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Lojistiğe Değer
Katıyoruz

Bir lojistik hizmetini diğerlerinden
ayıran, ona katılan değerdir. Hizme-
tinize kattığınız her katma değer sizi
tercih edilir kılar. Biz de İstanbul
Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik
Yüksekokulu olarak eğitimli öğrenci-
lerimizle sektöre değer katmak için
hazırlanıyoruz. Bu amaçla ho-
calarımızın tecrübelerinden yarar-
lanıyor, daha donanımlı çalışanlar
olma yolunda ilerliyoruz.

Bu sene 7. sini yayımladığımız dergimizde sektörün önde gelen lojistik
firmalarını tüm taşıma modlarıyla ele almanın yanı sıra perakende,
teknoloji vb. sektörlerden lojistik hizmet alan firmalara da yöneldik.
Çünkü biliyoruz ki hizmet alan firmaların lojistik departmanlarının da biz
eğitimli öğrencilere ihtiyaçları var. Bunların yanı sıra okulumuzun ve diğer
okulların değerli öğretim üyelerinin de yazılarına yer verdik. Bu sayımızda
sektörde de önemli bir yer tutan küresel krizin lojistikteki yerine göz at-
mayı da ihmal etmedik. Bunun yanı sıra bu yıl 6. sını düzenleyeceğimiz
zirvemiz de “Lojistikte Bilişim Sistemleri” konulu olacağından dergimizde
de bilişim sitemlerine önemli bir yer ayırdık.

Arkadaşlarımızla profesyonel ve yoğun bir çalışma içerisine girerek krizin
de etkileriyle, karşılaştığımız zorluklardan yıkılmadan daha da bilinçli bir
şekilde çalışmalarımıza devam ederek sizlere ve her gecen sene olduğu
gibi daha farklı ve daha zengin bir Logistical sunmaya çalıştık.

Her zaman olduğu gibi bize destek veren, yanımızda olan ve
dağıtımımızı üstlenen UND’ ye, UND Başkanı Sayın Tamer DİNÇŞAHİN’
e ve UND İcra Kurulu Başkanı Sn. Mine Kaya’ ya sonsuz teşekkürler.
Yine bu sene bize destek olan UTİKAD Genel Müdürü Müjdat MANDAL’
a tüm desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz.

Derginin hazırlanma aşamasında her zaman bizi dinleyen, hiçbir zaman
geri çevirmeyen Müdür Yardımcımız Sn. A. Özgür KARAGÜLLE’ ye bize
her zaman yol gösterdiği için teşekkür ediyorum. Kulüp başkanımız
Ünsal ÜNAL’ a, tüm röportajlarda yardımlarını esirgemeyen, gece
gündüz uyumadan sürekli benimle birlikte çalışan arkadaşlarım Funda
Karabacak, Dila Bengi ve Nazlı ER’ e, manevi yönden desteğini hiç
esirgemeyen, engelleri nasıl aşacağıma dair beni yönlendiren Mahir Can
EREREN’ e desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum.

Her geçen gün kendini geliştirmeye çalışan, daha büyük bir vizyonun
parçası olabilmek için çabalayan donanımlı birer sektör çalışan adayları
olarak bizim ve tüm sektörün maddi ve manevi anlamda zor günlerden
geçtiği bu dönemde dahi Logistical’ ı hazırlayabilip siz sektör çalışanları
ve öğrenci arkadaşlarımıza sunabilmiş olmanın gururunu taşıyoruz. Biz-
den hiçbir zaman desteğini ve zamanını esirgemeyen hocalarımızın
emeklerini boşa çıkarmayacağımızı bilmelerini istiyoruz.

Derya ERDiM
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ÖÖnncceelliikkllee MMOOBBİİLLİİZZ’’ iinn mmüüşştteerriilleerriinnee
ssuunndduuğğuu sseekkttöörreell ççöözzüümmlleerrddeenn
bbaahhsseeddeebbiilliirr mmiissiinniizz?? TTaalleebbee ggöörree
öözzeell ççöözzüümm iimmkkâânnıınnıızz vvaarr mmıı??

Her sektörün, filo verimini arttırmaya
yönelik, sürücü bilgileri, araç, yük bil-
gileri, lokasyon bilgileri, yakıt tüke-
timi, ihlaller, çalışma saatleri gibi
kendine özgü izlemesi, kontrol
etmesi ve sürekli iyileştirmesi
gereken bazı parametreleri bulun-
maktadır. MOBİLİZ, Yeni Nesil Araç
Takip ve Filo Yönetim Sistemi’ne en-
tegre olarak çalışan ve ilgili parame-
treleri optimize edebilen ihtiyaca özel
olarak geliştirdiği sistem ve yazılım-

larını farklı uygulamalarla kurum ve
kuruluşların hizmetine
sunmaktadır.Sektörün ve kurumun
ihtiyacına göre MOBİLİZ tarafından
geliştirilen bazı özel uygulama örnek-
leri: 

Sefer İzleme Sistemi: Petrol Ofisi’nin
akaryakıt tankerlerinin dolum tesis-
lerinden başlayan seferlerinin hangi
lokasyonları kapsadığını, lokasyon-
ların ziyaret zamanlamaları ve
sürelerinin belirlenmesi, tanımlı
lokasyonlar dışında duraklamalarının
tespit edilmesi amacı ile tasarlanmış
ve teslim edilmiştir.
Hazır Beton Planlama ve Kontrol
Sistemi: MOBİLİZ Filo Yönetim Sis-
temleri projeleri kapsamında hazır
beton sektörünün ihtiyaç duyduğu
planlama, pompa ve transmikser
otomasyon işlevlerinin sahadan elde
edilen bilgilere göre organize ede-
bildiği tamamen teslimat süreç yöne-
timini sağlayan web tabanlı bir
otomasyon sistemidir. Özel Kazan
Dönüş Yönü Sensörleri ile transmik-
serlerin beton döküm zamanları ve
yerleri kayıt altına alınıp raporlan-
abilmektedir.
Servis Araçları Planlama ve Öğrenci
Kontrol Sistemi:  Servis Araçlarının
rota planlamasının yapılabilmesi,
öğrencilerin servislere iniş/biniş bilgi-
lerinin elde edilmesini,  güzergahların
çizilebilmesi, adreslerin harita üz-
erinde konumlandırılması ve bu bil-
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gilerin internetten ve cep telefonların-
dan sunulması işlevlerini yerine ge-
tiren entegre mobil veri sistemidir. 
Yol Risk Değerlendirme ve İzleme
Sistemi :  BP için kara taşımacılığı
kapsamında oluşturulmuş olan Yol
Risk Değerlendirme verilerinin inter-
net tabanlı bir sisteme girilmesi,
harita üzerinde işlenmesi, sahadan
bilgilerin derlenmesi, yol tiplerine
(TEM, Devlet Yolu, Yerleşim Bölgesi)
ve belirlenen risk bölgelerine göre
ihlal raporlarının oluşturulmasına day-
alı olan ve dünyada benzeri olmayan
bir sistemdir.
Tur Raporlama Sistemi : Madencilik
sektörü için sahada dekapaj,
hafriyat, belirli bir bölgeye tur yapan
araçların belirlenen bölgeye kaç kez
tur yaptığının sayılması, vardiyaların
belirlenmesi ve vardiya bazında
hesapların elde edilmesi amacı ile
tasarlanmış MOBİLİZ Filo Yönetim
Sistemine entegre web tabanlı bir
sistemdir.
Ambulans İzleme ve Görev Yönetim
Sistemi : Sağlık sektöründe hizmet
veren Medline için geliştirilen bu sis-
tem, ambulansların izlenmesi, görev
ataması ve raporlaması ile adres
arama ve lokalizasyon işlemlerinin
yapılabildiği bir çözümdür.

AArraaçç ttaakkiipp ssiisstteemmlleerriinniinn lloojjiissttiikk iişşlleett--
mmeelleerriinnee ssaağğllaayyaaccaağğıı aavvaannttaajjllaarr nneell--
eerrddiirr??

Araç takip sistemlerinin, hemen tüm
filo sahibi işletmeler için önemi
giderek artmakla beraber, Nakliye ve
Lojistik Sektörü kullanım yoğunluğu
sıralamasında dünyada da başı
çeken sektör olarak kabul edilmek-
tedir. Avrupa’nın önde gelen
araştırma kuruluşlarından birinin
yayınladığı bir rapora göre Avrupa’da
şu ana kadar kurulan sistemlerin
%50’den biraz fazlası bu sektör
tarafından kullanılmaktadır.

Lojistik sektörü oldukça karmaşık ve
yönetilmesi gün geçtikçe zorlaşan,
tüm maliyet kalemlerini en ince de-
tayına kadar hesaplarına katması
gereken bir sektördür. Bu kapsamda
hem operasyonun yönetilmesi ve
planlamaların sağlıklı yapılabilmesi
hem da sahadan doğru bilgilerin

toplanarak bu bilgilerin doğru derlen-
mesi önem arz etmektedir. Bu kap-
samda çeşitli lojistik planlama
uygulamaları yazılım teknolojisinin
getirdiği yeniliklerle gelişmekte ve
sektöre doğru planlama şansı sağla-
maktadır. Bununla birlikte planlanan
lojistik hareketin doğru işlediğini iyi
tespit etmek için ise Araç Takip ve
Filo Yönetim Sistemi önem arz et-
mektedir. Her iki sistemin entegrasy-
onu ile ortaya çıkan yeni bilgiler hem
operasyon hatalarını hem planlama
hatalarını hem de sahada oluşacak
birçok hatanın doğru tespitini sağla-
maktadır. Bu bilgiler internet teknolo-
jisi sayesinde işletme kullanıcılarına
açılmakta hatta sınırlı olarak müşter-
ilere de açılarak tüm süreci takip
etmesi sağlanabilmektedir. Bu
yatırımları yapan firmaların verimlilik-
lerini arttırdıkları, enerji ve iletişim
giderlerini ciddi oranda düşürdükleri
ve sonuç olarak rekabette bir adım
öne geçtikleri görülmektedir.

Türkiye’de 6 milyon civarında ticari
araç bulunmaktadır. Avrupa’da
toplam araç takip cihazı satışlarının
yarıdan biraz fazlası nakliye ve lojistik
sektöründe kullanılmaktadır. Sektörel
araştırma kuruluşları tarafından
yapılan tahminlerde 2010 yılı sonuna
kadar araçlarda kullanım oranının
%15’e ulaşacağı öngörülmektedir.
Türkiye’de halen araçların sadece
%1’inde Araç Takip ve Filo Yönetim
Sistemi bulunduğu göz önüne
alınırsa bu alanda Lojistik sektörünün

alacağı çok yol olduğu ifade edilebilir. 

TTeehhlliikkeellii yyüükk ttaaşşıımmaassıınnddaa rriisskkiinn
ddeeğğeerrlleennddiirriillmmeessii vvee mmiinniimmuumm sseevviiyy--
eeyyee iinnddiirriillmmeessii oolldduukkççaa öönneemm ttaaşşıı--
mmaakkttaaddıırr.. BBuu ddooğğrruullttuuddaa BBPP TTüürrkkiiyyee
iiççiinn yyaappttıığğıınnıızz vvee ööddüüll aallddıığğıınnıızz pprroojjee--
ddeenn bbaahhsseeddeebbiilliirr mmiissiinniizz??

MOBİLİZ’ in,  BP Türkiye için Araç
Takip ve Filo Yönetim Sistemi’ne en-
tegre ettiği Yol Risk Değerlendirme
ve İzleme Sistemi (Journey Risk
Management) dünyadaki tüm BP
kuruluşlarının katıldığı BP Helios
Awards yarışmasında 150 proje
arasına girerek inovasyon alanında
yarı finale kalmayı başardı. BP’nin
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HSSE (Health, Safety, Security, Envi-
ronment) çalışmaları kapsamında
gerçekleştirilen ve teknolojiyle insan
yaşamına katkıda bulunmayı hede-
fleyen Yol Risk Değerlendirme Sis-
temi, sahadan toplanan yol
bilgilerinin derlenerek TEM, Devlet
Yolu, Yerleşim Bölgesi gibi yol risk
tiplerine göre sayısal harita üzerinde
işlenmesini ve belirlenen risk böl-
gelerine göre sürücü ihlal raporlarının
oluşturulmasını sağlamakta.

Sistem sayesinde sürücülerin yol tip-
lerine ve yerleşim bölgesine göre hız
ihlalleri ile karayollarında ani fren, ani
kalkış gibi hatalı araç kullanımları
denetlenebilmekte ve sürücülerin
günlük, haftalık ve aylık bazda hatalı
araç kullanım yüzdesi elde
edilebilmektedir. Sisteme girilmiş
olan bilgiler sayesinde güzergaha,
hız limitlerine, önlem sınıflandır-
masına, mesafe ve araç tipine göre
bilgi alınabilmekte ve MOBİLİZ Filo
Yönetim Sistemi’nde yer alan Aktivite
Detay Raporu ve İhlal Raporları ile
tüm ihlaller raporlanabilmektedir.
MOBİLİZ, BP için geliştirdiği sistem
ile sürücülerin tehlikeli araç kul-
lanımını azaltarak yol güvenliğine ve
yaşadığımız çevreye katkıda bulun-
mayı 
hedeflemektedir. 

LLoojjiissttiikkttee ttaakkiipp ggeerreekkttiirreenn bbiirr ddiiğğeerr
öönneemmllii kkoonnuu ddaa ggııddaannıınn öözzeelllliiğğiinnii
kkaayybbeettmmeeddeenn ttaaşşıınnmmaassııddıırr.. VVee MMOO--
BBİİLLİİZZ BBaannvviitt iiççiinn üürrüünn ssııccaakkllııkk ttaakkiibbii

yyaappmmaakkttaaddıırr.. BBuu hhiizzmmeettiinniizziinn ppllaann--
llaammaa,, ttaakkiipp vvee ddeeğğeerrlleennddiirrmmee aaşşaa--
mmaallaarrıınnddaann bbaahhsseeddeebbiilliirr mmiissiinniizz??

Teknolojiyi yakından takip eden Ban-
vit, MOBİLİZ ile 2007 yılının başından
itibaren ürünlerinin muhafaza ve
sevkleri için on-line sıcaklık takibi sis-
temini kurmuştur. Bu sistem ile gerek
soğuk hava depoları gerekse soğuk
hava araçlarından belli aralıklarda
kalibrasyon sertifikalı sensörler üz-
erinden alınan sıcaklık değerleri,
GPRS sistemi ile merkeze gönder-
ilmektedir. Ayrıca araçların anlık yol
güzergahlarının izlenmesi, rota plan-
laması ve bir çok kural ile birlikte
araçları da izleyerek ürünlerinin kalite
standartlarında dağıtım depolarına
ulaştırılması sağlamaktadır. Banvit’in
merkezindeki online sıcaklık takip
yazılımı ile ürünlerin muhafaza sıcak-
lıklarındaki anlık değişimler ve sap-
malar tespit edilerek anında
müdahale edilmektedir. Eğer sıcaklık
ölçümlerinde ki değerler ürün sıcaklık
limitlerinin dışında ölçülürse, sistem
bu durumu “ALARM” olarak ilgili per-
sonele e-mail yada SMS yoluyla ilet-
mektedir.

Böylelikle insan sağlığını etkileyecek
uygunsuz şartların oluşması kesinti-
siz ve ihmale sebebiyet vermeyecek
şekilde önlenmekte ve tüm değerler
kayıt altına alınmaktadır. Bu da, hi-
jyenik ve son derece titiz olarak üret-
tiğimiz ürünlerimizin, soğuk hava
zincirini kırmadan satıcılarımıza

ulaştırılmasını garanti altına almak-
tadır.

ZZiirraaaatt BBaannkkaassıı vvee MMeerrkkeezz BBaannkkaassıınnıınn
aarraaçç ttaakkiipplleerriinnii yyüürrüüttmmeekktteessiinniizz.. BBuu
bbüüyyüükk mmaarrkkaallaarrıınn ssiizzii sseeççmmeessii oonn--
llaarrddaa ggüüvveenn dduuyygguussuu uuyyaannddıırrddıığğıınnıızzıı
ggöösstteerriiyyoorr.. SSiizzccee bbuu mmaarrkkaallaarrıınn
öönncceelliikkllee ssiizzii sseeççmmee sseebbeepplleerrii nneell--
eerrddiirr??

Her iki kurumun da alım süreci
oldukça zaman alan, titiz ve detaylı
bir çalışma ürünü olmuştu. Öncelikle
mevcut teknolojilerin bir ön araştır-
masından sonra kendi özel
ihtiyaçlarını da çok iyi belirleyerek,
belirli bir düzeyin üzerinde olduğuna
inandıkları tedarikçilerle şeffaf bir
şekilde görüşmeler, demolar vb. bir
süreç geçirdiler. Bu arada söz
konusu firmaların referansları, mem-
nuniyet düzeyleri ve diğer bilgileri de
elde ettikten sonra nihai kararlarını
verdiler. Bu arada Ziraat Bankasının
sözleşme kapsamındaki cihazları
aldıktan sonra ek alımlara gitmesi
sistemden beklentilerinin karşılandığı
konusunda bir gösterge teşkil etmesi
açısından bizi memnun etmiştir.
Merkez Bankası da oldukça titiz bir
süreçten sonra ihaleyi sonuçlandır-
masına rağmen sözleşmeyi imzala-
madan önce sistemin kurulup tüm
gereksinimlerini karşıladığından emin
olduktan sonra sözleşmeyi imzala-
maları yine bize ilginç geldi ve tüm bu
aşamalardan başarı ile geçmek bizi
gururlandırdı.

bilişim sistemleri
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artması çalışanların karar sürecinde
daha etkin roller üstlenmesi sonucunu
doğurmuştur. Bu nedenle çalışanların
yalnızca işin gerektirdiği teknik bilgi ve
beceri birikimine sahip olmaları yeterli
olmamakta, sorun çözücü ve kolay-
laştırıcı kararlar verebilecek yetkinlikte
olmaları da gerekmektedir. Kriz durum-
larında ve baskı altında doğru kararlar
verebilmek de sektör çalışanları için
taşınması gereken nitelikler arasında
yerini almaktadır.

Sektörün ve sektörü oluştu-
ran işletmelerin içinde bulundukları
gelişme süreci incelendiğinde, stratejik
bakış açısına ve geniş bir vizyona sahip
olmak, olaylara farklı perspektiflerden
bakabilmek gün geçtikçe önem
kazanmaktadır. Sektörde bu niteliklere
sahip işgücüne olan talep de giderek
artmaktadır. Bununla birlikte
büyümekte olan lojistik işletmelerinde,
orta ve uzun vadede çeşitli konum-
larda görev alacak yöneticileri kendi
bünyelerinden yetiştirme eğilimi de
göze çarpmaktadır. Bu durum da işe
alım sürecinden başlayarak yönetsel
becerileri yüksek, sorunlara analitik bir
yönetim bakış açısıyla yaklaşan kişilerle
çalışılmak istenmesine neden olmak-
tadır.

Lojistik işletmelerinin amaç,
hedef, plan ve programların oluşturul-
masında yapılacak analizler ve gele-
ceğe ilişkin belirlemeler işletmelerin
uzun yıllar boyunca izleyeceği yolların
doğru ve yanlışlığı üzerinde önemli rol
oynar. Operasyon anında ortaya çıka-
bilecek beklenmeyen durumlarda alı-
nan kararlar işletmelerin ve çalışanların
performansları üzerinde önemli bir
gösterge durumundadırlar. Lojistik

işletmesinin hangi kademesinde görev
alırsa alsın, yönetsel konumu olsun ol-
masın tüm çalışanlar bu gibi kararlar
vermek durumunda kalacaklardır. Bu
kararları alacak çalışanların eğitim-
lerinde kazanmış oldukları yetkinlikler
ve bakış açıları söz konusu kararların
doğru ve sağlıklı olması üzerinde belir-
leyicidir. Bu nedenle teknik ve operasy-
onel düzeydeki konularda dahi eğitim
verilirken çalışanlara karar almada re-
hberlik edecek formasyon kazandırıl-
ması gereği göz ardı edilmemelidir.

Lojistik sektörünün bugün ve
gelecekte ihtiyaç duyduğu yönetsel
donanıma sahip işgücünün en temel
kaynağı, sektöre bu yönde eğitilmiş el-
eman sağlayan lojistik okullarıdır. Yük-
sek öğretimin yalnızca meslek
kazandırmaya yönelik bir eğitim ol-
madığı, bunun yanında bireylere olay-
lara objektif bir bakış açısı ve analitik
düşünme yeteneğini bilimsel yöntem-
lere uygun olarak kazandırmayı da
amaç edindiği gerçeği de unutulma-
yarak lojistik eğitimi verilmelidir. Teorik
derslerin yanında uygulamalı derslerle
de desteklenen eğitim programları,
sektörü yalnızca Türkiye değil tüm
dünya çapındaki gelişme ihtiyaçları göz
önüne alarak geliştirilmelidir. Teknolojik
gelişmeler ve çeşitlenen ihtiyaçlar
eğitim kurumlarının ders program ve
içeriklerinin sürekli olarak güncellen-
mesini gerekli kılmaktadır. Sektör ve
kurumlar geliştikçe farklı alanlarda yeni
araştırma ve uzmanlık alanları önem
kazanmaktadır. Avrupa Birliği ve
ABD’deki lojistik ve taşımacılık eğitimi
veren kurumların ders içerikleri ince-
lendiğinde gün geçtikçe yeni ve farklı
uzmanlık alanlarının tanımlandığını ve

programların lojistikle ilgili genel konu
ve derslerden uzmanlaşmaya yönelik
konu ve derslere doğru bir dönüşüm
gösterdiğini görmekteyiz.
Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden
dolayı lojistik eğitimi veren kurumlar,
eğitim içerikleri ve öğretim üyesi
açılarından dinamik bir yapıda olmak
durumundadırlar. Bu noktada genç
akademisyen kadrosunu, başta İstan-
bul Üniversitesi olmak üzere çeşitli
eğitim kurumlarından gelen tecrübeli
öğretim üyeleriyle zenginleştiren, lojistik
sektöründe yıllar içerisinde önemli
yönetim kademelerinde görev almış
uygulamacıların da desteğini alarak
sektörün ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu
eğitimi veren, Türkiye’nin alanındaki ilk
yüksek okulu Ulaştırma ve Lojistik Yük-
sek Okulumuz’un da önemini vurgula-
mak yerinde olacaktır.

Bugünün operasyonlarında
etkinlik ve verimliliği sağlamanın yanı
sıra geleceğin organizasyon yapılarının
da sağlıklı bir şekilde oluşturulmasının
anahtarı, iyi eğitim almış, teknik bil-
gisiyle yönetsel becerilerini birleştire-
bilen işgücünü istihdam etmektir.
Lojistik sektörü için hedeflenmesi
gereken, işe alımlarda bu niteliklerdeki
adayların tercih edilmesi iken lojistik
eğitimi veren kurumların da hedefi sek-
törün ihtiyaç duyduğu işgücünü eğit-
mek ve ülkenin gelişimini sağlayacak
entelektüel sermayenin gelişimini
sağlamak olmalıdır. Sektörde önemli
konumlara gelmeyi hedefleyen aday-
ların akademik eğitimlerini kültürel ve
sanatsal gelişimleri ile destekleyerek iş
hayatına mümkün olan en üst düzeyde
donanımla adım atmaları gerekmekte-
dir.

LOJİSTİK EĞİTİMİNDE YENİ 
HEDEFLER

Yrd.Doç.Dr. A.Özgür KARAGÜLLE

Lojistik faaliyetlerin öneminin her
geçen gün daha iyi anlaşıl-
masına paralel olarak

gelişmekte olan lojistik sektörü,
niceliğin yanında nitelik olarak da
gelişmektedir. Gün geçtikçe daha fazla
rekabetin yaşandığı sektörde işlet-
meler, bir yandan pazarı genişletmeyi

hedeflerken diğer yandan pazardaki
mevcut paylarını koruma savaşı ver-
mekte, eş zamanlı olarak da krizlerle
mücadele etmektedir. Günümüzde lo-
jistik sektöründe çalışanların operasy-
onel bilgiden fazlasına sahip olmaları
gerekmektedir. Teknolojik gelişmelerin
hızı ve müşteri taleplerinin çeşitlenerek

eğitim
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ÖÖnncceelliikkllee MMİİGGRROOSS’’ uunn kkuurruumm pprroofifillii
hhaakkkkıınnddaa bbiillggii vveerreebbiilliirr mmiissiinniizz??

1954yılında kurulan Mİ-
GROS Türk T.A.Ş., gıda

ve tüketim maddelerini belediye kon-
trolü altında üreticiden sağlamak ve
bu ürünleri sağlığa uygun koşullarda
ve uygun fiyatlarla İstanbullular’ a
ulaştırmayı amaçlamıştır. 1975
yılında Koç Grubu tarafından devralı-
nan MİGROS, bu tarihten itibaren
mağazalarının sayısını ve marka
değerini hızla arttırmıştır. 
Hızlı büyümesini sürdürmek üzere 30
Mayıs 2008 tarihi itibariyle MİGROS
Türk T.A.Ş’ ın Koç Holding A.Ş.’ nin
sahip olduğu  çoğunluk hisse,
Moonlight Perakendecilik ve Ticaret
A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Mİ-
GROS ilkleri hayata geçirerek perak-
ende sektöründe yeni normların
konmasına ve yenilikçi uygulamalara
önayak olmuştur. 2005 yılında ulusal
perakende zinciri Tansaş’ ı satın
alarak sektördeki liderliğini
perçinleyen MİGROS Türk, yaratılan
sinerji ile müşterilerine farklı format-
larda farklılaşan markalarla hizmet
sunmaya başlamıştır. İndirim
mağazacılığının öncüsü Şok Ucuzluk
Marketleri, rekabetçi fiyat ve tanıtım
kampanyaları ile temel ihtiyaç mad-
delerini müşterilerin evlerinin yanı
başında en uygun fiyatlarla ve günlük
indirimlerle tüketiciye sunmaktadır.
Eylül 2007’ de ilkinin açılışı Antalya’

da yapılan ““TTüürrkkiiyyee’’ nniinn yyeennii hhiippeerr
uuccuuzz mmaarrkkeettii”” 5M formatı ile hesabını
bilen bilinçli hipermarket müşterisini
memnun edecek özgür alışveriş
alanları yaratılmış, kolay ve pratik
alışveriş imkanı sunan yeni düzen-
lemeler ve geniş ürün yelpazesiyle
çağdaş insanın tüm ihtiyaçlarını
karşılamak üzere müşterilerin
beğenisine sunulmuştur.    

Yurtiçinde 7 coğrafi bölgede, 63 ilde
ve beş ayrı formatta hizmet veren
MİGROS Türk T.A.Ş.; 14 Ocak 2009
itibariyle 237 MİGROS, 654 Şok,
272 Tansaş, 8 Macrocenter, 6 adet
5M hipermarket ve yurtdışındaki 16
mağazası ile toplam 1193 mağaza
sayısına ulaşmıştır. MİGROS
günümüzde yarım asırlık tecrübesi ile
sektördeki liderliğini sürdürmektedir.
Türkiye' de modern perakende sek-
törünün öncüsü konumunda olan
MİGROS günümüzde çok geniş kul-
lanım alanlarına sahip olan
mağazalarında, gıda ve ihtiyaç mad-
delerinin yanı sıra kırtasiye, züc-
caciye,elektronik ürün, bahçe
malzemeleri, beyaz eşya, kitap,
kaset ve konfeksiyon gibi bölüm-
leriyle hemen hemen tüm müşteri
gereksinimlerini karşılamaktadır.

MİGROS Türk T.A.Ş.’ ın sektöre sun-
duğu tüm ilklerin özünde, modern
perakendecilikte Türkiye ve çevre
ülkelere yayılma ve tüketici beklenti-

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE 
TEDARİK ZİNCİRİ

Mert ŞENOCAK

Arif VAROLAN

perakendecilik
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lerinin hep önünde olma stratejisiyle,
farklı formatlarda hizmet vererek
tüketiciye hep en yakın olma vizyonu
yatmaktadır

TTüürrkkiiyyee’’ ddee 22220000 tteeddaarriikkççiiyyllee ççaallıışşaann
MMİİGGRROOSS eenn ffaazzllaa üürreettiicciiyyllee iişş yyaappaann
ppeerraakkeennddee zziinncciirrii oollaarraakk ddiikkkkaatt
ççeekkiiyyoorr.. PPeekkii bbuu kkaaddaarr ffaazzllaa
tteeddaarriikkççiiyyllee iişş yyaappmmaakk vvee ssüürreeçç--
lleerriinniizzii bbiirrbbiirriinnee uuyyaarrllaammaakk zzoorr ooll--
mmuuyyoorr mmuu,, bbuu ssüürreeççlleerrddeenn
bbaahhsseeddeebbiilliirr mmiissiinniizz??

Tüm sistemlerimiz birbiriyle entegre
IT programlar vasıtasıyla yönetilmek-
tedir. Kasadan müşterimiz tarafından
satın alınan bir ürün, ürünü temin et-
tiğimiz tedarikçi firmamıza sipariş
geçmeye baz teşkil edecek şekilde
yapılandırılmıştır. Tüm Pazarlama –
Satış - Tedarik Zinciri - Mali İşler
süreçlerimiz birbiriyle konuşan sis-
temler üzerinden yönetilmektedir.
Herhangi bir mağazamızdan satınalı-
nan bir ürünle süreç tetiklenmiş ol-
maktadır. Mağazadan satılan ürünle,
mağaza stoğunda azalma olmakta
ve belirli bir seviyeye indiğinde ise
mağaza bu ürünü dağıtım merkez-
imizden sipariş etmektedir. Tedarik
Zinciri Planlama Departmanı olarak
burada mağazalarımızın dağıtım
merkezlerimizden talep ettikleri ürün-
lerin tedarik sürecinin yönetimini
sağlamaktayız. 

TTüürrkkiiyyee’’ ddee tteeddaarriikkççiilleerriinn üürreettiimm,,
ppllaannllaammaa,, ssiippaarriişşlleerrii hhaazzıırrllaammaa vvee lloo--
jjiissttiikk ppeerrffoorrmmaannssllaarrıı ddüünnyyaa ssttaannddaarrtt--
llaarrıınnıınn ççookk aallttıınnddaa.. SSiizz
tteeddaarriikkççiilleerriinniizzddee bbööyyllee pprroobblleemmlleerr
ggöörrüüyyoorr mmuussuunnuuzz,, ggöörrüüyyoorrssaannıızz bbuu
ssüürreeççlleerrii ddüüzzeellttmmeelleerrii iiççiinn bbiirrlliikkttee nnee
ggiibbii ççaallıışşmmaallaarr yyaappııyyoorrssuunnuuzz??

Tedarikçilerimiz ile yoğun teknoloji ta-
banlı sistem sayesinde bu konu
genele göre MİGROS’ ta daha ver-
imli yönetiliyorsa da zaman zaman
bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Fir-
malarımız ile bölgesel bazlı sipariş
günleri ve bu siparişlerin teslim gün-
leri konusunda mutabık kalıp sistem-
lerimizi bu yönde işletmemize
rağmen,  teslimat günleri sipariş
karşılama miktarında zaman zaman
problemler yaşamaktayız. Ürünlerin

tedarik zinciri yolculuğunda; sevkiyat
kalitesinden, sevkiyatın zamanında
olmasına, istenilen miktarın alın-
masından ürün sevk şekillerine kadar
bir çok parametreyi tedarik zinciri
süreçlerimizin performans
göstergelerine entegre etmiş durum-
dayız. Bütün bu göstergeleri günlük
olarak takip edip, firmalarımızda bir-
likte iyileştirici projelere adım atmak
üzere çalışmalar düzenliyoruz. 

Burada altının çizilmesi gereken
önemli bir nokta da sektörün di-
namiğidir. Perakendecilik sektörü
artan rekabetle birlikte her günü bir
öncekinden farklı dinamiklere koşan
bir sektördür. Rekabette sürekli
olarak tempoyu yüksek tutmanız
gerekmektedir. Bunun için fir-
malarımızın sadece lojistik birimiyle
değil üretim departmanlarıyla da sıkı
çalışmalar içerisindeyiz. Ortak talep
planlamadan, doğrudan sevkiyat sis-
temlerine, milk-run sistemlerinden
tedarikçi ile birlikte stok ve sevkiyat
yönetimi şeklinde değişik tedarik
planlarını uygulamakta veya en kısa
sürede hayata geçirmeyi planlamak-
tayız. 

PPeerraakkeennddee zziinncciirrlleerrii ççaallıışşaaccaakkllaarrıı
üürreettiicciilleerriinn lloojjiissttiikk kkoonnuussuunnddaa ddaa bbee--
lliirrllii bbiirr ddüüzzeeyyddee oollmmaassıınnıı aarrııyyoorrllaarr..
SSiizziinn MMİİGGRROOSS oollaarraakk bbuu kkoonnuuddaakkii
kkrriitteerrlleerriinniizz nneelleerrddiirr??

MİGROS tedarik zinciri yapısı
Türkiye’ nin en büyük 3. parti lojistik
ağıdır. Yaklaşık 15.000 farklı ürünün
Türkiye’ nin dört bir köşesine, 1200’
e yakın mağaza sayısına hizmet
veren bir organizasyondur. Bu kadar

detayın zamana karşı verilen bir yarış
ile yönetildiği ortamda tedarik zin-
cirinin yapısının da belirli kural ve
süreçlerle yönetilmesini gerektirmek-
tedir. Bunlardan bazılarını; ürünlerin
ürün, koli, palet barkodlarının sevkiy-
atta yer alması, tedarikçiye vermiş
olduğumuz sipariş numarası ve bu
siparişin sevkiyat terminlerine uygun
olarak gönderilmesi, euro palet ile
sevkiyatların gerçekleştirilmesi, gıda
- gıda dışı sevkiyatlarının aynı
araçlarda yapılmaması, ürünlerin
kalite standartları açısından tespit
edilmiş olan koşullarda ( iklim, am-
balaj, son kullanma tarihi vb. an-
lamda ) sevk edilmesi, palet
istiflerinin araç içerisinde ürüne zarar
vermeyecek şekilde yapılması gibi
pek çok konuyu sayabiliriz. 

BB22BB ssiisstteemmiinnii kkuullllaannııyyoorr oollmmaannıızz MMİİ--
GGRROOSS’’ uunn ssüürreeççlleerriinnee nnee ggiibbii ffaayy--
ddaallaarr ssaağğllaaddıı??

MİGROS B2B sistemi, tedarik zinciri
yapımızın kritik başarı faktörlerinden
birisidir. Migros B2B sistemi
(www.b2b.migros.com.tr) , MİGROS
ve tedarikçileri arasında tedarik zinciri
fonksiyonlarının paylaşıldığı elektronik
bir iş platformudur. 2000 yılı Kasım
ayından itibaren sektörün hizmetinde
olan bu portal bu anlamda perak-
ende sektöründe bir ilktir. Bu portal
ile birlikte internet yoluyla üye firmalar
7 gün 24 saat boyunca siparişlerini
alabilmekte, ayrıca; satış, stok,
fatura, sevkiyat takip, CRM                (
Customer Relationship Management
– Müşteri İlişkileri Yönetimi), ürün bil-
gileri vb.. iş alanlarında da sorgulama
yapabilmektedir. Sistem sayesinden

perakendecilik
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milyonlarca byte’ lık bilgileri daha
doğru, hızlı, esnek ve daha az
maliyetle tedarikçilerimize iletilmekte-
dir. 

Migros Tedarik Zinciri departmanın-
dan dağıtım merkezlerine teslim
edilmek üzere bir yetkilimizin ya da
Türkiye’ nin herhangi bir bölgesindeki
bir mağazamızın firmalarımıza vermiş
oldukları siparişler 3 - 5 dk. gibi kısa
bir süre içerisinde B2B sistemi üz-
erinden tedarikçilerimizle paylaşıl-
maktadır. Siparişin içeriği; ürünün
master bilgileri, istenilen miktar, tes-
lim yeri ve adresi, teslim günü, var ise
siparişi veren birimin notu gibi her
türlü bilgi ile birlikte paylaşılmaktadır.
Tüm siparişlerimizde bir onay
mekanizması söz konusudur. Fir-
malarımız tarafından onaylanan
siparişin bilgileri yine 3 - 5 dk.
içerisinde ilgili teslim noktalarına
iletilemektedir. Onaylanmadan sevk
edilen hiçbir sipariş sistemde mal
kabul sürecine dahil edilememekte-
dir.

BBaazzıı fifirrmmaallaarr tteeddaarriikkççiilleerriiyyllee ttüümm bbiill--
ggiilleerriinnii ppaayyllaaşşmmaakk iisstteemmeeyyeerreekk tteekk
ttaarraaflflıı ggöörrüünnüürrllüüğğüü tteerrcciihh eeddiiyyoorrllaarr..
SSaaddeeccee kkeennddiilleerrii tteeddaarriikkççiilleerriinniinn
ggöörrüünnüürrllüüğğüünnddeenn ffaayyddaallaannııyyoorrllaarr..
SSiizziinn bbuu kkoonnuuddaakkii ddüüşşüünncceelleerriinniizz nneell--
eerrddiirr??

Sonuçta tedarikçilerimiz birer iş or-
taklarımız. Çok sayıda ürün ve
mağazanın yönetildiği ortamda bilgi
paylaşımının önemi bir kat daha
değer kazanmaktadır. Tedarikçiler
kendi ürünlerine ait satış, stok gibi
bilgileri sorgulayarak performanslarını
takip edebilmekte, süreci ve aramız-
daki ticareti iyleştirici fikir ve öneriler
ile gelebilmektedir. Ayrıca siparişlerin
kağıt üzerinden ziyade elektronik or-
tamda paylaşılması kağıt, telefon,
fax, e-mail gibi masraf ve zaman
kayıplarını ortadan kaldırıp tedarik
zinciri süreçlerinin iş kalitesini arttır-
maktadır.

DDiiğğeerr mmaarrkkaallaarrllaa bbiirrlliikkttee mmüüşştteerrii--
lleerriinniizzee MMİİGGRROOSS aaddıı aallttıınnddaa üürrüünn--
lleerrddee ssuunnuuyyoorrssuunnuuzz.. BBuu üürrüünnlleerr iiççiinn
tteeddaarriikk vvee üürreettiimm ssüürreeççlleerriinniizzddeenn
bbaahhsseeddeebbiilliirr mmiissiinniizz??

Özel markalı ürünlerimizin tedarik
süreci diğer ürünlerle birebir aynıdır.
Burada farklı olan nokta, üretim
sürecinin de MİGROS bünyesinde
kontrol ve takip edilmesidir. Bütün
özel marka üreticileri titizlikle seçilip,
gıda ve gıda dışındaki ürün özelliğine
göre gerekli kalite standartları sağ-
landıktan sonra üretici firmalar
tarafından üretilmektedir. Üretici fir-
malarımız, MİGROS bünyesinde
Kalite Yönetimi birimi ve 3. parti
denetçi firmalar ile birlikte periyodik

olarak denetlenmekte ve süreçler
takip edilmektedir. 
Tedarikçi firmalarımız bu ürünlerde
bizden giden sipariş üzerine üretim
yapmaktadır. Bu açıdan özel markalı
ürünlerimizin tedarik sürecinde, üre-
tim süresi için gerekli emniyet
düzeyini de göz önüne alarak plan-
lama yapmaktayız. 

MMooddeerrnn ssttookk yyöönneettiimmiinnii ssaağğllaammaakk
aammaaccııyyllaa kkuullllaannddıığğıınnıızz bbiillggii ssiisstteemm--
lleerriinnddeenn bbaahhsseeddeebbiilliirr mmiissiinniizz?? BBuu ssiiss--
tteemmlleerr tteeddaarriikkççiilleerriinniizz ttaarraaffıınnddaann ddaa
kkuullllaannııllııyyoorr mmuu??

Yukarıda da bahsettiğim gibi tüm
süreçlerimiz IT tabanlı programlar
vasıtasıyla yönetilmektedir. Online
satış - stok bilgilerini takibi
(merkezde, dağıtım merkezlerimizde
ve mağazalarımızda), otomatik
sipariş sistemleri, ürün tarihçe sorgu-
lamaları, aktivite performanslarının
takipleri, online sipariş takip sistem-
leri, dağıtım merkezi sevkiyat takip
sistemleri ve buna benzer birçok
program vasıtası ile tedarik zinciri
süreçlerimizi yönetmekteyiz. B2B
sistemi kanalı ile de tedarikçilerimiz
bütün bu süreçleri kendi ürünlerine
yönelik takip edebilmektedir. 

perakendecilik
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BBeenniimm ççookk iiyyii bbiillddiiğğiimm şşeeyylleerr
pprraattiikk hhaayyaattttaa bbiirr iişşee yyaarraammııyyoorr..

AAllbbeerrtt EEiinnsstteeiinn

Ulaştırma, Lojistik, Taşı-
macılık ve Raylı Sistemler
eğitimi alanları ve bu sek-

törlerde çalışanları takdirle izliyo-
rum.

Eski bir ““ddeemmiirryyoollccuu”” olarak bir
tespit yapmak istiyorum. Son yıl-
larda üniversiteler tarafından yeni
““kkeeşşffeeddiilleenn”” Lojistik , Ulaştırma,
Taşımacılık, Raylı Sistemler  ile il-
gili bölümlerin açılmasına ve
eğitimlerin başlatılmasına ,
dünyanın  ve kendilerinin gele-
ceğinin lojistik ve taşımacılıkta
olacağını ““hhiisssseeddeenn”” gençlerin bu
konudaki ““ffaarrkkıınnddaallıığğıınnaa”” çok
seviniyorum.  

Türkiye’nin siyasi ve ekonomik
gelişmesi ve güçlenmesinde bu
sektörlerin çok önemli bir işlevi
olacağını inanıyorum.

Ülkemiz dünyanın en stratejik
yerinde. Dört tarafımız (Akdeniz ,
Ege , Marmara , Karadeniz) deni-
zlerle çevrili, enerji ve ulaştırma
yollarının kesiştiği ve kıtaların bir-
leştiği bir yerdeyiz. Üstüne üstlük
de dünyanın ““lloojjiissttiikk yyeetteenneeğğii”” en
iyi ülkesi konumundayız.

Ama biz (Türkiye) hala bunun
farkında değiliz. Dünya lojistik ve
taşımacılık sektöründe payımıza
düşene baktığımızda da bunu
görüyoruz.

Olmaz böyle bir şey, trajikomik bir

““oollaayy””.

Bu arada bizim 1980’ li yılların
başından itibaren pek farkına
varamadan ““ıısskkaallaaddıığğıımmıızz”” bir
oluşum da var. Bu oluşum,
““TTüürrkkiiyyee’’ yyii ssiiyyaassii vvee eekkoonnoommiikk
bbaasskkıı aallttıınnddaa ttuuttmmaakk vvee ssttrraatteejjiikk
kkoonnuummuummuuzzuu ddeeğğeerrssiizz kkııllmmaakk
iiççiinn AAvvrruuppaa--İİrraann--TTüürrkkii
CCuummhhuurriiyyeettlleerr vvee AAvvrruuppaa –– SSuurriiyyee
-- IIrraakk ttaaşşıımmaa yyoollllaarrıınnıınn ddeeğğiişşttiirr--
iillmmeessii vvee bbaaşşkkaa üüllkkeelleerree kkaayyddıırrııll--
mmaassıı ““ oluşumudur. Son 25 yılda
yaşadık ve gördük ki ulaştırma
yolları, Türkiye ““ bbyyppaassss”” edilerek
değiştirildi.

Türkiye, ulaştırma yollarının dışına
itildi. Deyim yerindeyse ““yyoollssuuzz””
kaldık.

Bu konuda bir iki örnek vermek
istiyorum;
Yunanistan 1980’ li yılların
başında bir proje hazırladı ve
uygulamaya koydu. Avrupa’ dan
demiryolu ile Yunanistan’ ın Volos
Limanı’ na getirilen eşyalar bu-

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
Y Ü K S E K O K U L U ’ N U N
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Yasar ROTA

demiryolu taşımacılığı
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radan denizyolu ile Suriye’ nin
Lazkiye (Latakia) Limanı’ na
götürülmeye başlanıldı. Bu güzer-
gah üzerindeki Kıbrıs da bundan
yararlandırıldı. Yine Yunanistan,
Lazkiye Limanı’ nın  bu taşımalara
uygun hale getirilmesi için, liman
projesi hazırlattı. Bu projenin kre-
disini de temin ederek, Lazkiye’ yi
bölgenin en büyük limanlarından
biri haline getirilmesine yardımcı
oldu. Bu projeyi destekleyen
ülkelerin amacı, yukarıda anlat-
maya çalıştıklarımdı.

İnanması zor olan bir örnek daha
vereyim;
İran ve Irak 1980 - 1988 arasında
ölümüne bir savaş yaşadı. Her iki
taraftan bir milyonun üzerine insan
öldü. Suriye bu savaşta İran’ ı
destekledi. Arkasından Irak, Ku-
veyt’ i ( 1900 -1991 ) işgal etti. 
Bütün bunlara rağmen on sene
birbirleri ile ölüm kalım savaş
yapan Suriye, Irak ve İran Türkiye’
yi kenarda bıraktıracak bir proje
için 1990’ lı yılların başında işbirliği
anlaşması yaptılar. Bu proje, Yu-
nanistan - Suriye deniz taşıma
projesinin devamı niteliğindeydi.
Avrupa’ dan Yunanistan - Suriye
üzerinden  Lazkiye Limanı’ na
gelecek yükleri bu limandan sonra
Suriye – Irak - İran üzerinden yapıl-
masını sağlayacak ve taşımaları
İran ilerisi ülkelere de götürecek

“Demiryolu Projesi” idi.

Bu yıllarda gelişen bazı siyasi olay-
lar projeyi etkiledi. İyi ki etkiledi.

Size ilginç bir şey daha
söyleyeyim. İran ,Türkiye’ nin Türki
Cumhuriyetleri ile bağlantısını
kesmek için üç sene içinde 545
kilometrelik elektrifikasyonlu ve
sinyalli  demiryolu hattı döşeyerek
Sarakhs ( Türkmenistan ) –
Meşhed ( İran ) hattını, Basra Kör-
fezi’ ndeki Bandar Abbas ve Ban-
dar İmam Humeyni Limanları’ na
bağlantı yapan hatları 1995 yılında
tamamlamış  ve bölgedeki ( Türk-
menistan, Özbekistan, Kazakistan
) ülkelerden yapılan transit taşı-
macılığı Basra Körfezi’ne kaydır-
mıştır.

Söylemeye çalıştığım, lojistikçilerin
ve taşımacıların kendi sektörlerini,
ilişki içinde oldukları diğer sektör-
leri çok iyi tanımaları
yetmiyor.Ulaştırma, taşımacılık ve
lojistik tarihini, ülkesinin ve diğer
ülkelerin ulaştırma ve taşımacılık
stratejilerini de çok iyi bilmeleri,
buna göre pozisyon almaları, gele-
ceğin vizyonunu bu birikimlerine
göre oluşturmaları gerekiyor. 

Firma isminde ““LLooggiissttiiccss // LLoojjiissttiikk””
bulunan veya sonradan eklenen
Türk firmalarına baktığımızda, bu

““iissiimmlleennddiirrmmee”” veya ““eekklleennddiirrmmee””
geçmişlerinin on yılı geçmediğini
görebiliriz. 

Türkiye’nin bu ““ggeennçç”” sektörünün
önünü, dünya ile rekabet edebile-
cek şekilde ““mmüücceehhhheezz // ddoonnaann--
mmıışş”” gençler açacaktır. Gençler
de görecekler ki ““iinnssaannllaarr ddaahhaa iiyy--
iilleerriinn ddeeğğiill,, ddaahhaa ffaarrkkllııllaarrıınn
ppeeşşiinnddeeddiirr..””

Bir demiryolcu olarak demiryolu ile
ilgili ““aahhkkaamm kkeessmmeekk”” istiyorum.

Denizcilerin mütevazı bir deyimleri
var. ””DDeenniizz ttaaşşıımmaaccııllıığğıı oollmmaazzssaa
ddüünnyyaannıınn yyaarrııssıı ssooğğuukkttaann ddiiğğeerr
yyaarrııssıı ddaa aaççllııkkttaann ööllüürr”” diyorlar.
Yani tercümesi biz yoksak dünya
yoktur. İşte biz demiryolcular tam
bu sırada dünyayı kurtardık. İn-
sanları ve eşyaları su (deniz, iç
suyolu, göl) kenarlarının dışına,
ülkelerin ve kıtaları içine taşıdık.
Dolayısıyla gelişmeyi  ve güvenliği
içerilere götürdük. Demiryolcular
denizcilerle hep yakın dost oldu,
birbirleriyle hiç rekabet etmediler.
Taşımanın zincirini birlikte oluştur-
dular.

Bir ara, aralarına ““kkaarraayyoolluu”” girdi;
ama son yıllardaki gelişmeler, trafik
yoğunluğu, çevre ve ses kirliliği,

demiryolu taşımacılığı



ısınma, taşıma maliyetleri, enerjinin
pahalılığı  ve AB’ nin ulaştırma
politikalarında demiryolu, denizy-
olu ve iç suyolu taşımacılığını öne
çıkartan kararları, demiryolu ile
denizyolunun geleceğinin ve sıkı il-
işkilerinin tekrar başlamasının
önünü açtı.

Türkiye AB müktesebatına uyum
çerçevesinde demiryolu taşı-
macılığı ile ilgili yapısal değişim
aşamasına geldi. Ulusal Program
kapsamında 2009 yılının ilk
yarısında demiryolu ile ilgili önemli
iki kanun ve bunlara bağlı yönet-
melikler çıkartılacak. Bu kanunlarla
demiryolu işletmeciliği özel sektöre
açılacak. Özel sektör kendi  kay-
naklarıyla (insan, lokomotif, vagon)
yük ve yolcu taşımacılığı yapacak.

Önümüzdeki süreçte taşıma türleri
( demiryolu, denizyolu, karayolu,
havayolu, iç suyolu ) arasında rek-
abet yerine sıkı bir işbirliği yapıla-
caktır. Bütün eşyalar bir kabın (
konteyner, bigbag, palet ) içine
konularak, yükün değil yük birim-
inin elleçlenmesi yapılarak taşı-
malara hız ( yükleme, boşaltma,

sınır geçişleri, işlem ) kazandırıla-
caktır.

Olmazsa olmaz taşıma şekli
““KKoommbbiinnee TTaaşşıımmaaccııllııkk”” olacaktır.

Bu taşıma zincirini de ““LLoojjiissttiikkççiilleerr””
oluşturacaktır. Onlara çok iş düşe-
cek.

Planla kalkınma dönemimizde ilk
defa  yedi yıllık olarak hazırlanan
ve 2007 - 2013 dönemini kapsay-
acak şekilde hazırlanan
Dokuzuncu Kalkınma Planı, AB’
nin Ulaştırma Politikalarına uygun
tüm düzenlemeleri bu dönemde
yapmayı ve kalkınma dönemi so-
nunda da AB’ ye tam üye olmayı
amaçlamaktadır. 

İçimizden ( Lojistik / Taşımacılık )
birisinin, Martin Luther King’ in “Bir
rüyam var” sözleri ile başlayan
konuşması gibi ““TTüürrkkiiyyee’’ nniinn LLoojjiiss--
ttiikk vvee TTaaşşıımmaaccııllııkk”” sektörü üzerine
Martin Luther King’ in bu sözleriyle
başlayan duygulu bir konuşma
yapmasını  hayal ediyorum.

Yazımı Genç Lojistikçilere ve Taşı-

macılara Sayın Bülent Eczacıbaşı’
nın beni çok etkileyen, bir okulda
öğrencilerle yaptığı söyleşide
söylediklerini ithaf ederek bitirmek
istiyorum.

””HHeeppiimmiizz iiççiinn eenn öönneemmllii şşeeyy,, mmuuttlluu
vvee bbaaşşaarrııllıı ççooccuukkllaarr yyeettiişşttiirrmmeekk..
BBuu ddaa oo kkaaddaarr ççookk şşeeyyee bbaağğllıı kkii……
EEnn üüsstt ddüüzzeeyyddee eeğğiittiimmiinn öönneemmiinnee
iinnaannmmaakk;; aammaa ddiipplloommaa iillee hhiiççbbiirr
şşeeyyiinn bbiittmmeeyyeecceeğğiinnii bbiillmmeekk..
BBiirr aallaannddaa uuzzmmaannllaaşşmmaakk;; aammaa
ggeenneell kküüllttüürr ssaahhiibbii oollmmaannıınn öönneemm--
iinnii ddee aannllaammaakk..
KKeennddiinnee ggüüvveennmmeekk;; aammaa bbaaşşkkaa
iinnssaannllaarrddaann üüssttüünn ggöörrmmeemmeekk..
AAzziimmllii vvee bbaaşşaarrıı iiççiinn hhıırrssllıı oollmmaakk;;
aammaa şşüükkrreettmmeessiinnii vvee yyeettiinnmmeessiinnii
ddee bbiillmmeekk..
YYaappttıığğıı iişşii cciiddddiiyyee aallmmaakk;; aammaa kkeenn--
ddiinnii ffaazzllaa cciiddddiiyyee aallmmaammaakk..”” Diyor
ve şöyle bitiriyor.
””ÇÇookk şşeeyy  iissttiiyyoorrssuunnuuzz”” diye-
ceksiniz; ama ne yapalım siz sor-
dunuz ben de söyledim.

Ben de tüm lojistikçilere ve taşı-
macılara işbirliği içinde başarılar
diliyorum.

11332009 Logistical
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-- ÖÖnncceelliikkllee bbiizzlleerree RREEYYSSAAŞŞ’’ ttaann
bbaahhsseeddeerr mmiissiinniizz??

REYSAŞ, komple
l o j i s t i k

hizmeti veren sektöründe lider bir
firma. Malı yurtiçi, yurtdışı ya da
deniz aşırı bir ülkeden alıp tüm işlem-
lerini yüklenerek, diğer ülkelerdeki
depolara getirmek, gümrük işlem-
lerini yapmak, serbest depolara koy-
mak, elleçleme, katma değerli
hizmetleri vermek ve makro-mikro
dağıtımları gerçekleştirmek faaliyet-
lerimiz arasındadır. Tüm bu süreç
içerisinde iyi bir uluslararası taşıma,
gümrükleme ve forwarding hizmet-
lerimiz çok önemli bir yer tutmak-
tadır. 

REYSAŞ’ ın bazı taşımalarında tren
devreye giriyor. Her ne kadar demiry-
olu taşımacılığı ülkemizde fazla
gelişmemiş olsa da REYSAŞ şu
anda ciddi manada vagon sayısı ve
çeşidiyle, Türkiye de bu konuda
TCDD’ den sonra lider konumda
olma gayretindedir.  Enerji olarak
dışa bağımlılığı ve karayolundaki riski
düşünecek olursak, hacimli ürünler
bu sayede çok daha güvenli ve hızlı
taşınabilecektir. 

Bunun yanı sıra denizyolu taşı-
macılığında hizmet verdiğimiz 5 tane
de gemimiz var. Dökme yükten
konteyner taşımasına kadar birçok
sahada hizmet veriyoruz. REYLINE
isimli bir de forwarder firmamız var.

-- RREEYYSSAAŞŞ’’ ıınn nnaassııll bbiirr ddeeppoo yyaappııssıı
vvaarr vvee bbuu ddeeppoollaammaa ssüürreeççlleerriinnddeenn
aaşşaammaa aaşşaammaa bbaahhsseeddeerr mmiissiinniizz??
Şu anda REYSAŞ’ ın sahibi olduğu
depolar kendi öz malıdır ve depo-
larda yaklaşık 600 kişi çalışmaktadır.
Depolarımız bize ait olduğundan çok
daha esnek davranabiliyoruz ve
rakiplere göre çok ciddi avantajlar
sağlamış oluyoruz. Çünkü, size ait

olmayan ve lojistik amaçlara uygun
yapılmamış depoların fiziki şartlarının
bozukluğu, alt yapı yetersizlikleri, ana
trafik yollarına uzaklığı ve diğer olum-
suz faktörler, sizi farklı hizmetler ver-
mek zorunda bırakabilmekte ve
servis kalitesinin düşmesiyle müşteri
memnuniyetsizliğine yol açabilmek-
tedir.

Depo sistemi dediğinizde yani çevre-
sel şartlar ve deponun uygun yer-
lerde bulunması lojistik maliyetleri
ciddi anlamda etkilemektedir. Ana
yollara uzak  depoların işverene,
fazla km. yapılması, siparişlerin daha
geç ulaşması veya zamanında ulaş-
ması için daha fazla iş yükü getirmesi
gibi ciddi ilave maliyetleri olmaktadır.
Bu anlamda REYSAŞ’ ın özmal de-
poları özellikle ana trafik yollarına de-
vamlı çok yakın tutulmuştur. 

-- DDeeppoollaarrıınnıızzddaa kkuullllaannııllaann bbiillggii ssiiss--
tteemmlleerrii hhaakkkkıınnddaa bbiillggii aallaabbiilliirr mmiiyyiizz??
Lojistikte IT, takip edilebilirlik açısın-
dan vazgeçilmez bir noktadadır. IT,
tüm süreçlerinizin her safhasını takip
etmenizi sağlar. Bu da “KEY PER-

DEPOCULUKTA SIFIR RİSK

Özlem ÖZAY, Dila BENGİ

Abdullah KUMRU

depo yönetimi
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FORMANS INDICATOR” (KPI)
dediğimiz ana performans
göstergelerinin temelini oluşturur.
Düzgün bir IT yapısına sahip değils-
eniz, KPI’ ları da takip edemezsiniz.
Birim zamanda yapılan işin tak-
ibinden m3/ m2 /ürün vs başına
düşen maliyetlere, zamanında
sevkiyat göstergelerinden günlük
yapılan işlere, personel verimliliğin-
den taşıtların doluluğuna kadar
düzgün takip istiyorsanız, KPI’ ları
düzgün takip edebilmeniz gerekir.
Bu da ancak ciddi bir IT alt yapısı ve
IT kadrosuyla gerçekleşebilir. 

Bir de izlenebilirlik dediğinizde,
barkod sistemi işin içine giriyor.
Bütün safhaların izlenebilmesi için
ürünlerin tüm özelliklerinin sisteme
tanımlanması gereklidir. Bu tanımla-
mayla beraber her noktada ürünlerin
hareketleri de sisteme aktarılmalıdır.
Ürün sayısının fazla olduğu ve
barkodlu üretilen ürünlerin sevkiyatı
için işlemleri manual bir depoda yap-
manıza imkan yoktur. Manual
çalışılıyorsa, ürünlerin nereye konul-
duğunu bulmakta dahi zorluk çek-
ersiniz, birbirine benzeyen ürünleri
karıştırma riski oldukça fazladır ve
sistem tamamen hataya açıktır. Bu
durumda yapılması gereken, ürünleri
tüm süreçler boyunca sistemden
takip etmektir ve operasyonlarımızda

tüm süreçler IT otomasyonu ile
yönetilir, takip ve kontrol edilir.
Ürünün hareket/satış hızına depoda
en efektif yere konulması, ürün
yaşlanmalarının kontrolü ve müş-
terinin taleplerine göre bu önceliklere
göre hazırlanması, kalite sorunu olan
ürünlerin blokeye ayrılması, ürünlerin
etkileşimlerini ortadan kaldıracak
şekilde yerleştirilmesi, toplama
yapılırken veya ürünlere yapılacak
katma değer hizmetleri verirken sis-
temin her ürüne göre tek tek kul-
lanıcıyı yönlendirmesi, band
sistemlerinde ürünü gideceği yerler
yönlendirmesi tamamen kurulan IT
alt yapımızla geçekleşiyor. Böylece
sistem sizin yapacağınız manual op-
erasyonları azaltmış olduğu gibi sıfır
risk prensibi ile çalışmanızın da

temelini oluşturuyor. Böyle bir alt
yapınız yoksa ürünlerde vazgeçilmez
olan izlenebilirliği sağlamanız
mümkün değildir.

Bütün safhayı sistemin üzerinden tek
tek takip edebildiğimiz gibi, sistem
üzerinden engelleyebiliyoruz da.
Bunlar özellikle karantina alanlarında
çok işe yarayan hususlardır.
Örneğin; mallar gelip kalite kontrolü
yapıldığında ya da müşteriden gelen
bilgi doğrultusunda karantina bölge-
sine almamız gerektiğinde, sistem
bu malın “kullanılmaz”, “beklet” gibi
değişik kodlarla operasyona hiç
dokunmadan gitmesine engel olur.  

IT’ den diğer işletme fonksiyonları
hususunda da yararlanmaktayız.
Çalışan performansları burada devr-
eye girmektedir. Dolayısıyla IT
sayesinde depoda çalışanların da
günde nasıl performans çıkarttıklarını
görebilmekteyiz. Bu ölçümleme
sayesinde de işin kontrol edilebilirliği
sağlamış oluruz. 

-- RREEYYSSAAŞŞ’’ ıınn oottoommoottiivvddee öönnccüü
oolldduuğğuunnuu bbiilliiyyoorruuzz.. PPeekkii oottoommoottiivvddee
ddeeppoollaammaa ssüürreeccii nnaassııll iişşlleemmeekktteeddiirr??
Bir ülkeye otomotivin bütün
parçalarını özelliklerine ve kolay
montaja uygun hale getirip, okyanus
geçişine uygun sandıklayarak
/paketleyerek deniz aşırı ülkeler dahil
gönderdikten sonra, bu ülkelerde bu
sandıklar açılıyor ve tüm parçalar
fabrikalarında montajlanıyor.
Dolayısıyla biz aslında, parçaları üre-
time hazır hale getirip gönderiyoruz.
Yine yurt dışından birçok tedarikçi-
den hizmet verdiğimiz otomotiv fab-
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rikalarının üretimleri için parçalar
antrepolarımıza gelmekte, buradaki
gümrük işlemlerinden sonra serbest
depolarımıza alıp, Kalite Kontrol
işlemlerinden sonra stoklara alıp,
gelen siparişlere göre toplama yap-
tıktan sonra yeniden ambalajlama
yapılmasının ardından milk-run pro-
gramına uygun olarak sevkiyatı
yapılarak üretime teslim edilmektedir.
Buna ilave olarak hizmet verdiğimiz
otomotiv firmalarının yedek
parçalarını üreten Türkiye’ deki tüm
tedarikçilerinin üretim merkez-
lerinden günde 2 kez olmak üzere
milk-run sistemi ile parçalar alın-
makta, bir kısmı yurt dışına gönder-
mek üzere bizim Cross-Dock
depolarımıza, bir kısmı direkt müş-
terimizin üretim hattına, bir kısmı da
elleçlenmek üzere kendi depo-
larımıza alınmaktadır. Gerçek an-
lamda just-in-time modelinin
kullanıldığı müşterilerimiz için lojistik
destek ve hizmetin büyük önemi
olup, REYSAŞ olarak “0 Hata
Ödülü” almamız işimize verdiğimiz
önem ve işimizi ne kadar doğru yap-
tığımızın en güzel göstergesidir. Tüm
bu süreçler Full IT desteği ile
izlenebilir özelliğine sahiptir. Bu
süreçte bir forkliftin hangi saatte
hangi alanda çalışacağı, hangi aracı
boşaltacağı veya yükleyeceği, de-
poya gelen araçların hangi dakikada
depoya geleceği, hangi bölgeye
park edeceği, hangi dakikada hangi
rampaya yanaşıp ayrılacağı 5’er
dakikalık zaman dilimleri içerisinde
planlıdır. Depodan çıkarttığımız ve

araçlarımızla yurt içi ve yurt dışına
gönderdiğimiz parçalarında hangi
dakikada üretim bandına konacağı
koliler üzerinde yazılıdır. Tüm bu
süreçleri ve inanılmaz dakika yöneti-
mini güçlü bir IT alt yapısı ve oluşan
kuvvetli bir know-how ile yöneterek
müşterimize en üst seviyede servisi
sunarak çözüm ortağı görevini yerine
getiriyoruz.

--  DDeeppoo ssüürreeççlleerriinnddee iişş ttaakkiibbiinniinn
öönneemmii nneeddiirr??
Siparişte bir parça bile eksikse bu-
radaki hatayı ölçebiliyor olmanız, sıfır
riski sağlayabiliyor musunuz diye
düşünmeniz lazım. REYSAŞ olarak
mantalitemiz sıfır hata değil; sıfır risk-
tir. Çünkü sıfır risk hata oluşabilecek
noktalarda dahi bütün riskleri

bertaraf etmektir. Sıfır riskle çalış-
madan sıfır hataya ulaşabilirsiniz.
Yani hiç hata olmayabilir; ama hata
riski vardır ve orada bir gün mutlaka
hata yaparsınız. Örneğin; forklift yol-
larını, yürüme yollarını düzenle-
memişseniz, forkliftinizi iş güvenliğine
uygun donatmamışsanız, iş güvenliği
eğitimlerini vermemişseniz, iş
akışlarını düzenlememişseniz, şansa
bağlı olarak hata/kaza yapmamış
olabilirsiniz; ama riski engellemiş ol-
mazsınız. Dolayısıyla biz sıfır hata
yerine sıfır risk diyoruz. Biz bu
sayede dünya lideri otomotiv üreticisi
firmamızdan yukarıda bahsetmiş
olduğum “0 Hata Ödülü”nü aldık.
Depomuzda bir yıl boyunca stok-
larda ve gönderdiğimiz ürünlerde sıfır
hataya ulaştık.

İş analizlerini yaparken sıfır risk pren-
sibiyle, risk haritalarını çıkarmanız,
deponuzdaki risk haritalarında
oluşan riskleri bertaraf etmeniz
gerekir. Bunun yanında iş süreç-
lerinin takibinin sıfır risk kuralının işler-
lik kazanabilmesi için mutlak
manada IT yapısının kuvvetli olması
olmazsa olmaz şarttır. IT yapısı
kuvvetli olmayan işleyişler hata yap-
maya açıktır. Reysaş olarak IT sis-
temimizi kuvvetli tutmamızın
temelinde bu düşünce vardır.

-- TTeekknnoolloojjiinniinn ddee ggeelliişşmmeessiiyyllee mmüüşş--
tteerriilleerriinn ddee ssiizzddeenn bbeekklleennttiilleerrii ggiiddeerreekk
aarrttııyyoorr.. BBuu bbaağğllaammddaa ddeeppoo
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kkoonnuussuunnddaa kkaalliitteeyyii ddaahhaa ddaa yyüükksseelltt--
mmeekk aaddıınnaa nnee ggiibbii pprroojjeelleerriinniizz vvaarr?? 
Birinci kısım “teknoloji”, ikinci kısım
“inşaatta alınacak tedbirler”, üçüncü
kısım  “insan kaynakları”, dördüncü
kısım da “kullandığınız teknik ekip-
man” olarak öne çıkar. Bunlardan
insan kaynaklarını ele aldığımızda,
doğru kişilerin istihdam edilerek,
çalıştıkları süreçte bir plan dahilinde
eğitilmeleri vazgeçilmez bir unsurdur.
Alınan kişinin kariyer planlamasını ya-
pabilmek, kariyer planlamasına isti-
naden ona uygun görevler vermek,
daha sonra da bunu izleyebilmek,
performansını takip edebilmek,
çalışma için sağlıklı koşullar oluştura-
bilmek önemlidir.

Teknolojiyi ürünün özelliğine uygun
olarak yaptırmak gerekir. Araçlar da
uygun olsa bile son satış noktasın-
daki satış yerlerinizi ve bu aradaki
geçişlerinizi dahi ürünün özelliğine
uygun hale getirmeniz gerekir.
Örneğin; çikolatayı 18-20 derecede
depolamalısınız. Deponuzda mallar
asansör ile taşınıyorsa ve asan-
sörünüz bozulduysa bütün sistemi
durduramazsınız. Depoyu planlarken
kontrol sistemlerini planlamazsanız
asansörün tamir edilmesini bek-

lersiniz. Yani bütün bunlar birbirini
etkiler. Her ürün grubunun kendine
göre ve dağıtım kanalına göre alın-
ması gereken tedbirler var. Gerek
teknolojik tedbirler, gerek insandan
kaynaklanan tedbirler, gerek teknik
ekipmandan kaynaklanan tedbirler
vardır. Örneğin; palet ile taşınan
ürünleri normal bir forklift ile taşıya-
bilirsiniz. Ama raf sisteminiz farklı ise
forkliftin tipi ona göre değişir. Fırını
aldığınız basınçla çamaşır makinesini
aldığınız basıncın farklı olması lazım.
Çünkü çamaşır makinesini
sıkıştırdığınız basınçla bütün fırınların
camlarını kırarsınız. İstediğiniz kadar
kaliteli personel kullanın, eğer o
parçayı almadıysanız teknolojik
olarak müşterinize iyi hizmet vere-
mezsiniz. REYSAŞ olarak en büyük
avantajımız proje bazlı ve komple
hizmet sağlamamızdan hareketle,
tüm lojistik süreçleri için çözüm sun-
duğumuz için, müşteriler bu
süreçlerdeki tüm riskleri de bertaraf
etmiş olurlar.

-- GGeenneellddee lloojjiissttiikk hhiizzmmeett vveerreennlleerr
oollaarraakk kkaarrşşııllaaşşııllaann ssoorruunnllaarr ddeeppoo--
llaammaa kkoonnuussuunnddaa mmüüşştteerriiyyllee eennttee--
ggrraassyyoonnuunn ssaağğllaannaammaammaassıı,, ttaamm
aannllaammııyyllaa eennvvaanntteerr yyöönneettiimmiinniinn

yyaappııllaammaammaassıı oolluuyyoorr.. BBuu kkoonnuuddaakkii
ssoorruunnllaarrıı nnaassııll aaşşııyyoorrssuunnuuzz??
IT entegrasyonu, çözüm ortaklığı ve
Kaizen ile aşıyoruz. Öncelikle; ente-
grasyon konusunda müşteri ile bir-
likte IT konusunda mutlaka tam
entegre olmanız ve beklentilerin fa-
zlasını veriyor olabilmeniz gerekir.
Yani onların sisteminin veremediğini,
sizin sisteminiz verebilmeli. Bunun
dışında çözüm ortağı olabilmeniz
gerekmektedir. Müşteri söylemeden
müşteri adına iyileştirme yapabiliyor
olmalısınız. 

Kaizen felsefesiyle her gün iy-
ileştirme, her gün daha iyiye gitmek
gerekir. İyileşmenin sonu yoktur. En
iyiyim diye bir şey yoktur. Teknoloji
çok hızlı bir şekilde geliştiğinden;
teknolojide de, operasyonda da, iy-
ileşmede de son yoktur. Bu doğrul-
tuda iyileşme için eğitime önem
verilmelidir. Personel teşvik edilmeli,
ödüllendirilmeli, fikrini ortaya koya-
biliyor olmalıdır. Personele hizmet
benimsetilmelidir. Tabi bu sırada
endüstriyel olarak yapılacak çalış-
malar ayrıdır. Örneğin; yurtdışındaki
bir müşterimize paketleme, yeniden
paketleme ve bunların kalite kontrol-
lerini yapan mühendislerimiz de var.
Daha önce sandık içerisinde 24 tane
ürün götürülüyordu. Bu bölümdeki
çalışanımız ve takım liderimiz yeni
sandık tipi geliştirerek, yerleştirmenin
şeklini değiştirerek adet sayısını 56
taneye çıkardı. Ve bu sayede de
Belçika’dan ödül aldık.

depo yönetimi

11772009 Logistical



1188 Logistical 2009

Soonn ddöönneemmddee ddeenniizz ttaaşşıımmaaccııllıığğıı
bbüüyyüükk bbiirr ggeelliişşmmee ggöösstteerreerreekk
ddüünnyyaa ttiiccaarreettiinniinn ççookk öönneemmllii

mmiikkttaarrddaakkii yyüükklleerriinnii eettkkiinn vvee eeffeekkttiiff bbiirr
şşeekkiillddee uullaaşşttıırrmmaayyıı bbaaşşaarrmmıışşttıırr.. ÖÖzzeell--
lliikkllee ddüünnyyaa ttiiccaarreettiinnddee iitthhaallaatt vvee iihhrraa--
ccaatt rraakkaammllaarrıınnddaakkii aarrttıışşaa ppaarraalleell
oollaarraakk ggeerrççeekklleeşşeenn ggeemmii iinnşşaa ttaalleepp--
lleerrii iillee bbiirrlliikkttee sseekkttöörrddee ççookk ssaayyııddaa
yyeennii iişş kkoolluu ddooğğmmuuşş vvee iissttiihhddaamm
yyaarraattııllmmıışşttıırr.. 

Deniz taşımacılığının gelişimine para-
lel olarak geçmişten günümüze
kadar gelen ve son dönemde özel-
likle deniz ticaretini ve armatörleri
etkileyen bir hale ulaşan korsanlık
canlılığını hala koruduğunu adet ispat
etti. 

Günümüzde yaşanan siyasi
gelişmeler ve ekonomik krizle birlikte
belirli gruplar siyasi ve ekonomik
çıkarlar sağlamak amacıyla korsan-
lığa yönelmektedir.  Denizlerde
yaşanan terör olayları, uyuşturucu
gibi yasadışı maddelerin taşınması,
mültecilerin taşınması özellikle deniz
taşımacılığında organize suç örgütleri
ve terör örgütleri için oldukça karlı bir
ortam yaratmaktadır. 

Denizde korsanlık şu şekilde mey-
dana gelmektedir. Ya korsanlar botla
gemiyi durdurarak mürettebatı silahla
tehdit ederek para ve değerli eşyaları
almaya yeltenirler. Bunun dışında li-
manlara yakın yerlerde silahlı olarak
toplanan korsan grupları gemilerden
nakit para, taşınan eşya ve diğer
değerli eşyaları alırlar.  Bir diğer saldırı
türü ise siyasi amaçlı olanlardır.
Genelde karşılaşılan korsanlık türü
ise gemiler seyir halinde iken gemi
personelini etkisiz hale getiren ve

geminin yüklerinin başka bir gemiye
nakledilmesini sağlayan bir korsanlık
şeklidir. Burada genelde personele
karşılık firmadan fidye istenmektedir.
Fidye ve pazarlıklar uzun süreler
aldığından bu türden saldırılar ka-
muoyunu uzun süre meşgul ede-
biliyor. Korsanlık bazen çok tehlikeli
olarak geminin tüm personelinin
öldürüldüğü ve sahtecilikle geminin
yükünün satıldığı durumlarda
gerçekleşebilir. 

Bu türden hareketler planlanarak
yapılmaktadır ve belirli bölgelerde
oldukça yoğunlaşmıştır. Bu bölgeler
Bangladeş, Hindistan, Endonezya,
Aden Körfezi bölgeleridir. Burada
özellikle gemiler acil durum olmadığı
sürece Endonezya kıyılarına yanaş-
maz. Bunlara ek olarak Malezya
sahilleri, Güney Çin denizi, Vietnam
bölgesi ve Singapur bölgesidir. Bu
bölgelerde dünya ticaretinin
ekonomik değeri yüksek malları
taşındığı için korsanlar için çok
önemli bir kar merkezi haline
gelmiştir. 

Bunun dışında Afrika kıtasından
Fildişi sahilleri, Nijerya, Gana, Tan-

zanya ve son olarak ülkemiz ar-
matörlerinden Yalçın Sabancı’ya ait
geminin de kaçırıldığı Somali
çevresini buna örnek olarak göstere-
biliriz. Güney Amerika’da ise Haiti,
Jamaika ve Peru’da bu türden olay-
lara rastlamaktayız. 

Korsanlığa karşı alınan önemlere
bakacak olursak; Öncelikle NATO bu
kapsamda savaş gemilerinden olan
bir filo hazırlamıştır. Bunlar Afrika kı-
tasında seyir yapacaktır. Bunun en
önemli sebepleri arasında bu
bölgede artan uyuşturucu ticareti ve
Nijerya bölgesinde petrol tesislerine
yapılan saldırılardır. 

Bu yüzden belirli bölgelerde yardım
götüren gemiler bile tehdit altındadır
ve yardımlarını yerlerine ulaştırmakta
güçlük çekmektedirler.  NATO
kuvvetleri hem deniz çevresinde hem
seyir halinde operasyonlar yapacak
birliğini oluştururken özellikle olayların
önüne geçilmesini sağlayacak bir is-
tihbarat ağının üzerinde duruyor.
Sonuç olarak deniz ticaretini olum-
suz yönde etkileyen bu durumun bir
an önce son bulmasını diliyoruz. 

DENİZ TAŞIMACILIĞINDA BÜYÜK 
TEHLİKE: KORSANLIK

Ozan DEMİRÖZ

korsanlık
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Dünyayı saran global krizle ilgili
çok şey yazıldı. Nedenleri ve
alınan tedbirler konusunda

çok şey söylendi. Özellikle ABD gibi
dünyanın bir numaralı ekonomisinde
yarattığı tahribat tahayyül edilebilir
gibi değil. New York’ un gökdelen-
lerinde yıllarca faaliyet gösteren
dünyanın en büyük yatırım bankaları
sapır sapır döküldüler. Kimi iflas etti,
kimilerinin devlet elinden tuttu. Fi-
nans sektöründen start alan kriz,
diğer sektörlere sıçradı ve  koca  oto-
motiv sektörü, GM gibi Ford,
Chrysler gibi devler, devletten yardım
istemek durumunda kaldılar. Kriz
durma temayülünde mi? Hayır,
giderek yayılıyor ve derinleşiyor.

Olayın bize yansımasını daha ziyade
bir kredi daralması olarak yaşadık ve
yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü
ülkemizdeki kriz, alışılmışın ötesinde,
kamu açıklarından veya bütçe di-
namiklerinden kaynaklanmadı. Bi-
lakis oralarda hiçbir problemimiz
yokken, kendimizi finans ve onun
zorladığı  reel sektörün yaşadığı
likidite krizinin içinde bulduk.

Türkiye 2002 yıllardan itibaren “
düşük kur - yüksek faiz ” döngüsü
içinde kendini sıcak para cenneti ilan
etti. Global likiditenin arayıp bula-
madığı ortamı biz bu döngü ile
yaratınca, reel sektör ve finans kes-
imi bu sıcak paranın yaratığı rehavet
içinde, ülkeyi bir ithalat cenneti haline
getirdiler. Bankalarımız, dışarıdan
sağladıkları bol kaynak ile, vade uyu-
munu bir tarafa bırakıp, orta ve uzun

vadeli plasmanlara , yeni projelere
saldırdılar. Bireysel konut, taşıt ve
ihtiyaç kredilerine girdiler. Önüne ge-
lene kredi kartı dağıttılar. Reel sektör
umulmadık ölçüde dış finansmana
yüklendi, üretimi bıraktı ithalatçı oldu
ve 2008 yılı sonuna gelinirken 150
milyar doları geçen açık pozisyon
riski aldı.

Dünyada sub - prime mortgage
kredileri ile başlayan dökülme durdu-
rulamayınca, başta ABD’ de olmak
üzere bu işe dibine kadar girmiş
yatırım bankaları, yükselen faizler
karşısında ödeme sorunu yaşayan
kredilerle karşı karşıya kaldılar ve
dönemediler, sonunda teslim oldular.
Bu bankaları fonlayan bankalar aynı
şekilde sorun yaşayınca bu,
dünyanın diğer ülkelerine sıçradı ve
global kriz, tam bir finans krizine
dönüştü.

Biz yukarıda saydığımız gerekçelerle
global likiditenin cazibesi ile dışarıya
borçlanmıştık. Onlar sıkıntıya
düşünce, çark geri dönmeye başladı
ve gelen sıcak para geri gitmeğe
başladı. Bankalarımız vadesi gelen
veya gelecek sendikasyonlarını
ödeme telaşına girince, içerde kredi-
leri kestiler ve hatta inkar da etseler
geri çağırmağa başladılar. Bizim sar-
mal da bu şekilde başladı. Kredi
muslukları kesilen reel sektör, fabrika
kapatmaya ve işçi çıkarmaya
başladı. Endişe içinde 2009 yılında
durumun nasıl seyredeceğini bekliy-
oruz ve IMF’ den gelecek desteğe
bel bağlamış durumdayız.

GLOBAL KRİZ VE LOJİSTİK 
SEKTÖRÜ

İsmail EMEN

lojistik & kriz
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Bu krizin birinci boyutu ve maalesef
tablo bu hali ile iç açıcı değil. İkinci
boyut 2008 Aralık ayındaki ciddi ihra-
cat düşüşü ile kendini gösterdi.
Çünkü dünyanın hemen her yerini
etkisine alan kriz, insanların moralini
bozdu, onları endişelendirdi ve netice
olarak insanlar harcamamaya
başladılar. Büyük ekonomilerde re-
sesyonlar başladı ekonomiler
küçülme sürecine girdiler.

Harvard Üniversitesi’ nin Türk pro-
fesörlerinden Sn. Dani Lodrik, bu
gelişmeyi değerlendirirken, ihracata
büyük yatırım yapmış ülkelerde
yaşanacak krize dikkat çekti. Özel-
likle Çin ve Uzak Doğu’ nun başta
Japonya olmak üzere “Asya Kaplan-
ları” dediğimiz ülkelerin bu darbeye
hazır olması gerektiğini belirtti.
Gerçekten dünya tüketiminin dörtte
üçünü içeren ABD ekonomisinde
moraller düzelmeden,  talep yeniden
ayağa kalkmadan bu ülkeler için
sıkıntı devam edecek.

Bize gelince; reel sektörümüz ABD
konusunda %5’ lik bir payın
endişesini duymuyor. Ancak %50’
nin üzerinde ihracat yaptığımız AB
ülkelerinin grafiği bizi yakından il-
gilendiriyor. Hem reel sektörümüzü
hem de eğrisi ona paralel seyreden
lojistik sektörünün geleceği bu
muhtemel kayıpları kapatabilmemize
bağlı. Bu konuda lojistik sektörü
olarak diğer rakiplerimize göre büyük
avantajlarımız var. Ancak reel sek-
törümüze “rekabet gücü” kazandıra-
bilmemiz gerekiyor. Bu da devletten
ve bankalarımızdan beklenenleri
yakından ilgilendiriyor.

Reel sektörün eski dinamizmini

kazanabilmesi için üretebilmesi
gerekir. Genel olarak kredi kullanan
bir yapımız olduğu için kredi musluk-
larının açık tutulması lazım. 

Bu konuda bankalarımızın eski plas-
man rahatlıklarını bulabileceklerini,
yakın hatta orta vadede beklemiyo-
rum. Çünkü mevduat kaynağı ve
sermaye kıt. Eskisi gibi dış kaynak
gelmeden bu mümkün değil. Gelir
mi? Eğer doğru adımları atabilir,
teknik hata yapmazsak, tekrar
güvenli liman olabiliriz. Çünkü kriz-
den ürken global likidite, düşük fai-
zler altında  güvenli limanlarda fırsat
kolluyor. Dediğim teknik ve siyasi
hataları yapmazsak, tekrar gelirler
mi? Bana göre hatta kısa zamanda
gelirler.

Birinci şartımız, bankalarımız reel
sektörün kredi ihtiyacını karşılayacak
hale getirilmelidir. İkinci şartımız IMF
ile rahatlatıcı bir anlaşma yapılıp, dış
kredilere kapı açılmalıdır. Üçüncü
şartımız, devletin sağlayacağı imkan-
larla reel sektöre dış piyasalarda rek-
abet gücü sağlamalıdır. Bunun
etapları, düşük faizle borçlanması,
yüksek kurdan satabilmesidir. Bunun
için TCMB faizleri aşağı çekmeli ve
kurun yükselmesine fren konulma-
malıdır.

Reel sektör sahip olduğu ileri düzey-
deki lojistik destek sayesinde yakın
ve uzak pazarlarda rekabet gücünü
yakalamak için elinden geleni ya-
pacaktır. Lojistik sektörünün sahip
olduğu kara, deniz ve hava desteği
bugün için reel sektörün en büyük
destekçisidir. Avrupa’ nın her
köşesinden, Türki Cumhuriyetler’ e,

Afganistan’ a kadar uzanan bu filo ve
ulaşım desteği bulunmaz bir nimettir.

Lojistik sektörünün krizdeki durumu,
reel sektörün özellikle ihracat
gücümüzün korunabilmesine
bağlıdır. Üçüncü partilere hizmet
konusunda önemli pay sahibi olma-
ması, günümüz krizinde onu reel
sektörün gelişimine bağlı kılmıştır.
Kredi musluklarının kesilmesi özellikle
son yıllarda yatırım yapan, filo ye-
nileyen ve depo zenginliği yaratan fir-
maların nakit akımlarını zorlayacaktır.
Navlunlar ister istemez düşecek,
içsel rekabet ayrı bir darbe vuracak-
tır. Bazı önemli fabrikaların faaliyet-
lerini tatil etmeleri ayrı bir sorundur.
Yükselen kurlar ithalatı aşağı çeke-
cektir. Bu yurtdışından yapılan taşı-
mada ayrı bir iş kaybıdır. Lojistik
firmalarımızın tasarruf tedbirleri ile
önlemlerine başlamaları, kredi kon-
solidasyonları yaparak zaman kazan-
maları gerekmektedir. Krizin dip
görüp görmediğini tahmin etmek
mümkün olmadığından, başlamış
yatırımları durdurmakta fayda vardır.
Rantablitesini kaybeden hatlardan
çekilmek de düşünülebilir.

Genel olarak baktığımızda, lojistik
sektöründe yer alan firmalarımızın,
banka karneleri ve ilişkileri genellikle
iyidir. Çoğu oturmuş firmalardır. Bu
zor dönemden geçerken, çalıştıkları
bankalardan fazla zorlanacaklarını ve
kredi musluklarının tamamen kesile-
ceğini  zannetmiyorum. Ancak her
şey, krizin hasarı ve süresine bağlıdır,
bunu unutmayalım. Keynesyen mod-
ele döndüğümüze göre, bir de devle-
timizin neler, ne tür destekler
verebileceği önem kazanmaktadır.

lojistik & kriz
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KKııssaaccaa şşiirrkkeett ffaaaalliiyyeettlleerriinniizz hhaakkkkıınnddaa
bbiillggii vveerriirr mmiissiinniizz??

1989’ da kurulmuş
bir şirket olan
INDEX, belli

başlı markaların distribütörlüğünü
yapmaktadır. Görevimiz; gerek
Türkiye’ deki gerekse yurt dışındaki
üreticiden, satacağı ürünleri tedarik
ederek Türkiye’ ye getirmek veya
gelmiş ürünleri Türkiye’ deki lokasy-
onlardan alıp kendi depolama
alanında saklamak, pazarlama ak-
tiviteleri ve satış kanalıyla da bayii
ağına dağıtmaktır. 

INDEX olarak 6000’ e yakın bir bayii
topluluğuyla 81 ile hizmet veriyoruz.
İndex Grup’ un içerisinde 5 şirketlik
bir portföy var. Bu şirketler, kendi
alanında uzmanlaşmanın gereksinimi
dolayısıyla kurulmuş veya satın alma
yöntemiyle oluşmuştur. PC’ yi oluş-
turan bileşkelerin distribütörlüğünü
yapan şirket olan Datagate ve SAP
malzemelerinin distribütörlüğünü
yapan Despec olarak kendi alan-
larında uzmanlaşma gereksinimiyle

böyle bir yapılanmaya gitmişlerdir.
Network ve kablolama ürünleri üz-
erinde ihtisas sahibi olan ve proje
ağırlıklı çalıştığı için daha çok ilgi
isteyen, uzun sürede biten işlerin
takipçisi olan Netex, home electronic
ve LCD TV’ den cep telefonuna
kadar teknoloji marketlerinde en çok
tercih edilen stantlardaki ürünlerin
tedarikçiliğini yapan Neotech adlı fir-
malar INDEX’ in bir bileşeni olup, her
ürüne ulaşabilecek bir nokta konu-
mundadır.

INDEX Grup olarak yılda ortalama 8
milyonun üzerinde kutu dağıtıyoruz.
Yaklaşık 37000 stok kalemimiz var,
bunların 3000’ e yakını ise sürekli ak-
tiftir. Ayrıca 21 günde dönen bir stok
sirkülasyonumuz mevcut.

Bayilere hizmet verdiğimiz için, son
kullanıcıyla hiçbir zaman ilişkimiz ol-
muyor. Müşteri ile sıcak ilişki kurma
bakımından iş ortaklarımızla INDEX
Grup olarak şöyle bir işbirliği yapıy-
oruz; biz ürünü sağlıyoruz ve onun
adına son kullanıcıya teslimatını
yapıyoruz. Burada müşteri satın al-
mayı bayii üzerinden yapıyor; fakat
ürünü biz sağlamış oluyoruz.

TTEEKKLLOOSS TTeekknnoolloojjii LLoojjiissttiikk AA..ŞŞ.. yyaannii
IINNDDEEXX’’ iinn lloojjiissttiikk ffaaaalliiyyeettlleerrii hhaakkkkıınnddaa
bbiillggii aallaabbiilliirr mmiiyyiizz??

“Know-How” ını INDEX Grup’ tan
alan TEKLOS, oradan edinilen 18 yıl-
lık tecrübenin ürünü olan klasik lojis-
tik hizmetlerinden biraz daha farklı
hizmetler sunmayı amaç edinmiştir.
Ürünü bütün olarak getirip dağıt-
maktan ziyade gerçek anlamda de-
poculuğunu da yaparak, son
kullanıcıya gidecek miktara indire-
bilecek lojistiği yapmaktadır. Tüm
riski alıp tek bir noktaya götürmek
yerine, her müşterimiz adına ayrı
yere götürebilmeyi hedefliyoruz.

Bilişim Lideri INDEX

Dila BENGİ, Ozan DEMİRÖZ

Çetin EKİNCİ

bilişim distribütörlüğü
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Onun için klasik lojistik şirketlerinden
biraz daha farklı organizasyon hede-
fliyoruz. “Şu an INDEX Grup’ ta yap-
tığımız hizmeti, bayilerimiz adına ya
da büyük ölçekli firmalar adına da
yapabilir miyiz?’ i araştırmaya çalışıy-
oruz. Test amaçlı yola çıktığımız da 2
tane müşterimiz var. 

TTEEKKLLOOSS hhaarriicciinnddee ççaallıışşttıığğıınnıızz lloojjiissttiikk
fifirrmmaallaarrıı vvaarr mmıı??

Merkez olarak İstanbul’ dayız. Şehir
içi dağıtımını kendi organizasyonu-
muzla yapmak için kurulmuş 40 kişi-
lik bir ekibimiz, 20’ ye yakın da bir
araç topluluğumuz var. Günde bir
sabah bir de öğlen olmak üzere iki
kere dağıtım yapıyoruz. Gün
içerisinde toplanan siparişleri öğle-
den sonra, öğleden sonra toplanan
siparişleri de ertesi günün sabahı
tekrar müşterilere ulaştıracak şekilde
kendi içimizde bir düzen kuruyoruz.
İstanbul biraz daha yoğun bir merkez
olduğundan çözümler de biraz uzun
sürmektedir. Aynı zamanda işin içine
tahsilatta girdiği için dağıtımı
kendimiz yapıyoruz. Ankara ve İzmir’
de olan şubelerimizde finans, cari
hesap departmanlarımız, depomuz,
sevkiyatımız ve teknik servisimiz de
mevcut olduğundan mini bir merkez
olarak düşünülebilir.

Ankara’ dan İç Anadolu Bölgesi’
ndeki tüm bayilerimize, İzmir’den de
Ege Bölgesi’ndeki tüm bayilerimize
hizmet veriliyor. Diğer kalan bölgel-
erdeki illere de İstanbul Merkez
hizmet veriyor. Şehrin dışına çık-
tığımızda konu Ankara, İzmir veya İs-
tanbul değilse 3.parti lojistik
firmalarıyla çalışıyoruz. Bu açıdan şu
anda Yurtiçi Kargo ile çalışmaktayız.

INDEX ile Yurtiçi Kargo arasında
çalışma farklı bir tarzdadır. INDEX bi-
nası içerisinde bir Yurtiçi Kargo
şubesi bulunmaktadır. Normal bir
Yurtiçi Kargo şubesi ile aynı şekilde
hizmet vermektedir. Sadece Index
Grup’ tan ürün alıp, sadece Index
Grup’ a ürün getirir. Bu sayede, Yur-
tiçi Kargo’nun merkeziyle online
bağlantı kurulmaktadır. Yurtiçi Kargo
INDEX’ ten gelen faturalardaki data-
lara dayalı olarak kendi etiketini

basıyor. Daha sonra kargolar bir ak-
tarma merkezine gidiyor ve buradan
da araçlara yüklenerek dağılımı
gerçekleştiriliyor. INDEX bütün bu
süreçleri geçip, doğrudan kamyona
gidecek datayı bildiriyor. Böylece
Yurtiçi Kargo buradan malı teslim
aldığında, müşteri internetten malının
nerede olduğunu görebiliyor.

Teknolojik bir ürünün distribütör-
lüğünü yaparken bir çok marka sizi
tercih ediyor bu bir güven meselesi,
farkı yaratmada lojistiğin de öne çık-
tığını düşünürsek, bu güveni nasıl
sağladığınıza inanıyorsunuz. 

Tabii ki burada önemli olan nokta
distribütörlük ve lojistiğin en iyi şek-
ilde verilmesidir. Ayrıca stoğun iyi bir
şekilde yönetilmesi de oldukça
önemlidir. 

Burada INDEX’ in gelişim sürecine
de bakmak lazım. Sağlam bir fi-
nansal yapının yanında her şeyden
önemlisi, güvenilirlik ve hedefleri tut-
turabilirlik çok önemlidir. Çünkü siz
üreticilerin buradaki lojistik üssü kon-
umundasınız. Onların ürünlerini
tüketicilere gönderirken bir yandan
da depoculuğunu yapıyorsunuz.
Onlar adına para tahsilatı yaptığınız-
dan dolayı, risklerini de siz üstlenmiş
oluyorsunuz. O bir noktaya satıyor,
parasını bir noktadan alıyor. Parasını
alan noktanın da satış yapması
önemlidir. Yani hem aldığınızı ödeye-
ceksiniz, hem de aldığınızı satacak-

sınız. Sektörde 18 yıldan bahsediy-
oruz. Kırılma noktamız 1994 yılında
Türkiye’de ilk IBM adına yaptığımız
satışlardır. O donemdeki krizde,
sıkıntılı distribütörlerden toplanan
4200 adet PC ‘yi satarız dedik ve 7
gün içerisinde de bu PC’ leri sattık.

SSaattıınn aallmmaa vvee tteeddaarriikk zziinncciirrlleerriinnddee
ddiiğğeerr fifirrmmaallaarrllaa BB22BB vveeyyaa BB22CC kkuull--
llaannııyyoorr mmuussuunnuuzz??

B2B kullanmak istediklerinde, her
şirketimizin INDEX Pazar, DESPEC
Pazar gibi B2B çalışmaları var. B2C
olarak ise direkt müşteriyle bağlan-
tımız yok. Fakat ön bilgilerimizi içeren
sitemizden en yakın bayileri
öğrenebiliyorlar. Ayrıca bu siteden,
ürünler hakkında teknik bilgi alabilir,
tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarını
da görebilirler. Fakat sitede doğru-
dan satış yapılmamaktadır; ama bay-
ilerimiz web üzerinden satın alma
yapabilmektedirler ve bu satın al-
manın oranı toplam siparişin %40’ ını
oluşturmaktadır.

WWEEBB ssiitteessii üüzzeerriinnddeenn ssaattıışş yyaappaann
ssiitteelleerree nnaassııll mmaall ssaağğllııyyoorrssuunnuuzz??
OOnnllaarr bbeellllii bbiirr ssttookk bbuulluunndduurruuyyoorrllaarr
mmıı?? YYookkssaa ssiippaarriişş ggeellddiikkççee mmii üürrüünn
iissttiiyyoorrllaarr??

Bilişim sektörü biraz risk içerdiği için
genelde minimum stok tutmak
gerekiyor. Buradaki açığı kapatmanın
en iyi yöntemi de bilgi işlem

bilişim distribütörlüğü
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altyapısına sahip olmaktır. Eğer karşı
tarafın sağlam bir bilgi işlem altyapısı
var ise bizimle online görüşebilir, izin
verdiğimiz ölçülerde doğrudan
stoğumuzu görebilirler. Dolayısıyla
kendi deposundan ürün satıyormuş
gibi çok rahat davranabilir. Eğer şehir
içinde ise günde iki defa bu malı
tedarik edebilir. Bence maliyet yük-
lenmeye de gerek yok. Siz onlar
adına riski üstlenebiliyor, kaliteyi art-
tırabiliyor ve daha hızlı hizmet vere-
biliyorsanız bir ölçüde onlara katma
değer de sağlamış olursunuz. Müş-
terinizin de sizinle çalışması için en
büyük değer bence budur. Birden
fazla distribütör  arasından niye
INDEX’ i seçtiklerine bakınca, işte
orada lojistik eklemesi ortaya çık-
maktadır.

FFiirrmmaa oollaarraakk aarrıızzaallıı üürrüünn ,,ggaarraannttii ttaakk--
iibbii vvee iiaaddee lloojjiissttiiğğii hhiizzmmeettlleerriinniizz vvaarr??
BBuunnllaarr hhaakkkkıınnddaa aayyrrıınnttııllıı bbiillggii aallaabbiilliirr
mmiiyyiizz??

Bu süreç ürünün depoya girişiyle
başlayıp satışıyla bitmeyen bir iştir.
Önemli olan sattıktan sonra da
ürünün arkasında durmaktır. Ürünler
depoya girerken seri numaraları
kaydedilip, çıkarken de bu seri nu-
maralar toplanıyor. Böylece hangi
bayiye hangi ürünü, hangi tarihte sat-
tığımızı takip edebiliyoruz. Bunu da
online olarak bayilerle, fatura nu-
marası doğrultusunda kendisine
gelmeden seri numarası yoluyla pay-
laşıyoruz. “indexpazar.com”’ dan da
ürünün garanti süresi görülebiliyor.
Bunu da kendimize göre
geliştirdiğimiz yazılım ekibimizle
sağlıyoruz. Çünkü lojistikte de satışta
da en büyük değer bilgi işlem
teknolojisidir. Yazlım altyapınız
sağlam değilse ilerlemeniz de çok
zor oluyor, çünkü
ölçümleyemediğiniz için nerede
tıkandığınızı anlayamıyorsunuz.
Katma değerde bu doğrultuda or-
taya çıkamıyor.  Servisimize gelen
veya gelmesi talep edilen ürünü,
müşteri gönderdiği andan itibaren
servis arıza takibinden takip ede-
biliyor. Müşterinin getirdiği ürün de
online olarak sistemimize
kaydediliyor. Tüm aşamalar da sis-
teme girdiği andan itibaren numar-

alarla takip ediliyor.

Başka bir teknik servise gitmesi
gerekiyorsa bunu görebiliyor, orada
ne kadar kaldığını ve ne zaman geri
geleceğini görebiliyor. İade verilme-
sine karar verildiğini de oradan
öğrenebilir. Böylece de birçok telefon
trafiği engellenmiş oluyor. 

DDeeğğeerr kkaattttıığğıınnıızz fifirrmmaallaarrddaann aarrttııkk
kkeennddii aayyaakkllaarrıı üüzzeerriinnddee TTüürrkkiiyyee
ppaazzaarrıınnddaa dduurrmmaakk iisstteeyyeennlleerr oolldduu
mmuu??

Üreticilerin bu işi yapabilmeleri çok
zordur. Üreticinin mantığı tek sat-
maktan çok uzaktır. Bu iş çok zah-
met isteyen, altyapı isteyen bir iştir.
Sattıktan sonra herkes zaten out-
source yapmanın yolunu arıyor. Biz-
imle birlikte ürün daha fazla kişiye
yayılıyor. Gidemediği noktalara bizim
sayemizde ulaşıyor. Örneğin Elazığ
gibi. Siz orada markaya bir katma
değer sağlıyorsunuz. Sizin üzeriniz-
den ürün satılıyor. Bu noktada ürünü
depolamak, satışını sağlamak, lojistik
hizmetini sağlamak ve tahsilatını yap-
maktan bahsediyorsunuz. Ve bunu
bir yerden değil 6000 yerden yap-
masını istiyorsunuz. Biz sonuçta
Anadolu’ daki Erzurum’ daki bir
bayiye sadece tek bir marka satmıy-
oruz. Bunun yanında birçok ürün
daha yer alıyor. Dolayısıyla da benim
o ürün için harcadığım efor,
maliyetlere yayılmış oluyor. Out-
source’ un anlamı da zaten budur.
Yani bu işi daha ekonomik, daha hızlı

ve güvenilir yapmaktır. 

HHPP’’ ddeenn aallddıığğıınnıızz eenn bbaaşşaarrııllıı lloojjiissttiikk
ssaağğllaayyııccıı ööddüüllüünnddeenn bbaahhsseeddeerr
mmiissiinniizz??  SSiizzee bbeennzzeerr iişşlleerr yyaappaann
bbaaşşkkaa fifirrmmaallaarr ddaa oolldduuğğuunnuu
ddüüşşüünnüürrsseekk bbuu kkoonnuuddaa IINNDDEEXX’’ iinn
tteerrcciihh eeddiillmmee sseebbeebbii nneeddiirr??

Evet 2005 ve 2007 yıllarında. Hatta
daha öncesinden de benim kişisel
olarak HP’ den aldığım en iyi lojistik
ödülü var. Kişisel alanda HP’ nin
verdiği tek ödüldür bu. Yani şahısa
karşı verdiği tek ödüldür.

Burada onların belirledikleri bir çok
kriter vardır diye düşünüyorum. Bir-
incisi her şeyden önce müşteri mem-
nuniyetidir. İkincisi her zaman stokta
ürün bulundurma durumudur.
Mesela HP’ nin bazı  ürünleri çok
satılıyordur. Ama sadece çok satan
ürünler bulundurulup, diğer ürünleri
bulundurulmuyorsa zaten kanal öbür
tarafa kaymaya başlar.

SSttookk bbuulluunndduurrmmaakk ddaa öözzeelllliikkllee ssiizziinn
iiççiinn bbiirr mmaalliiyyeett vvee bbuulluunndduurrmmaannıızz ddaa
ggeerreekkttiiğğiinnii ssööyyllüüyyoorrssuunnuuzz.. BBuunnuunn
ddeennggeessiinnii nnaassııll ssaağğllııyyoorrssuunnuuzz??

Tabii ki satmak için stok bulundur-
mak zorundasınız. Çünkü Türkiye’ ye
en iyi ihtimalle bugün sipariş verseniz
ürün en hızlı kanalla 15 günde gelir.
Tabii ki çok küçük ürünler söz
konusu olduğunda uçakla getire-
bilmemiz mümkün. Fakat bu da
maliyetlerin artmasına neden olacak-

bilişim distribütörlüğü



tır. Ayrıca 15 günde getirip de sata-
mayacağınıza göre mutlaka
stokunuzda ürün bulundurmak
zorundasınızdır. Bu da geçmiş yıllara
dayalı, bayinizin altyapısını ne kadar
iyi bildiğinize bağlıdır. Bayinizin yılda
hangi ürün grubundan ne kadar sat-
tığını takip eden bir ekibinizin olması
gerekmektedir. INDEX de bu doğrul-
tuda böyle bir ekibe sahiptir. 

Stokları belirli dönemlere yaymaya
başlıyorsunuz. Ocak ayındaki satış,
şubat ayındaki satış, mart ayındaki
satış gibi mutlaka bizim bir de satış
grafiğimiz vardır. Son 10 yılın verilerini
yan yana koyduğunuzda zaten bir
değer ortaya çıkıyor. Büyüme

planınız da varsa bunu da üstüne
koymak zorundasınız. 

ÜÜrrüünnlleerrii üürreettiicciilleerrddeenn aallıırrkkeenn hhaannggii
tteesslliimm şşeekkiilllleerriinnii kkuullllaannııyyoorrssuunnuuzz??
AAğğıırrllııkkllıı oollaarraakk hhaannggiissii tteerrcciihh eeddiilliiyyoorr??

Her üreticinin farklı uygulaması vardır.
Yani kapınıza teslim edeni de var.
Fabrikasından ürünü aldığımız yer de
var. Aynı zamanda Türkiye’de size
gümrükten çekip teslim edeni de var. 

Markalı olan ürünlerin HP ve IBM
dışındakilerin %99’ luk kısmı yurt-
dışındandır. Çünkü burada bir güm-
rük işine girmek, depo açarak orada
bir hizmet vermek gibi bir yapı-

landırılma ya gitmek onlara açıkçası
çok mantıklı gelmiyor. Burada ürünü
siz getirip gümrükten alıyorsanız,
servis noktasını da kurmak zorun-
dasınız gibi bir sürü yasal mevzuatlar
var. Türkiye’ de bunu yaparak stok
dengesini çok daha iyi kontrol ede-
bilmeleri onlara avantaj sağlamak-
tadır. Servis vermekte çok önemli
tabidir. Hangi markanın arkasında
durmayı tercih etmekte çok önem-
lidir. Ürünün servisini kendiniz veriy-
orsanız, markayı birlikte
taşıyorsunuzdur. Ama distribütörün
vermesini istiyorsanız, onun
başarısıyla doğru orantılı olarak
ürünün gelişimini de ona bırakmış
oluyorsunuz. Bu stratejik bir karardır

bilişim distribütörlüğü
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--UUNNDD’’ nniinn 22000099 yyııllıı ppllaann vvee pprroojjeelleerrii
hhaakkkkıınnddaa bbiillggii aallaabbiilliirr mmiiyyiizz??

Küresel kriz ve petrol fiyatların-
daki dalgalanmalar nedeniyle
2008 yılı sektörümüz açısın-

dan kolay geçmedi. Sınır geçişlerinde
yaşanan sıkıntılar bir yana ülkelerin ko-
rumacı politikaları ile her geçen gün
yarattığı yeni kısıtlamalar sıkıntılarımızı
günden güne artırdı. Bulgaristan ve
Rusya başta olmak üzere ülkelerin
yarattığı yeni sorunlar ile uğraştık, iç
mevzuatımızdan kaynaklanan aksak-
lıkları gidermeye çalıştık. 

2008 yılında gerçekleştirdiğimiz çalış-
malar sonucunda taşımacılarımızın
akaryakıt fiyat artışlarını taşıma fiyat-
larına yani müşterilerine yansıta-
bilmelerini sağlayacak bir yöntemi
nakliye firmalarımızın kullanımına sun-
duk ve sektörümüz BAF (Akaryakıt
Fiyat Düzenleme Faktörü) ile
tanıştırdık. Bu uygulama sek-
törümüzde önemli bir rahatlama
sağladı.

2008 yılında çok önemli bir etkinlik
olan IRU’ nun dünya kongresini
Türkiye’ de gerçekleştirdik. 

Diğer taraftan bildiğiniz gibi 1 Ocak
2009 tarihinden itibaren AB ülkelerine
TIR Karnesi himayesinde yapılan taşı-
malarda elektronik ön beyan zorunlu-
luğu getirildi. UND, TİM ile yaptığı
işbirliği çerçevesinde oluşturulan
www.ebelge.org portalı üzerinden 1
Ocak 2009 tarihinden bu yana TIR
Karnesi himayesindeki taşımalara
yönelik olarak elektronik ön bildirim
işlemlerinin yapılmasına olanak ver-
mektedir.

Taşımacı firmalar söz konusu ön
bildirimleri ofislerinden kendileri yapa-
bilmekte ayrıca UND Kapıkule Ofisi
aracılığıyla da gerçekleştirebilmekte-
dirler. Sistem UND ve Bulgaristan
Gümrükleri İdaresi arasında yapılan
mutabakat temelinde

www.ebelge.org portalı üzerinden
oluşturulan XML dosyasının taşınabilir
bir bellek ile elektronik ortamda Bul-
garistan Gümrükleri’ ne iletilmesine
dayanmaktadır. Proje 2009 yılı içinde
bambaşka bir hal alacaktır, öyle ki
Türkiye’ de bir ilk gerçekleşecek ve
taşımacılarımız elektronik imza sahibi
olmaları durumunda adlarına açılmış
olan gümrük beyannamelerini gelen
kutusunda görebilecek, seçeceği
detay beyannamelerinden tek tuş ile
özet beyannamesini üretebileceklerdir.
Taşımacılarımız buradan özet beyan,
CMR ve TIR karnelerini yine tek tuş ile
çoklu döküm alıp, tescil etmiş oldukları
özet beyan numarasını yazıp, yine tek
tuş ile NCTS/TIR tescilini alabilecek-
lerdir. 

2009 yılında 2008 yılında da üzerinde
durduğumuz en önemli ödevlerimiz el-
bette ki Kotasız Avrupa çalış-
malarımıza hız vermek, Karayolu
Taşıma Yönetmeliği ile ilgili sek-
törümüzü ilgilendiren hususların
çözüme kavuşturulması, Karayolu
Taşımacılığı İş Kanunu’ nun çıkarılması
olacak.

Diğer taraftan İstanbul’ daki Halkalı ve
Erenköy Gümrüklerimizde yaşanan
yoğunlukların giderilebilmesi için  İs-
tanbul’ da yapılması planlanan lojistik
köy projelerinin hayata geçirilmesi çok
önemli. 

-- UUNNDD üüyyeessii oollmmaannıınn fifirrmmaallaarraa
ssaağğllaaddıığğıı aavvaannttaajjllaarr nneelleerrddiirr??

UND üyesi olmak özetle, taşımacılara
birlikte hareket etmenin avantajlarını
sağlıyor diyebiliriz. UND üyesi olmanın
en büyük avantajı içinde bulunduğu-
muz sektörle ilgili sürekli bilgi akışının
UND aracılığıyla şirketinize girmesidir.
UND’ nin meslek örgütü olmanın
verdiği sıfat ile kamu ile güçlü ilişkiler
kurması, sorunları tarafsızca aktar-
ması, özellikle son yıllarda kamu-özel
sektör işbirliklerinin en önemli örnek-
lerinin ortaya çıkmasına imkân ver-

Sn.Tamer DİNÇŞAHİN İle UND ve 2009 Planları
Üzerine  Konuştuk…    

Derya ERDIM, ÜNSAL ÜNAL

Tamer DİNÇSAHİN
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miştir. 

Diğer önemli avantajları sayacak olur-
sak, UND üyeleri ülkelerde yaşadıkları
problemleri anlık olarak çözüm için
UND’ ye iletebilir, sektörle ilgili her türlü
bilgi ve istatistiği UND’ den talep ede-
bilir. UND ayrıca sektör tedarikçileri ile
yaptığı anlaşmalarla üyelerine özel fır-
satlarla sigorta, vize, KDV iadeleri,
akaryakıt kartları ve teknoloji hizmetleri
sağlamaktadır. 

Diğer taraftan, sektörel eğitim konusu
UND’ nin her zaman birinci önceliği ol-
muştur. Bu amaçla 2001 yılından bu
yana faaliyet gösteren UND Eğitim
Merkezi, Türkiye’ nin Kara Ulaştırması
Genel Müdürlüğü tarafından yetk-
ilendirilen ilk eğitim kurumu  olmuştur.
Ayrıca bildiğiniz gibi UND Eğitim
Merkezi aynı zamanda IRU Academy
tarafından ülkemizde yetkilendirilen ilk
kuruluştur. Burada üyelerimize Karay-
olu Taşıma Yönetmeliğince zorunlu
olan eğitimlerin yanı sıra bilgilendirme
seminerleri ve kişisel gelişim eğitimleri
olanaklarını da sunuyoruz. 

--UUNNDD sseekkttöörree eeğğiittiimmllii eelleemmaann
kkaazzaannddıırrmmaakk aaddıınnaa bbiirrttaakkıımm ççaallıışşmmaallaarr
yyaappmmaakkttaaddıırr.. OOkkuulluummuuzzuunn kkuurruullmmaassıı
bbuu ffaaaalliiyyeettlleerrddeenn bbiirriissiiddiirr.. SSiizzccee sseekk--
ttöörrddee eeğğiittiimmllii ççaallıışşaannıınn öönneemmii nneeddiirr??
UUNNDD’’ nniinn UUllaaşşttıırrmmaa vvee LLoojjiissttiikk YYüükk--
sseekkookkuulluu ööğğrreenncciilleerriinnddeenn bbeekklleennttiilleerrii
nneelleerrddiirr?? 

Türkiye’ nin bölgenin lojistik üs olması
ana hedefine ulaşmada temel unsur
eğitilmiş ve nitelikli insan kaynağı biliy-
orsunuz. Bu sebeple UND bu alanda
faaliyet gösteren tüm üniversitelere
destek vermektedir. Bahsettiğiniz gibi
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lo-
jistik Yüksekokulu binasının UND
üyelerinin desteği ile yapılması, sek-
tördeki uygulamaların aktarılabilmesi
için UND’ nin okulunuza sağladığı eğit-
menler bunun örneklerinden sadece
biridir. 

Sektörümüz geleceğin en önemli sek-

törlerinden olduğundan, çok hızlı
gelişen bu sektörde yer almak
amacıyla üniversitede okuyan siz
gençlere en az bir yabancı dili iyi dere-
cede bilmenizi ve lojistik ile ilgili
Türkiye’ de ve dünyadaki gelişmeleri
çok yakından takip ederek ülkemizin
lojistik üs olma hedefine ulaşmadaki
katkılarınızı bekliyoruz. 

-“Kotasız Avrupa” nın şu anki sürecin-
den bahseder misiniz? Çözüme ulaş-
ması doğrultusunda ulaştırma sektörü
ve ihracatımıza katkıları ne olacaktır? 

Biliyorsunuz, bizim öncelikli görevler-
imizden biri sektörümüzün ve
dolayısıyla ülkemizin Avrupa’ da
karşılaştığı "tarife içi ve tarife dışı kısıt-
lamalardan arındırılmasını" sağlamak. 

Biz, UND olarak, geçen yılın başında
bir isim koyduk; “KOTASIZ AVRUPA
İÇİN 2008 YILI EYLEM PLANINI
BAŞLATIYORUZ” diyerek, artık
ekonomik gücümüzü katlanılmaz bir
şekilde tehdit eden bu kısıtlamalara
kalıcı şekilde son vermek üzere sektör
adına kolları sıvadık. Eylem Planımıza
Türkiye çapında hem kamudan hem
de özel sektörden gelen destek katla-
narak artmakta; bu önemli soruna
gösterilen ilgi de dalga dalga yayıl-
makta. TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB,
TİM, İKV, DEİK, TESK gibi kuruluşlar-
dan destek görmekteyiz, bu kuruluşlar
konuyu ilgili platformlarda gündeme
getiriyor. Çok sayıda meslek örgütü ve
özel sektör kuruluşu ile görüştük ve
görüşmeye, konunun önemini anlat-
maya devam ediyoruz.

Yurt içinde bu konuda belli bir aşa-
maya geldik, konu muhataplarına ak-
tarıldı ve destek buldu. Bundan sonra,
yurtdışı stratejisi kapsamında Londra’
ya ve Brüksel’ e gidilmesi, Almanya’
da ise 1 hafta boyunca muhtelif
kentlerde etkinlikler gerçekleştirilmesi
kararlaştırıldı, hazırlıklar sürüyor.
Türkiye içinde oluşturulan bu güç bir-
liğini sürdürmeye ve bunu, yurtdışın-
daki platformlara, Londra’ ya, Brüksel’

e, Düseldorf’ a ve tüm Avrupa’ ya taşı-
maya kararlıyız. Ayrıca Cenevre’ de
Dünya Ticaret Örgütü nezdinde  de
“transit kotaları” na karşı başlattığımız
mücadeleyi yakında hukuk platfor-
muna da taşımayı ve transit taşımalara
kota uygulayan ülkelere karşı DTÖ
nezdinde panel açılmasını sağlamayı
hedefliyoruz.

Biz Kotasız Avrupa’ nın başarıya
ulaşacağına inanıyoruz. Bu başarı taşı-
macılık ve ihracat sektörlerimizin kota
kaynaklı maliyetlerinin ortadan kalk-
masına sebep olacak dolayısıyla her iki
sektöründe faaliyetlerine ivme
kazandıracaktır.  

--KKoottaassıızz AAvvrruuppaa kkoonnuussuunnddaa kkeessiinn bbiirr
ççöözzüümm oollaaccaağğıınnıı ddüüşşüünnüüyyoorr
mmuussuunnuuzz?? EEğğeerr hheerrhhaannggii bbiirr ççöözzüümm
oollmmaazzssaa BB ppllaannıı nnee oollaaccaakk??

Kotaların Türkiye-AB hukukuna ve
GATT’ ın düzenlediği uluslararası
ticaret hukukuna aykırı olduğu somut
olarak ortada. Ancak bazı konularda
haklı olmak yeterli olmayabiliyor ne
yazık ki. Biz UND olarak elimizden
gelen gayreti gösteriyoruz ve göster-
meye devam edeceğiz. Hedefimiz, ko-
taların tamamen kaldırılmaması
halinde dahi, en azından en fazla
sorun yaşadığımız ülkelerde nispeten
daha fazla oranda kota artışı için es-
neklik sağlamak, yani mümkün olan
azami artışı elde etmek.

Öte yandan, UND olarak karayolu
haricindeki taşıma türlerini destekliy-
oruz. Örneğin; Avrupa ile Türkiye
arasında geliştirilecek olan ro-ro hatları
ya da diğer alternatif taşıma hatları ya
da güzergahlarıyla ilgili projelerin hay-
ata geçirilmesi için de desteğimizi
esirgemiyoruz. Hatta bu kapsamda
AB’ nin, yüklerin karayolundan denizy-
olu ve demiryollarına kaydırılmasına
yönelik projeleri destekleyen Marco
Polo programına ülkemizin de taraf ol-
ması için resmi destek yazımızı da ilgili
kurumlara gönderdik. Dolayısıyla,
eylem planımızın başarısız olması
halinde alternatif çok modlu taşıma
projelerine daha fazla ağırlık verme yol-
una gidilecektir.

--AAvvrruuppaa’’ ddaa ssüürrddüürrddüüğğüünnüüzz bbuu hhuukkuukk
mmüüccaaddeelleessiinnddeenn zziiyyaaddee OOrrttaa AAssyyaa
ttaaşşıımmaallaarrıınnddaa hheerrhhaannggii bbiirr kkoottaa pprroobb--
lleemmii oollaammaammaassıınnaa rraağğmmeenn bbuu yyöönnddee
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ttaaşşıımmaa yyaappaann nnaakklliiyyeecciilleerriinn ssııkkıınnttııllaarrıınnaa
nnee ggiibbii ççöözzüümmlleerr aarraammaakkttaassıınnıızz??

Aslında Orta Asya ülkelerine yapılan
taşımalarda da geçiş belgesi sorunu
var. Bir de araçlarımızdan yüksek
geçiş ücretleri tahsil edilmektedir.
Bakanlık seviyesinde yapılan toplan-
tılar haricinde bu ülkelerdeki dernekler
ve taşımacılarla iş birliği yaparak bu
sorunları aşmaya çalışıyoruz. Çünkü
Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan,
Türkmenistan ve Azerbaycan gibi
ülkelerin filoları zayıf olduğu ve ülkem-
ize taşıma yapmadıkları için olaya tek
taraflı olarak bakıyor ve sonuçlarını
düşünmeden sorun çıkarabiliyorlar.
Son yıllarda desteklerimizle birlikte
taşımaları artmaya başladı ve sorunlar
da yavaş yavaş çözülmeye başladı.

Avrupa Birliği ve IRU’ nun, Çin’ in TIR
sistemine girişi ile ilgili 2006 yılından
beri devam eden çalışmaları var. Yakın
zamanda bunun gerçekleşeceğini
düşünüyoruz. Hatta UND temsilcisinin
de içinde bulunduğu bir heyet Çin’ e
gitti ve 1 hafta boyunca incelemeler
yaptı. Pekin ve Shanghai yakınların-
daki limanlar ihracat için yetersiz
kaldığı için Çin yüklerinin artık Orta
Asya üzerinden karayoluyla Avrupa
sevkiyatı gündemdedir. Çin’ in etrafın-
daki ülkeler karayolu taşımacılığı anlaş-
malarını yaptıkları için araçları Çin’ e
taşıma yapabiliyorlar. Dolayısıyla
ülkemizin de bir an evvel söz konusu
anlaşmayı yapması lazım. Burada
görev Ulaştırma Bakanlığımıza
düşmektedir.

--BBuullggaarriissttaann ggeeççiişş ssoorruunnuu vvee RRuussyyaa
ssoorruunnllaarrıı nnee ddüüzzeeyyddee?? ÇÇöözzüümm aaşşaa--
mmaassıınnaa ggeelleenn dduurruummllaarr vvaarr mmıı??

Bulgaristan ile Türkiye arasında karay-
olu taşımacılığı alanında son dönemde
yaşanan en önemli sorun, Bulgaristan’
ın 2004 yılında iki maddesi dışında üz-
erinde mutabakat sağlanan yeni
Taslak Anlaşma imzalanmadan önce
transit ve ikili taşımaların serbestîsini
sağlayan 11 Temmuz 1979 tarihli
Karayolu Taşımacılığı Anlaşması’ nı 1
Ocak 2007 tarihinden itibaren tek
taraflı olarak fesh etmesi ile ortaya çık-
mıştır. Anlaşmanın feshi ile başlayan ve
1 Ocak 2007 tarihinden bu yana iki
ülke makamlarının defalarca bir araya
gelmesine rağmen çözülemeyen
sorun bugün Türk taşımacılarının ikili
ve transit taşımalar için geçiş belgesi
kotasına tabi olmasına ve her Türk
aracının transit geçişi için Bulgaristan
tarafına tek yönde 43 Euro ücret
ödemesine varan sonuçlar doğurmuş-
tur. Bu ücret uygulanmaya başladığı ilk
dönemde bildiğiniz gibi 83 Euro idi ve
Ulaştırma Bakanlığımızın girişimleri ile
43 Euro’ ya indirildi. 

Bulgaristan bildiğiniz gibi ayrı bir
maliyet kalemini de 1 Ocak 2009
itibariyle başlattığı Bulgaristan sınır
kapılarından AB Gümrük Bölgesi’ ne
girişlerde ticari taşıtların standart de-
polarındaki gümrüksüz akaryakıt mik-
tarını 200 litre ile sınırlandırılması
uygulaması ile yaratmıştır. Bu konuda
da iyileştirmenin sağlanması için
Bakanlıklarımızla iş birliği halindeyiz.  

Rusya’ ya baktığımızda ise Rus
tarafının 2009 yılında geçiş belgesini
de uygulanan Bonus sistemini kaldıra-
bileceği yönünde bir bakışının
olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla,
5.000 adet olan yıllık kotanın taşı-

malarımızı karşılayamayacağı
gerçeğinden hareketle, Türk tarafının
konuyla ilgili tutum ve kararlarını
netleştirmesi gerektiğine inanıyoruz ve
bu yöndeki görüşlerimizi de Ulaştırma
Bakanlığımıza iletmiş durumdayız. Yani
Rusya’ da ikili belge kotasının 10.000
adede çıkartılması, Rusya üzerinden
transit taşımalar için 5.000 adetlik
kotanın tesis edilmesi ve bonus sis-
teminin devamı en fazla önem arz
eden konular şu anda Rusya
hakkında.

--SSiizzccee kküürreesseell kkrriizziinn lloojjiissttiikk sseekkttöörrüünnee
eettkkiilleerrii nnaassııll ggöözzlleemmlleennmmeekktteeddiirr??

Küresel kriz öncesinde de sektör,
ülkelerin artan korumacı politikalıları ve
petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar se-
bebiyle zaten ciddi sıkıntılar yaşıyordu.
Özellikle Avrupa’ nın alım gücünü
vuran bu kriz elbette ki ülkemizin dış
ticaretini ve doğal olarak taşımacılık ve
lojistik sektörünü etkilemeye başladı.
İthalat taşımalarındaki ani düşüş taşı-
macılarımızın maliyetlerini çok büyük
oranda artırdı ve sektörümüz 2009
yılına krizin gölgesinde girdi.

Küresel krizin etkilerini en aza indirge-
meyi amaçlayan sektör firmalarımız
öncelikle şirket süreçlerini, perfor-
manslarını ve bunlarla ilgi maliyet
kalemlerini dikkatlice gözden
geçirmeli; operasyondan pazarlamaya
tüm iş süreçlerini en maliyet etkin -en
verimli- optimum şekilde yeniden
düzenlemeli. 

Dünya çapındaki tüm şirketler için
geçerli olduğu gibi, gereksiz maliyete
yol açan süreçlerini kaldırmalı ya da
daha etkin hale getirmeli. Tüm bunlar
aslında günümüzün aşırı rekabetçi or-
tamının bir gereği olarak, salt nakliye
operasyonları gerçekleştiren fir-
malarımızın artık gerçek anlamıyla lo-
jistikçi olmaları, yani “katma değerli
hizmet kalemleriyle zenginleştirilmiş ve
güçlendirilmiş entegre lojistik hizmetler
verebilen firmalara dönüşmeleri
yönünde bizim de UND olarak yıllardır
dile getirdiğimiz bir hedefi işaret ediyor. 

Diğer taraftan, Avrupa’ da ve dünya
çapında görülen konsolidasyona yani
birleşme ve satın almalara daha fazla
yönelme de krizin etkileriyle etkin mü-
cadele yöntemi arayışlarının bir parçası
olabilir. 
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Shanghai limanından başlayıp,
Ningbo, Shekou, Singapore, Port
Kelang uğrakları yapıp İstanbul’ da
Ambarlı / Kumport Terminali’ ne
yanaşmaktadır.

China Shipping` in Türkiye` de
konteyner ile yapılan ithalat ve ihra-
cattaki payı % 2’ dir. 

-- UUzzaakk DDooğğuu -- KKıızzııllddeenniizz sseerrvviissiinnee
yyöönneellmmeenniizziinn nneeddeennlleerrii vvee bbuu sseerrvviiss
ddooğğrruullttuussuunnddaakkii ppllaannllaarrıınnıızz nneelleerrddiirr??

2008 yılının son çeyreğinde yaşan-
maya başlanan global kriz ve dur-
gunluğun etkisi ile, Asya -Kuzey
Avrupa ticaretinde % -9 ve Asya-Ak-
deniz ticaretinde de % -14 bir düşüş
yaşandığı tespit edilmiştir. Bunun bir
sonucu olarak, birçok konteyner ar-
matörü mevcut servisleri ya kapat-
mışlar ya da birleşerek kapasite
azaltma yönünde karar almışlardır.
Bununla birlikte, alternatif tradeler
aranmaya yönelinmiş ve bazıları Intra
- Asya Trade` in de kapasite artırmış,
bazıları ise Orta Doğu` yu tercih et-

mişlerdir. Kızıldeniz’ de alternatif olan
ve durgunluk yaşamayan bölgeler-
den biridir. China Shipping bu bölg-
eye, YML, Hanjin ve K Line
ortaklığında yeni bir servis başlatma
kararı almıştır. Servisin kapasitesi altı
adet 4000 TEU’ luk gemilerden oluş-
makta ve Shanghai , Ningbo,
Shekou, Singapore, Jeddah, El
Sokhna ve Aqaba uğraklarını takip
etmektedir. Çin` den bu bölgeye ve
Doğu Afrika Limanları’ na ( Jeddah’

dan geçerek) yapılan ticaret halen ar-
matörleri tatmin edecek düzeydedir.   

-- ÇÇiinn’’ ddee bbüüyyüükk mmooddeerrnn bbiirr oonnaarrıımm
tteerrssaanneessiinniinn tteemmssiillcciilliiğğiinnii eelliinniizzddee bbuu--
lluunndduurruuyyoorrssuunnuuzz..  BBuurraaddaakkii
hhiizzmmeettlleerr vvee hheeddeeff kkiittlleenniizz hhaakkkkıınnddaa
bbiillggii aallaabbiilliirr mmiiyyiizz??

Evet, China Shipping International
Shipyard Ltd. adı ile China Shipping

CHINA SHIPPING İLE DENİZYOLU 
TAŞIMACILIĞI ÜZERİNE KONUŞTUK…

-- CCHHIINNAA SSHHIIPPPPIINNGG’’ tteenn bbaahhsseeddeebbiilliirr
mmiissiinniizz??

China Shipping Container Line
Ltd., China Shipping Group
Şirketi şemsiyesi altında bulu-

nan ve 1997 yılında Çin` in Shanghai
şehrinde kurulmuş, düzenli hat
konteyner taşımacılığı ve bağlantılı
olan servisler ile görevlendirilmiş ve
hızlı büyüme gösteren global bir
denizcilik şirketidir. Ocak 2009 veri-
lerine göre bünyesinde 158 genç (or-
talama yaşı 4.02 dır) ve modern
konteyner gemisi bulundurmakta ve
493,016 TEU taşıma kapasitesi ile
dünyanın sekizinci büyük düzenli hat
armatörü konumundadır. Global
olarak, Çin limanlarından Japonya,

Kore, Güneydoğu Asya, Avustralya,
Avrupa, Akdeniz, Amerika, Batı
Afrika ve Orta Doğu’ ya servis ver-
mektedir. Uzak Doğu - Kuzey
Amerika servisi ile Kuzey Amerika` da
sekiz liman  ve 40 ayrı iç noktaya
ulaşabilmektedir. Ayrıca, Çin’ in
bütün limanlarında ve Çin` de bulu-
nan üç büyük nehir üzerinde yapıla-
bilecek iç taşımalar için de oldukça
büyük ve iyi organize olmuş servis
ağı mevcuttur. Türkiye` de Temmuz
2005 yılından beri “Joint Venture”
yapı ile, China Shipping (Türkiye)
Agency A.Ş. adi ile hizmet verilmek-
tedir. Türkiye` ye 4250 TEU kapasiteli
sekiz gemi bulunan ABX (Asia -
Black Sea Express) servisi ile haftalık
uğrak yapmaktadır. Bu servis, Çin` in

Derya ERDİM, Mehmet DOGAN

Turgut AYDİNCAN

denizyolu taşımacılığı
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Group ve China Shipping Industrial
Company ortaklığında büyük ve
modern bir tersanedir. Shaghai` da
Changxing Adası’ nda konumlan-
mıştır. Bu tersanede genel olarak
tamir-bakım, yeni ve yeniden inşa,
genel, özel ve yüksek performans
gemilerin dönüşümü yapılmaktadır.
3500 metre kıyı uzunluğu,1000
metre deniz alanı, 10 metre` den 16
metre` ye kadar su derinliğine sahip-
tir. VLCC olarak adlandırılan 340
metre ve üzeri gemilerin kolayca
bakım yapılabileceği ve gemi
mühendisliği hizmetleri alabileceği bir
tersanedir.

Tersane yönetiminin hedef kitlesi,
yüksek düzeyde mühendislik ve
teknolojik hizmet almak isteyen yerel
ve uluslararası armatörlerdir. Kesin
tarihli, first-class modern tamir-
bakım hizmeti veren bir tersane
işletmesi olmak ise hedefidir. Servis
alan armatörler arasında, ABD, Al-
manya, Türkiye, Yunanistan, Singa-
pur ve Hong Konglular öne
çıkmaktadır.

-- CCHHIINNAA SSHHIIPPPPIINNGG oollaarraakk lliimmaann oopp--
eerraassyyoonnllaarrıınnıızzddaann bbaahhsseeddeerr mmiissiinniizz??
LLiimmaannllaarrddaa kkaarrşşııllaaşşttıığğıınnıızz aakkssaakkllııkkllaarr
nneelleerrddiirr,, nnaassııll ggiiddeerriiyyoorrssuunnuuzz?? 

Türkiye` ye olan ana hattımız İstanbul,
Kumport uğraklıdır ve diğer limanlara

Haydarpaşa, İzmir, Gemlik ve Mersin`
e feeder olarak adlandırılan kısa
mesafe aktarması yapan küçük
gemiler ile hizmet vermekteyiz.
Bütün limanlarda daha iyi hizmet
verebilmek ve liman kalış süresini en
aza indirebilmek için kendi ekibimizle
evraksal süreci kontrol etmeyiz.
Diğer yükleme ve boşaltma gibi op-
erasyonel hizmetler barındığımız
liman idareleri tarafından verilmekte-
dir.

Burada, özel işletmeli terminaller ile
devlet eli ile işletilen terminaller farkı
ancak bizi etkilemektedir. Ana gemi-
lerimiz özel işletmeli Kumport Termi-
nali` ne yanaştığı için olağanüstü
aksilik olmadığı takdirde sorun yaşa-
mamaktayız. Fakat Haydarpaşa ve
İzmir gibi devlet işletmesi altındaki
terminallerde, terminal için trafik

sorunu ve buna bağlı gecikmeler
yaşanmakta ve gemiler gelişlerinde
her zaman yanaşamamaktadır. Bu iki
terminalin de özelleşme süreci
tamamlandığında bu sorunların da
göreceli olarak ortadan kalkacağına
inanmaktayız.

-- CCHHIINNAA SSHHIIPPPPIINNGG hhaattttıınnıınn TTüürrkkiiyyee
iitthhaallaatt vvee iihhrraaccaattıınnddaakkii ppaayyıı nneeddiirr?? 

Yukarıda sözünü ettiğimiz gibi China
Shipping, global olarak sekizinci
büyük konteyner taşıyıcısı olmasına
rağmen Türkiye` ye olan servisi
sadece Uzak Doğu ve Çin limanların-
dandır. Bu da, China Shipping` in
Türkiye ithalat ve ihracatındaki payını
etkilemektedir.

Türkiye` nin konteyner ile yapılan
toplam ticareti yaklaşık 2,6 Milyon

denizyolu taşımacılığı
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TEU civarında gerçekleşmekte olup,
China Shipping olarak bu rakamın
Türkiye genelinde % 2’ sini elleçle-
mekteyiz. Ancak, Çin` den İstanbul`
a olan direkt servisimiz dolayısıyla, İs-
tanbul` dan Çin limanlarına gerçek-
leşen ihracatın % 14’ ünü taşıyarak
servisler arasında ikinci sırada bulun-
maktayız. Bu da, China Shipping
olarak bizim aksaksız ve güvenilir bir
düzenli hat armatörü olduğumuzu
göstermektedir.

-- SSeeffeerr ssüürreessii iiççeerriissiinnddee lliimmaann
ssüürreessiinnii aazzaallttmmaakk iiççiinn nneelleerr yyaappııyyoorr--
ssuunnuuzz yyaa ddaa nneelleerr yyaappııllaabbiilliirr??

Tüm donatanların isteği, en az
sürede en çok konteyneri elleçleye-
bilmektir. Bu elbette ki yanaşma ya-
pacağı terminalin imkânları ile de
ilişkilidir yani altyapı ve üstyapı
olanakları gibi. Biz China Shipping
olarak, çalıştığımız terminaller ile
``Window`` anlaşması yapmaktayız,
yani gemi geliş tarihlerini haftalık
olarak bildirir ve buna göre de kesin
yanaşma günü üzerinde anlaşmaya
varırız. Bu daha çok ana gemi uğraklı
servisler için mümkün olabilmektedir.

Ayrıca, ihracat yüklemelerinde yük-
leme son kabul günlerine uymaya ve
müşterilerimizi de buna alıştırmaya
özen göstermekteyiz. Bu işlem, gemi
yanaştığında yüklenecek konteyner-
lerin tamamının terminal istifinde
hazır olması anlamına gelir ki,
böylece gemi zaman kaybetmez. 

Yukarıda anlatılmaya çalışılan duru-
mun istisnaları pek tabii vardır. Bunlar
da makul ve açıklanabilir olduk-
larında armatör tarafından kabul
edilir.

-- LLiinneerr TTaaşşıımmaaccııllıığğıınnıınn ggüünnüümmüüzzddeekkii
öönneemmii hhaakkkkıınnddaa nneelleerr ddüüşşüünnüüyyoorr--
ssuunnuuzz?? SSiizz bbuu nnookkttaaddaa nneerreeddee bbuu--
lluunnuuyyoorrssuunnuuzz??

Ekonomide en önemli faktörlerden
biri taşımadır. Uluslararası taşımaların
çok büyük bir bölümü denizyolu ile
yapılıyor. Deniz taşımacılığında,
zaman ve ekonomi tasarrufu sağla-
mak amacıyla belirli noktalar
arasında düzenli hat (Liner) seferleri

başlatılmış, general kargo gemileri ile
başlatılan bu seferlerde her türlü
yükü hacim ve miktar gözetmeden
almak mümkün olmuştur. Zamanla
bu açık olarak yapılan düzenli hat
taşımacılığı yerini daha güvenli, ucuz
ve kolay olan konteyner taşı-
macılığına bırakıyor. Break Bulk ve
General Cargo gemileri konteyner
gemilerine dönüştürülüyor ve sonra
da özel yapım full konteyner gemileri
inşa edilmeye başlanıyor. Hala
konteyner gemilerinin toplam dünya
ticaret filosundaki payı % 5,7,
Türkiye` de son yıllarda gelişme
gösterse de bu pay ancak % 1
dolayındadır.

Konteyner ile yapılan liner taşı-
macılığın önemi hedefinde açıkça
belirtilmiştir; ``Taşınan malların süratli
ve hasarsız bir şekilde son noktaya
ulaşması temel amaçtır.``. Burada
taşımanın fiyatı da önemlidir.
Dolayısıyla en iyi taşıma; en ucuz, en
güvenli ve en hızlı yapılandır. Bu da
ancak konteyner ile yapılan liner taşı-

macılıkta ortaya çıkmaktadır. Çünkü
bir kap içinde taşınan mallar hem
daha ekonomik ve güvenli taşınacak,
hem de istenildiğinde satıcının
kapısından alınıp alıcının kapısına
kadar teslim edilebilecektir. Ayrıca
konteyner taşımacılığı sayesinde
genel anlamda taşımacılık (Karayolu-
Denizyolu-Havayolu-Demiryolu)
kombine yapılabilir hale gelmiştir.
Konteyner taşımacılığının gelişmesi,
lojistik sektörünün de yön
değiştirmesine ve gelişmesine
olanak sağlamıştır. Bu nedenledir ki,
konteyner gemilerine yapılan
yatırımın payı artmıştır.

China Shipping, bu gelişmede
öncülerden biri konumundadır. Filo-
sundaki konteyner gemilerinin yaş
ortalaması sadece 4.02’ dir ve mod-
ern teknoloji ile donatılmıştır. Ayrıca
konteyner taşımacılığının gelişimine
katkıda bulunabilmek için, müşteri
odaklı bir pazarlama stratejisi takip
etmekte, her geçen gün dünya üz-
erindeki ağını geliştirmekte ve müş-
teri memnuniyetini maksimize etmek
için gerektiğinde gruba bağlı ``China
Shipping Logistics`` şirketinin
olanaklarını kullanmaktadır. 

-- SSiizzccee lliimmaannllaarrıımmıızzıınn öözzeelllleeşşmmeessiinniinn
ttaaşşıımmaaccııllııkk sseekkttöörrüünnddee ggeettiirrddiiğğii
aavvaannttaajj vvee ddeezzaavvaannttaajjllaarrıı nneelleerrddiirr??

Dünya üzerinde gelişen siyasal olay-
lar, değişen ekonomik şartlar ve
teknolojik ilerlemeler deniz taşı-



macılığında da değişime neden
olmuş ve dökme yük taşımacılığın-
dan konteyner taşımacılığına yönelin-
miştir. Taşıma sistemi de, kombine
taşımacılığa dönmüş ve böylece li-
manlar bölgede ekonomiyi doğrudan
etkileyen önemli tesisler haline
gelmişlerdir.

Dünya limanlarındaki konteyner
hareketleri sürekli artmakta ve 2012
yılında konteyner sayısının 490 mi-
lyon civarında olacağı tahmin
edilmektedir. (JICA) Dolayısıyla bu
kadar konteynerin en kısa sürede,
etkin ve verimli bir biçimde hareketini
sağlayacak alt ve üst yapıya sahip ve
iyi hizmet veren limanlara ihtiyaç
vardır.

Bunun yanı sıra, dünya konteyner
trafiğinin ¼’ lik miktarı için ülkemizin
de içinde bulunduğu Akdeniz Kori-
dor’ u kullanılmakta olup, Asya
Ülkeleri ile Avrupa Ülkeleri arasındaki
uzak mesafe taşımacılığı yapan hat-
lar bu güzergâhı kullanarak Akdeniz
içerisinde çeşitli ülke limanlarına di-
rekt uğraklar yapmaktadırlar.
Türkiyemiz ise bu servislerden aktar-
malı (Mısır, Malta, İsrail, İtalya vs)
olarak yararlanmaktadır. Mevcut Türk
limanları bu servislerde bulunan
büyük konteyner gemilerine hizmet
verebilecek alt ve üst yapıya sahip ol-
madıkları için yükler adı geçen ak-
tarma limanlarında daha küçük
(feeder) gemiler ile Türkiye` ye

gelmektedir. Bunun sebebi ise
Türkiye limanları konteyner taşı-
macılığında yaşanan gelişmeleri
izleyememiş, aktarma limanına sahip
bir ülke konumuna gelememiş ve
Akdenizli olma avantajını değerlendi-
rememiş olmasıdır.

Mevcut yönetimler ile limanların
yatırım gereksinimleri karşılanama-
makta, verimli ve çağdaş olamayan
işletmecilik nedeniyle limanlar ticari
esaslara göre çalıştırılamamakta ve
bölgesel rekabeti giderek azalmak-
tadır.

Limanlarımızın ticaretin ihtiyaçlarına
cevap verebilecek, ulusal ve bölgesel
ekonomiye katkı sağlayacak,
teknolojik gelişmelere uygun olarak
kendini geliştirecek ve bölge limanları
ile rekabet edebilecek çağdaş bir
isletme yapısına kavuşması için en
etkin yöntem özelleştirmedir. 

Kamu idaresinde bulunan limanlar
teknolojik gelişmeyi takip ede-
memekte, bürokratik işlemlerin fa-
zlalığından müşteri taleplerine
yeterince ve zamanında cevap ver-
mede etkili olamamaktalar. Limanlar
mali konularda kısıtlı bütçeye sahip
olduklarından alt ve üst yapıya ilişkin
yatırım gereksinimlerini karşılayama-
maktadır.

Bugün, İstanbul Haydarpaşa Limanı
ile İstanbul Ambarlı Bölgesinde 1995

yılında ilk konteyner gemisini elleçle-
meye başlayan özel terminali
karşılaştırdığımızda, fiziksel olarak ne
fark olduğunu açıkça görebilmek-
teyiz. Limanların özelleştirilmesi ve
özel konteyner terminal işletmecil-
iğine izin verilmesi, üç tarafı denizler
ile kaplı ülkemizin bölgesel rekabetini
artırmış ve aktarma yükleri açısında
da tercih edilebilir konuma gelmiştir.
Bu nedenledir ki, 1990’ lı yıllarda
daha küçük boyutlarda gelen gemi-
lerin günlerce rıhtım beklemesine
rağmen, artık büyük (5500 – 6500
TEU) kapasiteli gemilerin bile uğrak
yaptığı, bekleme yapmadan hemen
yanaşabildiği ve kabul edilebilir bir
yükleme-boşaltma süresi ile ayrıldığı
konuma gelinmiştir.

Limanların özelleştirilmesinin ve özel
konteyner terminali işletmeciliğinin
teşvik edilmesinin dezavantajları el-
bette ki olacaktır; fakat bu elde
edilen avantajlar yanında oldukça
küçük ölçüde kalmaktadır. Özelleşen
limanlar teknolojik anlamda modern-
leşecek, kapasite anlamında ger-
ileyecek, müşteri ihtiyaçlarına kısa
sürede ve kalıcı olarak cevap vere-
cek ve sonucunda da, serbest
ekonomide tercih edilebilir konuma
gelecektir. Bu stratejik konuma sahip
ülkemizin lojistik üs olmasına da
oldukça büyük katkı sağlayacaktır.
Limanlar çoklu (kombine) taşımacılık
zincirinin çok önemli ve tamamlayıcı
halkasıdır.

denizyolu taşımacılığı
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Uluslararası Taşımacılık ve Lo-
jistik Hizmet Üretenleri
Derneği (UTİKAD), kurulduğu

ilk günden itibaren İstanbul Üniver-
sitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksek
Okulu’ nun yanında olmuştur. Okulun
gerçekleştirdiği tüm etkinlik ve
faaliyetleri yakından takip etmekteyiz.
Lojistik Kulübü’ nün organize ettiği
Zirve Programları, çıkarmış olduğu
Logistical Dergisi ve diğer tüm çalış-
maları sektörün gelişimi için son
derece olumlu bulmaktayız. Okulun
yetiştirmiş olduğu öğrencilerin sek-
törde hızla yer edinmeleri ve yük-
selmeleri memnuniyet verici
gelişmelerdir. Okul, zengin içerikli
öğretim müfredatı ve öğretim üyesi
kalitesi ile lojistik sektörünün gurur
kaynağı olmuştur. Derneğimiz
yaşanan bu süreçte çıkarmış olduğu
mesleki yayınlar ve düzenlediği sem-
inerler ile desteğini sürdürmektedir.
Ayrıca ihtiyaç duyulan mesleki der-
slerde deneyimli yöneticilerimizi oku-
lumuza yönlendiriyoruz.

Sektörün önde gelen bir sivil toplum
örgütü olarak tek gayemiz, sektörün
ileriye gitmesi için çaba sarf etmek-
tedir. Derneğimiz bu açıdan eğitime
ayrı bir hassasiyet vermektedir. Lojis-
tik eserlerin üretilmesi ve sektöre

kazandırılması konusunda eğitim
dünyası ile sürekli iş birliği halindeyiz.
Kar amacı gütmeden yayınladığımız
eserler konusunda bize destek olan
eser sahiplerine ve sponsor olarak
katkı sağlayan şirketlerimize bir kez
daha teşekkür etmek isterim. Eğitim
dünyası ve sektör ihtiyacına yönelik
renkli olarak bastığı yayınlarımızı
öğrencilere indirimli olarak sunmak-
tayız. Eserlerimizi tüm üniversite
kütüphanelerine, ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile diğer sivil toplum örgüt-
lerine sosyal sorumluluk gereği
ulaştırmaktayız. 

EEsseerrlleerriimmiizz
““LLoojjiissttiikk YYöönneettiimmii”” vvee ““UUlluussllaarraarraassıı
TTaaşşıımmaaccııllııkk YYöönneettiimmii”” başlıklı eserler-
imizin genişletilmiş 3. Baskısı çıkmış,
sektörün ve eğitim dünyasının ilgisine
sunulmuştur. Uluslararası taşımacılık
ve lojistik sektörü, dinamik bir sektör
olup sektörel gelişimlerin tam za-
manlı takip edilmesi gerekmektedir.
Mesleki alanda yaşanan hızlı
değişim, kitaplarımızın revizyonu
konusunu da beraberinde getirmiştir.
Kitapların üçüncü baskısında;
mevzuat, belgeler, teknoloji ve altyapı
yatırımlarındaki değişiklikler ile ulus-
lararası havalimanları (yolcu ve kargo
taşımacılığı) ve deniz yolu limanlarına

(genel kargo ve konteyner) ilişkin
yayınlanmış en son istatistiklere yer
verilmiştir. 

Doç. Dr. Murat Erdal hocamız
tarafından güncellenen bu baskıda
daha fazla örnek olay çalışmasına
yer verilerek, teorik bilgilerin iş
yaşamından aktarılan deneyimlerle
zenginleşmesi için çaba harcanmıştır.  

““LLoojjiissttiikk İİşşlleettmmeelleerriinnddee YYöönneettiimm -- OOrr--
ggaanniizzaassyyoonn vvee FFiilloo YYöönneettiimmii”” başlıklı
yayınımızda Türkiye’ de daha önce
hiç çalışılmamış olan bir alana ışık
tuttuğumuza inanıyoruz. Lojistik
hizmet üreten işletmelerin yapısı ve
çalışma biçimleri endüstriyel firmalar-
dan son derece farklıdır. Operasyon,
araç - takip, filo, depo, ithalat, ihra-
cat, pazarlama ve muhasebe arasın-
daki ilişkiler ilk defa bu kitapta
kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.
Lojistik işletmelerinde performans
yönetimi konusu ise teorik ve pratik
düzeyde ele alınmıştır. Sektörün
önde gelen firmaları performans
yönetimi konusunda bilgi ve deney-
imlerini bizlerle paylaşmışlardır.

““KKüürreesseell LLoojjiissttiikk”” kitabımızda
dünyadaki önde gelen limanlar ince-
lenmiştir. Limanların, küresel - bölge-
sel ve yerel boyutlardaki rolleri analiz
edilerek ülke ekonomisine katkıları
irdelenmiştir. Bu kapsamda Kuzey
Avrupa; Roterdam, Antwerp, Ham-
burg Akdeniz’ den Malsilya, Algeci-
ras, GiaiTauro Ortadoğu’ dan Dubai
UzakDoğu’dan Singapur, Hong
Kong, Shanghai ve Amerkia’ dan
Los Angeles, Long Beach ele alın-
mıştır. Öğrenci arkadaşların lojistik
operasyon yetkinliği kazandırması
açısından kitap 50 tane sektörel vaka
ile bütünleştirilerilmiştir.

““LLoojjiissttiikk vvee DDıışş TTiiccaarreett SSöözzllüüğğüü”
başlıklı eserimiz tüm lojistik yönetici-
lerin başucu referans kaynağı olma
niteliğindedir. Sektörde masanızın
yanında muhakkak durması gerekli
olan bu yayınımızda kara yolu, demirMüjdat MANDAL

utikad

UTİKAD VE MESLEKİ YAYINLARIMIZ
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yolu, deniz yolu, hava yolu ve kom-
bine taşımacılık operasyonlarını il-
gilendiren 13.000’ in üzerinde
sözcüğe yer verilmiştir. Ayrıca ulus-
lararası mevzuatta ve belgelerde yer
alan kısaltmalar açıklanmıştır. 

YYeennii eesseerriimmiizz:: Demiryolu Taşımacılığı
Mesleki kitaplarımızın ülkemizde taşı-
macılık ve lojistik konularında bir
farkındalık yarattığına inanıyoruz.
Eğitim yayınlarımıza ara vermeden

devam ediyoruz. 2009 yılında
Demiryolu Taşımacılığı konusunda bir
eseri sektörümüze kazandırma
gayretindeyiz. Yönetim Kurulu
Başkanımız Sn. Kosta Sandalcı, op-
erasyon konusunda uzman yö-
neticimiz Sn. Aydın Güvenler ve
Murat Erdal hocamızın birlikte ürete-
ceği eserin demiryolu alanında
önemli bir eksikliği gidereceğini
düşünüyoruz.

GGeelleecceekk SSiizzlleerriinn
Lojistik sektörünün dinamik bir sek-
tör olduğunun bilincinde olan yö-
netici adaylarımızın güncel sektörel
gelişmeleri takip etmeleri açısından
Derneğimizle ilişkilerini
kuvvetlendirmelerini ve gelecekte
Dernek içinde aktif görev almaya
davet ediyorum. Tüm ulaştırma ve lo-
jistik okulunda okuyan öğrenci
arkadaşlarımıza Dernek olarak
başarılar temenni ediyoruz.

2009 Logistical

utikad



Türkçesi radyo frekans tanım-
lama sistemi olan RFID
günümüzde bir çok sektörde

kullanılmaktadır. Ancak en çok kul-
lanılan sektör ise perakende sektörü
olarak göze çarpmaktadır. RFID sis-
temini oluşturan bazı etmenler bulun-
maktadır. Bunlar;

• RFID  yazılımları
• Barkod
• Anten 
• Reader
• Yazıcı
• Okuyucu 
• El terminali
• Çip

Bu etmenler RFID sisteminin kuru-
lumu için temel oluşturup bazılarında
değişiklik yapılabilmektedir. En basit
haliyle RFID sistemi  bir etiket ve bir
okuyucudan oluşmaktadır. Bu kul-
lanılan etiketler sadece bilgiyi hafıza-
sına almanın yanı sıra, o bilgiyi
saklamak ve gönderme işlemlerini de
gerçekleştirmektedir.  Bu bakımdan
tedarik zinciri yönetimine büyük
oranda katkı sağlayıp bilgi akış
sürecini hızlandırmaktadır. RFID’ de
kullanılan etiketleri üç sınıfta göre-
bilmekteyiz. Bunlar : yarı pasif , pasif
ve aktif olarak sınıflandırılmaktadır. Bu
etiketlerin sınıflamaları frekans aralık-
ları bakımından önemlilik arz etmek-
tedir. Bu frekans aralıklarının yanı sıra
bilginin geri dönüş hızı bakımından
da etkilidir. 

Frekans aralıkları bakımından incele-
mek gerekirse; düşük frekans , yük-
sek frekans , ultra yüksek frekans ve
süper yüksek frekans olarak açıklan-
abilmektedir. Frekans aralıkları aşağı-
daki tabloda gösterilmektedir.  

Düşük frekans 125-134 kHz
Yüksek frekans 13.56     MHz

Ultra yüksek frekans 860-960 MHz
Süper yüksek frekans  5.8  GHz
RFID kullanımına ilişkin düzenlemeler
yapılmıştır. Bu düzenlemeler hem
uluslararası alanda kabul görmüş
hem de ülkelerin  kendi çıkarmış
olduğu düzenlemelerden oluşmak-
tadır. “Her ülke kendi radyo spektu-
rumunun kullanımını
düzenlemektedir. Avrupa’ daki spek-
trum kullanımını düzenleyen  Avrupa
Posta  ve Telekomünikasyon  Birliği
(European Conference of Postal  and
Telecomunications Administrations –
CEPT) . UHF RFID için Eylül 2004‘ te
oy birliği ile yeni bir Avrupa Standard-
ına karar vermiştir. Bu standart (ETSI
EN 302 208  ) ETSI’ den sağlan-
abilinir. Bu standart RFID’ nin 865-
868 MHz frekans bandında LBT
protokolü ile 2 Watt’ a varan güç se-
viyeleri ile kullanılmasını ön görmek-
tedir. Bu standart pek çok Avrupa
ülkesinde kabul edilmiş ve yerel
düzenlemelere yer verilmiştir. 

Türkiye' de ise, 06.03.2004 tarihli ve
25394 sayılı Resmi Gazetede yayın-
lanan "Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Ci-
hazlarının (KET) Kurma ve Kullanma
Esasları Hakkındaki Yönetmelik"
uyarınca, RFID sistemleri 865.6 -
867.6 MHz frekans bandında maksi-
mum 500mW (0.5W) güç seviyesi ile
uygulanabilmesi onaylanmıştır. Daha
sonra 16 Mart 2007 tarihli Resmi
Gazete' de yayınlanan yeni KET
yönetmeliği ile 865.6-867.6 MHz.
bandı arasında kullanım gücü 2 Watt
olarak yenilenmiş ve Avrupa stan-
dartlarına çekilmiştir.”

RFID günümüzde sadece bir bilişim
sisteminden ibaret değildir. RFID bir
süreç yönetimidir. Bunu şu şekilde
açıklamak gerekirse;  bir ürünün
hammadde aşamasındayken o
ürünün yarı mamul olması ve yarı
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mamulden nihai ürün haline geliş
sürecinin kontrolünü sağlayan bir
yapıyı oluşturmaktadır. Bu kapsamda
yan ürün takibi , üretim takibi ve üre-
tim hattının otomasyon sistemini
oluşturan  bir sistemdir. 

Günümüzde bazı firmaların kullandığı
sistem, RFID sisteminin temeli olan
RF cihazları ( RF el terminali ) ve bir
ara yazılımla sağlamaktadır. Bunu
bazı firmalar RFID sistemine geçiş
amaçlı kullanırken, bazı firmalar da
sistemin kendisini oluşturmaktadır.
Bunun da yapımı RFID sisteminde
kullanılan çip teknolojisinin yerine
barkod olarak kullanılmasını içermek-
tedir. Burada RFID den farkı ise;
RFID’ de belli bir hızda işler yürümek-
teyken bu sistemde zaman zaman
kişilerin takibini de gerektirmektedir. 

RFID sisteminin normal sistemlerden
avantajını beş temel maddeyle açık-
lamak gerekirse ;

- Firmalar  elemandan tasarruf
sağlayacak ve bu sayede kişilerin
kontrollerine  gereksinim olmayacak-
tır.
- Depoda sayımlarda hata olasılığı
sıfıra inecektir .
- Kontrol haricinde dışarıya malzeme
çıkışı söz konusu olmayacaktır.
- Mevcut işleyişin daha hızlı ve verimli
çalışması sağlanacaktır. 
- Barkod için kullanılan kağıtlardan
tasarruf sağlanacaktır, barkod
yazıcısı ve bu işlem için çalıştırılan
personelden tasarruf sağlanacaktır.

Bu faktörler göz önüne alındığında
firmaların sistemlerinin işleyişinin
hızının artışı için RFID sistemi gerek-
mektedir. 

NEDEN LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE
RFID SİSTEMİNİ TERCİH EDİLME-
LİDİR ?

Gerek lojistik  hizmetini direkt olarak
veren firmalar gerekse lojistik depart-
manlarına sahip firmaların, RFID  sis-
teminin kullanma sebeplerine
bakacak olursak. Hizmet sektörün-
deki firmalar için, ürettiği ürünün
anında tüketilmesinden dolayı üretile-
cek ürünün takibini sağlamak zor

olabilmektedir. Hizmet sektöründen
örnek olarak perakende sektörünü
verebiliriz. Takibi zor olabilecek ürün-
leri göz önüne alacak olursak, RFID
sistemi bu bakımdan firmalara büyük
kolaylık sağlayacaktır. 

Aynı zamanda RFID’ nin tedarik zin-
ciri yönetimine ve genel sürecinin
akışının verimliliği arttıracağından,
sistemi kullanan firmalara büyük
avantaj sağlayacağı gözlem-
lenebilmektedir. Bir başka etmense
burada kullanılacak otomasyon sis-
temi hususudur. Firmalar mevcut iş-
leyişlerini sağlamak için bir
otomasyon sistemine bağlı olarak
çalışmaktadır. Ancak zaman ve reka-
bet koşullarında bilgi akışının hızı
oldukça önemli olduğundan sistem
değişiklikleri yaşanmaktadır.

Ancak bu RFID sistemi sayesinde
minimum miktara inmektedir. Bu du-
rumda işletmeye maliyet yönünden
çok büyük avantaj sağlamaktadır.
RFID sisteminde sadece bir seferlik
yatırım maliyeti yapılmakta ve bun-
dan sonra sadece TAG alımı yapıl-
maktadır. Ancak diğer sistemlerde
sürekli “update” uygulaması yapıl-
maktadır. Sadece bu faktörler bile
göz önüne alındığında lojistik sektörü
için büyük önem arz ettiğini göre-
bilmekteyiz. 

33772009 Logistical
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DDüünnyyaaddaa bbuu kkoonnsseeppttee ssaahhiipp tteekk
ffiirrmmaa oollaarraakk TTCCHHIIBBOO’’ nnuunn
sseerrüüvveenniinnddeenn bbaahhsseeddeerr mmiissiinniizz??

TCHIBO1 9 4 9
y ı l ı n d a

Hamburg şehrinde Max Herz
tarafından kurulmuş bir aile şirke-
tidir. TCHIBO Maxingvest ag’ nin
tamamına sahip olduğu bir yan ku-
ruluştur. Aynı zamanda Beiersdorf
AG’ de Maxinqvest grubundadır.
TCHIBO’ nun 1300 adet mağazası
bulunmakta ve yılda 120.000 nok-
taya gönderi yapmaktadır. Buradan
da anlayacağınız gibi dünyanın en
kompleks lojistiklerinden birine
sahip. Sürekli bir tedarik ve satın
alma süreci vardır.  İşe önce kahve
ile başlayan TCHIBO, daha sonra
ise perakendeye dönmüştür. Sis-
temine bakacak olursak dünyada
eşi benzeri olmayan bir sistem diye-
bilirim. Haftada bir ya da iki haftada
bir yeni bir tema işleniyor. Her bir
tema yaklaşık 40-50 çeşitten
oluşuyor. Yaklaşık 4 ila 8 hafta
arasında mağazada kalan ünler,

teması bittikten sonra da tekrar
Türkiye’deki depoya geri dönüyor.

TTüürrkkiiyyee bbuu kkoonnsseeppttee oolldduukkççaa yyaa--
bbaannccııyyddıı;; kkaahhvvee ssaattııyyoorrssuunnuuzz aayynnıı
zzaammaannddaa 
nnoonn--ffoooodd ttaarrzzıınnıızz vvaarr.. PPeekkii TTüürrkkiiyyee
ppaazzaarrıınnaa ggiirrmmeeyyee nnaassııll kkaarraarr vveerriillddii??

Türkiye çok büyük bir pazar ve
Avrupa yavaş yavaş bunun farkına
varmaya başladı. 80’ li yıllardan
önce pazar çok çeşitli değildi. İn-
sanlar da daha çeşit aramaya
başladıkça 84’ ten sonra büyük fir-
malar devreye girmeye başladı.
TCHIBO da 2005 yılından itibaren
Türkiye pazarına girmeye karar
verdi.  Atılan adım oldukça önemli
olduğundan, bu sırada çok büyük
bir pazar araştırması yapılarak
hareket edildi.

AAssllıınnddaa iillkk ddiikkkkaattiimmiizzii ççeekkeenn kkoonnuu,,
ppoossttaayyllaa kkaahhvvee uullaaşşttıırrmmaassıı oolldduu..
DDeemmeekk kkii oo zzaammaann ddaa lloojjiissttiiğğii ççookk
yyooğğuunn bbiirr şşeekkiillddee kkuullllaannmmıışşssıınnıızz.. BBuu
kkoonnuuddaann bbaahhsseeddeerr mmiissiinniizz??

Bugün nasıl internet hizmeti varsa o
zaman da postayla hizmet veriliy-
ordu. Müşteri telefonla ya da mek-
tupla direkt sipariş veriyor ve
sonrasında bir koli kahve postayla,
daha doğrusu Deutsche Post ile di-
rekt evinize geliyor. Bir dükkanla
başlandıktan sonra 50 senede 1200
dükkana çıkılmış. 

ÜÜrrüünnlleerriinn ggeeççttiiğğii ssüürreeççlleerrddeenn
bbaahhsseeddeerr mmiissiinniizz?? 

Bizim çok hassas bir planlamamız
var. Bir sene içerisinde hangi
dönemde hangi ürünü satacağımızı
planlıyor ve biliyoruz. Hatta 2008
itibariyle biz 2014 yılının da planlarını
yapıyoruz. Bir Alman şirketi olduğu-
muzdan dolayı çok planlıyız. O ne-
denle hangi ürün, hangi gün ve ne
zaman gelecek hepsini bu planlama

BİR AYDA İKİ DÜNYA 

Mert TÜZÜNER

Funda KARABACAK, Derya ERDİM

tedarik zinciri yönetimi 
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dahilinde Almanya’ dan konteyner
ile getiriyoruz. Burada gümrük-
lemesini yapıp, depomuza alıyoruz.
Depodan da mağazalara dağıtıy-
oruz. Siparişten 3 ay sonra tema
işlenmeye başlıyor. 12 hafta
boyunca aradaki bütün bu süreçleri
detaylı bir şekilde planlıyoruz. Bu
planlamayı da MS Project ile yapıy-
oruz. 

KKaahhvvee üürrüünnlleerrii iillee ddiiğğeerr üürrüünnlleerr
ttaaşşıınnıırrkkeenn yyaa ddaa ddeeppoollaannıırrkkeenn ffaarrkkllıı
uuyygguullaammaallaarr vvaarr mmıı??

Kahveyi % 100 kamyonla getiriy-
oruz. Çünkü kahvelerin son kul-
lanma tarihi kısadır baktığınız
zaman. Parsiyel şekilde oldukça
hızlı bir şekilde ve ufak miktarlarda
getirmeyi tercih ediyoruz. Genelde
çekirdek kahvelerin üzerinde diğer
markalarda uzun süreli son kul-
lanma tarihleri görebilirsiniz; fakat o
çok da naturel değildir. Çünkü içine
koruyucu maddeler koyarlar. Bizim
kahvemizin özelliği %100 kahve ol-
ması, hiçbir koruyucu madde içer-
memesi. Yani kavruluyor ve direkt
olarak geliyor. Tabii biz de onların
son kullanma tarihlerini sürekli takip
ediyoruz. 

DDeeppoonnuuzzuunn ççaallıışşmmaa ssiisstteemmii nnaassııll??

Depo yapımız biraz farklıdır. Avrupa’
da tamamen robotlar çalışmaktadır.

Basit bir ürün çıkışı bile kamyona
yüklenmesi için; kamyon kapıya
yanaşır, yanaştığı gibi yeşil ışık
yanar, yeşil ışık yandığı gibi kapı
açılır arkasından bir anda konveyor
çalışmaya başlar. Ona çalışılacak
olan paletler kapının ağzına iner.
Sadece o noktada insan kullanılır, o
da ürünü alıp kamyona taşıyan bir
tane forklifttir. Onun gerisinde çok
büyük depolar vardır mesela bir
tanesi 180.000 palet kapasiteli, 16
kat rafı olan yaklaşık 35- 40 metre
yükseklikte tavanı olan, içinde
sadece robotların çalıştığı, insan ve
ışığın olmadığı depolar. Bir palet
geliyor, bir palet çıkıyor şeklinde
yani tamamen otomatize olmuş bir
sistem bulunmaktadır. Bundan
dolayı da Avrupa ve lojistik IT‘si
ödülü var. 

DDeeppoollaarrıınnıızz ssiizzee mmii aaiitt yyookkssaa BBaall--
nnaakk’’ ıınn ddeeppoollaarrıınnıı mmıı kkuullllaannııyyoorr--
ssuunnuuzz??

Balnak’ ın depolarını kullanıyoruz.
Şu anda Balnak’ ın satın aldığı İLG (
İzmir Lojistik Grubu) firmasının de-
posunu kullanıyoruz. TCHIBO’ nun
ayrıca bir lojistik şirketi de var. Biz
burada kendimizi 4.parti olarak
konumlandırıyoruz. İşin ana kısmı
bizde. Bir bilgisayar düşünün, biz
işlemciyiz sadece. Yani bu noktada
yaptığımız planlama, programlama
ve IT.  Tüm mağazalarda ve depoda

entegre olan bu sistemde kendi
programımız kullanılıyor. Bu nedenle
de kendimizi işlemciye benzetiyo-
rum. Biz “CPU” (Merkezi İşlem Bir-
imi) gibiyiz. “Hard Diski” Balnak’ tan
“memory” yi başka bir yerden satın
alıyoruz; ama sonuçta bunların hep-
sini outsource ederek biz yönetiy-
oruz  

BBaallnnaakk’’ ıı sseeççmmee sseebbeebbiinniizz vvee ssiizzee
kkaattttıığğıı ddeeğğeerrlleerr nneelleerrddiirr??

Balnak’ ın en önemli özelliği kurum-
sal bir firma olması. Biz tamamıyla
kurumsal yapıya sahip bir firmayız.
Yani diğer firmalardan bir farkımız
var. Özünde yaptığımız iş aynı,
aslında ticaret. Mal alıp mal satıy-
oruz; fakat kurumsal bir yapımız var.
Balnak da kurumsal bir yapıya sahip
olduğundan dolayı en büyük tercih
sebebimizdir. 

BBaallnnaakk hhaarriicciinnddee ççaallıışşttıığğıınnıızz ffiirr--
mmaallaarrddaa nneelleerree ddiikkkkaatt eeddiiyyoorrssuunnuuzz??

Balnak haricinde çalıştığımız fir-
malar da var. Aynı şekilde onlarda
da kurumsallığa dikkat ediyoruz.
Özünde kurumsallık derken de ku-
rumsallık tiyatrosu değil bu aslında.
Baktığınız zaman bir çok şirkette
böyle bir kurumsallık tiyatrosu
döner. Kurumsallık dediğiniz belli bir
algoritma içerisinde belli kurallarla iş
yapılmasıdır. Bir de en önemlisi iş

tedarik zinciri yönetimi 
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yaptığımız insanlarla konuştuğumuz
zaman anlaşmayı istiyoruz. Yani bir
şey söylediğimiz zaman bizi anlasın-
lar istiyoruz. Tabii biz de onları an-
layalım. Tedarikçi dense de biz
partner demeyi tercih ediyoruz.
Yaptığımız bir ticarette sattığımız bir
ürün içerisinden belli bir miktarı o fir-
maların kasasına gidiyor. Yani bu da
bakıldığında iş ortaklık anlamına
geliyor. 
Daha önce çalıştığımız firmalar ile
ufak tefek problemler yaşadık el-
bette ki. Kurumsal gibi gözüken;
fakat kurumsallıktan uzak olan fir-
maların bize çok zararı oldu. 

TTeeddaarriikk zziinncciirrii ssüürreecciinniizz,, kkııssaaccaassıı
““BBiirr AAyyddaa İİkkii DDüünnyyaa YYaaşşaattmmaa”” kkoonn--
sseeppttiinniizzddeenn bbaahhsseeddeebbiilliirr mmiissiinniizz??

Bir ayda iki dünya maalesef güm-
rüklerimizden dolayı oldu. Biz ilk
başta haftalık yapamayacağımızı
öngördük ve doğru da öngör-
müşüz. Sonuç olarak ithalat işlemi
şu anda rayına oturdu; ama ilk
başladığımız zamanlarda haftalık
ürün getirecek durumumuz yoktu.
Çünkü kırkambar mal getiriyoruz.
Yılda 2500 çeşit mal. Her birinin
gümrük tarife numarası, her birinin
ayrı gereklilikleri var, ayrı sertifika,
ayrı bir evrak ve tüm bu çalışmalar
oldukça çok zordu. Onun için bu

düzende 2 haftalık temalarla
başladık ama baktık ki müşteriler
haftalık temaları da tercih ediyor.
Haftalık temalar da sunmaya
başladık. Haftalık tema sunma
sayımız her sene artıyor. Geçen yıl
ki temaların %35’ i bir haftalık
temalardı bu sene daha da artıyor.
Hedefimiz haftalık temalara dön-
mek.

22 hhaaffttaaddaa bbiirr ddeeğğiişşeenn tteemmaayyllaa oorraann--
ttııllıı oollaarraakk rraakkiipplleerriinniizz ddee ddeeğğiişşiiyyoorr..
BBuu kkaaddaarr kkııssaa ssüürree iiççeerriissiinnddee rraakkiipp--
lleerriinniizzddeenn ffaarrkk yyaarraattmmaayyıı nnaassııll
bbaaşşaarrııyyoorrssuunnuuzz?? NNaassııll rreekkaabbeett
aavvaannttaajjıı ssaağğllııyyoorrssuunnuuzz??

Rakiplerimizin ürün gamı belli. Yani
her sene ürünü belli oranda
geliştirebilir. Ama biz her hafta yeni
bir ürün satıyoruz. Müşteri gelecek
olan ürünü biliyor. En büyük avantajı
da biz bu ürünleri kısa bir dönem
içerisinde satmak zorundayız bunun
için de fiyatlarımızın makul olması
gerekiyor. Bunu sağlamak için de
minimum maliyetli lojistiğinizin ol-
ması ve büyük satın alma yapmanız
lazım. Burada bir mağaza senede
100 tane tencere alıyor, biz satın
alım yaptığımızda 13000 tane satın
alıyoruz. Tabi bu esnada da ölçek
ekonomisi devreye giriyor.

BBiirr hhaaffttaa mmuuttffaakk tteemmaassıı iişşlleenniirrkkeenn
ddiiğğeerr hhaaffttaa ççooccuukk tteemmaassıı iişşlleenniiyyoorr..
ÇÇooccuukk tteemmaassıı iişşlleenniirrkkeenn mmuuttffaakk
tteemmaallıı üürrüünnlleerr ggeerrii ggöönnddeerriilliiyyoorr mmuu??
YYaa ddaa tteekkrraarr oo tteemmaa kkuullllaannııllmmaakk
üüzzeerree ddeeppoollaarraa mmıı ggöönnddeerriilliiyyoorr?? BBuu--
rraaddaa üürrüünn iiaaddee lloojjiissttiiğğiinniinn öönneemmii
nneeddiirr??

Yeni, hep yeni ürünler geliyor. Geri
dönen ürünler olmuyor mu tabii ki
oluyor; fakat bunlar minimum mik-
tarlarda. Bu ürünleri de daha sonra
outlet mağazamızda değerlendiriy-
oruz. 
Bazı ürünler var ki daha tema açılış
gününde bitiyor. Tema açılış gün-
lerinde sabah 8:00 civarında
mağazanın önünde müşteriler el-
lerinde kataloglarıyla sıra oluyor ve
mağaza 10:00’ da açıldığında planlı
bir şekilde ne harcayacağını
öngören müşteri alışverişini yapıyor.
10:05’ te de müşteriler kasanın
önünde sıralar oluşturmaya başlıy-
orlar, yani sirkülasyon oldukça fazla. 

SSüürrddüürrüülleebbiilliirrlliiğğee yyöönneelliikk lloojjiissttiikk pprroo--
jjeenniizz hhaakkkkıınnddaa bbiillggii aallaabbiilliirr mmiiyyiizz??

Tchibo Lojistik’ in Almanya’ da
uyguladığı bir projedir. ( “Green Lo-
gistics” ) . Biz de bunu en yakın za-
manda uygulamaya başlayacağız.

tedarik zinciri yönetimi 
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GGiirriişş

Tehlikeli malların yeryüzündeki
trafiği gün geçtikçe artmak-
tadır. Kaza halinde can, mal ve

çevre için tehlikeli olan bu mad-
delerin taşınma yöntemlerinin kontrol
altına alınması için, yönetmelik, pro-
tokol, anlaşma v.s. adı altında, ilgili
kuralları getiren yaptırımlar zaman
içinde gelişerek bugünkü şeklini
almıştır. 
Gelişen teknolojiye bağlı olarak,
sayısı ve tehlike türü artacak olan
maddeler, kuralların sürekli değişme-
sine neden olacaktır.

Zaman içinde, ihtiyaç baş göster-
dikçe gelişen kuralları aşağıdaki şek-
ilde sıralayabiliriz.  

11-- KKaarraa TTaaşşıımmaaccııllıığğıı ::

Avrupa’ da kara taşımacılığını yön-
lendiren iki tane uluslararası yönet-
melik vardır.
Karayoluyla taşımacılığı ADR (Euro-
pean Agreement Concerning the In-
ternational Carriage of Dangerous
Goods by Road) (Almanya’da
GGVS), Demiryoluyla Taşımacılığı
RID (Regulations Concerning the In-
ternational Carriage of Dangerous
Goods by Rail) (Almanya’da GGVE)
düzenlemektedir.

RID Avrupa’ nın en eski uluslararası
yönetmeliğidir. 1893 yılında hazır-
lanan bu yönetmelik yıllar boyunca
değişikliklere uğrayarak bugünkü
halini almıştır. Yönetmelik, Orta Doğu’
dan Kuzey Afrika’ ya kadar tüm
ülkeler tarafından kabul görmektedir.

ADR 1957 yılında Avrupa ülkeleri
tarafından kabul edilmiş ve 1964
yılından beri uygulanmakta olan bir
yönetmeliktir. Yönetmelik hazır-

lanırken büyük ölçüde RID’ den fay-
dalanıldığından, yönetmeliğin Annex
A’ sı  RID ile birbirine çok benzemek-
tedir. 
ADR bir Avrupa antlaşmasıdır
Avrupa Birliği bu kuralı 94/55/EC
sayılı direktifle kendi mevzuatı içine
almıştır. Ayrıca RID’ i de 96/49/EC
sayılı direktifle AB mevzuatı içine
almıştır.

22-- SSuuyyoolluu ttaaşşıımmaaccııllıığğıı ::

1912’ deki Titanik faciasından sonra,
1929’ da kabul edilen SOLAS (Inter-
national Safety of Life at Sea Con-
vention), denizyoluyla taşımacılıkta ilk
defa tehlikeli maddelere yönelik bir
bölüm içermekteydi.
1932 yılında İngiltere’ de “Blue Book”
olarak da bilinen “The Carriage of
Dangerous Goods in Ships” adı al-
tında bir dizi kurallar yayınlandı. Bu
kurallar, dünyanın her yerine giden
İngiliz gemilerine ve İngiliz liman-
larında bulunan tüm gemilere uygu-
lanmaya başlandı. Intergovernmental
Maritime Consultative Organization

(IMCO) - halen “International Mar-
itime Organization” (IMO) adı altında
faaliyet göstermekte - 1958 yılında
Birleşmiş Milletler Kuruluşu’nun özel
bir bölümü olarak kuruldu ve 1965
yılında International Maritime Dan-
gerous Goods Code (IMDG) ‘u
yayınladı. Denizyolu taşımacılığı bu
Code’ lara göre yönlendirilmektedir
(Almanya’da GGVSee).
Su kanallarıyla (Rhen nehri) yapılan
taşımacılığı ise ADN/ADNR  (Euro-
pean Provisions Concerning the In-
ternational Carriage of Dangerous
Goods by Inland Waterway) yön-
lendirmektedir (Almanya’da GGVBin-
Sch).

33-- HHaavvaayyoolluu ttaaşşıımmaaccııllıığğıı::

IATA (International Air Transport As-
sociation) 1950 yılında, havayoluyla
taşımacılıkta bazı kısıtlamaları getiren
kurallar geliştirmeye başladı ve bun-
ları 1956 yılında yayınladı. Ancak bu
kuralların birçok ülkede uygulamaya
konmaması sonucu, devletler
bazında bir organizasyon gerektiği

TEHLİKELİ MALLARIN ULUSLARARASI 
YOLLARDA TAŞINMA KURALLARI

Mustafa  BAĞAN

tehlikeli madde taşımacılığı
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ortaya çıktı ve konu ICAO (Interna-
tional Civil Aviation Organization)
tarafından ele alındı. ICAO 1983
yılında “Technical Instruction for the
Safety Transport of Dangerous
Goods by Air” adı altında bir kurallar
dizisi yayınladı ve bu kurallar
dünyadaki birçok ülke tarafından
kabul gördü.

BBiirrlleeşşmmiişş MMiilllleettlleerr DDaaiimmii KKoommiitteessii

Kara, demiryolu, denizyolu ve havay-
oluyla taşımacılıkta kullanılan yönet-
melikler, birbirlerinden bağımsız

olduğu için aralarında fazla benzerlik
yoktu ve taşımacılığın bir çok sistemi
(kara,deniz,..v.s) bir araya getirdiği
durumlarda çelişkiler yaşanmaya
başlandı. 

Bu olasılığı daha önceden gören Bir-
leşmiş Milletler’ in  ECOSOC (United
Nations Economic and Social Coun-
cil) gurubu daha 1954 yılında bir
komite kurulup soruna çözüm bulun-
masını ortaya atmıştı. Günümüzde
COE (Committee of Expert on The
Transport of Dangerous Goods)
olarak anılan bu komite bir dizi öner-

ileri içeren “The Recommendations
on the Safe Transport of Dangerous
Goods” isimli kurallar yayınladı. Bu
öneriler kitapçığı “Orange Book”
olarak da bilinmektedir. Gelişmelere
bağlı olarak sürekli yeniden değer-
lendirilen kitabın halen 15. versiyonu
kullanılmaktadır.

Bu tavsiyeler, taşıma yoluna bağlı
olarak değişen riskler çerçevesinde
kısmen veya tamamen uygulamaya
alınmaktadır. Yukarıda sözü edilen
yönetmelikler aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir: 

SSoonnuuçç ::

Makalenin “Giriş” bölümünde de be-
lirtildiği gibi tehlikeli maddelerin taşın-
masını düzenleyen sistemler, dinamik
bir yapıya sahip olup yeni bulgular
çerçevesinde sürekli değişmektedir.
Lojistik alanında faaliyet gösteren kişi

veya kuruluşlar bu sistemleri devamlı
takip ederek gelişmelerden haberdar
olmak zorundadır. Örneğin “safety
adviser – güvenlik danışmanı”
önümüzdeki dönemde kuruluşların
faaliyetlerinde hem sorumlu hem de
faaliyetleri yönlendirecek konumda
bir mevkiye sahip olacaktır. Ülkem-

izde ADR’ nin 1 Ocak 2010 tarihin-
den itibaren yürürlüğe gireceği
düşünüldüğünde aslında çok da
fazla bir zaman kalmadığını ve hızla
bu sisteme uyum sağlamak için
gerekli çalışmaları yapmak zorunda
olduğumuzu görürüz.

*137 ülke IMO2 ya bağlo olmasına rağmen 50 ülke IMDG Code’u
uyguladığını bildirmiştir(1995 itibariyle).

tehlikeli madde taşımacılığı
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-- SSoonn ggüünnlleerrddee ddüünnyyaaddaa yyaaşşaannaann
uuççaakk kkaazzaallaarrıı hhaavvaaccııllııkkttaa kkaalliitteenniinn
öönneemmiinnii kkööttüü bbiirr şşeekkiillddee ddee oollssaa
ggöösstteerrmmiişş oolldduu.. İİnnssaann hhaayyaattıı aaççııssıınn--
ddaann oorrttaayyaa ççııkkaann oolluummssuuzzlluukkllaarrıı bbiirr
kkeennaarraa kkooyyaarrssaakk ssöözz kkoonnuussuu fifirrmmaallaarr
ddaa bbuu dduurruummddaann ççookk cciiddddii bbiirr şşeekk--
iillddee eettkkiilleennddii.. SSiizzccee bbuu oolluummssuuzz
dduurruumm ddiiğğeerr hhaavvaayyoolluu şşiirrkkeettlleerriinnii
nnaassııll eettkkiilleeddii??

Son zamanlarda artan uçak
kazaları, etkilerini hissetmeye
başladığımız global kriz ve

petrol fiyatlarındaki yükseliş, havay-
olu şirketleri için zor bir dönemin
başladığını gösteriyor. Global kriz,
arzın talepten daha hızlı düşmesiyle
dengelenebilir. Bu da birleşmelerle
mümkün olacaktır. Yıl sonu ve gele-
cek yılın ilk yarısında satın almalar ve
birleşmeler olacak gibi görünüyor. 

Uçuş güvenliği konusuna gelince,
bizim filomuz yaş ortalaması genç
uçaklardan oluşuyor. Düzenli Pega-
sus Havayolları Uçuş ve Yer Em-
niyetinin sağlanmasında aşağıdaki
ilkeleri uygulamaya büyük özen gös-
terir:

• Uçuş ve Yer Emniyetiyle ilgili
ulusal ve uluslararası kural ve stan-
dartların Pegasus Havayolları' nda
uygulanmasını sağlar.
• Uçuş ve Yer Emniyeti
hakkında personelini sürekli eğitir.
• Bütün kademelerdeki
çalışanlara hiç bir zorlama olmadan
ve istedikleri zaman rahatça rapor-
lama yapabilecekleri ortamı sağlar.
• Uçuş ve Yer Emniyetiyle ilgili
raporlamaların yapılmasında bir sınır-
lama yoktur. Şirketin herhangi bir
kademesinde yer alan bir kişi, şir-
ketin en üst kademesine kadar

doğrudan raporlama yapabilir.
• Çalışanlar tarafından yapılan
raporlamalar gizlilik esasında değer-
lendirilir.
• Yapılan faaliyetlerle ilgili geri
bildirim bilgisinin sağlanmasını, şirket
kültürünün bir parçası olarak görür
ve bunun oluşması için gerekli ortamı
hazırlar.
• Çalışanların Uçuş ve Yer
Emniyeti konuları hakkında Kalite
Güvence Departmanı ile bilgi pay-
laşımını teşvik eder.
• Yazılı ve sözlü iletişim
araçlarını kullanarak personelin Uçuş
ve Yer Emniyeti konusunda bilincinin
arttırılmasını sağlar.
• Faaliyetlerini sürdürürken,
insandan kaynaklanabilecek hata
nedenlerini göz önüne alır ve bu tür
hataların oluşmaması için gerekli ön-
lemleri alır.
• Sektördeki kuruluşların
faaliyetlerinde, şirketin uçuş ve yer
emniyetini etkileyebilecek tehdit oluş-
turursa, bunlar hakkında çalışanlarını

uyarır.

-- PPEEGGAASSUUSS oollaarraakk mmiissyyoonnuunnuuzz
““ggüüvveennllii vvee eemmnniiyyeettllii uuççuuşş ggeerrççeekk--
lleeşşttiirrmmeekk””.. BBuu kkeennddiinniizzee oollaann
ggüüvveenniinniizzii ggöösstteerriiyyoorr.. BBuu mmiissyyoonnuu
ggeerrççeekklleeşşttiirreebbiillmmeekk iiççiinn kkaalliittee yyöönnee--
ttiimmiinniizziinn ddee ççookk iiyyii oollmmaassıı ggeerreekkiiyyoorr..
BBiizzee kkaalliittee ppoolliittiikkaallaarrıınnıızzddaann
bbaahhsseeddeerr mmiissiinniizz??

Zorunlu havacılık kurallarını ve ISO
9001 : 2000 standart şartlarını tam
olarak uygulamak, güvenli ve em-
niyetli uçuş gerçekleştirmek üzere
tüm önlemleri almak, operasyonel
verimliliğimizi sürekli artırarak misafir-
lerimizin ekonomik ve zamanında uç-
masını sağlamak, bu faaliyetleri
gerçekleştirirken misafirlerimizin
memnuniyetini sağlamak, ekip çalış-
ması ile PEGASUS' u daha da ileriye
taşımaktır.

-- SSiizziinnllee kkııssaa zzaammaannddaa ddaa oollssaa
ççaallıışşmmaa ffıırrssaattıı bbuullaann aarrkkaaddaaşşllaarrıımmıızz,,

PEGASUS İçin Eğitim = 
Müşteri İçin Kalite

Nazlı ER, Tugay ÖGRÜ

Ergin ESİ Yesim KARACEBE

eğitim & kalite
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ççaallıışşaann eeğğiittiimmiinnee vveerrddiiğğiinniizz öönneemmii
ççookk yyaakkıınnddaann ggöörrddüülleerr.. BBiizzee bbiirraazz
eeğğiittiimm ssttrraatteejjiilleerriinniizzddeenn bbaahhsseeddeerr
mmiissiinniizz?? 

PEGASUS yönetimi, çalışanlarını aile
bireyi olarak görür ve Pegasus ailesi
olarak tanımlar. Tüm Pegasus
ailesinin bireyleri kurumsal inovasyon
sistemine dahildir. PEGASUS, ku-
rumsal inovasyon sistemini çıkış nok-
tası ‘beraber’ başarmaktır. Müşteri
odaklılık, şeffaflık, insiyatif ve takım
ruhu bu sistemin olmazsa olmaz
parçalarındandır.

Başarıyı yakalamak ve sürdürülebilir
kılmak için eğitim programlarımızı
oluştururken hem çalışanlarımızın
ihtiyaçlarını göz önüne alıyor hem de
taleplerini değerlendiriyoruz.

-- EEğğiittiimm kkoonnuullaarrıınnddaa nneelleerree öönncceelliikk
vveerriiyyoorrssuunnuuzz?? ÖÖnnee ççııkkaann eeğğiittiimm
kkoonnuullaarrıınnıızz nneelleerrddiirr??

Pilot Eğitimi
Pegasus Havayolları, 1994 yılından
beri kendi filosundaki uçakları uçuran
pilotların gerek temel, gerekse
tazeleme eğitimlerini kendi
bünyesinde kurduğu ve Türk Sivil
Havacılığı Genel Müdürlüğü' nce
yetkilendirilmiş eğitim bölümünde
görev yapan kendi uçuş öğretmenleri
tarafından vermektedir.

Ayrıca 17 yıllık birikimiyle, hem Boe-
ing 737 – 300 / 800 uçaklarını uçu-
ran şirketlere, hem de bu uçakların
sertifikalarını almak isteyen Türk ve
JAR lisanslı pilotlara bireysel olarak
eğitimler vermektedir. Bunlara ilave
olarak öğretmen pilot kiralanması ve

performans hesaplamaları konusun-
daki talepler değerlendirilmektedir. 

Şirketimiz pilot eğitimini bitirmiş (JAA
veya Türk lisanslı); CPL / IR ve
Frozen ATPL eğitimini bitirmiş,
geçerli medikal belgesi olan pilotların
başvurularını kabul etmektedir.
Başvuran pilotların, CPL eğitimlerini,
yurtiçi ya da yurtdışı uçuş okulların-
dan birinde tamamlamış olmaları
gerekmektedir.

Teknik Eğitim
Pegasus Teknik; Avrupa Birliği' nin
insan faktörleri konusundaki STAM-
INA projesini 4 yıldır sürdürmekte
olan Trinity Koleji Psikoloji Kürsüsü'
nün, düzenlemiş olduğu “Uçak
Bakımında İnsan Faktörleri” eğitimini
Türkiye' de vermeye yetkili kuruluştur. 

JAR-145 ve SHGM kuralları gereği
hava yollarında çalışan tüm teknik
personelin “Uçak Bakımında İnsan
Faktörleri” eğitimini alması gerek-
mektedir. 

Eğitim genel olarak uygulamaya
yönelik insan hatalarının ortaya çıkış

nedenlerini ve bu nedenlerin ortadan
kaldırılması için gereken yaklaşımları
içermektedir. 

Eğitim, tamamen interaktif olup sek-
tördeki insan hatalarının örneklerle
sunulması ve geri beslemeler yoluyla
tartışılması, dolayısıyla Türk Havacılık
sektöründeki temel sorunların belir-
lenmesini sağlamaktadır. Bu
eğitimde insan faktörleri temelde 4
ana bölümde incelenmiş olup bu
bölümler; görev, bireysel, ekip ve or-
ganizasyon modülleridir. Tüm bu
modüller çeşitli vaka çalışmaları, film-
ler, oyunlar ve tartışma ortamları ile
desteklenmektedir. 

Ayrıca Teknik Eğitim olarak, CFM56-
3 ve CFM56-7 motorlarında Engine
Run-up, Incoming Inspection & ATA
300 Packaging, Digital Technics,
EASA Part-145 ve Fuel Tank Safety
eğitimlerini de vermekteyiz.

Kabin Ekibi Eğitimi
Uçak Bakımında İnsan Faktörleri
Eğitimi, talep olması halinde sek-
tördeki diğer şirketlere de verilmek-
tedir.
Pegasus Havayolları, kuruluş tarihi
olan 1990 yılından itibaren Kabin
Memuru Eğitimlerini uluslararası Sivil
Havacılık Kuralları ile tam uyumlu
şekilde, TC. Ulaştırma Bakanlığı /
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü' nce
onaylı programlar çerçevesinde Pe-
gasus Eğitim Akademisi bünyesinde
gerçekleştirmektedir.

Pegasus Havayolları, kuruluş tarihi
olan 1990 yılından itibaren Kabin
Memuru Eğitimlerini uluslararası Sivil
Havacılık Kuralları ile tam uyumlu

eğitim & kalite
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şekilde, T.C. Ulaştırma Bakanlığı /
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü' nce
onaylı programlar çerçevesinde Pe-
gasus Eğitim Akademisi bünyesinde
gerçekleştirmektedir.

Eğitim sonrası ölçme ve değer-
lendirme kriterlerine de ayrıca önem
verilmekte ve tüm eğitim faaliyetleri
sonucunda, gerekli gelişimler, Eğitim
Değerlendirme Formları kanalıyla
edinilen geri bildirimler dikkate alı-
narak sağlanmaktadır.

Pegasus Eğitmenleri; Eğitimcinin
Eğitimi sertifikasına sahiptirler. Ayrıca
CRM, Tehlikeli Maddeler, İlk Yardım,
Uçuş Güvenliği gibi havacılığın temel
mesleki branşlarında sertifikaları bu-
lunmaktadır. 
Pegasus Eğitim Akademisiyle koor-
dine edilmesi kaydıyla, diğer havay-
olları kabin ekiplerine de JAA uyumlu
ve SHGM onaylı B-737/400-800
eğitimleri verilebilmektedir. Eğitimler-
imiz kurumsal olup, şahsi başvurular
değerlendirilmemektedir. 

-- ÇÇaallıışşaannllaarrıınnıızzaa nnee ttüürr eettkkiinnlliikklleerr
ddüüzzeennlliiyyoorrssuunnuuzz?? BBuu eettkkiinnlliikklleerriinn iişş
kkaalliitteessiinnii vvee vveerriimmlliilliiğğii aarrttttıırrmmaakk aaddıınnaa
nnee şşeekkiillddee kkaattkkııssıı oolldduuğğuunnuu
ddüüşşüünnüüyyoorrssuunnuuzz??

Birbirimizi tanıyalım, rotasyon pro-
gramı ile çalışanlarımızın farklı de-
partmanları da tanımalarını
sağlıyoruz. Diğer yandan bu program
ile iş süreçlerine de hakim oluyorlar.

Her ay Flying Cafe satışlarında en
başarılı olan kabin ekibi üyeleri ile Pe-
gasus üst düzey yöneticilerinin de

katıldığı bir yemek organize ediyoruz.

Kazanç paylaşım sistemi uyguluy-
oruz. Pegasus ailesi bireylerine
dağıtılacak prim miktarı şirketimizin
gerçekleşen vergi öncesi karının %
10’undan oluşan prim havuzundan
karşılanıyor. Vergi öncesi kar bağım-
sız bir dış denetim firması tarafından
“Uluslararası Finansal raporlama
standartlarına” uygun denetlenmiş
vergi öncesi Euro kardır. Bu sistem,
şirketimizde minimum 1 hizmet yılı
çalışan tüm Pegasus ailesi bireylerini
kapsıyor.

Bu ve benzeri etkinliklerimiz ile
çalışanlarımızı motive ediyor ve on-
larla birebir iletişim kurarak aile şirketi
hedefimizi gerçekleştirmiş oluyoruz.

-- PPEEGGAASSUUSS’’ uunn sseeççiillmmee kkrriitteerrlleerrii
aarraassıınnddaa ““KKaalliittee vvee mmüüşştteerrii mmeemm--
nnuunniiyyeettiinnii öönn ppllaannddaa ttuuttaarraakk,, uuyygguunn
vvee uullaaşşııllaabbiilliirr fifiyyaatt ppoolliittiikkaassıı iizzlleerr”” ggööss--
tteerriilliiyyoorr.. HHeemm kkaalliitteellii hheemm ddee uuccuuzz ooll--
mmaayyıı bbaaşşaarrddıığğıınnıızzıı ssööyyllüüyyoorrssuunnuuzz..
PPeekkii,, PPEEGGAASSUUSS ““kkaalliitteellii bbiirr üürrüünn
//hhiizzmmeett uuccuuzz oolluurr mmuu??”” öönn yyaarrggııssıınnıı
ssiizzccee kkıırrddıı mmıı?? KKıırrddııyyssaa bbuunnuu nnaassııll
bbaaşşaarrddıı??

PEGASUS’ un Kasım' 05 tarihinden
itibaren gerçekleştirdiği uçuşlarda
zamanında kalkma oranı %91' dir.
18 yıldır uçan Türkiye' nin en tecrü-
beli ve köklü özel havayoludur.
Deneyimli kadrosu ve teknik ekibiyle
uçuş emniyetini ve güvenliğini üst
düzeye çıkarır.
Bilet Hattı, e-bilet uygulaması ve
acenteleri ile herkesin ulaşabileceği
bir havayoludur.

Kalite ve müşteri memnuniyetini göz
önünde tutarak uygun ulaşılabilir fiyat
politikası izler.
Yolcu beklentileri, öncelikleri ve
güvenliği doğrultusunda kendini
sürekli geliştirir.
Sektöründeki yenilikleri takip eder.
Gelişen teknolojiye ayak uydurur.
Yaygın uçuş ağı ile İstanbul Sabiha
Gökçen' den iç hat ve dış hat seferi
uygulayan Türkiye' nin tek özel
havayoludur.
Sektörde tek tip filoya sahiptir.
İstanbul' da havaalanlarındaki pahalı
otoparklardan ve yoğun trafikten siz-
leri korur, sadece bilet fiyatlarını değil
tüm seyahat giderlerinizi düşürmeye
çalışır.
Zamanında kalkış performansında
Türkiye' de 1 numara olmayı amaçlar
ve her ay internet sitesinde za-
manında kalkış performansını sizlerle
paylaşır.
Dünya' nın en büyük Tur Operatör-
lerinden My Travel ve Thomas Cook,
PEGASUS ile çalışmayı tercih eder.
PEGASUS IATA üyesidir.
Uçmayı kolaylaştıran bir havayolu şir-
ketidir.

Kısaca, PEGASUS uçmayı ucuz hale
getirirken, en yüksek kalite standart-
larında çalışmayı prensip edinmiştir.

-- BBaağğıımmssıızz bbiirr şşiirrkkeetttteenn ddeenneettiimm
hhiizzmmeettii aallııyyoorr mmuussuunnuuzz??

Alman TÜV Rheinland belgelendirme
firması kanalıyla sahip olduğu ISO
9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
belgesi sürekliliği için periyodik olarak
denetlenir.

eğitim & kalite
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Canlıların varlığını sürdüre-
bilmesi için yaşamak ve
gelişmek doğrultusunda

çevresindeki olumsuzluklarla baş
edebilmesi gerektiği gibi kurum ve
kuruluşlar da dış çevrelerindeki
değişim ve dönüşüme ayak uydur-

mak zorundadır. İnsanların geçmişte
bu bahsi geçen kurala bağlı olarak bir
araya geldiklerini, birlikteliğin
kuvvetinden yararlanmayı gündeme
getirdiğini görmekteyiz. Kurum ve ku-
ruluşlar da benzer amaçlarla bir araya
gelmekte ve kendilerini uzun

dönemde varlıklarını sürdürme,
toplumun ihtiyaçlarını karşılama
yönünde geliştirmektedirler. Bu
gelişime yönelik faaliyetlerin sağ-
duyuyla yol göstericiliğe yani bir
amaca dayandırılması gerekir. Bu
amaca ulaşılmasında izlenecek yol ve
yaklaşımlar, izlenecek politikalara
bağlıdır. Amaçlara ulaşmayı ise yöne-
timin planlama ve uygulama adımları
takip eder. 

Konumuza odaklanacak olursak;
ülkelerin yönetiminden sorumlu yö-
neticilerin başarıları, yönetim
konusunda gösterecekleri beceri ve
yetenekleri ile toplumun yaşam
kalitesini yukarıya çıkaracak adımlar
atmayı sağlayacak politikaları ne
derece doğru seçtiklerine bağlı ola-
caktır. Bu noktada özelleştirmenin de
gündeme gelecek politikalar içinde
yer alabileceğini, ulusal ve uluslar
arası politikalar içinde özelleştirme
uygulamalarına da yer verildiğini
görmekteyiz.

Ülkemiz özelleştirme politikalarıyla ele
alınan ekonomik politikaların, ekono-
minin dışa açılması, rekabete dayalı
bir piyasa ekonomisinin oluşturul-
ması, devletin ekonomiye asgari
düzeyde müdahalesi ve ekonominin
rasyonelleşmesine yönelik olduğu
tespit edilmektedir. Cumhuriyetimizin
ilk yıllarında gündeme getirilen ülke
kalkınmasında ihtiyaç duyulan

gelişme düzeyini sağlayacak faaliyet-
lerin sadece devlet yatırımlarıyla değil
devlet tarafından kurulan özel teşeb-
büslerce de sağlanması politik olarak
benimsenmiştir. Ancak, 1930’lu yıl-
larda uluslar arası piyasalarda
yaşanan ekonomik kriz bu yaklaşımın
gerçekleştirilmesine imkan ver-
memiştir. Takiben, 1950’li yıllarda
KİT’lerin özelleştirilmesine yönelik
çalışmalar yapıldığı buna karşılık
1960’lı yıllara kadar uygulamaya
geçilemediği ve sonuç alınamadığı
görülmektedir. Devletin yükünü azalt-
mak üzere ele alınan özelleştirme
programları Beşinci ve Altıncı Beş Yıl-
lık Kalkınma Planları’nda yer almıştır.
Bu kapsamda USAŞ, ÇİTOSAN,
PETKİM ve TELETAŞ örnekleri ver-
ilebilir. 

Konuya havacılık sektörü özelinde
baktığımızda ise karşımıza yukarıda
anlattıklarımıza paralel bir tablo çık-
maktadır. Yalnızca ülkemizde değil
tüm dünyada da 1980’li yılların orta-
larına kadar pek çok uluslar arası
havayolu işletmesi tamamen ya da
çoğunluk hisse olarak devletlerin
elindeydi. Yatırım yapacak sermaye
eksikliği bu durumun temel ne-
deniydi. Ayrıca, her ülkenin “ en az bir
havayoluna sahip olma” politikası ve
kamuya hizmet yaklaşımı da bu
konuda önemli bir etkendi.

Gelişen toplumsal beklentiler ve müş-

teri odaklı olma zorunluluğu, şirket-
lerin içinde bulundukları finansal du-
rumdan dolayı kaynak yaratma
zorunluluğu, ve uluslar arası yasal
düzenlemelerdeki serbestleşme
adımları havayolu taşımacılığında
özelleştirme uygulamalarına ivme
kazandırmıştır. Başta nakit akışı
olmak üzere önemli ölçüde finansal
zorluklar içinde olan devlete ait
havayolları yüksek düzeyde politize
olmuşlar ve gereğinden fazla istih-
dama sahip duruma gelmişlerdir.
Bürokratik ve aşırı merkezcil yapıya
sahip bu kuruluşlar, sendikaların etk-
isini yüksek düzeyde hissetmekte
gün geçtikçe ticari ve stratejik bakış
açısından uzaklaşmaktadırlar. Bütün
bu faktörlerin sonucu olarak hızlanan
özelleştirme faaliyetleri, havayolu
işletmelerinin özelleştirmeye hazırlık
amacıyla finansal yeniden yapılanma,
filo rasyonalizasyonu ve maliyet
düşürücü uygulamaları gündeme ge-
tirmeleriyle sonuçlanarak günümüze
kadar gelmiştir.

Ülkemizde özelleştirme yöntemleri
olarak; KİT’lerin hisse senetlerinin
satışı, özelleştirilmesi planlanan kamu
ve iktisadi girişimlerinin özelleştirmeye
hazırlamak üzere finansal kirala-
malarının yapılması, kamu iktisadi ku-
ruluşlarına ait müessese, bağlı
ortaklık ve işletmelerin mülkiyet hak-
ları saklı kalmak kaydıyla yönetim
devri yapılarak belirli bir bedelle

ÖZELLEŞTİRME VE 
HAVACILIK SEKTÖRÜ

.Dr.Tarık BİRGÖREN

özelleştirme



işletilmesinin sağlanması, mal ve
hizmetlerin ihale yoluyla özel sektöre
yaptırılması, elektrik, su gibi üretim-
lerin imtiyazlı biz sözleşme ile özel
sektöre devredilmesi, kamu ve özel
sektörün ortak girişimlerle yatırım-
larda bulunmaları karşımıza çıkmak-
tadır.  Ayrıca devletin ekonomideki
bütün sektörler üzerindeki kısıtla-
maları kaldırarak hukuki düzen-
lemeleri gözden geçirmesi ve
serbestleşmeye yönelik politikaları da
bu konuda önemli yer tutmaktadır.
Özelleştirme uygulamalarıyla kaynak
kullanımı ve dağılımında verimliliğin
arıttırılmasında serbest piyasa
ekonomisine işlerlik kazandırılması
beklentisi de yer almaktadır. Diğer
yandan, sermaye piyasasının geliştir-
ilmesi, rekabetin arttırılması ve kontrol
altında tutulması ile devlete gelir
sağlanmasının da özelleştirme uygu-
lamalarının hedefleri arasında yer
aldığı görülmektedir.

Ülkemiz havayolu taşımacılığı sek-
töründe özelleştirme yaklaşımları

yanında özel havayolu taşıma işlet-
melerinin de ön plana çıkarılmasına
yönelik çalışmaların da gündeme
geldiğini görmekteyiz. Avrupa Bir-
liği’nde de devlete ait havayollarının
kendi finansal dengelerini sağlamaları
gerektiği görüşü hakim olmaktadır.
Bu amaçla son yıllarda devlete ait
havayollarına AB fonlarından
sağlanan kaynaklar büyük ölçüde
kısıtlanmıştır. Bundan sonra da bir
yandan özel havayollarının daha etkin
ve verimli olmalarına yönelmeli, diğer
yandan devlete ait havayollarının
özelleştirme süreci hızlandırılmalıdır.

Havacılık sektörünün bir diğer
bileşeni olan terminaller de
özelleştirme politikasına ilişkin örnek-
ler içermektedir. Bir yandan terminal
yapılarının inşaatı diğer yandan termi-
nal işletmeciliği alanlarında yap-işlet-
devret modelinin uygulanması
kapasite artışının yanı sıra terminal
hizmetlerinin kalitesinde de olumlu
sonuçlar doğurmuştur. Havayolu şir-
ketleri ve yolcuların sunulan

hizmetlerden duyduğu memnuniyet
seviyesi yükselmiştir. Bu tür uygula-
maların ülkemizin değişik şehirlerini
de kapsayacak şekilde gelişmesi
sektörel gelişime katkıları olacaktır.

Küresel platformda yaşanmakta olan
değişme ve gelişmelerin, mevcut
yüksek teknolojilerin yarattığı imkan-
ların sonucunda tüm sektörlerle il-
işkide bulunan bir sektör olan
taşımacılık sektörü ve bu sektörün bir
parçası olan havayolu taşımacılığında
serbestleşme hareketleriyle destek-
lenmiş özelleştirme uygulamaları
özellikle ülkemizin içinde bulunduğu
gelişim süreci göz önüne alındığında
büyük önem taşımaktadır. Sektörün
dünyada ve ülkemizdeki seyri yakın-
dan incelenmeli, işletmeden işletm-
eye farklı özelleştirme modellerinin
uygulanabileceği göz ardı edilmeden
ülkemize, sektörümüze ve sek-
törümüzü oluşturan işletmelere daha
rekabetçi yapıla kazandıracak uygu-
lamalar vakit kaybetmeksizin devreye
sokulmalıdır.

özelleştirme
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-- AAğğıırr nnaakklliiyyeeddee uuzzmmaannllaaşşmmıışş vvee bbuu
kkoonnuullaarrddaa yyaattıırrıımmllaarr yyaappaann bbiirr fifirrmmaa
oollaarraakk,,bbuu kkoonnuuddaa bbiillggii ssaahhiibbii ooll--
mmaammıızz iiççiinn bbiizzlleerree aağğıırr nnaakklliiyyeeddeenn ,,
TTüürrkkiiyyee vvee AAvvrruuppaa’’ ddaakkii dduurruummuunnddaann
bbaahhsseeddeerr mmiissiinniizz ??

Proje ve ağır nakliye dediğimiz
zaman aslında İngilizce tabiri ile
ABNORMAL yani normalin

dışında olan her tip yük, proje ve ağır
nakliye taşımaları içine girmektedir.
Ölçü dışı olan yani standartta 13.60
x 2.48 x 3.00 = 20 ton dışındaki her
farklı ölçüdeki yüklemeler proje ve
ağır nakliye taşımaları içine girmekte-
dir. Bunlar iş makineleri, tekstil
makineleri, ambalaj makineleri, RES,
HES gibi projelerin yatırım ekipman-
ları akılınıza gelebilecek ölçü dışı olan
her tip yatırım malzemesi bu tip taşı-
maya girmektedir. Tabii ki proje ve
ağır nakliye sadece karayolu taşı-
masını içermiyor. Aslında adı üz-
erinde; Proje ! Öyle zamanlar oluyor
ki karayolundan çok yüksek izin
maliyetli bir malzemeyi veya o ülke
karayolundan izin alamadığınız za-
manlarda ( genel olarak tarihi bölgel-
erden bu izinleri almak oldukça uzun
süreli ve çok maliyetli olabiliyor )

kombine taşımacılığı devreye sok-
mak durumunda kalıyorsunuz. Yani
belli bir limana kadar karayolu sonra
denizyolu , oradan nehir yolu son-
rasında tekrar karayolu ile malzem-
enizi teslim edebiliyorsunuz. Tabii ki
bütün bunlar çok iyi acente  ağı,
ciddi bir ekip çalışması ve disiplini
gerektiriyor.

Biz ULUSTRANS olarak, proje ve
ağır nakliye’ ye  özmal araçlarımız ile
RES ( Rüzgar Enerji Santral ) taşı-
maları işi ile başladık. Bu projelerden
önce özellikle senelik sözleşmeli
olduğumuz firmaların, mesela bir
tekstil müşterimizin fabrikasına yap-
tığı tekstil makinesi yatırımı için maki-
nesinin taşımasını, boya kazanlarını,
iş makinesi ithalatı yapan bir fir-
mamızın satışını gerçekleştirdiği
büyük bir iş makinesinin taşımasını
forwarder olarak yaptık. Ancak
Türkiye’ deki potansiyelin her geçen
gün arttığını özellikle enerji sek-
törünün büyük yatırımlarını görerek
biz de artık nakliyede sadece uz-
manlaşmış olduğumuz normal taşı-
maların dışına çıkma kararını vererek
ilk adımı attık. Bu çıkışımızı TIRSAN
ile gerçekleştirdik. Özellikle RES taşı-

maları için özel low loader araçlar
yaptırdık. Bu araçlar 35 metreye
kadar uzayan tamamı özel yapım
araçlar oldu ki, bu araçlarımızın
Avrupa standartlarında taşıma yapa-
bilmesi için hemen hemen tüm
Avrupa ülke karayolları izinlerini aldık.
Bu izinler ile Avrupa’ nın çeşitli
ülkelerinde her tipteki malzemeyi
uzunluk, genişlik, yükseklik ve ağrılık
gözetmeksizin taşıma imkanımız var.
Tabii ki yapılan bu yatırımlarımız çok
ciddi rakamları oluşturdu. Amacımız
özellikle taşımalarında uzmanlaşmış
olduğumuz RES projeleri değil çok
daha farklı projelere de imza atmak.
Ancak maalesef bizim gibi bu
yatırımları yapan Türk firmaları için
Avrupa’ da bu işi yapmak çok kolay
olmuyor. Her ne kadar yatırımları ya-
pabilmek için imkanlarınız olsa da
Avrupa’ da bu işi yapmak veya Avru-
palı ağır nakliye işi yapan firmalarla
boy ölçüşmek biz Türk firmalarını
zorluyor. Sadece zorlayan onlar da
değil, ülkemizde de bu işi yapmaya
çalışan firmalar bizim iş alma imkan-
larımızı oldukça zorluyorlar. Şöyle ki,
Avrupalı ağır taşıma firması Avrupa
karayollarında, özel izinleri alması biz
Türk nakliyecileri gibi uzun sürede ol-

AĞIR NAKLİYEDE PROFESYONELLİK VE
EKİP ANLAYIŞI

Kerem AYDEN

ağır nakliye
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muyor. Bizim ödediğimiz izin ücret-
lerinin belki 1/3 veya 2/3’ sini ödüy-
orlar. İthalatçı veya ihracatçı firmalara
teklifinizi sunduğunuzda ilk kıyasları
maalesef sizin sunduğunuz hizmet
kalitesi değil, navlun oluyor. Çünkü
yurtdışındaki gönderici/alıcı fir-
malarda Avrupalı nakliyeciden navlun
araştırması yapıyor. Siz her ne kadar
firmanızı, çalışma prensiplerinizi,
verdiğiniz teklif maliyetlerinin neden
yüksek olduğunu anlatmaya
çalışsanız da özellikle bu kriz or-
tamında her bir liranın kıymetli olduğu
şu dönemde deneme taşımalarını
Avrupalılar yönünde yapıyorlar. İkinci
bir olumsuz etken ise, yine biz kendi
içimizde yaşıyoruz aslında. Yani Türk
nakliyecilerle. Avrupa bize nasıl ağır
şartlar koşuyorsa biz de onlara bir
çeşit ambargo veya iş vermeme du-
rumuna gelsek ve ortadaki pastadan
hepimiz bölüşsek bu sorunları yaşa-
mayız. Bunu kısaca şöyle açıklayabil-
iriz. Bu olumsuzluğu özellikle Trieste
aktarmalı işlerde çok yaşıyoruz.
Türkiye’ de gerçek anlamı ile proje ve
ağır nakliye taşımacılığını yapan çok
az sayıda firma var. Bunların büyük
bir çoğunluğu BDT ve Türki
Cumhuriyetler’ e yapan firmalardır ki
oldukça köklü ve alanlarında uzman
isimledir. Bunun yanı sıra Avrupa’ ya
bu tip taşımaları yapan firmalar bu
hatlara göre çok daha azdır. Belli
imkanlarla yani bahsettiğim Trieste
aktarmalı iş yapan firmalar ise
oldukça fazladır. Ancak bu firmalar
işin bir kısmını yani Avrupa ayağını
yabancı nakliyeci ile Trieste’ ye kadar,
Trieste’ den de ya kendi sal kasa
aracına yada BDT, Türki

Cumhuriyetler’ e çalışan firma
araçlarını kiralayarak aktarma yap-
tırıyorlar. Haliyle navlunlar bizim kendi
araç maliyetlerimizden daha düşük
maliyetlere çıkıyor ama işin özüne
baktığınızda büyük yatırımlar yapan
Türk nakliyecisi kaybediyor ve
aslında ülkemizde kalması gereken
para Avrupa’ ya akıyor.Sonra da Türk
nakliyecisi kaybediyor. Kısacası
aslında hepimiz bir çatı altında
toplanıyoruz diyoruz ama o çatının
altından çıktığımızda kimse birbirini
tanımıyor ve işi almak adına ülkemiz-
den dışarı para aktarıyoruz ve Türk
nakliyecisi iş kaybediyor, yatırımlarını
kısmak zorunda kalıyor, aracını
satıyor, firmasını satıyor… 

BBiirr aağğıırr nnaakklliiyyee yyüükküünnüünn aallıınnmmaassıınn--
ddaann uullaaşşttıırrııllmmaassıınnaa kkaaddaarr ggeeççeenn

ssüürreeçç iillee iillggiillii bbiillggii vveerreebbiilliirr mmiissiinniizz ??

Konuşmanın başında da belirttiğim
gibi standart olmayan ölçümüzün
dışına taşınan her yük bizim için ağır
nakliyeye giriyor. İlk etapta her
zaman olduğu gibi üretici/satıcı firma
ile irtibata geçip malzemenin
gerçekte ne zaman hazır olacağını
öğreniyoruz. Çünkü her zaman ver-
ilen tarihle yükleme tarihi arasında
sapmalar oluyor. Bu tip malzemeler
genellikle vinç ile yüklendiğinden vinç
organizasyonunun ne zaman
yapıldığı çok önemli. Aracınızın yük-
leme saatine geç gelmesi demek
vincin beklemesi olabiliyor ki böyle
durumlarda müşterinizle gerginlik
yaşamamanız için bu organizasyonu
çok iyi ayarlamanız gerekir. Yükleme
günü escortlu gidecek bir taşıma söz
konusu ise escortunuzun saatinde
orada olması ve aracınızı hareket et-
tirmesi gerekir. Bu noktada işiniz yeni
başlamış oluyor. Her ülkede hemen
hemen farklı escortlar kullandığınız
için birbirlerine teslim noktaları ve za-
manları çok önemli. Çünkü bu tip
taşımaları yapan araçlar belli ve özel
saatlerde yol alabilirler. Bir saatlik
gecikme bile aracınızın bir gün kay-
betmesi demek olur. Bazı ülkeler
gündüz yürüme izni verirken bazı
ülkeler gece yürüme izni verir ki
düşünün bir noktadaki gecikme size
bir güne sebep olabilir. Bunun üzer-
ine bir de varış noktasında hafta so-

Ayten FENER

ağır nakliye



nuna denk gelirseniz minimum üç
gün kaybınız olur. Kısacası belirttiğim
gibi proje ve ağır nakliye ciddi pro-
fesyonelliği, ekip anlayışını, sağlam
bağlantıları gerektirir. Halkanın birinin
kopması demek sizin günlerinizi
hatta o araç için aldığınız dönüş
yükünü, müşterinizi kaybetme nok-
tasına kadar götürebilir. En önemlisi
ise yükünüzün teslim noktasına
vardığı andaki keyiftir.  

-- TTaaşşıınnaann yyüükklleerree bbaağğllıı oollaarraakk hhaannggii
ttaaşşıımmaa mmooddllaarrıı tteerrcciihh eeddiilliiyyoorr ??
TTaaşşıımmaa rroottaassıı vvee mmaalliiyyeett kkrriitteerrlleerrii
aaççııssıınnddaann hhaannggii mmooddllaarr ddaahhaa aavvaann--
ttaajjllıı oolluuyyoorr ??

Belirttiğim gibi aslında biz işi almak
adına en uygun maliyet hangisi ise
biz müşterimize o yönde teklif sunuy-
oruz. Yani burada aslında taşıma
şekli biraz da müşterinin bütçesi ile
doğru orantılı olarak değişebiliyor.
Örnek vermem gerekirse; sondaj
kamyonu üretimi yapan bir firmamız
Türkiye’ den çok çeşitli ülkelere bu
kamyonların  ihracatını yapıyor.
Ancak kamyonların yüksekliği 3.85
metre. Hemen hemen tüm ülke
karayolları yükseklik standardı 4.50
metredir. Bu yüke uygun havuzlu
tabir ettiğimiz ve genelde yerden 45
cm. yüksekliğinde araçlar organize
edilebilir. Ancak ülke izin maliyetleri
çok yüksek olur. Bu sebeple biz
böyle bir yüke sadece karayolları
izinlerini, güzergah üzerindeki ülke
geçiş izinlerini alarak sadece sürücü
organize ederek maliyetin neredeyse
1/4 inerek hem müşterimizin
bütçesini en iyi şekilde en düşük

maliyete getiriyoruz hem de müşter-
imizi onlara böyle bir avantaj sun-
duğumuz için kazanmış oluyoruz.
Bunun yanında daha önce de belirt-
tiğim gibi karayolu ile başlayıp
denizyolu, nehir yolu sonrasında
tekrar karayoluna dönerek taşımalar
da gerçekleştirebiliyoruz. Bu aslında
tamamen müşteri bütçesi, yükün
çeşitliği, imkanlarla alakalı bir durum.
Alternatifleri aslında yükün ölçüleri ve
varış noktası verildiği zaman
kafanızda üretmeye başlıyorsunuz.

-- YYüükküünn ööllççüülleerriinnee bbaağğllıı oollaarraakk nnee ggiibbii
eelllleeççlleemmee eekkiippmmaannllaarrıı kkuullllaannııllmmaakk--
ttaaddıırr?? YYüükklleemmee yyaappııllddııkkttaann ssoonnrraa
ssaabbiittlleemmee,, ggüüvveennlliikk iiççiinn nnee ggiibbii şşeeyylleerr
yyaappııllııyyoorr ??

Aslında her bir low bed araçta stan-
dart olarak belli malzemeler olmak
zorundadır.Avrupa karayollarında
seyir halinde iken olması zorunlu
ekipmanlar vardır ki bunların eksik ol-

ması demek aracınızın seyir halinde
iken bağlanması demektir. Yani ol-
mazsa olmazlardır bunlar. Sarı ışıl-
daklar, telsiz (escortlarla irtibat
sağlamak için), kırmızı beyaz
tabelalar, Avrupa standartlarında zin-
cirler, spanzetlerdir. Bunun dışında
müşterilerimizle yaptığımız sö-
zleşmelerde özel bir maddemiz
vardır. Bu maddede şu belirtilmiştir;
Taşıma için ek bir ekipman talep
edilmesi durumunda yükleme tarihin-
den 10 gün önce bilgi verilmesi
gerekmektedir. Biliyorsunuz bu taşı-
malar açık yapılan taşımalardır. Yani
tenteli bir araç gibi üzeri kapalı
değildir. Müşterinin malzemeyi
branda ile kapama isteği olabilir.
Onun için araçlara yükün ölçüsüne
denk gelebilecek şekilde özel branda
temin edilir. Yani standart ekipman
dışındakileri müşteri talebi doğrul-
tusunda araçlarımıza temin ediyoruz.
Bahsettiğim ekipmanlarla
malzemeler deneyimli sürücüler
aracılığı ile sabitlenmekte ve güvenliği
sağlanmaktadır. Hemen hemen her
bir malzemenin bağlanma noktaları
ve araç tabanında da aynı şekilde
bağlantı halkaları mevcuttur.

-- AAğğıırr nnaakklliiyyee iiççiinn üürreettiilleenn aarraaçç ttiipp--
lleerriinnddeenn bbaahhsseeddeerr mmiissiinniizz ??

Ağır nakliyede kullanılan araçlara
kısaca low bed veya low loader diy-
oruz. Bunlar da aslında o kadar
çeşitli tipteki belli bir şey söylemek
zor. Çünkü genel olarak proje
bazında veya yükün cinsine göre
üretim ve mühendislik isteyen bir
konudur. Örneğin; biz RES ( Rüzgar
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Enerji Santral ) için 35 metre uzun-
luğunda ve yerden 1.10 metre yük-
sekliğinde araç yaptırdık. Normal
şartlarda low bed araçlarda standart
yükseklik veya aracınızı en verimli
şekilde kullanabilmeniz için yapılan
yükseklik yerden 90 cm. olandır.
Ancak RES’ lerde malzemelerin es-
nekliği ve  uzunluğu göz önünde bu-
lundurularak yüksekliği standartlara
göre daha fazla yapılmıştır. Kısaca
belirtmek gerekirse dingil sayısına
göre ve yükleme kapasitesine göre
değişen standart tipteki jumbo yani
deve boynu olan low bed araçlar,
düz platform low bed araçlar, havu-
zlu low bed araçlar, bunlara rampa
sistemi eklemek ekstra özellik kat-
maktadır ki özellikle yürür vaziyetteki
iş makineleri taşıması için önemlidir.
Bunlara bizim aldığımız araçlar gibi
uzayabilir low bed araçlarda ek-
lenebilir. Tabii dediğim gibi bu
araçlarda kendi içlerinde  farklı özel-
likler eklenerek çok detaylandırıla-
biliyor. 

-- PPrroojjeelleerriinnii ggeerrççeekklleeşşttiirrddiiğğiinniizz fifirr--
mmaallaarr ggeenneellddee hhaannggii sseekkttöörrddeennddiirr,,
bbiirrkkaaçç iissiimm vveerreebbiilliirr mmiissiinniizz ??

Proje ve ağır nakliye dediğimiz
zaman aslında her sektöre hitap
ediyorsunuz. Yani kolili taşımasını
yaptığınız bir tekstil firması yatırım

amaçlı fabrikasına makine getirte-
biliyor, boya kazanı getirtebiliyor.
Bunlara normal araçlara sığmayan
malzemelerdir. İş makinesi ithalatı
yapan bir firmanız forkliftlerini normal
tırlara yükleyebiliyorken bir inşaat fir-
masına sattığı bir beton kırma maki-
nesini normal araçla
getiremiyorsunuz. Otomotiv sek-
töründeki bir firmaya boya yapabile-
cekleri kabinleri taşıyabiliyorsunuz.
Ambalaj imalatı yapan bir firmaya
ambalaj makinesi taşıyabiliyorsunuz.
Kısacası her sektör aslında sizin ilgi
alanınızda oluyor. Hyundai HMF,
Düzce Cam ,Okan Cam , Danone ,
Nuh Çimento , çeşitli yat firmaları,
Demirer Kablo, JCB SIF iş
makineleri, Çukurova Ziraat,
Hidromek, Sanko, Ertürk Enerji gibi
çok sayıda firma ile iş birliğimiz mev-
cut.

-- SSoonn oollaarraakk 22000099 yyııllıı iiççiinn bbeekklleennttii--
lleerriinniizz vvee eekklleemmeekk iisstteeddiiğğiinniizz bbiirr şşeeyy
vvaarr mmıı ?? 

2009 yılında herkesin gördüğü bir
kriz ortamı var. Ancak biz ULUS-
TRANS olarak “bu kriz ortamından
en az etkileşimle nasıl çıkabiliriz?” i ve
hedeflerimizi belirledik. Bu anlamda
en önemlisi yaptığımız taşımaların
tahsilatlarını mümkün olan en kısa
vadede yapmak, 2009’ da yapmayı

planladığımız yatırımları en azından
2009’ un ilk yarısından sonra gözden
geçirmek ve o döneme kadar her-
hangi bir yatırım yoluna gitmemek,
işletme maliyetlerinin minimum seviy-
eye çekilmesi  gibi kriz önlemlerimiz
olacak. Açıkçası  2008’ de sadece
proje ve ağır nakliye bölümü olarak
değil şirketimizin tüm departmanları
ciro hedeflerinin üstünde kapattı.
2009 senesi için de aynı şekilde
hedeflerimizi belirledik. Firmamız
bünyesine yeni isimler katmak,
hizmetimizi en iyi şekilde gerçek-
leştirmek, kendimizi proje ve ağır
nakliye alanında daha fazla tanıtmak
asıl amacımız olacaktır.

Sizin gibi Lojistik  eğitimi alan öğren-
cilerimizi bu sektöre kazandırarak
eğitim seviyesini daha yüksek bir
noktaya getirmek,  böylece  hizmet
kalite ve anlayışını zirveye çıkararak
Lojistik mesleğini daha saygın seviy-
eye getirmek bizim en büyük is-
teğimizdir. Hedefinizi belirlediğiniz
sürece her zaman başarılı olursunuz
ve biz de sizden Lojistik hedefinizde
çok güzel başarılar bekliyoruz. Mon-
taigne’ in dediği gibi ;
HEDEFİ OLMAYAN GEMİYE HİÇ BİR
RÜZGAR YARDIM EDEMEZ
…Hedefinizi siz belirleyin biz sizin
rüzgarınız oluruz…

ağır nakliye
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Bu yazı, eski çağlardan başla-
yarak  tarih boyunca  aynı
şekilde bazen yan yana,

bazen iç içe gelişen iki kurum  üzer-
ine  yapılan  bir çalışmadır. Bu iki
kurum taşıma ( lojistik)  ve  sigorta
dır. Her iki kurum un bağı tarihimiz-
den 4000 yıl önceye kadar uzan-
maktadır. Tarih boyunca gelişerek,
değişik tarihlerde  ve  değişik
coğrafyaları da  buluşmuşlardır. 
Önemli buluşmalardan bir tanesi ; İlk
sigorta poliçesi olarak kabul edilen
mukaveledir. 23 Ekim 1347 yılında ,
İtalya’ nın Cenova Limanı’ ndan
Mayorka’ ya “Santa Clara“ adlı gem-
inin yükünü temin etmek amacıyla
düzenlenmesi esnasında olmuştur.
Daha sonra, İngiltere de 1688 yılında
açılan Edward Lloyd un kahvesinde
ki  buluşma bizim karşımıza bu
günkü lojistik anlayış olmasa da, bu
günkü Sigorta anlayışını hazırlamıştır.
Modern sigortacılığın temeli Edward
Lloyd un kahvehanesinde  atılmıştır.
Taşıma (Lojistik)  kurumu için aynı
şeyi söyleyemeyiz. Taşıma ( lojistik)
sonraki yıllarda gelişimini tamam-
lamış ve hatta halen gelişmektedir
diyebiliriz. O günden bu güne çok
değişmekle beraber, görülecektir ki
her iki kurum da  tarih boyunca, her
türlü boyutu ile bireylerin
ihtiyaçlarının belirli şekilde karşılan-
ması amacını gütmüştür. Bu gün iki
ayrı hukuk dalı olarak karşımızdadır. 
Lojistik sözleşmesine konu olan
eşyanın bulunduğu veya üretildiği
yerler, dünyanın  ve ülkemizin
değişik bölgelerine dağılmış
olduğundan ve sanayi merkezlerinin
belli başlı merkezlerde toplanmış bu-
lunmasından ötürü, bu malların uzun
mesafeli, farklı tarzlarda ve farklı şek-
ilde taşınmaları, depolanmaları ve
elleçlenmeleri  söz konusudur. Bir kı-
tada yetişen ürünler  diğerinde

yetişmemekte, bir ülkede üretilen
mal diğerinde üretilmemektedir.
Ülkenin kendi içinde dahi  bir uçtan
diğerine süratli ve büyük lojistik trafik
faaliyeti vardır. 
Hissedilen ihtiyaçların farklı yerler-

den, farklı şekilde taşınması de-
polanması, kontrol altında tutulması,
sistemlerin kullanılması . Tarafları ko-
ruyan hukuk sistemlerine  ve sö-
zleşmelere gerek duymaktadır. Bir
lojistik ilişkide, o ilişkiyi düzenleyen
lojistik sözleşme kadar önemli olan
hukuki ilişki, sigorta ilişkisi başka bir
deyimle  sigorta sözleşmesidir. 

Doğuş yeri olan İtalya dan
“sicurita” (sigurta ) kelimesinden
gelip dilimize yerleşen sigorta, bir
zarar doğuran veya meydana gelen
bir eylemin  yarattığı tehlikenin
sonuçlarının  sigorta şirketi tarafın-
dan üstlenilmesi olarak tanımlan-
abilir. 
Aşağıda dünyadaki sigortacılığı
gelişiminin  çok kısa bir özetini yap-
maya çalışacağım. Bu özet
yapılırken ortaya şu sonuç çıkmak-
tadır. Dünya üzerinde sigortacılık an-
layışının ilk başlangıcı ve gelişimi,
hep   taşıma ve denizcilik kaynaklıdır.
Dünyanın en eski uğraşlarından olan
deniz ve kara  taşıması ile ilgili sorun-
lar, sigorta kavramını geliştirerek bu
günlere getirmiştir.
Dünyada sigortacılığa benzer ilk
uygulamalara günümüzden yaklaşık
4000 yıl önce Babiller’ de rastlan-
maktadır. Zamanın ticaret merkezi
durumundaki Babil’ de, kervan tüc-
carlarına borç veren sermayedarlar,
kervanların soyulması veya fidye
ödeme durumuyla karşılaşmaları
halinde tüccarların borçlarını
silmekte, buna karşılık borcu tüccar-
lardan geri aldıkları zaman, taşıdıkları
riskin karşılığı olarak ana borç miktarı
üzerinden bir miktar para almaktay-

“SANTA CLARA”  GEMİSİ, 
“EDWARD LLOYD’ UN KAHVEHANESİ”
VE SİGORTA

Egemen Gürsel ANKARALI
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dılar. Bu olay daha sonra Kral
Hammurabi tarafından yasal-
laştırıldı. Hammurabi Kanunlarının
en büyük özelliği haydutların
saldırısına uğrayan kervanların
zararlarının bütün diğer kervanlar
arasında paylaşılmasını öngörme-
seydi. Bu, tehlike paylaşmasının
kara taşımacılığındaki ilk örneğidir.
M.Ö. 600 yıllarında Hindu’ lar sig-
orta özelliği taşıyan kredi anlaş-
maları yapmaya başladılar. Basit
içerikli bu anlaşmalar, toplumlar-
daki sigorta düşüncesini geliştir-
erek sigortacılıkta ilk adımları
ortaya koyması bakımından önem
taşımaktadır. Bu tür kredi anlaş-
maları ortaçağda da gelişerek
deniz ödüncü ve nakliyat sigorta-
larının temelini oluşturmuşlardır.
Sonraları sigortaya daha yakın
uygulamalar özellikle deniz ticare-
tinin geliştiği yerlerde görülmekte-
dir. İlk denizci uluslardan
Kartacalılar, Romalılar, Yunanlılar
arasında, geminin taşıdığı yük üz-
erine borç verip geminin limana
varamaması riskini taşıyan ve gemi
salimen limana döndüğünde, hem
verdiği borç miktarını , hem de
taşıdığı riziko karşılığı faiz
niteliğinde önemli pay alanlar bu-
lunmaktaydı. Alınan bu faizlerin
yüksekliği Kilise tarafından hoş
görülmeyip, bir süre sonra da
yasaklandı. Büyük olasılıkla bu
yasak, olabilecek tehlikelere karşı
önceden bir prim alma biçimine,
dolayısıyla da sigorta fikrinin doğ-
masına yol açtı. 
Prim esaslı sigorta yaklaşık M.S.
1250 yıllarında Venedik, Floransa
ve Cenova şehirlerinde görüldü. O
devirde deniz ticaretinde en ileride
bulunan İtalya’ da sigortaya
gereksinim duyuldu ve deniz sigor-
tası kavramı da ilk defa burada or-
taya çıktı. Sigorta kelimesinin
İtalyanca kökenli oluşuna şaşma-
mak gerekir. Sigorta için temel
kavram olan riziko  da İtalyanca
“risico” kelimesinden gelmektedir.
İlk sigorta poliçesi olarak kabul
edilen mukavele 23 Ekim 1347 tar-
ihini taşımaktaydı ve İtalya’ nın

Cenova Limanı’ ndan Mayorka’ ya
“Santa Clara“ adlı geminin yükünü
temin etmek amacıyla düzenlendi.
İlk sigorta şirketi de 1424 yılında,
yine Cenova şehrinde kuruldu. Sig-
orta konusunda ilk kanuni mevzuat
ise 1435 yılında yayınlanan
Barselona Fermanı’ ydı. İtalya’ daki
başlangıçtan sonra, deniz sigorta-
larının özellikle 18. yy’ da İngiltere’
de geliştiği görülmektedir. 

1688 yılında  İngiltere’ de Lloyd’s’
un temellerinin atılmasıyla sigor-
tacılıkta yeni bir dönem başladı.
Londra’ da bulunan ve Edward
Lloyd adında bir kişinin işlettiği
kahvehane, gemi sahipleri, iş
adamları ve tüccarların deniz
ticaretine ilişkin bilgi alışverişinde
bulundukları bir mekan olmuştur.
Lloyd’s, Londra, İngiltere’ de bulu-
nan büyük sigorta borsası risk
üstlenen yatırımcılar olan üyelerin
bir araya gelerek risklerin
bölüşülmesini sağlar. Böylece
Lloyd’s reasürans işlevini yerine ge-
tirir. Ancak klasik reasürörlerin ak-
sine Lloyd’s bir şirket değildir. 

Lloyd’s sendikaları da denilen
üyeler, kişilerden (Names) ve şir-
ketlerden oluşabilir. 2005 yılında
Lloyd’s un ürettiği brüt prim 14,9
milyar pound olarak gerçekleşti.
Aynı yıl ödenen hasar 3,3 milyar
pound oldu.

17. yy’ ın sonlarına doğru, Londra’
nın dünya ticaretindeki artan önemi
nedeniyle, bu şehirde nakliyat sig-
ortacılığı konusunda da önemli bir
talep doğmaya başladı. Edward
Lloyd, Londra’ da denizcilerin git-
tiği bir kahvehane açmıştı. Kahve,
zamanla gemilerini veya yüklerini
sigorta ettirmek isteyenler ile bu
riskleri kabul etmek isteyenlerin bu-
luşma noktası halini aldı. Lloyd’s,
zamanla kahvehaneden nakliyat ve
özel riskler konusunda uzman-
laşmış dünya çapında bir sigorta
borsası haline dönüştü. (Vikipedi)

Burada sefere çıkan bir gemi veya

geminin yükü üzerine teminat
veren kişiler, “Underwriter” sıfatıyla
belgeler düzenleyerek faaliyette
bulunmaya başlamışlar ve yine bu
kişiler Edward Lloyd’un ölümün-
den sonra, kendi aralarında Lloyd’s
adında bir topluluk kurmuşlardır.
Lloyd’s 1871 yılında İngiltere Parla-
mentosunun çıkardığı bir kanunla
Birlik haline getirilmiştir. Lloyd’s ilk
yıllarında sadece deniz sigortaları
sahasında faaliyet gösterirken son-
raları kara sigortaları sahasına da
geçmiş olup, günümüzde her türlü
sigortanın yapılabildiği bir kuruluş
haline gelmiştir. Lloyd’s, dünyada
başka benzeri olmayan, tamamen
kendine mahsus bir sigorta kuru-
luşudur. Lloyd’s bir sigorta şirketi
olmayıp, sigorta teminatı veren
şahısların oluşturduğu bir topluluk,
bir birlik ve aynı zamanda dünya
gemicilik istihbaratı konusunda bir
merkezdir. Lloyd’s’ un en belirgin
özelliği Lloyd’s üyelerinin bütün var-
lıklarıyla sorumluluk taşımaları ve
hiç bir zaman sigortalı ile doğrudan
temas etmemeleri, ilişkinin “Bro-
ker” denilen aracı kişi veya fir-
malarla temin edilmesidir.
Broker’lar Lloyd’s ile çalışabilmek
için buraya kaydolmakta ve müş-
terinin gerek sigorta gerekse
tazminat alma işlerini takip etmek-
tedirler.

Sonuç olarak karşımıza ihtiyaçların
doğurduğu ve tarihi önemi olan iki
kurum çıkmaktadır. Sigorta ve
Taşıma ( Lojistik), birbirini tamam-
layan iki ayrı hukuki kurumdur.
Özellikle, deniz taşımasında sigor-
tanın ayrı bir önemi vardır.
Görüldüğü gibi, Hammurabi Ka-
nunlar’ ı ile başlayan sürecin geldiği
yer bizim bulunduğumuz yüzyıl ve
yaşadığımız evrendir. Oluşan kural-
lar, günün ihtiyaçlarına uyarlanarak
uygulanmaya devam etmektedir.
Bizim üzerimize düşen  her kuralın
mutlaka bir nedeni ve tarihsel
süreci olduğunu bilerek onu iyi yo-
rumlamak ve hayata geçirebilmek-
tir.

lojistik & sigorta



zasyonu bu görevlerine yerine ge-
tirmek üzere 3. parti hizmet
sağlayıcılar ile çalışır. Alınan hizmet-
leri iki ana grupta toplayabiliriz; de-
polama ve nakliye ve gümrük
müşavirliği.

Çalıştığımız 3. parti hizmet
sağlayıcıları aynı zamanda bir
çözüm ortağı olarak görür ve rutin
operasyonel aktiviteler bir kenara,
maliyetlerimizin azaltılabilmesi
yönünde tarafımızı stratejik karar
alma safhasında ve planlama yapa-
bilme anlamında desteklemesini
bekleriz.
Bu tür hizmetleri veren firmaları bir-
birlerinden ayıran en önemli özellik
bugün ve gelecekte de çalıştıkları
firmalara sunabilecekleri katma
değerlerdir. Biz de şirket olarak
buna son derece önem veririz.

--TTeeddaarriikkççiilleerriinniizz iillee sseevvkkiiyyaattllaarrddaa
ddoolluulluuğğuu nnaassııll ssaağğllııyyoorrssuunnuuzz??

Tedarikçilerimiz IKEA tedarik orga-
nizasyonunun çalışmayı öngördüğü
ve dünyanın dört bir yanında yer
alan çoğu özel yüzlerce işletmeden
oluşur. Yapılan hizmet anlaşmaları
ile tarafımıza gönderilen konteyner-
lerin minimum doluluk oranları
güvence altına alınmıştır. Sık aralık-
larla yapılan ölçümlemeler ile per-
formansı takip ederek aksayan
yönlerin giderilmesi üzerinde
çalışırız. 

Ülke içi sevkiyatlarda ise doluluk,
benzer bir metodla ve bunu takip
eden yazılım vasıtası ile sağlanmak-
tadır. Üçüncü parti hizmet
sağlayıcılardan sevkiyat doluluğu
anlamında tarafımızın verdiği önce-
liklere ve yükleme kurallarına uy-
malarını bekleriz. 

Bu ve benzeri kurallar, ölçümleme
ve performans beklentileri; kontrat-
larımız ve dolayısıyla KPI bel-
gelerinde belirtilmiş ve takip

edilmektedir.

-- TTeeddaarriikkççiilleerriinniizz iillee uuzzuunn vvaaddeellii aann--
llaaşşmmaallaarr yyaappmmaannıızz JJuusstt iinn TTiimmee
ffeellsseeffeessiinnee ggöörree iişş oorrttaakkllıığğıı oolluuşşttuurr--
mmaakk mmıı?? BBuunnuunn ssiizzee ssaağğllaaddıığğıı ffaayy--
ddaallaarr nneelleerrddiirr??

IKEA’ nın tedarikçileri ile uzun süreli
anlaşmalar yapmasının ana sebebi
öncelikle fiyat ve hacim avantajlarını
maksimize etmektir. Ürünlerin
mağazalara ulaşmaları, satmayı
hedefledikleri hacme göre belir-
lenen tedarik metotları ile yapılır (
yüksek hacimle satılan / satılması
hedeflenen ürünler direkt tedarikci-
den, daha az olanlar ise ara depo-
lardan sevkedilir).

Tedarik sürelerinin son derece uzun
olması ( 8 ile 24 hafta aralığında )
sebebiyle just in time mekaniği lo-
jistik süreçlerinde kısıtlı olarak uygu-
lanabilmektedir. Sistem belirli
noktalarda buffer ( Üretim akışını
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-- ÇÇaallıışşttıığğıınnıızz lloojjiissttiikk fifirrmmaallaarrıınnddaa
aarraaddıığğıınnıızz kkrriitteerrlleerr nneelleerrddiirr?? 

IKEAmağazasının en
önemli görevi müş-

teri memnuniyetidir. Bütün plan-
larımızı ve çalışmalarımızı bu yönde
yaparız. Lojistik organizasyonu da
aynı kapsamda müşteri mem-
nuniyetini sağlamak anlamında
siparişleri aylar öncesinden verilmiş
olan ürünlerin zamanında, tam ve
eksiksiz olarak ve en düşük
maliyetle mağazalara ulaşmasını
sağlarlar. IKEA ülke lojistik organi-

EVİNİZİN HERŞEYİ…

Gazi GELMEZ

Habil YILMAZ İlker FIRAT

tedarik zinciri yönetimi



düzenlemek amacıyla iş merkezleri
arasında tutulan stoklar )’ lanarak
ürünlerin mağazalara sağlıklı olarak
ulaşması sağlanır.

-- TTeeddaarriikkççiilleerriinniizz ççookk ssaayyııddaa vvee ffaarrkkllıı
üüllkkeelleerrddeenn.. BBiilliiyyoorruuzz kkii kkaalliitteellii bbiirr
üürrüünn eellddee eeddeebbiillmmeekk aaddıınnaa tteeddaarriikk
eettttiiğğiimmiizz üürrüünnlleerriinn ddee aayynnıı kkaalliitteeddee
oollmmaassıı ggeerreekkmmeekktteeddiirr.. TTeeddaarriikkççii--
lleerriinniizzllee bbiirrlliikkttee kkaalliitteeddee ssttaannddaarrtt--
llaaşşmmaa aaddıınnaa nnee ggiibbii ççaallıışşmmaallaarr
yyaappttıınnıızz??

Bu tür çalışmalar IKEA tedarik or-
ganizasyonun sorumluluğunda
dünyada ürünlerin satıldığı bütün
ülkelerde geçerli olan standartlara
uygun olarak üretilmektedir. Ürün-
lerin hem bu standartlara hem de
IKEA kalite standartlarına %100
uyum sağlaması ön koşuldur.
Tedarikçiler, ilgili birimler tarafından
hem üretim aşamasında hem de
ürünlerin mağazalara ulaştığı
zaman ve hatta müşterilerden gele-
cek geri bildirimler göz önüne alı-
narak denetlenir ve gerekli
aksiyonlar alınır. Daha fazla bilgi için
hhttttpp::////wwwwww..iikkeeaa--ggrroouupp..iikkeeaa..ccoomm//
ziyaret edilebilir. 

-- IIKKEEAA’’ nnıınn mmüüşştteerriilleerriinnee eenn uuyygguunn
fifiyyaattllıı üürrüünnlleerr ssaağğllaayyaabbiillmmeekk aaddıınnaa
tteeddaarriikk,, ssaattıınn aallmmaa,, nnaakklliiyyee,, ddaağğııttıımm
vvee mmaağğaazzaaddaa mmüüşştteerriiyyee ssuunnuumm
aaşşaammaallaarrıınnaa kkaaççıınnddıığğıı mmaalliiyyeett aarrtt--
ttıırrııccıı uunnssuurrllaarr nneelleerrddiirr? 

IKEA’ nın müşterilerine en uygun
fiyatla ürün sunabilmesinin sırrı,
maliyeti artırıcı kalemlerin elimine
edilmesinde yatmaktadır. Bu süreç
ürünlerin tasarım aşamasından,
üretim, sevkiyat, depolama,
mağaza sunumu, müşterinin satın
alma süreci ve evinde kurulumuna
kadar yansımalarını devam ettirir. 
Ürünler uzun anlaşmalar ile işbir-
liğine gidilmiş olan tedarikçiler
tarafından çok yüksek hacimlerde
ve optimum fiyat avantajı ile üretilir.
Bu ürünler, teknik olarak en az yer
kaplayacak şekilde, gitmesi
gereken yerlere ulaştırılırlar. Her
aşamada “taşınan hava/boşluk” en
minimum düzeyde tutulmalıdır.
Ürün tasarlayan, geliştiren ve
üreten her birim bu mantıkta sürece
katılır. Müşteriler de mağazalarda
sürece dahil olarak istedikleri ürün-
leri kendileri alıp, evlerine götürüp
monte ederler. Toplam süreçte

edinilen bütün kazanım en üst
düzeyde müşteriye yansıtılır. IKEA’
nın başarısının sırrı burada yatar.

-- IIKKEEAA hheerr yyııll %%1133 oorraannıınnddaa
bbüüyyüümmeekkttee.. MMüüşştteerriilleerree ddaahhaa iiyyii fifiyy--
aattllaarr ssuunnaabbiillmmeekk aammaaccııyyllaa bbuu
bbüüyyüümmee ssüürreecciinnddee yyeennii ddeeppoollaarr
kkuurrmmaammaayyıı hheeddeeflfliiyyoorr.. DDeeppoollaarrddaakkii
üürrüünn ssaayyııssıınnıı aarrttttıığğıınnıı ddüüşşüünneecceekk
oolluurrssaakk nnee ggiibbii ddeeppoollaammaa yyöönntteemm--
lleerrii uuyygguullaayyaaccaakkssıınnıızz??

Artan hacimleri yönetebilmek adına
IKEA depolama alanlarında yatırım-
lar yapmaktadır. Metrekare başına
depolanan alanların optimize
edilmesi anlamında kullanılan
metodlar arasında, silolar, yüksek
seviye toplama bölgeleri, dikine
asansörlü depolama/dağıtım
mekanizmaları sayılabilecek örnek-
lerden bazılarıdır.
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-- FFiirrmmaannıınn tteemmeell ffaaaalliiyyeett kkoonnuussuunn--
ddaann vvee yyaappııllaann ooppeerraassyyoonnllaarrddaann
bbaahhsseeddeebbiilliirr mmiissiinniizz??

MM..BB.. :: Firmamızın temel faaliyet
konusu, havayollarına uçuş operasy-
onunun başlangıç ve bitiş nokta-
larında,  uçağın yerdeyken aldığı
hizmetler bütününü sağlamaktır. Yer
Hizmetleri kuruluşları genel olarak,
havayollarının uçuş operasyonlarının
ya da operasyonel olmayan destek
birimlerinin tüm lojistik ihtiyaçlarını
karşılamak için örgütlenmiş
yapılardır.

-- HHiizzmmeettlleerriinn ssaağğllaannmmaassıınnddaa nnaassııll bbiirr
bbiillggii vvee tteekknnoolloojjii aallttyyaappııssıınnaa
ssaahhiippssiinniizz??

MM..BB.. :: HAVAŞ “kurumsal kaynak
planlama ve yönetimi” sistemi olarak
bir Alman bilişim firması olan SAP ile
anlaşmış ve ihtiyaç duyulan tüm
modülleri (Muhasebe, Bütçe, Satış,
Lojistik, Teknik Bakım, Personel
Yönetimi, Uçuş Bilgi Sistemi vb.) yer
hizmetlerine göre uyarlayarak kul-
lanıma sokmuştur. Bu modüller

arasından “Uçuş Bilgi Sistemi” SAP’
ın yazılım dili olan ABAP4 ile yazılmış
olup, tasarım ve know - how an-
lamında tamamıyla HAVAŞ personeli
tarafından geliştirilmiştir.

-- PPeerrssoonneell ssaağğllaammaaddaa hhaannggii yyoollllaarrıı
iizzlliiyyoorrssuunnuuzz??

OO..UU.. :: Şirketimizin ihtiyaç duyduğu
insan kaynağının sağlanması
amacıyla muhtelif (gazete ilanı, inter-
net ortamındaki siteler, HAVAŞ
ve/veya TAV Holding’ e yapılan
başvurular) kaynaklardan adaylar
belirlenmektedir. Beyaz yakalılar için;
adaylar genel yetenek, yazılı/ sözlü
İngilizce kullanım becerisi, temel
yetkinliklere dair potansiyelin gö-
zlemlendiği bir işe alım sürecinden
geçirilmektedir. Belirlenmiş normlara
uygun olan adayların teknik eğitim-
lere katılımı sağlanmakta ve eğitimin
sonundaki başarı durumu işe alım
konusundaki nihai sonucu belir-
lemektedir. Mavi yakalı personel
temini konusunda ise, özel durumlar
haricinde şirketimize yapılan başvu-
rular ihtiyacı karşılar niceliktedir.

Adayların asgari ilkokul mezunu ol-
ması – bazı pozisyonlarda lise diplo-
ması da aranabilmektedir - sabıkası
temiz, işi yapmasına engel teşkil
edecek bir sağlık sorunu olmaması
beklenmektedir. 

-- HHaavvaayyoolluu şşiirrkkeettlleerrii yyeerr hhiizzmmeettlleerriinnii
ddıışş kkaayynnaakkllaarrddaann ssaağğllaayyaarraakk nnee ggiibbii
aavvaannttaajjllaarraa ssaahhiipp oolluuyyoorrllaarr??

MM..BB.. :: Havayolu şirketlerinin yer
hizmetlerini kendilerinin icra
etmesiyle yer hizmetleri kuruluşların-
dan sağlaması arasındaki temel fark,
yer hizmetleri kuruluşlarının sinerji
yaratmada havayollarına oranla
avantajlarının daha çok olmasıdır. 
Öncelikle “uzmanlık” anlamında Yer
Hizmetleri kuruluşlarının bazı avanta-
jları mevcuttur. Yer Hizmetleri kuru-
luşları, çok sayıda havayoluna
hizmet veriyor olduklarından, her
türlü eğitimi almış, çok sayıda
prosedürü yerine getirmiş bir insan
kaynağına sahiptir. Dolayısıyla yeni
prosedürler ve eğitimlere adaptasy-
onu daha kolaydır. 
Havayolu işletmeciliği ile yer hizmet-
leri işletmeciliği arasındaki farklılıklar
dolayısıyla, havayolu şirketleri
çekirdek işleri olan havayolu işlet-
meciliğine odaklanmışken; yer
hizmetlerine ilişkin birçok detayı göz-
den kaçırabilirler. Yer Hizmetleri ku-
ruluşları bu anlamda daha fazla
deneyime sahiptir.
İşin bir de maliyet tarafı vardır. En
önemli unsurlardan biri de maliyet
avantajının yer hizmetlerinde ol-
masıdır. Örneğin; bir havayolu kendi
personeli ile yer hizmetlerini gerçek-
leştirirken sadece kendi uçuşlarına
hizmet verebilirken, aynı sayıda per-
sonelle bir yer hizmetleri kuruluşu
çok sayıda havayoluna hizmet vere-
bilir. Bu da doğal olarak birim
maliyetlerin düşmesini sağlar.  
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YER HİZMETLERİNDE 
SİNERJİ  YARATMAK

havalimanı yer hizmetleri

Yücel SENOL 
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YER HIZMETLERINDE 
SİNERJİ  YARATMAK

Türkiye’de henüz çok yeni bir
sektörken ABD’ de 40 yıl
Avrupa’ da ise en az 25 yıl

öncesinde lojistiğin stratejik reka-
bette en önemli sektörlerden biri
olduğu ortaya çıkmıştır. Ulaştırma ve
lojistik konusunda nitelikli, kendini
yetiştirmiş adayların az olması, sek-
törün ileri gelen yöneticileri tarafından
bu bölümün desteklenmesi,
Türkiye’nin ilk  lojistik yüksekokulu-
nun tarihi yarım asra dayanan İstan-
bul Üniversitesi ayrıcalığıyla kurulmuş
olması, bu konuda yüksek öğrenim-
ime başlamama tercihimi bilinçli yap-
mama yardımcı olmuştur.

Okula başladığımız daha ilk gün ho-
calarımızın sizler elinizdeki fırsatları
değerlendirirseniz Türkiye’ nin şanslı
azınlıklarınızdan olacaksınız  ve bu
bölümden mezun olmanın avanta-
jlarına sahip olacaksınız; yalnız
başlarda biraz sıkıntı çekseniz de  bu
konuda eğitimli eleman açığının çok
olduğu geleceğin parlak sektör-
lerinden olan lojistik sektöründe  her
zaman rakiplerinizden 1 - 0 önde
başlayacaksınız sözleri daha dün gibi
kulağımda. 

Sektörde yetişmiş değerli yöneticiler-
den ve genç araştırma
görevlilerinden oluşan güçlü
akademik kadrosu, derslerin  sadece
teoriye dayalı olmayan gerçek hayat-
tan alınmış vakalarla örneklendirilip
pratik olarak işlenmesi  sınıf mevcud-
unun az olmasıyla öğretmen -
öğrenci iletişiminin güçlü olması ve
bunun gibi sayamadığım sebepler
bölümümüzü birçok bölüme göre
avantajlı kılmaktadır.

Öğrenim sürem boyunca  kulüp ve
dergi çalışmalarında arkadaşlarıma
yardımcı olmaya çalıştım, yaz ay-
larında da staj yaparak teorik bilgileri
pratiğe dökme imkanı buldum; tabii
bunları yaparken dersleri de arka
plana atmadan not ortalamamı yük-
sek tutmaya çalıştım. Mezuniyetin

akabinde yurtdışında sertifika pro-
gramını tamamlayıp iş başvurularına
başladım. En iyi üniversitelerde, en iyi
bölümü okumuş olmanın bile
yetmediği bir zamanda işe başlama
süreci  diğer sektörlerde olduğu gibi
benim  ve tüm arkadaşlarım için  de
dışarıdan göründüğü  gibi kolay ol-
madı. Kimimiz farklı sektörlere ka-
yarken kimimiz de inatla
okuduğumuz bölümü icra edebile-
ceğimiz köklü firmalarda başlamak
için uzun bir araştırma sürecine
girdik. Tabii bir yandan kimimiz de
akademik kariyerine başlamayı tercih
etti. Beklentileriniz yüksekse, bu sek-
törde köklü yer edinmiş bir firmada
çalışmaya başlamak için birçok
eleme sürecinden sınavdan ve
görüşmelerden geçeceğinizi belirt-
mek isterim. Bu süreçte öğrencilik
dönemimde Arkas Denizcilik’ te yap-
mış olduğum staj işe kabul edilme
sürecimde etkili bir faktör olup MSC
Gemi Acenteliğinde iş hayatına atıl-
mama yardımcı olmuştur.

Tüm dünyayı sarsan finansal kriz se-
bebiyle yeni mezunların iş bulması
artık daha da zorlaşmıştır. Tecrübeli
eleman sıkıntısı olmasına rağmen,
sektördeki bu boşluğa dayanarak
zaten mezun olunca işim hazır
tavrıyla üniversite hayatını boş
geçirmeden öncelikle yabancı dil
sorunları varsa halletmelerini, Eras-
mus programından yararlanıp eğitim-
lerinin en az bir dönemini yurtdışında
yaşayarak tecrübe edinmelerini ve
imkanları varsa Aiesec kurumuna
başvurup yurtdışında ya da Türkiye’
de hem lojistik hem de üretim fir-
malarında yazlarını staj yaparak,
akademik dönem boyunca da yarı
zamanlı çalışarak iş tecrübesi edin-
melerini tavsiye edebilirim. Mezun ol-
madan evvel çalışmak istediğimiz
alanı kestirmek mezuniyet sonrası iş
hayatında yaşanacak mutsuzlukların
önüne geçip işinizi severek yapabil-
meniz için kariyer planınızı çizmiş ol-
manız gerekmektedir. Okulumuzun

Lojistikte Bir Adım Önde…

tüm olanaklarından faydalanıp, oku-
lumuz ve kulübümüzle hiçbir zaman
bağlantıyı kesmeden bu sektörde
bizimde var olduğumuzu belli etmek
tüm arkadaşlarımızın hedeflerin
içinde olmalıdır; çünkü kuruluşumuz
yoktan varoluşun hikayesidir ve bu
hikaye hepimizin emekleriyle ayakta
kalacaktır. Bu sektörde çalışmayı
isteyen arkadaşlarım ayrıca şunu
bilmeliler ki  ekip çalışmasına yatkın-
lık, strese ve uzun çalışma saatlerine
dayanıklı olmak, problemlere karşı
çözümlerle yaklaşabilen, hizmet sek-
töründe çalışmaya hevesli olmak ve
en önemlisi işinizi sevmek sizin hede-
flerinizi ulaşmanızı sağlayacak önemli
adımlardır.

Son olarak  sektörden deneyimli, bir-
birinden değerli - yoğunluklarına rağ-
men bizimle tek tek özenle ilgilenen -
hocalarıma Öğr. Gör. Serdar Aydın-
tuğ ,  Dr. Tuba Dökmen, Yüksekokul
Müdürümüz Prof Dr. Hayri  Ülgen’ e
ve daha ismini sayamadığım diğer
üniversite yetkililerimize  destek-
lerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Tüm arkadaşlarıma iş hayatında bol
şans diliyorum.                     

Elif AZİZOĞLU

bizden biri
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““HHıızzllıı TTüükkeettiimm MMaallllaarrıı”” (Fast Moving
Consumer Goods – FMCG) Lojistiği 

Lojistik hizmetlerinden en çok
yararlanan sektörler arasında
yer alan hızlı tüketim malları;

satış raflarında fazla beklemeyen,  raf
devir hızları yüksek, fiyatları düşük,
satın alma kararı için fazla
düşünülmeyen, marka bazında tercih
edilen, kısa süreli stoklanan ve sürekli
tüketilen ürünler olarak tanımlanmak-
tadır. 

Hızla gelişen hızlı tüketim sektörü,
Türkiye ekonomisi içindeki payı
itibariyle, etkisi en büyük sektörler-
den biridir. Hızlı tüketim mallarımızın
üreticiye ulaşmasında aracılık eden
kanallar içinde organize perakende
sektörünün gelişim hızı, Türkiye’ deki
üretim hızını geliştirmektedir. Yakın
gelecekte süpermarket ve hipermar-
ketlerin pazar paylarının alışveriş
merkezleri inşaat projelerinin tamam-
lanmasıyla daha da arttırması kaçınıl-
mazdır.

Bu hızlı ve önemli değişim sayesinde
hızlı tüketim malları sektöründe ve
onlara hizmet veren lojistik fir-
malarının iş süreçlerini etkileyecek
önemli değişimleri beraberinde ge-
tirecektir. Bu değişimlerin olumlu
tarafları verimlilik artışı sonucunda,
yükselen kalite beraberinde gelen
ucuzluk ve kayıtlı ekonomiye geçiş;

olumsuz tarafı ise organize olmayan
perakendecilerin büyük kısmının iş-
lerin azalımı sonucunda ortaya çıka-
cak olan işsizliktir. Tüm bunlar yakın
gelecekte hızlı tüketim malları, üretici
ve tedarikçileri ile onlara hizmet eden
lojistik firmalarının süreçlerine,
aslında büyük perakendecinin talep
ettiği şekilde tekrar yapılanması
zorunlu olacaktır. Bu değişimlerin
sağlıklı ve hızlı gerçekleştir-
ilebilmesinin altında, hızlı tüketim
malları, perakende ve lojistik sektör-
leri arasında karşılıklı kazanma
düşüncesi vardır. 

Hızlı tüketim malları küreselleşmeyi ilk
planda yaşamış, hatta başlatmış bir
üretim sektörüdür. Geçmişte tüm
dünya için tek noktada üretilmesi ve
dağıtılması şeklinde başlayan üretim,
belli markaların küreselleşmenin de
etkisiyle farklı ülkelerde üretilmesi ile
yaygınlaşmıştır. Lojistiğin verdiği
destek ile markalaşma; kalite, güven
ve fiyatların düşmesi beraberinde
tüketimi getirmiştir. Bundan dolayı

dünyada lojistiğin değeri hızlı bir şek-
ilde artmaya başlamıştır.

Bizde ise lojistiğin değeri enflasyonun
düşmesiyle arttı. Bir kaç yıl önceye
kadar yüksek seviyelerinde seyreden
enflasyon, ürünlere yaklaşık iki ayda
bir gelen zamlar, piyasada bir önceki
fiyattan alınan yüksek stoklar ve fiyat
avantajlı stoklardan elde edilen kar-
lardan dolayı lojistik süreç pek gün-
deme gelmiyordu. Enflasyonun
düşmesi ile stokların azalması; mar-
jların düşmesi ve ürünlerin hızlı
sirkülasyonu lojistik sürecin önemini
gündeme getirdi. Perakendeciler
daha iyi hizmet beklemeye başladı.
Hem üretici firmadan perakendeci
deposuna; hem de perakendeci de-
posundan mağazalara yapılan
dağıtım önem kazanmaya başladı.
Bu da lojistiğe yatırım yapmayı
gerektirdi, perakendeci firmaların lo-
jistiğe verdiği önem arttı. Bazıları lojis-
tik departmanlarını kurdular, bazıları
ise lojistik şirketleriyle çözüm ortaklığı
yapmaya başladılar. Bu şekilde

“HIZLI TÜKETİM MALLARI” (Fast Moving
Consumer Goods – FMCG) LOJİSTİĞİ 

Meltem BİRİNCİ

FMCG
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piyasada küçüklü büyüklü lojistik fir-
maları oluştu. 

Ancak hızlı tüketim malları lojistiği
yapmak oldukça zorlu bir iştir. İşley-
işe bakıldığında doğru ürünün za-
manında rafta olması, eksik fazla
ürün olmaması, eski ürünlerin za-
manında değiştirilmesi, taşıma
sırasında ürünlerin hasar görmemesi,
soğuk zincirin ve hijyenin korunması,
depo alanının da minimum tutulması
ve her şeyden önemlisi, müşteri
memnuniyeti ve sadakatini sağlamak
gerekmektedir.

Burada işleyişte tedarik zinciri yöne-
timinin çok kritik olduğu, hızlı tüketim
malları sektöründe sürecin yöneti-
minin ne kadar önemli olduğunu an-
lamaktayız. Sonuçta gıda maddeleri
herkesin sağlığını ilgilendiren hata af-
fetmeyen bir sektördür. Özelliklede
nakliye ısısı kontrollü olan taze gıda
ve derin dondurucu ürünleri, aşırı
derecede hassasiyet ile birlikte çok
fazla teknik ve enerji gerektiriyor.
Gıda maddeleri ve yarı mamulleri çok
çabuk çürüdüğünden, hassas
biçimde elleçlenmeleri gerekmekte-
dir. Lojistik firmaları, tedarik sürecine
ek olarak temizlik, sağlığa uygunluk,
yabancı maddelerin teşhisi, ısı kon-
trolü ve aynı kalite talebini yerine ge-
tirmelidir. Uluslararası Gıda
Standartları; IFS, HACCP, ATP,
Tüketicileri Koruma Kanunu bu ne-
denle de gıda sektörünün üretim,

işleme ve dağıtım aşamalarının
tümünün takip edilebilir ve izlenebilir
olmasını mecbur kılmıştır. Zor ve çok
fazla elektronik tabanlı bilgi ve iletişim
istediğinden lojistiğin yeni yeni
geliştiği ülkemizde ulusal ve ulus-
lararası bazda lojistik ağı sunabilecek
çok az sayıda firma bulunmaktadır.

Geleneksel tarzda üretim ve dağıtım

yapan hızlı tüketim malları şirketleri;
çoğu hem ihracat, hem iç piyasa için
üretim yapmaktadır. İhracatları deniz,
kara veya hava yolu ile forwarder şir-
ketler aracığı ile yapılmaktadır. İç
dağıtımda ise distribütörlere, komple
kamyonlarla taşıma yaptırılmakta, bu
iş için nakliye komisyoncuları kullan-
maktadırlar. Şehir içi zincir mağaza
veya toptancı satışları lojistik şir-
ketlere verilmektedir. Sıcak satış
yapılan hızlı tüketim malları dağıtımı
da şirketlerin kendi araçları ile
sağlanmaktadır. Şirketler bu sayede
rakipleri ile ilgili pazar bilgisi topla-
makta, son satıcıya yakınlaşmakta,
tahsilatlarını hızlandırmaktadır. Bu
yöntemle şirketler yapılması gereken
hem reklam hem de piyasa araştır-
ması, piyasa talebi gibi ek maliyet-
lerin oluşmasını engellemiştirler.
Fakat kendilerine doğru bilgiyi
sağlayacak bilgi sistemine yatırım
yapmadıkları için tahmini talep yön-
temi ile yapılan sipariş hataları sonu-
cunda ek depolama, istifleme veya
ürünlerin eksik gelmesi gibi durum-
larda, müşteri üzerinde bıraktığı etki
marka üzerinde hayal kırıklığı yarata-
caktır ve bunların maliyeti daha da
büyüktür. Hızlı tüketim malları üretici
firmalarımız yükselen markalaşma
trendiyle yurtdışına başarılı atılımlar
yaparken önceliği lojistik ağlarını
güçlendirerek yapmalıdırlar. Ürün
kalitesinin yanında lojistik desteği
sağlayabilirlerse ancak marka ola-
bilirler, bu anlamda ÜLKER en iyi
örneklerdendir.

FMCG ‘ de RFID ve BARKOD Kul-
lanımı 

FMCG‘ den bahsetmişken RFID
(radyo frekansı) ve barkoddan bah-
setmemek olmaz; izlenebilirlik ve
süreç destek en çok kullanılan
teknolojilerdir. Barkodlar, perakende
ve tedarik zinciri lojistiğinde uzun yıl-
lardan beri otomatik okunabilir
tanımlama ve veri aktarımında yaygın
şekilde kullanılmaktadır. Barkodlar
ayrıca üst veri tanımlayıcılarıyla son
kullanma tarihi ve ağırlık gibi bir takım
sınırlı veriyi de taşıyabilmektedir. Son
zamanlarda gelişmekte olan teknolo-
jilerden biri olan RFID ise, barkodun
tersine paketin üzerindeki verinin

herhangi bir kontakt ve ışık olmadan
otomatik olarak bir okuyucu tarafın-
dan okunmasını sağlamaktadır.

Tedarik zincirinde izleme ve
denetlemede etkin olan sistem stok
düzeylerini, hareketlerini, işlemlerin
gerçek zamanlı optimizasyonunu,
havaalanı ve limanlarda taşıma sis-
temlerinin düzenlenmesini,
nakliyesinin izlenmesini, nakliye
sırasında ürünler hakkında mekanik
ve iklimsel etkilerin gözlenmesini
olanaklı kılan fiyatı, barkoda göre çok
fazla olan teknoloji şu anda gıda
maddeleri için kullanılmamaktadır.
Ancak hızlı tüketim malları lojistiği
gelecekte tüketimin Anadolu’ ya
yayılması ile ülkemizde büyük önem
kazanacak bir iş kolu haline gelecek-
tir. Dev alışveriş merkezlerinin pro-
jeleri tamamlanmakta ve zincir
mağazaların büyük şehirlerimiz dışına
da genişleme çalışmalarına başlan-
makta olup; üretici takipli satış sis-
temi ile veya sipariş üzerine yapılan
teslimat sistemi ile doğrudan
mağaza teslimi olarak yapılan
dağıtım, büyük zincirlerin kendi de-
polarını ve dağıtım ağlarını kurma
çalışmaları ile üreticiden zincir
mağaza deposuna dönecektir.

“HIZLI TÜKETİM MALLARI” (Fast Moving
Consumer Goods – FMCG) LOJISTIĞI 

FMCG
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Ölçekleri büyütecek, verimliliği art-
tıracak olan bu çalışmada, zincir
mağazaların depolarını işleten,
yöneten, dağıtımını yapan lojistik şir-
ketler de büyüyeceklerdir. Kurumsal-
laşmasını tamamlamış, güçlü
sermaye desteği olan, lojistik bilgisi
yeterli ve teknolojik gelişmeleri takip
edebilen büyük şirketler hızlı tüketim
mallarında bulunabilirliği arttıracak,
fiyatları düşürecek, raf ömrünü uzat-
acak,  tüketici memnuniyeti ve artı
değer yaratacaktır. Bu şekilde zin-
cirdeki halkaların birbirlerine katkısı
sayesinde bizim de perakende ve
hızlı tüketim mallarında marka oluş-
turabilecek mağazalarımız olacak ve
gıda maddelerinde RFID kullanılacak
gücü ve bilgiyi elinde bulundurabile-
ceklerdir.

Dünyaya Bakacak Olursak…

Bilgi sistemlerine büyük yatırımlar
yapan,  ABD kökenli bir perakende
devi olan WAL - MART; stok yöneti-
minde barkodlama ve RFID yöntem-
lerinden de yararlanmıştır. Barkod ve
sabit optik okuyucular kullanılarak
ürünler yüklemenin yapılacağı doğru
rampaya yönlendirilebilmektedir.
Barkodlama cihazları uygun ürünlerin
seçilmesini, alınmasını ve stok kon-
trolünün doğru yapılmasını sağla-
maktadır. Aynı zamanda siparişlerin
ambalajlanmasını ve fiziksel sayımını
kolaylaştırmaktadır. WAL-MART yap-
tığı RFID yatırımı ile mağazalardaki ve
tedarikçilerindeki stokların yönetimini
otomatize bir şekilde el değmeden,
daha verimli, hızlı şekilde yönetmenin
modelini de bünyesine katmıştır. Bu
uygulamada sadece kurulduğu tari-
hten 1–2 yıl içerisinde toplam sistem

üzerinde 7–8 Milyar Dolar tasarruf
sağlamıştır. Tedarik zinciri yönetimi
uygulamaları, operasyonlarda yük-
sek verimlilik ve daha iyi bir müşteri
hizmeti sağlanmıştır. Eski stokları el-
erken ürün kalitesini yükseltmiştir.
Barkod ve RFID teknolojileri ürünlerin
doğru ve tutarlı şekilde dağıtılmasını
sağlamıştır. Cross-docking,  şirketin
stok tutma maliyetlerinin azaltıl-
masına yardımcı olmuştur. Ayrıca işçi
maliyetleri ile yükleme-boşaltma
masraflarını da azaltmıştır. Azalan
maliyetlerle ürünlerin raftaki fiyatları
düşmüş ve raflarda sürekli bulun-
abilirlik müşteri memnuniyeti ve
sadakatini sağlamıştır.

Lojistikteki her adım ülke
ekonomisini, yaşam standartlarını ve
kültür seviyesini artı yönde etkile-
mektedir. 

OPET, “ Otobil ” sistemiyle Turkon
Holding’ e hizmet sunmaya başladı.
Deniz, kara taşımacılığı ve turizm
alanında faaliyet gösteren Turkon
Holding, kurumsal akaryakıt ve
hizmet alımlarında tek bir sistem üz-
erinden entegre çözümler sunan
OPET Otobil’i tercih etti.  
OPET Petrolcülük ve Uluslararası
Nakliyeciler Derneği arasında yapılan
işbirliği anlaşmasına göre lojistik fir-
maları, filo yönetim sistemi uygula-
ması ile akaryakıt ve madeni yağ
ihtiyaçlarını OPET’ten karşılayacaklar.

Tüketim miktarlarına bağlı olarak, filo
yönetim sisteminin teknik donanım
ve aylık işletim maliyetleri ise OPET
tarafından ücretsiz olarak
karşılanacak. Toptan, perakende,
madeni yağ alımı, yurtdışı yakıt temini
ve uluslararası araç takip sistemini
kullananacak olan Turkon Holding
araçlarının tamamına, OPET Otobil
sistemi montajı yapıldı. Turkon Hold-
ing, OPET’le yapılan anlaşma
sayesinde tüm araçlarının yakıt tüke-
timlerini ve güzergahlarını  takip ede-
bilecek. 

OPET Otobil, şirket taşıtlarının OPET
istasyonlarından otomatik olarak,
para ödemeden ve fatura almadan
yakıt almalarını sağlayan ve dolum
bilgilerini taşıtın kilometresi dahil el
değmeden elektronik ortamlarda
müşteriye ulaştıran bir sistemdir. Bu
sistem yardımı ile şirketler taşıtlarının
giderlerini tam anlamıyla kontrol al-
tına alabildiği gibi, kişisel kullanıcılar
da akaryakıt harcamalarını tam an-
lamı ile kontrol altına alabilirler. 

“OPET OTOBİL” TURKON HOLDİNG’E 
HİZMET VERMEYE BAŞLADI… 

otobil

FMCG
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Lojistik sektöründe filodaki
araçların yol ve yük şartlarına
uygun üretilmesinin yanı sıra

araç  bakımlarının ve imalat aşa-
masında alınan onayların devam-
lılığını sağlamak da oldukça önem
taşımaktadır. Filolarınızda güvenli
araçların bulunması, trafik ve yol
güvenliğinin yanı sıra firmanızın
hizmet kalitesi ve imajına da katkı
sağlar.  
Lojistik sektöründeki gelişmelere
paralel olarak yürürlüğe giren ulusal
ve uluslar arası yönetmelikler, firma,
sürücü ve araçlar için yeni şartlar ve
yaptırımlar ortaya koymaktadır. Fir-
malar yönetmeliklere paralel olarak
hedefledikleri kurumsal, fiziksel ve
operasyonel standartları ve kriterleri
belirleyip; filolarını veya nakliyeci
taşeronlarını bu kriterler doğrul-
tusunda gözden geçirmek duru-
mundadırlar. Bu kriterlerin
belirlenmesinde ve değer-
lendirilmesinde TÜV SÜD uluslararası
deneyimi ve uzman personelleri ile
firmalara katma değer sağlamak-
tadır. 
Tehlikeli maddelerin karayollarında

taşınırken hataların asgari düzeye in-
dirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınarak
insanların ve çevrenin korunmasını
amaçlayan ADR Konvansiyonu kap-
samında tehlikeli madde taşıyan
araçların üretimi, sürücülerin eğitimi,
firmaların yetkinlikleri tanımlanmıştır.
TÜV SÜD akaryakıt sektöründeki
bazı firmaların araç denetimleri,
sürüş ve dolum-boşaltım esnasında
takibi ve nakliyeci taşeron ofis dene-
timleri hizmeti vermektedir. 
Araçlardaki denetim kriterleri; araç
yapısı ve firma ihtiyaçlarına göre
değişmekle beraber genel olarak
aşağıdaki hususlar dikkate alınarak
incelenmektedir.  
• Sürücü ve araç evraklarının
kontrolü
• Kabin İçi ekipmanların  kon-
trolü
• Aksesuarların kontrolü
• Elektrik aksamının kontrolü
• Hava aksamları ve fren per-
fomanısın kontrolü
• Tank ve şasi kontrolü 
• Tank dış gövde kontrolleri 
• Boşaltım kabini ve vana
grubu kontrolü

• Lastiklerin kontrolü
• Kişisel koruyucu ekipman-
ların kontrolü
Konusunda ulusal ve uluslararası
deneyime sahip TÜV SÜD uzman-
larınca yapılan araç kontrollerinde
son teknoloji ürünü test cihazları kul-
lanılmaktadır. Denetimler Avrupa Bir-
liği tarafından yayınlanmış direktifler
ve müşteri ihitiyaçları göz önünde
bulundurularak yapılmaktadır.
Araçların fren performansları GPRS
bağlantılı dijital fren test cihazı ile
ölçülmektedir. Fren sistemindeki
sızdırmazlık testi ve emniyet sub-
aplarının işlevselliği araçta
simülasyon ile kontrol edilmektedir.
Denetimlerde araçların ADR’ye uy-
gunluğu ve araçlarda uygun olmayan
tadilatlarda raporlanmaktadır.
TÜV SÜD bilgi ve becerilerini lojistik
sektörünün ihtiyaçları ile birleştirerek
otomotiv-lojistik sektörlerinin ortak
tasarım ve yönetimine katkı sağla-
mayı hedeflemektedir.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için TÜV
SÜD Uzmanlarından Erdal Çınarcı
(erdal.cinarci@tuv-sud.com.tr) ile
itibata geçebilirsiniz. 

TÜV SÜD Otomotiv tecrübesini 
lojistik sektörüyle buluşturuyor

tüv-süd
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Bu süreç ilk olarak Bolak Holding ile
başlıyor. Türkiye’ deki hikayesi ise
1999 yılında Fiba Holding’e geçişi ile
devam ediyor. Fiba Holding’ e
geçişten itibaren aynı yönetim
kadrosu ile devam etmekteyiz. Şirket
içi yöneticilerimiz genellikle şirket
bünyesinden çıkan kişilerdir. M&S
1999 yılında 5 mağaza ile hizmete
başlamıştı; fakat şu anda sadece
Türkiye’deki mağaza sayımız 37’ ya
ulaşmıştır. Yaklaşık 3 yıl önce Rusya’
da, 1,5 yıl önce de Ukrayna’ da
faaliyete başladık. Rusya’ da 14
mağaza ve Ukrayna’ da da 4
mağaza ile faaliyetteyiz. Bu pazarlara
birçok firma giriş yaptı; ama M&S iyi
bir ivme yakalamayı başardı. Bugün
geldiğimiz noktada gelişim sürecinde
3 tane ülkeye ulaştık. Türkiye, Rusya,
Ukrayna, gelişim açısından çok

önemli pazarlar oldular. Baktığınız
zaman 2007 yılında satışlarda bütün
franchiselar içinde Fiba Grubu olarak
birinci durumdaydık. Sonuçta İn-
giltere pazarı belli bir dolgunluğa
ulaştığı için dışarıda katalizör görevi
yapacak franchiselar çok önemlidir.
Biz onların adına bu markayı bu-
ralarda büyütüyoruz. 

Fiba Holding’in perakend-
eye bakışı sadece GİMA ile bilinir du-
rumdaydı. GİMA satıldıktan sonra
perakendeden çıktığımız düşünülse
de M&S 1999’ dan beri bu
bünyedeydi. Fiba Perakende Grubu
ile marka mağazacılığı altına Marks &
Spencer ve operasyonları konuldu.
Diğer taraftan da GAP mağazacılık
kuruldu. Grubun gelişimi bu şekilde
oldu. 
Aynı zamanda Marks & Spencer
Türkiye’de kadın giyimden erkek giy-
ime, çocuk giyimden kişisel bakıma,
ev koleksiyonuna kadar her şeyi

kendi etiketiyle satan tek departman
tipi mağazadır. Ayrıca ütü gerek-
tirmeyen gömlekler, nefes alan ço-
raplar gibi ürün ağında çok geniş ve
yenilikçi bir yelpazeye sahip olması
ile de göz önünde olan M&S,
Türkiye’de 13 lokasyonda ve yaklaşık
35.000 metrekarelik bir satış
alanında hizmet vermektedir.

Perakendede tedarik zinciri
(supply chain) tamamen ürün de-
partmanına aittir. Lojistik departmanı,
ürün departmanının sezonsal sipar-
işlerini alır. Bizim yıllık ürün miktar-
larımız yılbaşından itibaren
bütçelerimizde bellidir. Dönemsel
planlarımızı buna göre programlarız.
Üretim tamamıyla Uzakdoğu’da,
Hindistan’da yapılır. Tedarik zinciri
operasyonumuz İngiltere’ deki
merkezi depomuzda başlar. Yani
M&S’ ın malı farklı ülkelerde üret-
tirmesi ve merkeze toplaması,
tamamıyla onların sorumluluğu altın-
dadır. Tüm dünyadan mallar da
oraya gelir. Ama her ülkenin kendi
içinde ayrı yönetimi vardır. Türkiye’de
satılacak mallar merkezi depodan İn-
giltere’ye, oradan da Türkiye’ye
düzenli olarak tır trafiği ile gelir. Mallar
hazır olduğu zaman uluslararası
nakliye bacağımızı yürüten “EKOL”
ün oradaki acentesine bir uyarı gelir.
Acente ve merkezi depomuz sürekli
olarak iletişim halindedir. Bu kap-
samda EKOL bizim günlük araç
talebimize cevap vermektedir. Haf-
tada yaklaşık olarak 15 tıra yakın
miktardaki talebimizi Türkiye’ye çek-
eriz. Ve tedarik zincirinin uluslararası
bacağını tamamlamış oluruz. 
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Tekstil Lojistiği

ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE 
POLİTİKALARI TÜRKİYE - AVRUPA 
BİRLİĞİ UYGULAMALARI

Funda KARABACAK

Emre ÇİZMECİOGLU
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Mallar Türkiye’ye ilgili bel-
geler ile gelir. Geldikten sonra
“EKOL” gümrüklemeyi yapar. Bu
otomatize olmuş sistemde ay son-
larında raporlar, son kapanış günün-
den itibaren departmanımıza ulaşır.
Örneğin; normal görev süremiz 7
gündür ve araçların çıkış-giriş tarihine
göre bu 7 gün değerlendirilir. Eğer
ekspres bir çıkış olmuşsa bu süre 5
güne inmektedir. Gümrükleme, özet
beyan, ödeme, beyanname kapan-
ması gerçekleşir. Bu süreçlerin
tamamını tek tek takip ederiz. Daha
sonra mallar Hadımköy depomuza
alınır. Hadımköy’ de EKOL’e ait
antrepo ve serbest depo bulunur. Biz
ihtisas gümrüğü ile işlem yapmak-
tayız ve ihtisas gümrükleri de Halkalı’
da bulunduğundan İstanbul’ un her-
hangi bir noktasına depo açmak ara
nakliye maliyetlerini arttırır. Bu an-
lamda Hadımköy bölgesi bizim için
vazgeçilmezdir. 

Ayrıca antrepo ve deponun aynı
yerde olmasının avantajları vardır.
Antrepoya mal indirilir. Gümrük
işlemleri zaten bitmiş olan mal
serbest depoya alınır. Daha sonra
işin asıl kısmı başlar. Öncelikle aracın
tır parkına alınması gerekir. EDI data
hattı sayesinde malın muhteviyatı
hakkında detaylı barkod bilgileri gelir
ve bu bilgiler scan edilir. Mühürlenip
kapanan tır açıldığı zaman sistemde
gönderilen bilgiyle scan edilen bilgi
kontrol edilir. Ve mallar stoklara alınır.
Stoklara alınırken de adresleme sis-

temi kullanılır. Bu sayede malın
nerede olduğu, ne zaman, nasıl
girdiği takip edilebilir. Bunlar EKOL’
ün sağladığı etmenlerdendir. Bu
konuda profesyonelce çalışıyorlar. 

Stoklanan malların hızlı bir
şekilde mağazalara dağılması
gerekir. Bu işlem de belli bir sistem-
atikle mal grubu tarafından ayarlanır.
Mal grubu yeni sezon açılımları,
satılan malın yerine konulması işlem-
lerini mağazalara göre sistematik
hale getirir. Bu algoritma sis-
temimizde tanımlı olmakla birlikte her
akşam 7’ de çalışmaktadır. Depodaki
mevcut stoklardan üretilen iş emirleri
EKOL’ e aktarılır. Böylece Türkiye
çapındaki 36 mağazaya sabah -
akşam dağıtım yapılmaya başlanır.
Örneğin; akşam saat 7.15’te sistem
çalışırsa yaklaşık saat 8.00’ de
vardiya şefleri iş emirlerini dağıtacak-
tır. Malların böylece sabah 6.00’ya
kadar İstanbul içi mağazaların hep-
sine gitmiş olması gerekir. Ertesi gün
de gündüz saat 14:00’ e 15:00’e
kadar da Anadolu mağazaları için
yola çıkılması gerekir. Bu oldukça sis-
tematik işleyen bir sistemdir. İstanbul
içi her gün yola çıkıyor olsa da tabiî ki
Anadolu için her gün yola çıkılma-
maktadır. Bu mallar mağazalara gön-
derilirken “YURTİÇİ LOJİSTİK”
devreye girmektedir. YURTİÇİ LO-
JİSTİK’in oldukça geniş bir dağıtım
ağı vardır. Biz de Türkiye’nin en uzak
yerlerine ulaştığımız için bu ağın sin-
erjisinden faydalanmaktayız.

Tekstil lojistiğine bakıldığında
önemli olan sadece malı göndermek

değil; aynı zamanda giden malı geri
alabilmektir. Çünkü “outlet
mağazaları” dediğimiz indirim
mağazaları da ters lojistik ile beslenir-
ler. Bu nedenle her giden araca
transfer mallarımızı almaya çalışarak,
mümkün olduğunca optimize edilmiş
bir şekilde ekstra araç çıkarmayı ön-
lemekteyiz.

Ters lojistikle geri gelen mal-
larımız Kartal mağazamızın arkasın-
daki outlet depomuzda toplanır. Bu
outlet depomuzu kendimiz işleterek
3. parti hizmeti almadan kendi per-
sonelimizle kendi operasyonumuzu
gerçekleştiririz. Bu süreçlere
bakıldığında EKOL ve YURTİÇİ LO-
JİSTİK gibi iki ana tedarikçi ile M&S’
ın çalıştığını görürsünüz.

Ayrıca palet kullanımı, nay-
lon poşet kullanımı gibi önemli
ölçüde saf malzeme gideri vardır. Bu
tür satın almaların kritikliğinden dolayı
satın alma departmanı oluşturduk.
Bünyemizde M&S dışında iki
markamız daha bulunduğu için sahip
olduğumuz hacimden dolayı belirli
satın alma bütçeleri hazırlayarak
ciddi bir ekipman bütçesi oluşturduk.
Yani bir satın alma süreci başlattık.
Ve operasyonlarımızın özü de bu-
radadır.

MMaağğaazzaallaarraa ggeelleenn üürrüünnlleerr eekkssiikklliikk--
lleerree ggöörree bbiillddiirriimm ssoonnuuccuu mmuu ggeelliiyyoorr;;
yyookkssaa hheerr ggüünn ddüüzzeennllii oollaarraakk bbeelliirrllii
bbiirr mmiikkttaarr aakkttaarrııllııyyoorr mmuu?? 

Mal aktarımı belirli bir algoritmaya
göre yapılır. Daha çok, satan mallar
mağazaya gider. Örneğin; bugün
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Bağdat mağazasında 5 tane beyaz
tişörtün satıldığını düşünelim. Sis-
temde bununla ilgili katalog bilgisi
kayıtlıdır. Stoklarda ne kadar varsa
mağaza önceliklerine göre, satılan 5
stoktan tekrar belli bir limit dahilinde
Bağdat mağazasına transfer edilir. O
ürünün stoğu bitene kadar da bu
transfer devam eder. Bir de sezon
açılımları vardır. Bazı mağazaların
malları ters lojistikle geri çekilir. Bazı
mallar da blok halinde mağazalara
gönderilir. Kış sezonu, sonbahar,
yaz, ilkbahar gibi ara sezon geçişleri
vardır. Bunların da bütün girişleri bu
plan program dahilinde yapılır. 

GGııddaa mmaallllaarrıınnıınn ttaaşşıınnmmaassıı uuzzuunn
ssüürreelleerr aallııyyoorr mmuu??

İngiltere ayağı için bakıldığında M&S
toplam cirosunun % 50’ si gıdadan
sağlanır. Ama Türkiye’de Marks &
Spencer’ ın yılbaşı çikolataları dışında
gıda ile ilgili bir taşıması veya mal
sunumu yoktur. Bu nedenle çikolata-
ların gelmesi kış mevsimine denk
geldiği için özel bir taşıma yapmaya
gerek kalmamaktadır. Bu ürün Tem-
muz ya da Ağustos ayında gelecek
olsaydı elbette soğuk hava taşıması
yapmamız gerekirdi. Fakat bu mik-
tarlar tedarik zinciri sürecimizde çok
önemli bir yer teşkil etmemektedir.
Sadece yılbaşında satışlarımızı
desteklemek amacıyla sunulan bir
ürün olarak görülmektedir.
Önümüzdeki yıl planlarında gıda ile il-
gili herhangi bir açılım düşünmüy-
oruz.

TTüürrkkiiyyee’’ddee nneeddeenn EEKKOOLL LLOOJJİİSSTTİİKK??

Çünkü tekstil bir uzmanlık alanı ve
Türkiye’de her sektörün kendine
göre büyük bir oyuncusu vardır.
Genel olarak bakıldığında nasıl ki
otomotivde REYSAŞ, PDI hizmet-
lerinde BORUSAN, forwarding
hizmetlerinde GALATA, BALNAK
karşımıza çıkıyorsa, tekstil dediğiniz
zaman da askılı taşımada SER-
TRANS’ tan BALNAK’ a, GALATA’
dan EKOL’ e kadar birçok firma
sayabiliriz. Ama tedarik zincirinin ik-
inci aşaması olarak depolamada,
Türkiye’de doğru zamanda yatırım
yapan EKOL oldu. Yani 2001 yılında
Hadımköy deponun yapılması,
Boyner mağazacılıkla birlikte o büny-
eye alınmamız, tekstil lojistiğinin
gerçekten dinamiklerinin anlanması,
buna uygun IT altyapı yatırımlarının
yapılması tabiî ki de çok önemli et-
menlerdi. Böylelikle EKOL ile çok
önemli ve doğru bir sinerji
yakaladığımızı düşünüyoruz. EKOL
ihtiyaçlarımızı dinleyerek bu ihtiyaçlar
doğrultusunda kendi bütçesi, IT
altyapısı ve insan kaynağını da göz
önüne alarak taleplerimiz doğrul-
tusunda belirli bir süre içerisinde ne
kadar hizmet vereceğini belirlemek-
tedir. 
Sektörde elbette başka yatırımlar da
gerçekleşmektedir. Ama biz şu anda
EKOL’ ün gerek bize sağladığı
hizmet kalitesi, gerek iletişiminden
dolayı bir partner, bir ortak olarak
görüyoruz. Yaklaşık 5-6 yıldır da on-
larla beraberiz. Her şey yolunda git-
tiği sürece birlikte olmaya da devam
edeceğiz. EKOL’ ün farkı tekstilde
uzmanlaşması, IT altyapısı, ve de

tekstil lojistiğine uygun depolama
alanlarının bulunması oldu bizim için.
Bugün 12 metre tavanı düz bir de-
poda tekstil lojistiği yapamazsınız.
Mekanik katlara ve buna uygun bir
antrepo yapısına ihtiyacınız vardır.
Aynı zamanda EKOL, zamanında
yaptığı atılımlarla bu sektörde çok
önemli endüstri mühendislerini de
yetiştirdi. Bunlar projelerin devamlılığı
ve verimliliğin ölçümü için çok önemli
ayrıcalıklardır. Çünkü çoğu insan hala
bu sektörde insana yatırım yapmayı
gereksiz olarak görmektedir. Ama
gerçekten sizlerin yetiştiği okullardan
mezun insanlar, endüstri mühendis-
leri bu sektörü ileriye taşıyacaklardır.
Her sektörün belirli bir yapısı vardır.
Buna göre doğru kontrol noktalarını
koyup takip etmek gerekir. Bu da
belli bir sistematikle sağlanmaktadır.

TTüürrkkiiyyee’’ddee bbaaşşkkaa bbiirr lloojjiissttiikk fifirrmmaassıı iillee
ççaallıışşttıınnıızz mmıı??

Bizim işlerimiz uzun dönemli kontratlı
olduğu için depolama alanında ve
uluslararası nakliye bacağında şu
ana kadar farklı firmalarla çalışmadık.
Daha doğrusu uluslararası nakliye
bacağımız iki değişik firmadaydı.
ULUS ve ULUSOY’ daydı. Daha
sonra tedarik zincirinin tek elden
yönetimine inandığımız için sinerji
yakalama adına EKOL ile çalışmaya
başladık. Onun dışında depolamada
kendi işimizi kendimiz yaptığımızdan
başka hiçbir firma ile çalışmadık.

Tekstil Lojistiği



GGüümmrrüükkttee pprroobblleemmlleerr yyaaşşııyyoorr
mmuussuunnuuzz?? EEğğeerr yyaaşşııyyoorrssaannıızz EEKKOOLL
bbuunnllaarraa nnaassııll ççöözzüümmlleerr bbuulluuyyoorr??

Zaten sorunsuz gümrük işlemi yok-
tur. Belirli dokümanları sağlamamız
ve bunların doğru düzenlenmiş ol-
ması gerekmektedir. Biz yaklaşık 12
yıldır Türkiye’ de faaliyet gösteren ve
bugüne kadar da Türkiye gümrük
prosedürlerine aynen uyan bir firma
olduğumuz için kendi açımızdan
gümrükle ilgili dönemsel yığılmalar
dışında (bayram sonrası beyan-
namelerin onaylanması gibi) herhangi
bir sorun yaşamıyoruz. EKOL de
tabii ki burada gerekli insan kaynağını
arttırarak, gerektiğinde fazla mesai
yaparak bu gibi sorunları çözmeye
çalışıyor. Ama bunun dışında her-
hangi bir sorunla Türkiye gümrük-
lerinde karşılaşmıyoruz. Elbette ki
mevcut süreçler daha da iyi olabilir.
Arada birçok bürokrasi olması, çok
merkezi olması, uzman gümrük-
lerinin tek bir yere toplanmış olması
gibi konularla da karşı karşıya kalın-

maktadır. EKOL’ ün bize sağlayabile-
ceği bunların minimum zaman dili-
minde çözümlenmesidir.

SSaammaannddıırraa vvee HHaaddıımmkkööyy ddeeppoo--
llaarrıınnıızzıınn hhiikkaayyeessiinnddeenn bbaahhsseeddeerr
mmiissiinniizz??

Samandıra depomuz kendi bünyem-
izde kendi mülkümüz olan bir depo-
dur. Mağazacılığı çok iyi bilen eski
Genel Müdürümüz Oya Sener ve şu
anda Genel Müdürümüz olan Esra
Erkmen bir öngörüyle depo işini
üçüncü partiye devretmemiz gerek-
tiğine inandılar. Ve EKOL Samandıra’
ya davet edildi. Daha sonra oldukça
planlı bir taşınma süreciyle EKOL op-
erasyonlarımızı Hadımköy’ e taşıdı.

EEKKOOLL’’ üünn ssiizziinn iiççiinn ssuunndduuğğuu ddeeppoo
ççöözzüümmlleerriinnddeenn bbaahhsseeddeerr mmiissiinniizz??

Depo çözümü deyince ben deponun
yapılış şeklini ve tekstil lojistiğine
uygun olup olmadığını anlıyorum.
Hadımköy depo tamamıyla perak-
ende sektörüne hizmet veren,
tamamıyla bu dinamikler göz önüne
alınarak yapılmış bir depodur. Bu
çözümlere baktığımız zaman askılı
taşıma, içeride askılı otomatik destek
sistemleri, kutuları toplamak için
yürüme yollarının yapılması, yükseklik
irtifalarının ve kutulu taşımalara,
toplamalara uygun hale getirilmesi
gibi işimize uygun bütün çözümleri

EKOL’ den sağlayabiliyoruz. 

RReekkaabbeettttee eenn ççookk zzoorrllaannddıığğıınnıızz aallaann--
llaarr hhaakkkkıınnddaa bbiillggii vveerriirr mmiissiinniizz??

Kendi segmentim açısından değer-
lendirecek olursam lojistik, sonuç
itibariyle bir masraf merkezidir.
Aslında masraf merkezinin sağladığı
birçok kar vardır. Zamanında malın
rafta olması, doğru malın doğru
tedarikçiye ulaşması, zamanında ge-
tirilmesi, doğru beyan edilmesi
gerekir. Yarattığımız tüm masraflar,
operasyonel masraflar olarak
maliyetlere yansımaktadır. Ne kadar
verimli olursak o kadar katkıda bu-
lunmuş oluruz. Sektördeki rakipler-
imiz ve lojistik yapıları bellidir. O
nedenle piyasadaki fiyat dalgalan-
malarının çokluğundan dolayı
sadece fiyatlarda zorlanıyoruz.
Örneğin; dağıtım yaparken %11 fiyat
artışı olursa, bunu fiyatlarlınıza da
%11 olarak yansıtamıyorsunuz. Bu
maliyet size ya da üçüncü parti
hizmet aldığınız firmaya kalıyor.
Sonuçta tedarikçinin zarar etmesi de
hizmetinizin aksaması demektir.
Dolaylı olarak bu yıpratıcı etkileri üz-
erinize almak zorundasınız. Bunu da
uzun dönem kontratla çalışarak aş-
maya ve önümüzdeki dalgalanmalar-
dan etkilenmemeye çalışıyoruz.

2009 Logistical
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Ülkemizin dış ticaret hacmi
son yıllarda sürekli olarak art-
maktadır. Bunun bir sonucu

olarak lojistik şirketlerinin uluslararası
taşıma, gümrükleme ve antrepo
faaliyetleri de aynı oranda artış
göstermektedir. 

Öte yandan, perakende sektörün-
deki pazar yapısı, tüketici eğilimleri,
rekabet ve teknolojinin bu sektörler
üzerindeki etkisi nedeni ile de tedarik
zincirlerinin çalışma biçimi itme mod-
elinden (stok için üretim) çekme
modeline (talebe göre üretim)
dönüşmüştür. Pazarın bu yeni yapısı
tüm tedarik zincirinin gerçek zamanlı,
esnek, hızlı bir şekilde yönetilmesini
zorunlu kılmaktadır.

Bu dinamiklere uyum sağlama
çabası içindeki üretim, dağıtım ve
perakende sektörlerindeki şirketler,
bir taraftan hizmet aldıkları lojistik şir-
ketlerinden beklentilerini hızla art-
tırırken diğer taraftan lojistik
maliyetlerini düşürmek için baskı
uygulamaktadırlar. Bu şirketler artan
bir hızla lojistik faaliyetlerini dış kay-
nak kullanımı yolu ile lojistik şirketler-
ine devretmeye başlamışlardır.

Yukarıda sıraladığımız bu gerçekler,
bu değişim ve dönüşüm lojistik şir-
ketlerinin hizmet çeşitliliğinde ve
işlem sayılarında artış anlamına
gelmektedir. Ardı ardına araç ve
depo yatırımları yapılmakta, şirket-
lerin çalışan sayıları artmaktadır. Sek-
törde yetişmiş eleman açığı had
safhada olup, personel devir hızı or-
talama %30 civarındadır. Uluslararası
ve yurtiçi taşımacılık gibi temel alan-
larda arz fazlası nedeni ile rekabet
çok yüksek boyutlardadır. 

Lojistik şirketlerinin bu hızlı değişim

ve dönüşüme uyum sağlayabilmek,
giderek artan müşteri beklentilerini
karşılayabilmek ve rekabet ile başa
çıkabilmek için bilgi ve iletişim
teknolojilerinden sonuna kadar
yararlanmaları gerekmektedir. 

Lojistik şirketleri iş süreçlerinin ve
akışlarının bütünleşik olarak
yönetilmesini sağlamak üzere çok
sayıda uygulama yazılımı modülünün
bütünleşik olarak çalışmasına, ürün,
hizmet ve iş süreçlerinin yönetilmesi
ve maliyetlerin izlenmesi, optimize
edilmesi için etkin yazılım çözümler-
ine gereksinim duymaktadırlar.
Tedarik zinciri içindeki tüm kuruluşlar
için bir iletişim omurgası görevini
üstlenecek Web portallarının devreye
girmesi gerekmektedir.

İşlem hızını arttırmak, hataları azalt-
mak ve izlenebilirliği arttırmak için
elektronik veri değişimi sistemlerine,
mobil çözümler ile barkod ve RFID
çözümlerine gereksinim artmaktadır.
Artan işlem ve veri hacminin
yönetilmesi, kesintisiz çalışma gerek-
lerinin karşılanması için yeni sunucu
ve depolama teknolojilerinin kullanıl-

masına gerek duyulmaktadır. Büyük
çaplı veriler ve karmaşık yapıların
analiz edilmesi, maliyet ve verimlilik
analizlerinin yapılması için raporlama
ve iş zekâsı çözümleri gündeme
gelmektedir.

Şirketlerin giderek büyüyen kurumsal
yapılarını, nakit akışlarını, yatırımlarını,
insan kaynaklarını, müşteri risklerini
uluslararası standartlarda finansal
sistemler olmadan yönetmek artık
mümkün görünmemektedir.

SOFT Bilgi İşlem, 1996 yılından bu
yana, lojistik ve taşımacılık sektörün-
deki kuruluşların yukarıda sıralanan
gereksinimlerine yanıt veren çözüm-
leri kurumsal bir yaklaşım ve kalite
anlayışı ile üretmekte ve sunmak-
tadır. SOFT, vizyon ve misyonu, sek-
törel deneyimi, güçlü kadrosu,
kurumsal yapısı, esnek ve yenilikçi
yaklaşımı ile sektördeki kuruluşların
Stratejik İş Ortağı olarak faaliyet
göstermektedir. 

SOFT’un geliştirmiş olduğu ve bugün
90 modüle ulaşmış olan yazılımlar, bir
lojistik şirketinin tüm iş süreçlerini en-

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ VE SOFT
ÇÖZÜMLERİ

yazılım
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tegre olarak yönetmekte ve aynı za-
manda müşteri, tedarikçi, gümrük,
banka ve diğer kurum ve kuruluşlarla
entegrasyonunu sağlayan bir Ku-
rumsal Kaynak Planlaması (Enter-
prise Resource Planning – ERP II)
çözümü oluşturmaktadır.

SOFTTRANS® Lojistik ve Tedarik
Zinciri Yönetim Sistemi lojistik fir-
malarının giderek daha karmaşık bir
hal alan lojistik süreçlerin yönetimi
için, uluslararası ve yurtiçi taşımacılık,
araç, filo, sürücü, ihracat deposu,
antrepo ve lojistik deposu yönetimi,
gümrükleme, sevkıyat ve dağıtım
yönetimi, proje yönetimi, müşteri il-
işkileri yönetimi ve doküman yöne-
timi gibi entegre olarak çalışan
modüllerden oluşan bir yazılımdır. 

SOFTFİNANS Finansal Yönetim Sis-
temi ise, SOFTTRANS® ile bütün-
leşik olarak, yedek parça, bakım,
servis, akaryakıt, lastik yönetimi,
uluslararası standartlarda muhasebe,
finans, bütçe, insan kaynakları, sabit

kıymet yönetimi ve raporlama uygu-
lamalarını içermekte ve kurumsal ve
yönetilebilir bir yapı oluşturmaktadır.
Bütünleşik çalışan uygulamalar
süreçlerin her aktivitesinin veya
tümünün izlenmesi, maliyetlerinin
hesaplanması, performansın
ölçülmesi ve raporlanması ile risklerin
yönetimini sağlamaktadır.

SOFTARAYÜZ Uygulamaları ise, de-
polarda barkodlu ürün takibi yapan;
müşteriler, acenteler, ürün ve hizmet
tedarikçileri, gümrükler, bankalar,
IATA, Traxon, Inttra gibi kurum ve ku-
ruluşlarla elektronik veri değişimi
yapan; araç ve filo yönetim sistem-
leri, ofis uygulamaları, elektronik
posta, faks ve SMS sistemleri ile en-
tegrasyonu sağlayan ve Web uygula-
maları gibi modüllerden oluşan
tedarik zinciri yönetimi arayüz
yazılımlarından oluşmaktadır.

SOFT, kurumsal yazılım çözümlerinin
yanında, proje yönetimi, danışmanlık,
eğitim ve destek hizmetleri ile do-

nanım, sistem yazılımları, altyapı,
iletişim, barkod, RFID gibi bilgi ve
iletişim teknolojilerinin tüm unsurlarını
da anahtar teslimi çözüm mantığı ile
sunmakta, tüm bunları bir dışkaynak
hizmeti olarak da sağlayabilmektedir. 

SOFT, Stratejik İş Ortaklığı kap-
samında sunduğu çözüm ve
hizmetler ile lojistik şirketlerindeki iş
süreçlerinin etkin ve bütünleşik
olarak yönetimini, kaynakların doğru
kullanılmasını, süreçlerin kişilerden
bağımsız hale gelmesini, hataların
azalmasını, standardizasyonu, es-
nekliği, %25 lere varan oranda ver-
imlik artışını, maliyetlerin denetimi ve
düşürülmesini, nakit akışının hızlan-
masını ve kurumsal raporlamayı
sağlamaktadır. Bu sayede lojistik şir-
ketlerinin müşterilerine sunduğu
değer artmakta, müşteri mem-
nuniyet ve bağlılığı yükselmekte, çe-
viklik ve bilgi teknolojisi maliyetlerinde
tasarruf sağlanmakta ve rekabet
üstünlüğü oluşmaktadır.

yazılım



LOJİSTİĞİN 7 DOĞRUSU
YAŞAMIMIZIN DOĞRULARI OLSUN
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Yeni bir Logistical Der-
gisinde gençlerle birlik-
teyiz. Bugünün öğrencileri

yarının bizleri olacak. Çok şey
öğrendikleri ancak hiçbir şey
bilmedikleri bir eğitimi tamamlaya-
cak ve yaşam süreçlerinin içinde
bir noktadan hayata atılacaklar.
Hepimizin her yaşta öğüte ihtiyacı
olduğu gibi bir gün görevimizi de-
vralacak sevgili lojistik meraklısı
arkadaşlarımıza söyleyeceklerimiz
olmalı. 

Tüm canlıların ortak özelliği yaşa-
maktır. Yaşamın devam etmesi
için beslenmemiz ve korunmamız
gerekir ve bunlar temel
ihtiyaçlarımızdır. Her temel ihtiyaç
bir tüketimle karşılanır. Tabiatta
hazır bulduğumuz doğal tüketim
kaynakların yetersiz olduğu nok-
tada üretim zorunlu hale gelmek-
tedir. Üretim ise hammadde, yarı
mamul veya ürün hareketi de-
mektir. Bir noktadan aldığınız
girdileri üreterek ürün haline ge-
tirecek ve diğer bir noktaya
tüketilmek için taşıyacaksınız.
Taşıma hareketinın olduğu her
noktada lojistikten söz etmemiz
mümkündür. Bu nedenle lojistik
hayatımızın her noktasında bizler
için vardır. 

Lojistikte verilen hizmetlerin amacı
müşterimiz dediğimiz yani son
kullanıcının, tüketicinin ihtiyacı

olan  ürünün teminidir. Bu temin
anında da yedi beklentisinin
karşılanmasıdır. Biz buna “Lojis-
tiğin Yedi Doğrusu” adını vermek-
teyiz. Bunlar Doğru ürünün,
Doğru miktarda, Doğru biçimde,
Doğru zamanda, Doğru kaynak-
tan, Doğru yolla, Doğru fiyata
sağlanmasıdır. 

Doğru ürün müşterilerin
ihtiyaçlarına karşılık verecek,
başka bir satın alma yapmadan
doğrudan kullanılabilecek, kul-
lanımı kolay olup bir özel eğitim
gerektirmeyecek, atık miktarı ola-
bildiğince az, çevreye zarar ver-
meyecek, taşıması ve muhafazası
kolaylaştırılmış şekilde ambala-
jlanmış, taşıma sırasında hasar
görmeyecek ürün olmalıdır.
Ürünün ömrünün  tamamında,
tasarım anından başlamak üzere
tüketim anına kadar üretici ile lo-
jistik hizmet sağlayıcısı birlikte
çalışmalıdır.

Doğru miktar envanter yöneti-
minin temelidir. Ürünün müşteriye
sunuş anı önemlidir. Bu sunuş
noktasında talebin miktarı kadar
ürün müştericinin karşısında hazır
olmalıdır. Yetersiz ürün satış kay-
bına, talebin rakiplere kaymasına
neden olacaktır. Talebin ötesin-
deki miktarın da son teslim nok-
tasında hatta sipariş zincirinin her
noktasında fazla olması bir stok
yükü getirmekte, bu yükün  fi-
nansman gideri, depolama mas-
rafları, koruma harcamaları,
toplam maliyeti arttırarak ürünün
son satış fiyatının yükselmesine,
dolayısıyla müşterinin başka
ürüne kaymasına veya operasyon
karının azalmasına neden olacak-
tır. Talep ve arz dengelemesi lojis-
tik firmalara düşen bir görevdir.

Doğru biçim ürünün müşterinin

ihtiyacı olan hale getirilmiş olması
demektir. Her ihtiyaca göre farklı
ölçülerde, farklı ambalajlama
şekillerinde, üzerinde veya içinde
kullanma talimatları bulunan, tes-
lim öncesi son kontrolleri yapılmış
ürünlerdir. Bu hizmetler den farklı
ambalajlamalar, ürünün kul-
lanımını kolaylaştıran broşür,
kılavuz ilaveleri , hatta teslim
öncesi kalite kontrol işlemleri,
müşteriye teslim sırasında kul-
lanma eğitimleri lojistik firmalar
tarafından verilen hizmetlerdendir.
Bu hizmetler müşteri tarafından
beklenmekte ve müşteri mem-
nuniyetine temel olmaktadır.

Doğru zaman müşterinin bir
ürünü tükettiği ve yenisini satın
alma kararını verdiği zaman olarak
tanımlanmaktadır. Müşteri ihtiy-
acında sipariş kararı müşteri
tarafından geciktirilse bile talep ile
teslim arasında oluşan süre kısa
öngörülmektedir. Satın alma
kararını veren müşteri, bir an önce
bu ihtiyacının karşılanmasını bek-
lemektedir. Bunun sağlanması da
ancak ürünlerin müşterinin teslim
noktasına yakın bir mesafeden
taşınması veya hızlı taşıma metot-
larının kullanılması ile mümkün ol-
maktadır. Yakın mesafe taşıma
üretim noktalarının uzağında oluş-
turulacak, tüketim noktalarına
yakın dağıtım merkezleri ile yani
lojistik merkezlerle sağlanabile-
cektir. Bunun sağlanması
amacıyla tüketim merkezlerindeki
stokların on - line takibi, müşteri
taleplerinin CPFR (Birlikte plan-
lama, tahmin ve güncelleme) sis-
temleri ile öngörülmesi sayesinde
sağlanmaktadır.

Doğru kaynak müşterinin teslim
alacağı ürünün teslim noktasına
güvenmesi demektir. Marka
değeri olan ürünlerin satış nokta-
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larında markanın öne çıkması müş-
teri güvenini arttırmaktadır. Üretici,
ana distribütör, bölge distribütörü,
ana bayi, bölge bayisi, zincir
mağaza, market, bakkal, büfe zin-
cirinden geçerek müşteriye ulaşan
ürünlerde üretici ve müşteri ilişkisi
son derece zayıflamaktadır. Zincirin
uzaması teslimi geciktirmekte her bir
adımın ayrı bir lojistik şirket gibi çalış-
ması ile kamçı etkisi yaratılmakta ve
envanter değerleri yükselmektedir.
Doğru kaynak günümüzde olduğu
gibi tüketiciye üreticiden yapılan
doğrudan satışlardır. Bu satışların
üretici, lojistik şirket ve tüketici kısa
zincirinden geçmesi ideal satış
metodudur. Bu sayede tüketici
üretici ile karşı karşıya kalacak,
doğru talep tahminleri ile envanter
yükü azaltılacak, pazarlama ve
dağıtım giderleri düşecek kar marjları

artacaktır.

Doğru yolla ürün temininde esas
olan ürünün üretimden tüketime
kadar doğru şekilde taşınmasıdır.
Tehlikeli maddelerin ayrı bir şekilde
taşınması, gıda maddelerinin zehirli
maddelerle birlikte taşınmaması,
raflanmaması, soğuk zincir gerek-
tiren ürünlerin zincir dışına çıkartılma-
ması, hijyenik taşıma ve stoklama,
beyaz eşyanın çizilmeden çalışır du-
rumda yerine kadar teslim edilmesi,
ürünlerin son kullanım tarihlerine
dikkat edilmesi, ambalajlarının çöpe
atılacak da olsa ürün satın alımında
sağlam olması müşteri beklentileri
olup lojistik hizmet üretenlerce
karşılanmaktadır.

Doğru fiyat ise müşteri beklentisinin
dolayısıyla lojistiğin temel

doğrusudur. Doğru fiyat her zaman
en ucuz fiyat değildir. Bütün bu
ürünlerin ve ürünlerin üzerine ekle-
nen lojistik giderlerin, kar marjlarının
optimize edilmiş halde sunumudur.
Belli  bir kaliteye ödenebilecek en
yüksek fiyat doğru fiyattır. Bu da
müşteri, üretici ve lojistik hizmet
üretici ile birlikte kararlaştırılan Pazar
fiyatıdır. Pazar fiyatının minimize
edilmesi de ancak son satış fiyatları
üzerindeki lojistik giderlerin hizmet
kalitesini indirmeden minimize
edilmesi ile sağlanabilmektedir.

Doğrular dolu bir dünyada yaşaya-
bilmeniz dileğimle. Sizlerin de
yaşamınızın en az üç  doğrusu
olsun. Doğru Düşünün, Doğru Söy-
leyin, Doğru yapın. 

lojistik yönetimi
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İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve
Lojistik Yüksekokulu Lojistik
Kulübü olarak, okulumuz öğren-

cilerinin özel çabaları ve sektörün
vermiş olduğu destek ile her zaman
daha iyisini yapmak için çalışmak-
tayız. Yaptığımız faaliyetler, sadece
İstanbul Üniversitesi öğrencileri için
olmayıp, tüm üniversitelerin öğrenci-
lerini ve sektör çalışanlarını kap-
samaktadır.
Lojistiğin geleceğin sektörleri
arasında gösterilmesi, bu bölümde
okuyan öğrencilerin en büyük artısı
olmakla beraber iyi eğitim ve kişisel
gelişim ile daha da yapıcı olmaktadır.
Okulumuz sektörel eğitimleri bizlere
en iyi şekilde sunmaktadır ve
kulübümüz de kişisel gelişimlere
katkıda bulunmaktadır. Kulübümüz
öğrenciler için sosyal bir ortam oluş-
turmaktadır. Üniversite kulüplerinde
görev almak, birtakım sorumluluk-
ların altına girmek ve grup çalışmaları
ile bu görevleri ve sorumlulukları yer-
ine getirmek kişisel gelişimin en
büyük adımıdır.
Bizlere sunulan olanakları etkin bir
şekilde kullanmamız gerektiğinin
farkındayız. Bunun doğrultusunda
çalışmalar yaptık ve yapmaya devam
edeceğiz. 7.dönem kulüp yönetimi,
kulübün daha etkin çalışması adına
her türlü fedakarlığı göstermiştir. Yeni
yönetim olarak görsel açıdan daha
canlı bir logo ile göreve başladık ve
logomuz kadar renkli kişilerle birlikte
çalışmaya devam ediyoruz.
Kendimizi sanal ortamdan da tanıt-
mak için web sitemizi yeniledik. Yeni
sitemizle, ulaşmak istediğimiz nokta-
lar ile okulumuz arasında ortak bir
buluşma alanı oluşturduk. İ.Ü Lojistik
Kulübü olarak Türkiye’ deki tüm lojis-
tik bölümleri ile sürekli iletişim
içindeyiz. Ortak amacımız Türkiye
Lojistik Kulüpleri Birliğini kurmaktır ve

bununla ilgili çalışmalar kulübümüz
tarafından da sürdürülmektedir. 
Yaptığımız faaliyetlerle lojistiğin
hizmet veren ve hizmet alan tarafını
amaç edindiğimiz kişilerle buluştur-
maya çalıştık. Lojistik Kulübü olarak
birçok faaliyet gerçekleştirmekteyiz.
Bu faaliyetlerimiz; Lojistik Zirvesi, Lo-
gistical Dergisi, Gelişim Günleri,
Kariyer Günleri, Teknik Geziler,
Sosyal Etkinlikler ve Spor faaliyet-
leridir. Yapılan bu faaliyetlerle
kendimizi sektöre daha yakından
tanıtmış olmakla birlikte, lojistikle il-
gilenen tüm öğrenciler ve çalışanlar
için de faydalı olmaktayız. Kulüp
olarak başka üniversitelerin ve sek-
törel kuruluşların düzenlemiş olduk-
ları organizasyonlara da katılarak,
kendimizi buralarda da tanıtmak-
tayız. 
Öncelikle Ulaştırma ve Lojistik Y.O
Müdürü Prof. Dr Hayri. ÜLGEN ve
okulumuz öğretim görevlilerine bi-
zlere vermiş oldukları destekten
dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
Bizlere desteklerini veren; UND
Genel Başkanı Sayın Tamer
DİNÇŞAHİN, UND İcra Kurulu
Başkanı Mine KAYA ve tüm UND
üyelerine, UTİKAD Yönetim Kurulu
Başkanı Kosta SANDALCI ve Genel
Müdürü Müjdat MANDAL, LODER
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
TANYAŞ, LOKAD Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet ARIMAN, tüm
dernek üyelerine, faaliyetlerimizde
yer alan tüm şirketlere, katılımcılara
ve Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
öğrencilerine Lojistik Kulübü Yöne-
timi adına teşekkür ederim.
Bizler her zaman öğrenciler ve lojistik
adına en iyisini yapmak adına çalış-
maya devam edeceğiz. Yeterki
yanımızda olmaya devam edin. 
Saygılarımla..

İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü
Yönetim Kurulu Başkanı

kulüp başkanı 

Ünsal ÜNAL
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faaliyetlerimiz



• 
TOPTAN FIYATINA 
PERAKENDE SATIŞ 



Environmental 
Responsibilities 

Çevremize Karşı 
Sorumluluk Taşıyoruz 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği 
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