yeterlılı kle rı ı ncelerken, inşaatı n ne 
kadara mal o lacağ ı da onem taşıyor. Yapılan 
ya tırım karşı lığında ıstenıle n ışletme 

suresinın kısa lığına bakılarak ıhale 

netıcelendı rı lecek . 

DHMI tarafından ışlelılen Ataturk Havalımanı 
30 aylık yatır ım suresinden sonra en k ısa 
ışletme suresını veren Tepe-Akten-Vıe Ortak 
Girısım ı tarafından 17.02.1998 de fıılen 
inşaat ı başlatılmış ve 5 Ocak 2000 yılında 
terminal bınası ve otopark h ızmete 

geçırılmistır. Bunun ardından yılda 14 mılyon 
olan yolcu kapasıtesını arttı rmak amacıyla 

TAV ile ek sozlesme imzalanarak 13 ay 15 
gunluk ek sure ile termınalin TAV tarafından 
teslim edıleceği tarıh 07.07.2005'e 
uzat ılm ı ştır. 

Havayolu sektorunun buyük bir yukunu 
çekmesı nedeniyle Turkiye açısından büyuk 
öneme sahıp olan Ataturk Havalımanının 

Yap-İşlet-Devret modelıne aıt tarihleri tekrar 
hatırlayacak olursak; 

• 28.06.1995 Atatürk Havalımanı Yeni Dış 
Hatlar Yolcu Terminali Proıe Yarışması 
ıçın ıhaleye çıkı ldı. ihale, Kantası fırması 
tarafından kazanıldı. 

• 13.02.1997 Atatürk Havalımanı Yeni Dış 
Hatlar Yolcu Terminali Proje İhalesini 
kazanan Kantaşı f i rmasının hazırlamış 

olduğu proje uzerinden yap-işlet-devret 

modelı kapsamında uluslararası ihaleye 
çıkıld ı. ihaleyı 306 Mılyon dolarlık yatırım 
karşılığında 3 yıl 8 ay 20 glin isletme süresi 
teklif eden TAV Konsorsiyumu kazandı. 
Termı nal kapasitesi 14 mılyon yolcu/yıl. 

• 14 10 1997 TAV ıle DHMI arasında lmtıyaz 

Sozleşmes ı ımzaland ı. Sozlesmeye gore 
TAV'a yolcu garantısı verılerek zarar 
etmesın ın onune geçıld ı. 

• 17.02 1998 TAV Korsorsıyumu'na ye r 
teslım ı yapılarak, 30 aylık ınşaat su resı 
fı ılen baş lat ı ld ı. 

• 05.01.2000 i nşaat ça lışmaları 

tamamlanarak l ermınal bınası ve otopark 
hızmete açıldı. 

• 30.05.2000 14 M ılyon yolc u/yı l kapası te lı 
yolcu te rmına l ı n ın kapası tesın i arttırmak 

uzere TAV ıle ek sozlesme ımzaland ı. Buna 
gere 13 ay 15 gunluk ek sureyle term inalın 

TAV t arafından teslım ed ı leceğ ı ta rıh 
07 07 2005'e uzatıldı. 

• 14.10.2003 Ek sure verı lmesı ne konu olan 
ınsaa t ve sozlesme ile ı lgıl ı olarak, 
Başbakan lık Teft ı s Kuru lu tara fından 
soruşturma başlat ı ld ı . 

12.04 2004 tarıhind e bı r ı hale daha 
g e rçe kleşt ı. 

Devlet Hava Meydanları isletmesi [DHMI] 
Genel MudurluğU'nun, Esenboğa Havalımanı 
ıç ve dış hatlar term ı nalın ın Yap-işlet-Devret 

YID] Modeliyle yen ılenmesı ıçin açtığı ıhaleye, 
Tepe inşaat Sanayı -Aklen inşaat Turızm 
Tıcaret ve Vıe [TAV] ortaklığ ı 15 yıl 8 aylık 
ışletme suresıyle en ıyı tek lıfi verdi. 
DHMİ ' nın , Ataturk ve Antalya 'n ın ardından 
Ankara Esenboğa Havalıman ı' nı yenılemek 

uzere çıktığı ihale ıç ın Park Holdıng, lctaş 
ln şaat-Costaın lnternational, TAV. Çelebı , 
Çakır Yapı, Makyol İnşaat, Urart Gümruksuz 
Mağaza lşletmecılığ i , Gama ve Albayraklar'ın 

arasında bulunduğu 9 firma dosya ald ı . 

ihaleye, yalnızca lçtaş inşaat- Costaın 

lnternational ile TAV teklıf verd ı. DHMI APK 

Daıre Başkanı Funda Ocak'ın başkanlığında 
oluşturulan komısyon. "En az ışletme 
su resın ı teklıf eden tı rmanın" ıhaleyı 

kazanacağ ını belırtti . Tekli f zarfları noter 
huzurunda açıldı. lbrahim Çeçen'in sahıbı 
olduğu Çeçen Grubu sırketlerınden lçtas 
inşaa t ıle Costaın l nternatı ona l ' ın 

oluşturduğu ortaklık ı şletme suresı olarak 
17 yıl 6 ay, Tepe-Aklen ise 15 yı l 8 aylık teklıf 
sundu Daha az ısletme suresı oneren TAV, 
prosedurun tamamlanmas ı kayd ıyla 

yatırımla gorevlend i rıld ı. TAV, Ata tur k 
Havalımanı Dış Hatlar Termına lı'n ı 

hedeflenenden 8 ay once bıt ı rmısl ı. Ankara 
Esen boğa Havali manı'n ı n iç ve D ış Hatlar 
Te rmınallerı' nın g enıslet ile rek yapımı ve 
ışletmesı ıçın açılan ıha leyı 15 yıl 8 aylık sure 
ıle lstanbul Ataıurk Havalımanı Dış Hatlar 
Termınal bınas ı nı ınşa eden ve halen 
ısleımekte olan Tepe - Aklen - Vıe [TAV] 
Grubunun kazand ığı ha lenın kesın 

sonuçlanması ıçın DHMI ve Ulaştırma 
Bakanı ' nın onay gerekıyor. 

Turk ıye'de, Ataturk, Antalya ve Sa bıha 
Gokçen Havalımanları ozel sırke' er 
tarafından ışletılıyor O~vlet H3 a V.eyda..,ları 
tarafından ışlet len '.Jıge- il .....-
havaalanlarının ıçırden uyq . tı::>l K ere 
sah ıp ola nlarının te l'Pına E. ap- slet 
Devret model yle ozı::>l e..ı' 

Yap-işlet-Devret model 'ıe '.}~rey pılması 

dusunulen havaa\anları, M la -Boc;rum 
Havalıma nı yenı dış lal cır 'Errn r a b ras 
21.07 200C, Adnan Me1cerı:s yen o s nat ar 
termınal bınası, katu otopark ve 
mutemmım erı ·sı se 07 07 2000 tarıh nde 
ıhale edılmesı planla"ırken halen bır ıhale 
soz konusu değıld ır Ama 11 Kasım 2004 de 
Dalaman Havalırrıanı Dış Hatlar Termınalı 
ıçın de tekl f verme suresı sona ermektedır. 

TAV lı yen ı gunlere . 



LOGI CAL politika 

. . . . . - . 
TURKIYE, AVRUPA BIRLIGI 

•• •• 
VE GUMRUKLER 

Celıl Durdağ Turkıye nın Gumruk Bırlığı ne uye olmasıyla 
bırlıkte gumruklerımızde başlayan 

değışımler. daha da hızlanmıştır Ulkemızde 
gumrukler alanında yapılacak değışıkler 
Gumruk Bırlığı Komıtesı toplantılarında 
belırlenmekte ve hayata gecırılmektedır. 

Turkıye Gumruk Bırlığı ve Gumruk l şbırlığı 

çerçevesınde su değısıklıklerı hayata 
geçırmıst ı r. 

• ATR Dolasım Belgelerınde değ ısıklığe 
gıdılmıstır 

• Serbest dolasımı mumkun tekstıl 
urunlerinın menşeinın kanıtlanması ve 
kanıtlanma koşulları belırlenmisl ır. 

• Malların dışarıda ışlenmesıne ı lıskın 

gumruk yasası uyarlanmıştır. 

--



• Ortak Transıt Sıstemıne llıskın gumruk 
yasası ıle EC· EFTA Sozlesmesıne katılıma 
ılıskın ulusal mevzuat kabul edılmıstır 

• Uyusturucu yapımında kullanılan baz 
maddelerın kontrolu ıçın anlasma 
ımzalanmıstrr 

• Gumruk modernızasyonu kapsamında 
bılgısayarlı ıthalat. ıhracat ve mlllı transıt 
gırıs ışlem sıstemı devreye sokulmuştur 

• Gumruk noktalarında motorlu araçların 
ve kültürel malların tıcaretının kontrolu 
ve nukleer malzemelenn tespıtıne yonelık 

donanım ıyılestırılmış ve radyoaktıf ıle 
nukleer madde dedektorlerı gumruklere 
yerleştırılmıstır. 

Turkıye bunlar dışında taklıt ve korsan 
mallarla kulturel malların kontrolunde. 
gumrük hukumlerının serbest bolgelere 
uygulanmasında ve ekonomik etkıye sahıp 
gumruk ışlemelerının uyumlastırılmasında 
eksıklerını tamamlayacaktır Turkıye'nın 

Avrupa Bırliğı nın Gumrukler 2007 proıesıne 
boylece uymasının sağlanması 
amaçlanmaktadır . 

Gumruklerdekı uyum surecının yanında 
Avrupa Bırlığı surecı butun olarak goze 
alındığında ATR Dolasım Belgelerindekı 
değısıklıkler. menseı belırlenmesi yanında 
Dış Tıcaret ve Cevre konularındakı 
degışımlerde ulaştırma ısletmelerının 

yenıden yapılanmalarını gerektırecektır. 

-



LOGISl CAL sohbet 

Aysun Erkan 

HAVAS VE 
• 

CELEBi' DE 
• • 

YER HiZMETLERi 

Loııstik çok genıs bır hizmet yelpazesının 
bı rbırine bağlı bır sekılde ıslevsellesmesıyle 

olusur. Bunyesınde farklı tasıma turlerı 
barınd ı rır. Bunların ıçınde havayolu 
ta şımacı lığ ı onemli bır yere sahipt ı r. 

Havaalanı bunyesinde bırçok hızmet 

vermektedı r ve hızmet sektciru ıç inde cinemlı 

b ı r pay sahibid ır. Havaalanında özellıkle yer 
hızmetlerı büyuk onem taşımaktadır. 
Loj ıstığın yapı taşlarından olan güven-hız ve 
kalıtenın sağlanmasın ın yolu bu hızmetın 
veriliş kalıtesınden geçer Yesılkoy Ataturk 
Havaalanında HAVAS ve CELEBİ yer 
hizmetlerı vermektedir. 

YER HiZMETLERi.Sı r uçag n yere 'eker 
koymasından başlaıarak p s•t0 rı 

havalanmasına kadar!taKe oftı gecen su .. ede 
verılen operasyon , kargo .. a""p ·ekn k 
trafik hızmetlerı toplam rıa >1er lef' addır 
Genel yonetım d sında ver le"' yer h z tler 
madde ler halınde ınce'eyeoı ırz 

1-0PERASYON !HAREKET) 

Genel a nlamıyla bır uçağa verılen butun hızmetlerin koordınesıni 

ve kontrolün un yapılması ışlem ıd ır. Ayrıca lood sheet ve trim 
sheet denilen uçağın alınan yük sonucunda balance· nın standartlar 
dahılınde olduğunu gosteren hesaplamanın yapılmasıyla 

operasyon ılgilen ı r.Uçakla ı lg i l ı SITA denılen bilgisayardaki bılg ı 

ilet ışim mesaılarının çekilmesi ışlemıyle operasyon ilgilenir. 

2-TRAFİK !YOLCU) HİZMETLERİ 
Biletıni alm ış bir yolcunun havaalanı term inalındeki bılet check
in işlemlerin i ve uçağın kapısından ıçerı girene kadar havayolu 
şirketleri nın kendılerine vermış olduğu gi:ı rev ve yetkı ler dah ı lınde 

yolcuların ihtiyaçlarını ve uygulanması programıyla uçakla ilgili 
birimlere mesaj çeken bı rimd i r. 

3-RAMP 
Havaalanı term inalınde h ızmet alan b ır uçağı Apron'dakı yük, 
bagaj, kargo temizlik, yükleme-boşaltma ışlem le rın i 

gerçekleştiren birimdir. Ramp hizmetı yer hizmetlerin ın elı ayağ ı 
d iyebi leceğimiz bir işleve sahıpt i r. Yer hizmetlerinin i:ınemli bir 
bolümünu kapsamaktadır. Yer hizmetlerinde en çok personelin 
çalıştığı departmandır. Yer hizmetlerinin hızlı ve ka lıte li 

yuruyebilmesi bu departman ı n iyi çalışmasına bağlıd ı r. 

4-KARGO 
Yerdeki bir uçağın verilen diğer hizmetlerden çok daha farklı bir 
hizmettir. Uçak alt ında yer hizmetı memuru olarak minimum 

kalan kargo operasyon memurudur.Genellı kle Kargo operasyon 
yapılacak uçağı rezervasyon yapılan kargonu n konş.mento ~e 
beyanname takibin ı yapan ve gumruk ışlemlerı n yapan bırimoır 
Rezervasyon dahılindekı kargonun butun yurt d ış ına çıkma 

prosudurlerini gerçekleştırdıkten sonra uçak altına cektıren ve 
uçağa yüklenmesınde koord ınasyon ve denetleme gorevi yapan 
departmandır Ayrıca ıthalat kargoların ın ord ı no .antre poya 
teslımat ve gümrükleme ışlemlerınde yetkı s ı nı rına bagl ı olarak 
çalışan b ırımdir. 

5-TEKNİK 
Yerdeki uçağı push back ,towıng, GPU ve yetkı dahılınde bakım 
yapan bırimdır. Genellıkle uçakların koruğe yanaşması ve taxıway 
ded iğ imız pıste çıkana kadar olan bak ım ışlemlerını teknık 
departman sağlar. 

6-GÜVENLİK (SECURITYI 
11 Eylül olayla rından sonra onemi bı r kat daha artan havaalanı 
ve havayolu guvenlığ i yer hızmetlerınde de giderek onem 
kazanmaktad ı r . Ozellıkle Celebı'de daha onemlı olmakla beraber 
daha da ge lışmistır.Uçağa binen yolcudan yuklenen kargo , bagaı 

ve ikram malzemelerının denetimı ve X-RAY cıhazlarıyla kontrolu 
bu birım ta rafından gerçekleşti rılir. Ozellıkle değerlı kargo 
sayab ı leceğimiz altın ,gumüş ,diplomatık kargo ve değerlı 
dokümanlarının kargo ant repolarının gırişınden uçağa yuklenene 
kadar refakat eden ve güvenlığ in i sağlayan bırımdır. 
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ZiRVESi 

Uğur Aksu 

-~ ftllM'A&I "' 
um.»V11 } TIRSAN ~ 

Bu yıl 28 Nisan Carsamba gunu "Türkıye ·nın 

Lojistik Üs Olmasında Eğ itimın Onemı" konu 
baslıklı 2. loj ı stık zirvemizi hasarıyla 
gerçeklestirmenin gururunu yasıyoruz. 
Lojıstik sektorunun yoneticılerı ve 
sı rketleriyle, öğrencilerini aynı çatı altında 
bulusturup karşılıklı iletışim kurmaların ı 
sağlamak, yönetıcılerın tecrubelerini 
paylaşmak ve oğrencilerin heyecanını ve 
başarısını sektore yansıtabi lmek ıçin 

düzenled iğimiz bu organizasyon tamamıyla 
yukarıdaki hedeflerine ulaşmıştır. 

Aylar süren çalısmalar, şırket ziyaretlerı, 
değerli hocalarımızla yaptığımız fikir alış 
verişlerinin ardından biçımlenen program, 
UNO, UTİKAD, UATOD, Horoz Lojistik, 
Balnak Lojıstık, Ekol, Konsped, MNG Kargo, 
Omsan Lojıstık , Tırsan gıbi firmaların 

katkılarıyla gerçekleştirild ı. 

Zırveye lojıstik kulübünün tanıtım 
gösterısiyle başlandı. Açılış konuşmalarına 

İ.U . İşletme Fakultesi dekanı ve Ulaştırma 
ve Loıistik Yuksekokulu mudür vekılı 
Prof. Dr. Hayrı Ulgen,Uluslararası 

Nakliyeciler Derneği Başkanı Ö.Cetin 
Nuhoğlu ve İstanbul Üniversıtesı rektör 
yardımcı Prof.Dr.Taylan Akaya tarafından 
yapıldı. 

Daha sonra Prof.Dr. Hayri Ülgen'in 

i. Dt ;"'· ! ~r!: 

;s ll'JI' iJD• 

başkanlığında ılk oturumda sırasıyla Orbit 
Express Aırlines Yonetım Kurulu Baskanı 
Kanı Kurtuluş MNG Kargo Genel Muduru 
Aslan Kut, Uatod icra Kurulu Başkanı Recaı 
Delibaşıoğlu ve Konsped Genel Mudl.İrLİ 
Mete Tırman konuşmalarını yaptılar ve soru 
cevap kısmıyla ılk oturum kapanoı. 

Oğle yemeğinın ardından Prof Dr.Mehmet 
$akir Ersoy'un başkanlığında ikincı oturum 
başlad ı. Ekol Lojıstık Satış ve is Gelişt ırme 
Grup Başkanı Can Kırcan, Yaysat Genel 
Müduru Hakan Sungur konuşmalarını 
yaptı lar. 

En son olarak Prof.Or.Zeki Adal' ın 

başkanlığında i.ıçuncu oturum başladı ve 
Balnak Lojistık Toplam Kalite ve insan 
Kaynakları Mudurü Emel Gelıncik, Celeb ı 

Hava Servıs A.$. insan Kaynakları 

Direktoru,Omsan Loj istık insan kaynakları 
Müdur Pınar Yenigün konuşmalarını yaptı lar. 

Bundan sonraki senelerde de bi r gelenek 
halini almasını. 3,4,5 ... diye devam etmesini 
istediğimiz Lojistik Zirvesinin her sene daha 
başarılı olacağını düşünuyoruz. 

Organızasyonun destek veren 
sponsorlarımıza . zirveye katılan kamu ve 
özel sektörun yöneticilerine, değerlı öğretim 
üyelerıne ve öğrenci arkadaşlarımıza 

teşekkur ederız . 
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Türkiye 'de taşıma cılık sektorundekı 

gelısmelerin dünya standartlarını yakalama 
sınırına gelmesı sonrasında eğ ıtım lı ınsana 

duyulan ıh t ıyacın artması ve Turkıye'nin de 
coğrafi konumu nedenıyle Dunya 
taşımacılığında çok buyuk <ineme sah ıp 

olması aslında Ulaştırma ve Loııstık 
Yuksekokulu'nun kurulmasındakı en onemlı 
etkenlerdendır. Bu hızlı değısım ve bunun 
get ı rd ığ i rekabet ortamı; her zaman 
sırketlerı daha iyiyı yapma anlamında 
zorlamıştır. Bunun ıçinde sürekli bır gelısım 
ıçerıs inde olmak ve hızmet kalıtesı nı 

arttırmak gerekmekted ır. S ımdıye kadar 
tamamen çekırdekten yetişen kişıler 
sektörde çok da fazla bilgi hakımiyetlerı 

olmamalarına rağmen basarı l ı olmuşlard ı r 

Ancak Dunya standartlarını yakalamak ve 
her zaman daha ileriye gidebilmek içın dunya 
standartlarında sektörel eğ itim alan kışılere 
ve bu kişilerin sırketlere monte ed ilmesıne 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda aslında 
bu yılı Loı ı st ık sektörü ı ç i n tam bır milat 
olarak adlandırabiliriz. Çünkü sırketleri n 

ıhtıyaçla rına hıtaben çok iyi derecede eğıtım 
alan öğrenci ler Ulaş tırma ve Loıistik 
Yüksekokulunda yet i ştirild i , eğitildi ve 
sektcirun h ızmet ine sunulmak içın mezun 
olmayı beklemektedir. Bu anlamda 
Türkiye'de ilk olacak mezunlar aldıkları 
eğitım dolayısıyla tam anlam ıyla ayrıca lı klı 

bır yere sahip olacaklard ı r. 

Ulaştırma ve Lojisti k Yüksekokulu'nun 
sektör için ne derece önem taşıdığını bız , 

öğrenciler olarak bılmekteyi z . Ancak 
okulumuzun yenı olmas ı nedenıyle tam 
an lamıyla sektörde yer etmiş olmaması ve 

fazla tan Md'T'.:ı ı b.. c 'E-'ı ha·e~ete 
geçırıı şt r 2or: ., g·~· "'ı lında 

faalıyet e • ec t c. '1 - .CLı!l' ~z yoğun 

çabalar sorı·a.• d~ 01< I< Sd b r SJ'e ıçınde 

sek tor s rket er ne~" d sn tarııtm s ve 
sektorel ar a-roa ııer '..:r c•9a'1 zasyonu da 
başar yla yapmıştır Bun ar.r d sınoa dslında 
bır oğrencı ku.1..ıt>u mJ"'t g, demo ... ratık 
ur.ıvers·te ortam n.· ~azgeç lmez bırımıdır 
Cunku oğrenc er oqrerıcı kuluplerı 
sayes•nde ge;:ıler duzenlemek. oartıler 
organıze etmer<, k.myer gunlerı duzenlemek 
g bı bır ço ... olguyu ge·çeklestırebılırler 

Sızım Loııstık Kutubu olarak en onemlı 
hedefımız; oğrencıler ıçın çeşıtlı karıyer 

olanakları yaratmak, oğrencılere çok ıyı 
fırmalarda tecrube kazanmaları amacıyla 
staı imkanları sağlamaktır. Cunku günümüz 
Turk iye 'sındekı ıssızlık gerçeğ i tüm 
oğrencilerın kafasında birer soru işareti 

Bu soru ışaretlerıni kaldırmak ve öğre 
okul hayatların ı surdürurken iş tecr' 
kazanmalarını sağlamak bızım en on 
hedefımızd ı r . Bunun dışında oğrenciler 
en onemlı kavramlardan bıri de sosyal 
yaşamdır. Cunku oğrencıler sadece ders 
çalışmakla kendıleri nı hayattan soyutlamak 
istemezler ve aslında sadece bu şekilde 

kend ilerin ı geliştıremezlerde . Bu nedenle 
çeşitlı organızasyonlar düzenlemek ki 
bunların basında gezi ve parti 
organızasyonları bulunmaktadır. son derece 
önemlıdi r. Biz. Loı ıst ik Kutubu olarak bu 
organızasyonları duzenlı bır sekılde 

gerçekleştirerek ogrencıle rın derslerıne 

daha iy ı motive olmalarını sağlıyoruz . 



Kutubumuzde geçmış donemde eksıktığını 
gorduğumuz bır departman vardı. Bız bır 
oğrencı kutubu olarak her tur organızasyonu 
ve oğrencıter ıçın her turlu katkıyı sağlamayı 
hedefledığimız ıçın kulturet ve sanatsal 
alandakı eksıklığı görduk ve "Kultur ve Sanat 
Oepartmanı " nı bu sene Loııstık Kulubı..i 
bünyesıne kattık. 

Sonuç olarak bız. Lojıstık Kutubu olarak tam 
anlamıyla her tur aktıvıteyı ıçınde 
barındırabilen, oğrencılerın sektordekı dılı 

olma ozellığıni taşıyan ve okulumuzun 
gelışımi ve daha ıyı tanınması ıçın bir çok 
konuda faalıyet gosteren bır oğrencı 
kulubuyuz Kutup olarak duzenlemış 
olduğumuz tum aktıvıteler ve bu 

aktıvıtelerde aktı ! olarak çalışan oğrenciler ; 

sorumluluk bilıncı, takım olma olgusu, 
kendını ıfade edebılme yetısı gibı bır çok 
yetıyı kazanmışlardır 

Bu donem gerçekleştırmış olduğumuz 
aktıvıteterımızde bızımle bırlıkte olan ve 
bızden maddi, manevı desteklerını hıçbır 
zaman esırgemeyen tum kişı, kurum ve 
kuruluşlara teşekkur ederız . Ayrıca 

geçtığımiz yıl çok buyuk uğraşlar sonrasında 
Lojıstık Kulubı..i'nu kuran ve bize teslim eden 
başta geçmış donem başkanımız Uğur AKSU 
ve başkan yard ı mcısı Serkan OZDEMIR 
olmak uzere tum Loııstık Kutubu Yonetim 
Kurutu'na teşekkuru bır borç bılırım . 

Kariyer Planlama ve Staj Departmanı 

Oı..inya çok büyı..ik bir teknolojik gelışimin içerısine gırmiştir ve bütun sektorler bu 
gelisımden etkılenmeye başlamıştır İşletmelerde bu ılerı teknolojiyı kullanabilen. 
hayattakı hedeflerıni bilen ve bu hedefler iç ı n çaba gösteren eğitimli personele 
ihtıyaç duymuştur. iste bu amaçla üniversitede eğıtim goren ozellıkle 3. ve 4. sınıf 
öğrencilerinin yeteneklerine göre karıyerlerini belırlemek, Kariyer Gunleri ıle 
lojistik sektorı..indeki şırketleri öğrencilerin daha yakından tanıyabılmesıni sağlamak, 
son sınıf öğrencilerıne karıyerterinin ılk adımında yol gostermek, dığer öğrencilere 

de bellı donemlerde staj yapabileceklerı şirket bulmak amacıyla bu departman 
kurulmuştur. 

Uğur Aksu 

Son olarak; Yuksekokul Müdürı..imuz ve aynı 
zamanda İşletme Fakı..iltesi Dekanı Prof. Or. 
Hayri ÜLGEN"e kutup 
organızasyontarımızdakı desteğınden dolayı ; 
bıze her konuda destek veren, hıçbir zaman 
yardım dıteklerımızi geri çevırmeyen, hep 
ama hep yanımızda olan; babamız, hocamız 
en buyuk destekçımiz Dr. ilhan AKTAS'a 
buyuk ozverısinden dolayı ; okulumuza çok 
uzaklardan gelen ve bizim her konuda 
gelısmemız için çaba gosteren, bızı dınleyen, 
anlayan hocalarımız Dr. Tuba DOKMEN"e 
ve Dr. Serdar AYDINTUG'a Lojıstik Kulı..ibü 
Yonetım Kurulu adına sonsuz teşekkur 
edıyorum . 

M. Deniz Erdemir !Yönetim Kurulu Başkanı) 



Organizasyon Departmanı 

Organızasyon Departmanımızın amacı , Loııst ık Kulübu'nun 
uyelerının ve Ulaştırma Loı ıstık Y.O oğrencılerının çeşitlı akt ıvıte lerle 

beraberce eğlencelı vakıt geçırıp aynı zamanda okulumuzu çevreye 
tanıtmaktı r. ilk donem vızelerın hemen sonrasında duzenledığimız 

··Logıstıcs Fınal Party"'okulumuzdan Omer'ın DJ lığ ı ıle Taksım 

Morpheus·ta duzenlendı. Loııstik Kutubu tarafından duzenlenen 

aktıvıteler sadece partılerle sınırlı değıl 2 3 Nısan da Kuşadası. 
Ceşme g ezısıyle Loı ı stık oğrencıler hem sektorumuzun en onemtı 
Ro-Ro lımanlarından bırın ı germe.hem de bolgedel<ı tur :ılık yerlerı 
gezme fırsatı buldular Yapacagımız crganız3s~c·· ~rda'l buyuk 
keyıf alacağınızdan suphenız o.mas rı 

Erdem Tekin 

Bilgi İşlem Departmanı 

Kulübun mısyonu doğrultusunda web sayfası oluşturma , graf ı k 
tasarım ı gıbı ışlerın yapıldığı departmanımızda gerek kulübumuzun, 
gerek okulumuzun bılg ı teknoloıısıne uyumunu sağlama ve alt 
yapısını oluşturma - guçlendırme amacı gudulmektedır Bu sene 
ı çerısınde Ulaşt ıma ve Loııstik Yüksekokulu'nun web sıtesıni 

hazırlamaya uğraştık ve bu konuya yoğunlaştık 

http-//www ıstanbul edu ·r/ulast rma rı ~ur 1e" 
ulaşab ıleceğınız sıteyı gel st rrrıek rııç suo ; z ~cı st V, ı<u uou 
B ılgı işlem Departmanı n n gelecekte,., rda ye' e' de ene"" 
yerlerden bı rın ı alacaktır Sıte harıc rıde ı..ye e' mıze e oosta 
aracılığ ıyla da bıldırmeye devam edeceg z 

Erdem Aydoğdu 

Kurumsal İletişim Departmanı 

Departmanın oluşum amacı Ulaştırma ve Loııstık bölı..imunün okul 
içi ve dışındakı tanıtımıyla , oğrencılerın kendı aralarında ve 
kuruluşlarla aralarında olan ıletişımın guçlend irılmesı dır. Bôlum 
oğrencılerıyle, loı ıstık hızmet veren Türk ve yabancı şırketler, 
dernekler ve eğıtıme destek veren organızasyonlar arasında bır 

kbpru kurmak, sektôrdekı şirketler ve faaliyetler hakkında 

oğrencılerımızı haberdar etmek, sektordek, yayınlar ve dergılerın 
oğrencılere ulaşmasını sağlamak amacıyla çalısrrıalar yapmaktayız. 

Aynı zamanda departman olarak, bolum oğrencılerının yazılarından 
oluşan sektordekı şırketlere ve oğrencılere dağıtılan LOGISTICAL 
dergı sı çalışma ları nı da yapmaktayız 

Derya Türkan 

Kültür ve Sanat Departman ı 

Kultur Sanat Departmanı, Loııstık Kutubu bünyesinde bu yıl kurulan 
bır departmandır Bu departmanı kurarken unıversıtele rde 
bolümlerın olmazsa olmazlarından kulüp. spor,kultür uçlemesının 
kultür kısmının yokluğunu gıdermeye çalıştık Departmanımız, 
oğrencilerın kulturel ve sanatsal aktıvitelere olan merakını gıdererek 

tamamen kulturel ve sanatsa l faalıyetlerı okulumuza getırme 
çabasındadır. ilk faalıyetım ız ı unlu oyuncu Ozan Guvenle 
gerçekleştırdık. Gelecek yı llarda da daha keyıflı akt ıvitelerle 

arkadaşlarımızla beraber olmayı umıt edıyoruz 

Hülya Türksever 

Spor Departmanı 

Spor departmanı, bğrencılerimizın bos vakıtlerini 
değerlendırmelerını ve ılgi duydukları spor dallarında kend ilerin ı 
gelıştırmelerı ıçı n faalıyetlerde bulunmaktad ı r. Bölumümüzde 
erkek- bayan basketbol, bayan voleybol ve erkek futbol takımları 
bulunmaktadır. Biz kulup olarak takımlarımızın antreman saatlerinı 

dı..izenler ve takım larım ı z ın spor malzemelerını temın ederız. Bu 
senekı futbol takım ımızı n sponsoru geçen sene de olduğu gıbi 
UTIKAD 'tır . Sponsor oldukları ıçın UTIKAD' a teşekkı..ir ederız . 

Serhat Batur 
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lstanbul Unıversıtesı Ulaştırma ve Loj1stık 
Yuksekokulu çok genç bır kulup olmas ına 

rağmen oldukça aktıf hizmet yelpazesıne 
sah iptır . 2002-2003 eğ ıtım oğretım yılında 

kurulan kulu bu muz asıl anlamda 
i:ığrencılere staj ımkanları sağlanması ve 
bu bağlamda oğrencılerın karıyerlerını 
gelıstırmelerı gıbı amaçları gerçeklestırmek 

ıç ın yola koyulmuştur . Ve ılk ycinetım kurulu 
bu hedeflerin hepsını yerıne getırerek bu 
seneki yonetım kuruluna hem malı açıdan 
yeterlı bır kulup hem de tum olanaklara 
sahip bır kulüp odası teslim etmistır. 

2003-2004 eğıtım oğretım yılında çesıtli 

aksaklıklar nedenıyle geç gerçeklesen 
Loııstik Kulubü 1 Genel Kurulu sonrasında 
2. dönem Ycinetım Kurulu seçilmiş ve aldığı 

bayrağı daha da yuka rıya taşımak amacıyla 

ışe koyu lmuştur. ilk olarak kuluburrıuzu ıı 

tam anlamıyla kurumsal ve organıze bır 
yapıya kavuşması a macıyla. eksık goruneıı 

Malı işler Depa rtmanı ve Kultur ve Sanat 
Departman ı kulübumuz yonetım kuruluna 
eklenmışti r. 

Dedığim gıb ı 3 ay gıbı bır sure kayıpta 
mazbatası nı alan yonet ım kurulunun her 
seye rağmen ılk olarak b ı r tan ıtım yapması 

gerekmekteydı. Bu anlamda o donemde çor<. 
üst düzey ılg iyle ızlenen bı r d ızı olan B ır 

lstanbul Masalı" nın en onem lı 

oyuncularından birı olan Ozan Guven 
açılışımızda yer almak ve kulubumuzun 
tanıtımına katkıda bulunmak a macıyla 
teklıfimizı geri çevırmemis ve 
prezantasyonumuza katılmıştır Çok yoğun 
bır ılgiyle gerçeklestırmış olduğumuz katılım 

sonrasında bız, Loııstık Kulubü Ycine tım 

Kurulu olarak gereklı tanıtımı yapmış 

olduğumuz ıçın oldukça gururluyduk. Ancak 
bu daha bır başlangıçtı ; ve arkası gelmelıyd ı. 

Organızasyon departmanımızın 

gerçeklestirmıs olduğu .. Logıstıcs Fınal 
Party"' sonrasında 3 hafta gibı bir tatile gıren 
okulumuzda Lojıstık Kulubumuz 
faalıyetlerıne son hızla devam etmiştır . 

Aslında belkı de bu sene yapılan en onemlı 
yenılik, okulumuzun yeterli ımkanlara sahıp 
olamaması nedenıyle Loıistık Kulubümuzun 

Ü0<.ull3r teKr a· aç a•g ndcı bızıe rı çok buyuk 
bır koşuşturrnJ ve çok yogun b ı r 

orgJrıı::asyon donemı beklıyordu Bu 
anlamda ı lk olarak sektorun duayenlerınden 
olan Satfet Ulusoy a çok uzun su redır 

okulumuz adına zıyarette 
bulunulmaması ndan dolay ı b ır vefa 



zıyaretınde bulunduk. Kendısının çok sıcak 
ya klası mı ve bıze her turlu destek sozi.ı 
vermesı sonrasında, bize, yapımı yenı bıten 
ve T urkıye · dekı Limanlar arasında çok 
onemlı bı r yere sahip olan Cesme Ro-Ro 
Lımanını zıyaret etmemız ıçın eğıtım gezısıne 

gondermeyı teklif ettı. Loııstık Kutubu olarak 
bu onemlı teklıfı gerı çevırmedık ve yaklaşık 
ellı kısılık oğrencı ve oğretım uyesı ekıbıyle 
beraber gezıyı gerçeklestırdık. Sonuç olarak; 
okulumuza bır otobus tahsıs eden sayın 
Ulusoy sayesınde hem Cesme Limanını ve 
Cesme dekı antrepoları gezıp bılgı sahıbı 
olduk, hem de 2 gun Cesme Fantasia Otel' de 
konaklayıp yorgunluk attık . 

Geçtığimız yıl gerçeklestırılen Loııstık 

Zırvesınin bu yıl ikıncisinı düzenlemek ve 
bunu geleneksel hale getirmek zorundaydık. 

Ancak oyle bir zırve yapmalıydık kı, hem bu 
zırve sayesınde okulumuzun tanıtımını ust 
duzeyde gerçeklestırmelıydık, hem de 
sektöre bu sene ilk mezunlarını verecek 
olan oğrencılerle sektorün en onde gelen 
ısimlerını buluşturmalıydık. işte çok uzun 
uğraşlar sonrasında; yaklaşık ikı buçuk ay 
suren bir kosusturma ardında ; çok buyuk 
bir katılımla ve çok onemlı bir konsept ıle 
bu buyuk organızasyonu gerçeklestırdik. 
Genel rni.ıdurltik di.ızeyınde yaklaşık yırmı 
konusmacının katıldığı bu dev organızasyon 
sonrasında öğrencıler ve sektbr yoneticıleri 
son derece mutlu ve geleceğe dair umutlu 
bır sekılde okulumuzdan ayrılmışlardı. 

Gerçekten çok kısa bır 1aman d ilimınde 

gerçekleştirmış olduğumuz bu 
organızasyonlarda tamamıyla okulumuz 
i:ığrencılerin ders dışı faaliyetlerde de 
bulunması amaçlanmıştı . Ancak daha 
bitmemıştı yaptıklarımız ve i:ığrenciler ıçin 
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bır baska onem taşıyan ık i karıyer gunu 
organızasyonu daha gerçeklestırmıstık 
Neden karıyer gunlerı ? Cunku bu sene ılk 
mezunlarını verecek olan okulumuz, 

sektorde çok da fazla tanınmayan okulumuz 
bu sayede hem daha ıyı tanındı hem de 
oğrencıler ıçın ellerıne dışarıda 

geçemeyecek karıyer fırsatları ayaklarına 

kadar getırildı. Okulda gerçekleştırmıs -
olduğumuz Karıyer Gunlerımıze bırbırınden 
buyuk on beş Loııstık fırması katıldı Ancak 
bızım ıçın bu yeterlı değıldı, sektorun onde 
gelen sıvıl toplum kuruluşlarından bırı olan 
RODER ıle yapmış olduğumuz goruşmeler 
sonrasında belırlenecek olan bır otelde daha 
kapsamlı ve daha genıs katılımlı bır karıyer 
gunlerı daha gerçekleştirmeye karar verdık 
ve Hıltan Hotel'de gerçekleştırılen bu 
organizasyon sayesınde oğrencıler ıçın 
karıyer ımkanları sağlanmış olundu. 

Ve son olarak da su an elinızde okuyor 
olduğunuz bu dergının yanı LOGISTICAL' ın 

bu sene de ıkınci sayısını çıkarttık. Kurumsal 
l letısım Departmanımızın çok zor şartlar 
altında çok kısa zamanda çıkarmış olduğu 
bu guzel dergımız Loıistık sektori.ıyle ılgılı 
guncel konuları ve sorunları ıçerıyor. Ayrıca 

gectığımız yıl da olduğu gıbı Logıstıcal'ın 

sektor şırketlerıne de dağıt ımı 
gerçeklestı rılmektedır 

Gbrulduği.ı uzere çok kısa zaman dılımı 
olmasına rağmen cok buyuk ugraşlar 
sonras nda bır çok organızasyonu 
gerçekleştırm satmanın ıe çabalarımızın 
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