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Günümüzde, ekonomik faaliye-

tin küreselleşmesinin bir sonucu 
ve gereği olarak, işletmeler ve 
çalışanlar, global dünya pazarının 
aktörleri olarak işlerini yapmak 
zorundadır. Şirketlerin, sürdürüle-
bilir bir ekonomik faaliyet içinde 
olmaları, global pazarda rekabet 
edebilme kabiliyetlerine bağlıdır. 
Globalleşme sürecinin etkisi al-
tında olan uluslararası ticaretin 
idamesi için gereklilik arz eden en 
önemli güç, etkin ve hızlı kararlar 
alabilen bir lojistik sektörüne du-
yulan ihtiyaçtır.

Lojistik faaliyet; hammad-
denin başlangıç noktasından, 
ürünün tüketildiği son noktaya 
kadar, ürünlerin, hizmetlerin ve 
bilgi akışının, en etkin ve verim-
li bir şekilde her iki yöne doğru 
hareketinin ve depolanmasının, 
planlandığı, uygulandığı ve kon-
trol edildiği tedarik zinciri süreci 
aşaması olarak tanımlanmaktadır. 
Dolayısıyla günümüzde lojistik de-
nilince, her bir noktaya ve o nok-
tadaki politik, ekonomik, coğrafi, 
çevresel koşullar ile gerek özel 
gerekse kamusal idari şartlara 
göre değişen, ulaştırma ve lojis-
tik endüstrisi ile ilgili doğrudan 
ve dolaylı ilişkileri, oluşumları ve 
süreçleri inceleyen çok disiplinli 
bir bilim dalı akla gelmektedir.

sürecinde de asıl değerleri olan 
topluma saygı, dinamizm, girişimcilik, 
dürüstlük, verimlilik, insana, emeğe, 
bilgiye ve çevreye saygı, bilimsel 
etik kurallara mutlak uyum, alanın-
da uzmanlık ve öncülük, tarafsızlık, 
ulaşılabilirlik, yasa ve yönetmeliklere 
bağlılık unsurlarını korumayı ilke ed-
inmiştir.

Fakültemiz, Birleşmiş Milletler 
menşeli IRU (International Road 
Transport Union – Uluslararası Karay-
olu Taşımacılığı Birliği) akreditasyon 
sürecini tamamlayarak 16 Haziran 
2014 tarihinde uluslararası akredi-
tasyon almıştır. Böylece Ulaştırma 
ve Lojistik Fakültesi Türkiye’de lisans 
ve lisansüstü seviyede IRU tarafın-
dan akredite edilen ilk okul olma 
özelliğinin yanında, İstanbul Üniver-
sitesi bünyesinde uluslararası akred-
itasyona sahip iki okuldan biri olma 

özelliğine sahip olmuştur. İstanbul 
Üniversitesi Ulaştırma ve Lojis-
tik Fakültesi öğrencilerine kendi 
diplomalarının yanında verilecek 
olan IRU Academy CPC Diploması, 
onlara uluslararası geçerliliği olan 
bir Mesleki Yeterlilik Diploması ka-
zandıracak, aralarında AB ülkeleri, 
ABD, Kanada ve Çin’in de bulun-
duğu IRU üyesi 75 ülkede akredite 
olarak çalışmalarına imkân sağlay-
acaktır.

Bu bölümde eğitim gören öğren-
cilerden, mezun oldukların-
da, çalışacakları işletmelerin 
başarısında önemli rol oynay-
acak en ucuz maliyetle mal ve 
hizmetin tedarik edilmesi ile ih-
tiyaç duyulan yerlere ulaştırıl-
masına ilişkin temel lojistik ku-
ramlarını ve lojistik yönetim 
tekniklerini uygulamaları beklen-

    Prof. Dr. Abdullah OKUMUŞ 
   Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı

Lojistik sektör olarak, Türkiye gibi 
özellikle jeopolitik konumu kıtalar 
arasında doğal bir geçiş noktası 
olan ülke için son derece önem-
lidir. Ülkemizde lojistik sektörü 
son yıllarda gelişme gösteren genç 
bir sektördür. Ülke olarak 1980’le-
rin ilk yarısında başlayan dünyaya 
açılma çabamız, bugün ekonomik 
gelişme yarışında başarılı olmak 
ve dünya ekonomisi ile bütün-
leşmek ölçeğinde ülkemizin 2023 
vizyonuna uygun yolda ilerleme-
ktedir. Türkiye ekonomisinin can 
damarı olarak nitelendirilebilecek 
lojistik sektörünün ülke Gayri Safi 
Milli Hasılası içerisindeki yeri yak-
laşık %8 oranındadır. 

Gelişmekte olan ülkeler arasında 
en canlı ekonomilerden biri olan 
Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarını 
birbirine bağlayarak doğu ve batı 
arasında doğal bir köprü işlevi 
görmektedir. Lojistik, son 5 yılda 
Türkiye Kalkınma Ajansı tarafından 
hazırlanan tüm ulusal ve bölgesel 
kalkınma planlarında, bölgesel 
gelişmeye katkı verecek en önemli 
iş kolundan birisi olarak tanımlan-
maktadır. Bu durum ise bir hizmet 
sektörü olan lojistik sektörünün 
hızlı büyümesini ve gelişmesini 
zorunlu kılmaktadır. Türk ekono-
misinin büyümesini ve gelişmesi-
ni sağlayan en önemli sektörlerin 

başında gelen lojistik sektöründe 
karşımıza çıkan en önemli sorun 
ise, yetişmiş ve eğitimli işgücü 
açığıdır. 1999 yılında, ulaştır-
ma ve lojistik sektöründeki sivil 
toplum kuruluşlarının desteğiyle 
ülkemizde lojistik eğitimi veren 
ilk kurum olarak kurulan İstan-
bul Üniversitesi Ulaştırma ve 
Lojistik Yüksekokulu bu sorunu 
ortadan kaldırmak amacıyla ku-
rulmuştur. Yüksekokulumuz 5 
Haziran 2015 tarihli Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile yine Türkiye’nin ilk 
lojistik fakültesi olan Ulaştırma ve 
Lojistik Fakültesine dönüşmüştür. 
Fakültemiz, kuruluşundan itibar-
en lojistik eğitiminin lokomotifi 
olmuş, kendisinden sonra Türki-
ye’de kurulan 180’in üzerinde ön 
lisans, lisans ve lisansüstü pro-
grama model oluşturmuş köklü 
bir eğitim yuvasıdır. Teknolojik 
ve profesyonel yetkinliğe sahip, 
zengin ve güncel akademik bil-
gilerle donatılmış öğrenciler ye-
tiştirmek ve uluslararası işletme 
kültürünü teşvik ederek coğrafi 
konumu gereği bir merkez olma 
özelliği gösteren ülkemize ve tüm 
dünyaya sürdürülebilir, yenilikçi, 
sorumlu ve faydacı çözümler sun-
mak yoluyla toplumsal gelişime 
öncülük etmek misyonu ile 
fakültemiz gelişmeye devam et-
mektedir. Bu gelişim ve dönüşüm 

mektedir. Bu açıdan bakıldığın-
da, mezunlarımız, ulusal ya da 
uluslararası kargo, taşımacılık ve 
lojistik işletmelerinde, bunlara 
yan hizmetler sunan liman, ha-
valimanı, istasyon, terminal vb. 
işletmelerde, diğer işletmelerin 
lojistik ve dağıtım bölümlerinde, 
sigorta, gümrükleme ve depola-
ma hizmeti veren işletmelerde 
çalışabildikleri gibi, kendi işlet-
melerini de kurabilecek biçimde 
yetiştirilmektedir.

Türkiye’nin ilk ve tek lojistik 
fakültesine, lojistik eğitiminin ge-
leceğini şekillendiren İstanbul 
Üniversitesi Ulaştırma ve Lojis-
tik Fakültesi ailesine katılan tüm 
öğrencilerimizi tebrik ediyor, gü-
zel ve verimli bir eğitim-öğretim 
dönemi geçirmelerini diliyorum. 
Fakültemize hoş geldiniz.

Sevgili 
Öğrenciler,

DEKANIMIZDAN;
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Çinliler, Moğollar, Türkler, Ro-
malılar, Ruslar, İngilizler, İspanyol-
lar ve daha birçok millet ve devlet, 
ticaret yollarının bir yerinde var 
olabilmek için mücadele verdiler. 
Bugünün karmaşık ticaret yoları 
oluşmadan önce dünya ticareti, 
İpek (karayolu) ve Baharat (deni-
zyolu) yolu olmak üzere iki ana hat 
üzerinden işlemekteydi. Ta ki bir 
devlet çıkıp tüm ticaret yolların-
da katlanılamaz bir tekel kurana 
kadar.

Osmanlı İmparatorluğu, Doğu Avru-
pa’nın ortalarından Habeşistan’a, 
Fas’tan Hazar’a kadar uzanan ege-
menlik alanıyla Dünya’nın merkez-
ine oturmuş ve dünyayı tam or-
tadan kesmişti. Böylece İpek ve 
Baharat Yollarını tamamen kon-
trolüne geçirmişti. Egemenlik 
öylesine bir boyuta ulaşmıştı 
ki artık pay-i tahttan habersiz, 
dünyada kuş uçmuyor, her seya-
hate çıkan ürün vergisini İstan-
bul’a ödüyordu. Tüm geçiş yolları 
denetim altında tutuluyordu ve bu 
durum doğu-batı arasındaki tüm 
ürün geçişinin kontrol edilmesi 
anlamına geliyordu. Ürün akşını 
kontrol eden para akşını, teknoloji 
geçişini ve insan geçişini kontrol 
ederdi. Osmanlı’yı imparatorluk 
yapan asıl güç de buydu.  

Avrupalıların buna bir çözüm bul-
ması gerekiyordu. Ya ticaret yol-
larını Osmanlının egemenliğinden 
kurtaracak ya da aynı egemenlik al-
tına gireceklerdi. İlk seçeneği yap-
amazlardı, ikinciye de razı değille-
rdi. Üçüncü bir seçenek buldular: 
Yeni ticaret yolları… Coğrafi keşi-
fler 15. yüzyıl sonlarına doğru 

aracıları aradan çıkarıp Hindistan 
ve Çin’e ulaşmak için yeni yollar 
aranmasıyla başlamıştır. Böylece 
Osmanlı baypas edilecek ve arz 
coğrafyasına direkt ulaşılacaktı. 
Coğrafi keşifler dünyanın seyrini 
değiştirecekti. Eski ticaret yolları 
ve hissedarları yani bizler, bundan 
olumsuz yönde etkilenecektik. Ni-
tekim Osmanlı’ya olan etkisini iki 
asır sonra viyana önlerinde net 
bir şekilde göstermiştir. Yani öyle 
bilindiği üzere coğrafi keşifler, 
macera hırsı vb. şeylerden değil 
ekonomik zorunluluklardan orta-
ya çıkmıştır. 

İşte tam burada akla Sokullu Meh-
met Paşa geliyor. Sokollu Mehmet 
Paşa Avrupalıların bu hamlesini 
1560’larda öngörmüş ve buna 
karşı bir önlem düşünmüştü: 3 
kardeş kanal; Süveyş, Don-Volga, 
Marmara-Karadeniz kanalları. Bu 

kanal hikâyesini anlatmadan önce, 
konunun daha iyi anlaşılması için 
Denizyolu ulaşımının önemine 
dair bir veriden bahsetmek ger-
ektiğini düşünüyorum. Küresel ti-
caretin hacim olarak %80’i, değer 
olarak %70 den fazlası denizyolu 
ile karşılanmaktadır.  Bu veri bile 
tek başına ticaret yolları üzerinde 
bulunan stratejik öneme sahip su 
kanallarının değerini anlatmaya 
yeter diye düşünüyorum. 

Uzun yıllar kaptan-ı derya olan 
Sokollu Mehmet Paşa, impara-
torluğun en parlak döneminde 
sadrazamlık yapmıştır. Döne-
minde Osmanlı coğrafi olarak 
genişleme sınırına ulaşmıştı. 
Kuzeyde Doğu Avrupa stepler-
ine, Doğuda Hazar Gölü’ne, Batı-
da Akdeniz’e, Güneyde ise Afrika 
çöllerine sıkışan imparatorluk 
artık genişleyemiyordu. Kuzey ve 

Ulaştırma ve Lojistik birbiri-
yle iç içe geçmiş, her an ha-

yatımızı nefes gibi sarmış iki ka-
vramdır. Tabir-i caizse, evden 
markete gideceğimiz yollara 
ulaştırma; markete giden en iyi 
yolu seçmemize lojistik diyebiliriz.

Ulaştırma insanlığın yaradılışıyla or-
taya çıkmış, tekerleğin icadından bu 
günün karmaşık ulaştırma sistem-
lerine kadar sürekli gelişim göster-
miştir. Tabii ulaştırma, bu zaman 
tüneli içerisinde tarihin akışını 
değiştirecek birçok etkiye de gebe 
olmuştur. Yazımda bu kavramların 

tarih akışı içerisinde etkilerini ve 
devletler açısından önemlerini an-
latmaya çalışacağım. 

Ulaştırma-Ekonomi Tarihi
Ekonominin temel sütunların-
dan biri ticarettir. Ticaret için bir 
ürün akışı olması gerekir ki bu-
rada ulaştırma kavramı veya bir 
başka deyişle ilkokul sıralarındaki 
tarih derslerinde yüzeysel olarak 
gördüğümüz ticaret yoları devr-
eye giriyor. Perslerin Kral Yolu’nu, 
Göktürklerin İpek Yolu’nu ele 
geçirmek için Çinlilerle mücadelel-
erini, Osmanlının ticaret yollarını 

ele geçirmek için düzenlediği 
seferleri, coğrafi keşifler için gir-
ilen maceraları az çok hepiniz bil-
irsiniz. Peki, neydi işin aslı? Neden 
bu kadar önemliydi bu yollar?
Temel tez basitti aslında ve 
hala geçerliliğini korumaktadır. 
Ekonomiyi kontrol etmek için ti-
careti kontrol etmek gerekir, ti-
careti kontrol etmek için ise ticaret 
yollarını. Ticaret yolları insanlığın 
atar damarları gibidir, damarları 
ele geçiren insanlığı yönetir. Bu 
yüzden bütün büyük savaşlar ve 
rekabetler ticaret yolları üzerinde 
yaşanmıştır.

Tarih 
Akışında 
Ulaştırma
Lojistik
Ekonomi 
Üçgeni
Hazırlayan: Emre Yavuz KARAİSMAİL
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Güney Kafkasya’nın karasal uzak-
lığı ve buna bağlı olarak karadan 
seferlerin düzenlenememesi, 
Rusların kuzeyden, İran’ın güney-
den baskınlarına zemin hazırlıyor 
ve orta ticaret koridoru olan İpek 
Yolu’nu tehlike altına sokuyor-
du. Tabii Hazar Gölü’nden ve 
İran’dan kaynaklanan coğrafi en-
geller yüzünden Orta Asya’ya da 
sarkmak mümkün değildi. Aynı 
dönemde Avrupalıların özellikle 
de Portekizlilerin Ümit Burnu’nu 
dolaşarak Hint Okyanusu’na 
sarkması, Akdeniz limanlarında-
ki ticareti olumsuz etkilemiş ve 
Baharat Yolu’nun öneminin azal-
masına neden olmuştu. Bu du-
rum Osmanlı’nın ticaret yolları 
üzerinde kurduğu tekelin bozu-
lması anlamına gelmekteydi ki 
bu da İmparatorluk için çok ciddi 
bir sorundu. Aynı zamanda artık 
Arap Yarımadası’ndaki liman-
ları, Hindistan ve Uzakdoğu’daki 
Müslümanlar tehdit altındaydı.  
Ana donanma coğrafi olarak Ak-
deniz havzasına sıkışmıştı ve bir 
şekilde Hint Okyanusu’na açılması 
gerekiyordu. İmparatorluğun 
hem ekonomik hem de duygusal 
açıdan bu sorunlara bir çözüm 
bulması gerekiyordu.

Sokollu Mehmet Paşa çözümü 
kanal projeleriyle bulmuştu. O 
dönemin teknolojisi ve insan gücü 
gibi etkenler düşünüldüğünde çıl-
gınlık olarak değerlendirebilir an-
cak asla imkânsız değildi. Sanırım 
vizyon sahibi olmak bunu ger-
ektirir ki zaten Sokullu Mehmet 
Paşa’nın haklılığını ve dehasını 
zaman kanıtlayacaktı.

 İlk proje Süveyş Kanalı idi (1568). 
Aslında Kızıldeniz ile Akdeniz’i 
birbirine bağlama fikri ilk olarak 
Yavuz Sultan Selim döneminde 
gündeme geldi fakat somut bir 
projeden bahsedemeyiz. Sokul-
lu Mehmet Paşa, Süveyş Kanalı 
sayesinde coğrafi keşiflerle bir-
likte önemini ve canlılığını kay-
betmiş Baharat Yolu ve Akdeniz 
limanlarını tekrar eski günlerine 
kavuşturmayı hedeflemişti. Tabii 
ki tek amacı bu değildi. Aynı za-
manda Akdeniz’e sıkışan donan-
maya Hint Okyanusu’na açılma 
fırsatı sağlayacaktı. Böylece güney 
limanları ve Uzakdoğu ve Hindis-
tan’daki Müslümanlar, Portekiz 
baskısından kurtarılacaktı. Yani 
Sokollu Mehmet Paşa Süveyş 
Kanalı sayesinde sadece var olan 
ekonomik avantajı korumakla 
kalmamış aynı zamanda İmpar-
atorluğa yeni ufuklar çizmeyi 
hedeflemiştir. Daha geniş bir per-
spektiften bakanlar için rahatlıkla; 
Eğer Sadrazam başarılı olabilseydi 
bugün “Sömürülmemiş Müslüman 
bir Hindistan var olurdu” iddiasın-
da bulunabilirdik.

İkinci kanal projesi Don-Vol-
ga (1569): Don-Volga Kanalının 
üçte biri kazılmıştı fakat çeşitli 
nedenlerden ötürü proje haya-
ta geçememişti. Tarihsel boyu-
tundan ziyade stratejik önemi 
bizi ilgilendirdiği için ayrıntıya 
girmeyeceğim. Sadrazam Meh-
met Paşa’nın Don-Volga ile yine 
birkaç amacı vardı. İlk olarak 
Hazar Gölü’ne ana donanmanın 
girmesini sağlayarak Hazar 
Gölü’nde tam kontrol sağla-

nacaktı. Böylece hem Rusya’ya 
hem de İran’a düzenlenecek 
seferler kolaylaşacak ve verim-
li hale gelecekti. Orta Asya’daki 
Türk Boyları ile bağlantı kurula-
cak ve burada ki beylikler Rusya 
ve İran’a karşı desteklenecekti ve 
tabii ki bölgedeki en önemli un-
sur olan İpek Yolu Ticareti, Hazar 
Gölü üzerinden gerçekleştirilip 
kontrol altında kalmaya devam 
edecekti. Yani bir başka dey-
işle Rusya etkisiz hale getirilip 
İran kuzeyden kuşatılmış ola-
caktı.  Don-Volga Kanalı tama-
mlansaydı, “Rus Çarlığı hiçbir 
zaman yıpratılamaz ve üç tarafı 
kuşatılmış Safevi Devleti sorun 
olmaktan çıkar” tezini güçlü bir 
şekilde iddia edebilmemiz müm-
kündü.

Üçüncü kanal projesi Marmara-Ka-
radeniz: Bu anekdottan bahset-
meden önce bu projeyi Kanal İs-
tanbul ile kıyaslamanın kesinlikle 
yanlış olduğunu belirtmekte fayda 
var. Zira iki proje gerek güzergâh 
gerek amaç-fonksiyon bakımın-
dan birbiri ile ilişkisizdir. Kanal 
İstanbul başlı başına çok geniş bir 
konu olduğu ve yazının bilimsel 
alanın dışına çıkmaması için bu 
konuya girmeyeceğim. Şunu da 
belirtmekte fayda var ki, bu kanal 
diğer iki kanal projesine göre old-
ukça farklıdır ve bir nevi tamam-
layıcı görev görmektedir. Sokul-
lu Mehmet Paşa, Sapanca Gölü 
aracılığıyla İzmit Körfezi ile Sa-
karya Nehri’ni birleştirmeyi hede-
flemiştir. Böylece Marmara’dan 
Karadeniz’e bir suyolu oluşacak-
tı fakat asıl amaç bu değildi. Asıl 

amaç, donanma için gerekli olan 
kerestenin kısa sürede tedarik-
ine olanak sağlamaktı. Diğer iki 
kanal gibi maalesef bu proje de 
rafa kalkacaktı. Fakat ilginçtir 
ki, ilerleyen zamanlarda birçok 
kez bu kanalın yapılması için gi-
rişimde bulunulmasına rağmen 
yapılamayacaktı.

Dönemin koşullarında bu ve 
benzeri projeler yüksek maliyet, 
teknik kapasite ve on binlerce iş 
gücüne gerek duyan işlerdendi. 
Peki, o zaman konuyu bağlaya-
cak şu can alıcı soruyu soralım: 
Sadrazam, İmparatorluğun nü-
fuz alanının ne kadar genişleye-
ceğini öngörmüş ve donanmada 
nasıl bir büyüme ihtiyacı hesap-
lamış ki sadece tersanelere ge-
rekli kereste için kanal açmayı 
planlamıştı?

Osmanlı’dan sonra iki Anglosak-
son imparatorluk daha ticaret 
yollarının üstünde yükselecek-
ti: Büyük Britanya ve Amerika 
Birleşik Devletleri. Zira Büyük 
Britanya üzerinde güneş bat-
mayan zamanlarında sömürge 
topraklarının hep stratejik 
konumlarda olması tesadüfi 
değildir. Bugün halen stratejik 
konumlarda askeri üsleri bulun-
maktadır (Cebelitarık, Kıbrıs). 
ABD’nin çılgın demiryolu hamlel-
eri ve Panama Kanalı inşaatında-
ki korkunç sayılardaki işçi ölüm-
lerini de bu kapsamda ele almak 
gerekir. Halil Rıfat Paşa’nın da 
dediği gibi: “Gidemediğin yer 
senin değildir.”

Lojistik…
Lojistik terimi Latince kökenli olup, logic (mantık) ve statistic 
(istatistik) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Tam 
kelime karşılığı ise “Mantıklı istatistik”tir. İnsanlık tarihindeki 
çoğu gelişme gibi lojistik de askeri kökenli bir kavramdır. 
Tarihte ki ilk lojistik birimlerini ordularda görüyoruz. Tabii ki 
günümüzdeki şekliyle değil. Farklı isim ve fonksiyonlardaki 
birimler, orduların yeme ve barınma ihtiyaçlarından tutun, 
güzergâhlarındaki köprüleri ayarlamalarından, seferlerdeki 
topların taşınmasına kadar birçok işten sorumlu olmuşlardır. 
Tarihteki savaşlara baktığımızda lojistiğin savaşların 
kaderlerini doğrudan etkilediğini görmek mümkündür. 
II. Dünya Savaşı’nda Nazilerin Barbarossa Harekatında 
Stalingrad’a kadar dayanan ordularının tren yollarının 
donmasından dolayı kesilen lojistik destek yüzünden 
dağılması da buna iyi bir örnektir. 

II. Dünya Savaşında lojistik biriminin önemini fark eden 
Amerikalılar, 1960’larda lojistik terimini ilk kez sivil hayatta 
kullanmaya başladılar. Böylece lojistik sektörü doğmuş 
oldu. Artık lojistik sektörü 1980’lerde Avrupa ve dünyada 
kendine önemli bir yer edinmişti. Lojistik sektörünü daha 
da geliştirmek amacıyla 1990’larda üniversite düzeyinde 
bölümler açılmaya başladı. Bu furya Türkiye’ye 90’ların 
bitimiyle gelecek ve nihayet 1999 yılında Türkiye’nin 
Ulaştırma ve Lojistik alanında ilk lisans eğitimi veren İstanbul 
Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik bölümü kurulacaktı…
                         

Emre Yavuz KARAİSMAİL
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Hazar Gölü’ne ana donanmanın 
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maktadır (Cebelitarık, Kıbrıs). 
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ki korkunç sayılardaki işçi ölüm-
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Lojistik…
Lojistik terimi Latince kökenli olup, logic (mantık) ve statistic 
(istatistik) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Tam 
kelime karşılığı ise “Mantıklı istatistik”tir. İnsanlık tarihindeki 
çoğu gelişme gibi lojistik de askeri kökenli bir kavramdır. 
Tarihte ki ilk lojistik birimlerini ordularda görüyoruz. Tabii ki 
günümüzdeki şekliyle değil. Farklı isim ve fonksiyonlardaki 
birimler, orduların yeme ve barınma ihtiyaçlarından tutun, 
güzergâhlarındaki köprüleri ayarlamalarından, seferlerdeki 
topların taşınmasına kadar birçok işten sorumlu olmuşlardır. 
Tarihteki savaşlara baktığımızda lojistiğin savaşların 
kaderlerini doğrudan etkilediğini görmek mümkündür. 
II. Dünya Savaşı’nda Nazilerin Barbarossa Harekatında 
Stalingrad’a kadar dayanan ordularının tren yollarının 
donmasından dolayı kesilen lojistik destek yüzünden 
dağılması da buna iyi bir örnektir. 

II. Dünya Savaşında lojistik biriminin önemini fark eden 
Amerikalılar, 1960’larda lojistik terimini ilk kez sivil hayatta 
kullanmaya başladılar. Böylece lojistik sektörü doğmuş 
oldu. Artık lojistik sektörü 1980’lerde Avrupa ve dünyada 
kendine önemli bir yer edinmişti. Lojistik sektörünü daha 
da geliştirmek amacıyla 1990’larda üniversite düzeyinde 
bölümler açılmaya başladı. Bu furya Türkiye’ye 90’ların 
bitimiyle gelecek ve nihayet 1999 yılında Türkiye’nin 
Ulaştırma ve Lojistik alanında ilk lisans eğitimi veren İstanbul 
Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik bölümü kurulacaktı…
                         

Emre Yavuz KARAİSMAİL
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PETROKİMYA

Petrokimya lojistiği tam olarak 
nelerden etkileniyor?  Örneklersek 
petrol fiyatlarındaki değişimden nasıl 
etkileniyor?
Küresel anlamda söz etmemiz gerekirse, 
öncelikle petrol fiyatlarındaki bu değişim 
tüm dünyada gerilim hattı oluşmasına 
neden oldu. Şöyle bir gerçek var ki; şu 
anda dünyanın en önemli ürünü petrol. 
Petroldeki bu dalgalanma, insanların farklı 
çözüm yollarıyla ortaya çıkmasına neden 
oluyor. Mesela; yenilenebilir rüzgârgülleri 
gibi yenilenebilir enerji kaynakları üzer-
ine bir takım çalışmalar yapılıyor. Fakat 
bu çalışmalar dünyayı önümüzdeki yirmi 
sene içerisinde çok fazla değiştirmeyecek. 
Petrol şu anda da olduğu gibi dünya pi-
yasasındaki önemini koruyacak ve devam 
ettirecek. Son dönemdeki siyasi ve politik 
gelişmeleri bir kenara koyarsak, dünya 
üzerinde üretilen malların yaklaşık olarak 
%70’inden fazlasının petrol ve türevleri 
olarak düşünebiliriz diye tahmin ediyorum. 
Elinizde tutmuş olduğunuz bardaktan, kul-
landığınız herhangi bir kâğıda kadar her 
şey. Bunu son dönemde özellikle Suudi 
Arabistan çok güzel gördü ve birkaç yabancı 

şirket ile bir platform kurdular. Bu yapılan-
ma ile dünyadaki tüm plastik üretiminin iki 
katını karşılayacak duruma geldiler. Konu-
muz petrokimya olduğu zaman, olaya biraz 
daha küresel bakmamız gerekiyor. 

Peki petrokimyanın Türkiye açısından 
önemine biraz değinebilir miyiz?
Sanıyorum bundan 15 yıl önce, 
Petrokimya Türkiye’de beşinci el bir 
üründü. Bugün baktığımızda ise otomo-
tivden sonra 2. en büyük ürün olarak 
ortaya çıkıyor.  Tabii ki hala bir takım 
eksiklikler söz konusu. Bunlardan en 
büyüğü de petrokimya üretiminin Türki-
ye’de istediğimiz şekilde yapılamıyor ol-
ması. Biz bunu yapamadığımız zaman ise 
başka petrokimya üreticisine yöneliyor-
lar. Satın alıyorlar, depoluyorlar ve daha 
sonra satışını gerçekleştiriyorlar. Bizim 
bunun bir adım ötesine geçmemiz gere-
kiyor ki bu da petrolün ülkede zenginleştir-
ilmesinden geçiyor. Petrol olmayan bir 
ülke yok. Önemli olan bunu çıkartabilmek. 
Biz bunu üretim haline getirebilir miyiz, 
tartışılır. Burada önemli olan, var olan işi 
nasıl daha verimli, daha karlı, daha güven-

Arkadaşımız Nazlı Aksoy, TLS Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Aykut Yakalı ile 
henüz pek duyulmamış ya da halk tarafından pek bilinmeyen fakat günlük 

yaşantımızdaki pek çok mamule hammadde gereksinimini sağlayan kimya dalı; 
Petrokimya hakkında, hem sektör hem de lojistik ile ilgisi anlamında kısa bir 
söyleşide bulundu. Bünyesinde Petrokimya Lojistiğini ayrı bir taşıma türü olarak 
barındıran TLS Lojistik aynı zamanda ITO’nun ilk Türk operatörüdür.

li şekilde müşterilere sunabiliriz. 
Çünkü biliyorsunuz ki petrokimya 
doğaya zarar veren bir ürün, biz de 
buna cevap olarak kullandığımız 
taşımacılık tipleri ile müşterilere 
daha farklı seçenekler sunabili-
yoruz. Biz TLS lojistik olarak bu 
güvenliği sağlayabiliyoruz. 

Hammaddeden ve kısıtlarından 
bahsettik. Bu petrokimyanın 
önünü kapatacak bir şey midir?
Kesinlikle tüm dünyayı zorlaya-
cak bir sorun bu. Sonuçta elim-
izde ürünün hammaddesi yok 

ise yan ürünler geliştirmek ya da 
bilhassa yan ürünler hakkında 
bir takım araştırmalar yapmak 
gerekiyor. Çünkü hammadde ne-
rede? İran’da, Suudi Arabistan’da 
vesaire. Dolayısıyla bağımlısınız 
ama bence zaten mental olarak 
biraz daha uluslararası bakmak 
lazım. TLS lojistik %100 Türk ser-
mayesi ile kurulmuş bir şirkettir 
ve bu bizim çok övündüğümüz bir 
konu. Tabii ki nerden geldiğimizi 
unutmayalım, ancak biraz daha 
uluslararası düşünmemiz gerekir. 
Bir Türk şirketi olsak da, bu ülkel-

Hazırlayan: Nazlı AKSOY
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erde yer alıp bu ülkelerden nerelere ulaşabi-
leceğimizi hesaplamalıyız. Birçok firmanın 
yaptığı da zaten budur. Tabii ki şöyle bir de-
zavantajı da var: eğer biz kendimiz üretemi-
yorsak bu anlamda kendi ülkemize katkımız 
da haliyle düşecektir. Petrokimyayı petrol 
çıkarmaktan ziyade, ‘dünyadaki petrokimya 
ticareti’ olarak algılamamız gerekir. Bizim 
en büyük problemimiz yurtdışına açılırken 
kaygılar yaşamak. Eğitim ve yetiştirişle de 
alakası var bunun tabii ki. Dolayısıyla ancak 
insanların vizyonlarını genişletebilirsek bu 
anlamda daha iyi yerlere gelebiliriz. Bizde 
olmaması demek asla bunu yönetemeye-
ceğimiz anlamına gelmemeli. 

Petrokimya anlamında altyapının
 konumundan bahsedebilir misiniz?

Altyapı anlamında daha iyisine sahip olabil-
ir miyiz? Tabii ki evet. Ama doğal olarak bu 
da bir takım uluslararası senaryolara bağlı. 
Sadece altyapı değil önemli olan; altyapı ye-
terli olsa dahi bu anlamda eğitim de fazlasıy-
la önemli. Her şeye ulaşabileceğimiz bir 
dönemde kim sizin önünüzde durabilir ki? 
Petrokimya ile ilgili yapılacak çok fazla şey 
var. Türkiye petrokimya anlamında çok faz-
la gelişti. Beşincilikten ikinciliğe yükselmesi, 
farklı taşıma modlarının kullanılması, farklı 
depolama şekilleri gibi. Biz petrokimyayı 
parlayan yıldız olarak görüyoruz. Gelecek 10 
sene boyunca da bu değişmeyecek. 

Dünyada petrol ve türevlerini üreten ve de-
polayan firmalardan sağlanıyor. Bunun ne-
redeyse %80’i de Türkiye’de yerleşmiş du-
rumda. Biz bu firmalarla çalışıyoruz. Şirket 
olarak bu anlamda petrokimyaya gereken 
önemi farklı çözümler bularak veriyoruz. 
Önümüzdeki dönemde nasıl bir yol alacağı 
ise petrol fiyatlarına bağlı olarak şekillenece-
ktir. 

Aykut YAKALI

Petrokimya alanında sektör olarak bize 
yer var mıdır? Varsa önerileriniz nelerdir?
Petrokimya enerjinin bir şekli o yüzden biz 
buna enerji diyelim. Petrokimyanın diğer en-
erjilerden farkı ise, diğer türlere hammad-
de niteliğinde olmasıdır. Teknoloji ile de iç 
içe. Yol haritamızı çizerken bu üçünü birlikte 
düşünmeliyiz. Bu anlamda çok ayrıştığımızı ve 
ilerleyen zamanlarda her şeyin iç içe olduğu 
bir geleceğin bizi beklediğini düşünüyorum. 
                                                                                                               

Sektörde 21 yılı aşan tecrübeleri sayesinde, kilometre taşı niteliğinde adımları ve 
ilerici atılımlarıyla büyük ve önem arz eden taşımalarına otomotiv lojistiği üzerinde 

odaklanan ANT Lojistik ile İstanbul Ataşehir’de ki ofislerinde buluştuk. 2008 yılında sınırlı 
kapasiteyle devralınan ANT Lojistik, bugün geniş araç, müşteri ve hizmet yelpazesiyle 
sektörün başlıca firmaları arasında yer almaktadır. Bugün Kafkas bölgesinde %70’e varan 
Pazar payına sahip olan ANT Lojistik ve büyüme hikâyesini arkadaşımız Çılga Güliz Eren 
ile ANT Lojistik Pazarlama Müdürü Ayça Sabutay hanım arasında geçen bu keyifli röportaj 
ile sizlere sunar, en az bizim yapmaktan aldığımız kadar keyifli okumalar dileriz.

ANT LOJİSTİK 
İLE OTOMOTİV LOJİSTİĞİ ÜZERİNE

Öncelikle iyi çalışmalar dilerim ve bize zaman 
ayırdığınız için teşekkür ederim. Bize kısaca 
şirketinizden bahseder misiniz?
ANT Lojistik, 2008 yılına kadar sınırlı sayıda çe-
kicisi ile ufak bir müşteri ağına hizmet veren, 
daha çok butik çalışan bir firma idi. 2008 yılın-
da bugünkü ortakları tarafından devralınan 
firmamız deneyimli yöneticileri sayesinde kısa 
sürede bugünkü büyüklüğüne ulaştı.  Bu sekiz 
yıllık süreçte, ileri teknoloji çekicilere yatırım 
yaparak filo büyüklüğümüzü 100 öz-mal çekiciye 
çıkardık. Aynı zamanda, müşteri ağımızı otomo-
bil üreticileri, distribütörleri, bayileri ve araç ki-
ralama firmalarını kapsayacak şekilde genişlettik. 
Firmamız, şu an gümrüklü-gümrüksüz antrepo-
su ve konusunda uzman personeli ile araç lojis-
tiğinin her alanında, 50’yi aşkın yerli ve yabancı 
müşterisine hizmet vermektedir. 

Birçok firma ile çalışıyorsunuz ve güçlü refer-
anslarınız da var. Bu duruma gelebilmek için 
nasıl bir yol izlediniz? 
Yönetim kadromuzun stratejik büyüme plan-
ları doğrultusunda ilk olarak, Türkiye üzerinden 
Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, İran gibi 
komşu ülkelere giden transit ticareti firmamıza 

çevirmeyi kendimize hedef koyduk. Bu vi-
zyonla, söz konusu pazarlarda on yıldan az 
bir sürede çok güçlü müşteri ağları oluştur-
duk. Bugün bu bölgelerdeki belli başlı tüm 
otomobil distribütörlerine araçlarını biz 
taşıyoruz. Özellikle Kafkas bölgesinde ed-
indiğimiz %60-70 düzeyinde pazar payları 
ile kısa sürede hedeflediğimiz hacme ve 
tanınırlığa ulaştık. Hedeflediğimiz finansal 
güce ve kapasiteye ulaştıktan sonra 2015 
yılının başı itibariyle Türkiye pazarına gird-
ik. Türkiye pazarında da iki yıldan kısa bir 
sürede Hyundai, Toyota ve Suzuki marka-
larıyla çalışmaya başladık. Başarımızdaki 
başlıca faktörleri sıralayacak olursam; filo-
muzu düzenli olarak teknolojinin son ürünü 
çekicilerle genişletmeye ve geliştirmeye ve 
müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek 
için lojistik sektöründeki tüm teknolojik 
yenilikleri yakından takip etmeye özellikle 
önem veriyoruz. Bunun yanında müşteril-
erimizle kurduğumuz uzun süreli ve güçlü 
ilişkiler, esnek ve hızlı karar alabilen şirket 
yapımız ve müşteri odaklı hizmet anlayışımız 
bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özel-
liklerimiz.

Hazırlayan: Çılga Güliz EREN
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Aykut YAKALI
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Sektörde 21 yılı aşan tecrübeleri sayesinde, kilometre taşı niteliğinde adımları ve 
ilerici atılımlarıyla büyük ve önem arz eden taşımalarına otomotiv lojistiği üzerinde 
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ANT LOJİSTİK 
İLE OTOMOTİV LOJİSTİĞİ ÜZERİNE
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muzu düzenli olarak teknolojinin son ürünü 
çekicilerle genişletmeye ve geliştirmeye ve 
müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek 
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erimizle kurduğumuz uzun süreli ve güçlü 
ilişkiler, esnek ve hızlı karar alabilen şirket 
yapımız ve müşteri odaklı hizmet anlayışımız 
bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özel-
liklerimiz.
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Hangi hizmetleri gerçekleştiriyorsunuz 
ve lojistik kapasitenizin durumu hak-
kında bilgi verebilir misiniz?
ANT Lojistik, otomobil lojistiği alanında uz-
manlaşmış bir firma. Ana faaliyet alanımız 
binek ve hafif ticari araç taşımacılığı. Ancak 
bunun yanında araç lojistiğinin gerektirdiği 
gümrüklü-gümrüksüz antrepo hizmeti, PDI 
ve hasar tespit hizmetleri, gümrük işlem-
leri, sigorta hizmetleri, araç yenileme/
modifikasyon, elleçleme gibi hizmetleri de 
sağlıyoruz.

Türkiye’deki otomotiv lojistiği hakkın-
da ne düşünüyorsunuz peki? 
Otomobil lojistiği, hizmet verdiğimiz 
uluslararası OEM’lerin talepleri doğrul-
tusunda kendini sürekli geliştiren ve ka-
liteli hizmet beklentisinin çok yüksek old-
uğu bir sektör. Gerek planlama, operasyon 
gerekse iletişim ve raporlama anlamında 
diğer lojistik alanlarına göre daha fazla 
yetkinlik gerektiren ‘niş’ bir alan. Bu ned-
enle otomobil lojistiği sektördeki diğer al-
anlara göre daha profesyonel yönetiliyor, 
yönetilmek zorunda. Ancak buna rağmen, 
gelişmiş ülkelerdeki örneklerine bak-
tığımızda hala gidecek yolumuz olduğunu 

görüyoruz. Özellikle taşıma dışındaki kat-
ma değerli lojistik hizmetlerin yönetimi, ka-
lifiye işgücü, kurum kültürü gibi kendimizi 
geliştirmemiz gereken alanlar mevcut. 
Ayrıca, uluslararası lojistikte yabancı dilin 
önemi tartışılmaz. Türkiye’de bu anlamda 
hala ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Sadece yaz-
ma ve okuma değil, konuşma anlamında 
da ileri seviyede İngilizceye sahip personel 
bulmak hala bir problem. Son olarak, ülke-
mizde popülerliği günden güne artan filo 
kiralama sektörünün otomobil lojistiğine 
canlılık kattığı bir gerçek. Araç kiralama 
şirketlerinin %10 gibi çok yüksek bir orta-
lama ile büyüyen bir filo büyüklüğü var. 
Bu araçların devamlı dönüşümü, otomobil 
lojistiğinde orta ve uzun vadede mutlaka 
yeni yapılanmalarının önünü açacaktır

Türkiye otomotiv sektörünü rakip 
ülkelerle “lojistik maliyetleri” açısından 
kıyaslar mısınız?
Türkiye’de asgari ücret gelişmiş ülkelere 
oranla daha düşük. Bu taşımacı firmaların 
maliyet kaleminde diğer ülkelere göre bir 
avantaj sağlıyor. Bunun yanında ülkemizde-
ki yakıt fiyatları ortalamanın üstünde. Yakıt 
kaleminin maliyetlerin yaklaşık %40’lık bir 

bölümünü oluşturduğunu düşünürsek bu 
ciddi bir dezavantaj. Yükleme faktörü an-
lamında artık Türkiye’deki taşımacı firma-
lar da yükleme faktörü yüksek, sektörde 
dünya çapında kabul görmüş römorkları 
kullandıkları için o açıdan da bir maliyet 
kaybımız olmuyor. 

Kaza oranlarınız nasıl? Taşıma sırasın-
da ne tür zorluklarla karşılaşıyor-
sunuz?
Kazaların olmaması için sürücülerimize 
her türlü eğitimi veriyoruz ve çekicilerimiz-
in bakımlarını aksatmıyoruz. Ancak otomo-
bil lojistiğinde kazadan ziyade hasar oranı 

önemli bir belirleyicidir. Hasar oranımız 
sektörün altında; on binde bir-iki seviye-
sinde. Yine de hedefimiz sıfır hasar. Taşı-
ma sırasında karşılaştığımız sıkıntıların 
çoğu sürücülerimizin dikkatsizliğinden 
ve tecrübe eksikliğinden kaynaklanıyor. 
Otomobil lojistiği, diğer lojistik alanlarının 
aksine oldukça kalifiye sürücü gerektiren 
bir alan. Bu nedenle sürücü eğitimi ve 
isteklendirme toplantıları en çok önem 
verdiğimiz konuların başında geliyor.

Tâbi olduğunuz yasal kısıtlamalar 
nelerdir? Ne tür yaptırımlardan söz 
edebiliriz? 
Otomobil lojistiğini etkileyen en önemli 
yasal kısıtlama gabaridir. Yola çıkan yüklü 
bir çekicinin uzunluk ve yükseklik anlamın-
da geçemeyeceği belli metrik kısıtlamalar 
var. Uzunluk 18.75 metreyi, yükseklik 4,08 
metreyi geçemez. Bunun dışında özellikle 
büyük şehirlerde çekicilerin trafiğe çıka-
cağı saatler kısıtlı. Yasaklı saatlerde çe-
kicilerinizi şehir içine sokamıyorsunuz. 
Bunlar planlama yaparken göz önünde 
bulundurmamız gereken başlıca yasal 
sınırlamalar.

Hizmet verdiğiniz firmalarla yaşadığınız 
genel sorunlar nelerdir?
Sorundan ziyade her sektörde olduğu gibi 
müşteriler tarafından mutlak surette talep 
edilen ancak karşılanması yüzde yüz müm-
kün olmayan durumlar var. Otomobil lojis-
tiğinin hizmet kalitesi anlamında en önemli 
iki kriteri hasar oranı ve zamanında tesli-
mat. Hedef sıfır hasar ile tam zamanında 
teslimat. Bu hedefe ne kadar yaklaşırsanız 
müşteriler ile o kadar az sorun yaşarsınız. 
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Kimse bu hedefin %100 tutmasını beklemi-
yor, çünkü içinde insan olan her işte belli 
bir hata payı var. Ancak hataları açıklay-
abilmek, yinelememek ve sürekli gelişim, 
müşterilerle yaşanan sorunları minimize 
etmek için şart.

2003 yılında 1000 kişiye 95 otomo-
bil düşerken son 11 yılda gerçekleşen 
büyüme ile 2013’te bu sayı 167’ye, 
2014’te ise 173’ye yükseldi. 2015’te 
ivmeli bir artış olmasa da otomotiv sek-
törü her zaman canlı kalan bir sektör. 
Siz kendi açınızdan bu durumu nasıl yo-
rumluyorsunuz? 
Otomobil sektörü Türkiye’nin lokomotif 
sektörüdür. Sadece Türkiye’de kişi başına 
düşen rakamlar değil, artan ihracat/ithalat 
rakamları da araç taşımacılarını olumlu 
etkiliyor. Zira fabrika–liman, liman-fab-
rika taşımaları da bizim işimizin önemli 
birer parçası. Keza transit ticaretin de iş 
hacmimizde önemli bir payı var. Bu ned-
enle Türkiye’de artan otomobil tüketimi 
iş hacmi anlamında bir artı evet, ancak 
bu taşımacı firmanın portföyünde yer-
li dağıtımın ne kadar payı olduğuna göre 
her firmayı farklı düzeyde etkiliyor. Bizim 
için yurtiçi taşımalar kadar yurtdışı (tran-
sit taşımalar) da çok önemli. Bu neden-
le yurtiçi otomobil sektörü kadar komşu 
ülkelerin (Türkî Cumhuriyetler, Irak, İran 
vb.) ekonomileri ve sektörel gelişmeleri de 
bizim için yüksek önem arz ediyor.

Çılga Güliz EREN

Sektör – Üniversite işbirliği kapsamın-
da çalışmalar yapıyor musunuz? Eğer 
yapıyorsanız bu projeler nelerdir?
Sektörün aşağıdan gelen kalifiye personel 
ile daha da ileriye gideceğinin farkındayız. 
Bu nedenle fırsat buldukça ve elimizden 
geldiğince üniversitelerin ilgili alanları ile 
işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Okulların 
lojistik günlerine ya da kariyer günler-
ine katılıyoruz. Örneğin, geçmişte Genel 
Müdür Yardımcımız Ceren Eker, Zonguldak 
Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilere bit-
miş araç lojistiği ile ilgili bir sunum yaptı. 
Ayrıca, Kocaeli Arslanbey Üniversitesi ile 
ortak bir çalışmamız oldu. Araç taşıyan 
lojistikçilerin derneği ARLOD vasıtası ile 
bir organizasyon yaptık. Bu üniversitenin 
sürücü yetiştiren bölümlerine sektör bilgil-
erini aktardık. Konuyla ilgili gelen talepleri 
değerlendiriyoruz ve gerek zamanlama ge-
rek bütçe anlamında şirketimize uyan pro-
jelere sıcak bakıyoruz.                                                                                                                   

PROJE LOJİSTİĞİ

Belki lojistik denildiğinde ilk akla gelen değil ancak tek başına düşünüldüğünde, baştan sona 
tüm süreçleriyle lojistik kelimesinin anlamını en iyi karşılayan “Proje Lojistiği” ile sizlerleyiz. 

Arkadaşlarımız Havva ve Merve, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ’den İnsan 
Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Bilal Yayla ve İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Taşkın Taşdemir İle 
hem şirket hem de proje taşımacılığı alanında kısa bir söyleşide bulunma imkânı buldu. E tabii 
bize de sizinle paylaşmak düştü. Keyifli okumalar.

Şirketinizle ilgili olarak özel sorulara geç-
meden önce şirketinizin misyon ve vizyon 
politikası hakkında bizlere bilgi verir misiniz?
Hareket’in Misyonu; üstlendiği ağırlığı kaldırma, 
ağır taşıma ve montaj projeleriyle endüstrinin 
gelişmesine ve büyümesine katkıda bulunmak ve 
müşterileri, çalışanları ve paydaşları için katma 
değer yaratmaktır.
Hareket’in vizyonu; ulusal ve uluslararası are-
nada, dünya standartlarında proje taşımacılığı ve 
yük mühendisliği ile montaj hizmetleri veren bir 
şirket olarak gelişmek ve istihdam yaratmaktır. 
Bu eksende Hareket’in amacı, gerçekleştirdiği uz-
manlık gerektiren projelerle, sektöründe zirvede 
yer almaktır.

Peki sizce proje taşımacılığı ile ağır yük 
taşımacılığı operasyonlarındaki faaliyetleri 
ayırmak mümkün müdür? Sizde durum nasıl? 
Aslında nakliye ve ağır nakliye olarak iki bölüme 
ayırıyoruz. Bunların ikisi de proje taşımacılığı içine 
giriyor. Nakliye departmanımız 100 ton altı ve 
gabari dışı olan yükler ile ilgileniyor. Buna vagon 
taşıması, rüzgâr ekipmanları ve gemi taşımalarını 
örnek gösterebiliriz.

Ağır nakliye departmanımız ise 100 ton üzeri 
yüklere bakıyor. Enerji santrali parçaları, jener-
atörler, buhar kazanları ağır nakliye için örnek 
gösterebileceğim yükler arasında.
Genelde müşterilerimizden projeyi alıyoruz 
ve deyim yerindeyse anahtar teslim olarak 
sonuçlandırmış oluyoruz. Bu konuda da üç farklı 
bölümümüzle müşterilerimize destek oluyoruz. 
Bunları vinç, nakliye ve montaj olarak sıralayabil-
irim. Bize sadece işin başlangıç ve bitiş tarihleri 
söyleniyor. Bütün haberleşme ve organizasyonu 
kendi içimizde gerçekleştiriyoruz. Vinç, montaj 
ve nakliye hizmetlerinin aynı firmadan alınıyor 
olması koordinasyon eksikliğini de ortadan 
kaldırmış oluyor. Aynı zamanda müşteri içinde 
maliyet avantajı yaratılmış oluyor.

Proje taşımacılığı sırasında karşılaşılan en-
geller nasıl çözümleniyor?
Proje taşımacılığı içinde imkânsız diye bir şey 
yoktur. Bunu sağlayabilmek için kullanılacak 
güzergâhların taşınacak yük için uygun olup ol-
madığına dair çok derin araştırmalar yapıyoruz. 
Her çalışma için bir yol raporu hazırlanıyor. 
Geçilemeyecek kadar sıkıntılı bir güzergâh söz 

Hazırlayan:  Merve Seher CEBECİ & Havva KISMET
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Çılga Güliz EREN
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konusu ise tekrar alternatif yollar 
için araştırma yapılıyor. Bütün alter-
natiflere bakıldıktan sonra yine çıkar 
yol kalmadıysa ki bu durumda örnek 
verecek olursam, yol üzerindeki en-
gel köprü ise, köprünün yıkılması 
için gerekli izinleri alıyoruz. Ancak 
bunun karşılığında Karayolları Genel 
Müdürlüğü’ne teminat veriyoruz ve 
yükün geçişinden sonra köprüyü 
tekrar inşa ediyoruz. Yükler genel-
de oldukça büyük öneme sahip 
oldukları için, yolun tekrar inşası, 
köprünün yıkılıp tekrar yapılması, 
yolun genişletilmesi gibi maliyetler 
katlanılabilecek maliyetler haline 
geliyor. Çünkü parçanın ulaştırılam-
ama maliyeti firmalar için çok daha 
büyük maliyetlere yol açabiliyor.  

Proje taşımacılığı için 
sıkça kullanılan belli 
güzergâhlardan bahsedebilir 
misiniz peki? 
Belli bir güzergâhımız yok; ama 
sabit firmalarımızla aramızdaki 
güven ilişkisinden dolayı oluşan 
belli başlı güzergâhlardan söz 
edebiliriz. Çok aktif bir sektör 
olduğu için güzergâh sürek-
li değişiyor. Mesela şu anda 
trafo taşıması yapmaktayız. 
Bu yüklerin de gelebileceği en 
uygun yer İskenderun Limanı. 
İskenderun’dan Şırnak-Silo-
pi sınır kapısında oradan da 
Irak’a geçiyoruz. Ağır nakliye 
güzergâhı olarak daha çok bu 
kullanılıyor.

Yasal prosedürler hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
İlk olarak teminat mektubu 
hazırlayıp yol belgesi alıyoruz; 
ama çekici ve yük ağırlık toplamı 
150 tonu aştığında ek olarak 
“köprü tahrik raporu” da isteni-
yor. Genel olarak da aşıyor. Bu 
durumda geçilecek güzergâhta-
ki bütün köprülerin her açıdan 
fotoğrafı çekiliyor, uzunlukları 
ve köprü ayak sayıları çıkarılıyor. 
Daha sonra mühendislik yetki 
belgesine sahip bir firmayla an-
laşılıyor. Bu firma köprüler ile 
ilgili inceleme yapıyor ve bize 
‘bu köprünün üzerinden 200 ton 
geçer’ gibi bir rapor veriyorlar. 
Bu rapor ve yol raporu ile birlik-
te karayollarına başvuruyoruz. 
Köprü sayısına göre teminat me-
ktubu değişiklik gösteriyor. Yol 
belgesini, aracın o yoldan geçe-
bilmesi için aldığı izin belgesi 
gibi düşünebiliriz. Prosedürler-
in tamamlanması süreci de 
değişkenlik göstermekle birlikte 
yaklaşık olarak 1,5 ay sürüyor.

Taşıdığınız yüklerin değerli 
olduğunu söylediniz. Bunun 
için sigorta işlemleri nasıl 
gerçekleştiriliyor?
Öncelikle şunu söyleyebilirim 
ki tüm kullanılan araçlarımız öz 
malımız. Sadece ekipmanlarımız 
proje üzerinde olduğu durum-
larda kiralama yapılıyor. Şirke-
tin taşıdığı bütün malzemeler 
için yaptırdığımız bir sigorta var. 
Müşteri özel bir yük olduğunda 
kendisi de ayrı olarak sigorta 
yaptırabiliyor.
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Proje taşımacılığında katlandığınız ek maliyetlerden bahsedebilir misiniz?
Proje taşımacılığının başlangıcı planlamalardır. Müşterinin bize belirtmiş olduğu to-
naj, boyut gibi bilgilere göre sanal olarak hesaplamalar yapıyoruz. İş başladığında 
belirtilen boyut veya ağırlık açısından fazla bir yükle karşılaştığımızda bütün hesap-
lamaların tekrar yapılması gerekiyor. Ek maliyetten burada bahsedebiliriz. Bu sebe-
ple müşterilerin verdiği bilgiler bizim için çok önemli.

Öncelikle bize verdiğiniz yararlı bilgiler için teşekkür ederiz. Son olarak, bitir-
ilmiş projelerinizle ilgili bize bir örnek sunar mısınız?   
İlginiz için ben teşekkür ediyorum. Size 580 Tonluk Otoklav (bir çeşit buhar kazanı) Na-
kliyesi projemizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle projenin kısıtlarını açıklayayım. 
Şöyle ki; Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. büyük bir Otoklavın 
İzmir Aliağa Limanı’ndan Manisa Zorlu Meta Nikel Maden sahasına taşımasını ve te-
meller üzerine yerleştirilmesini gerçekleştirmiştir. Otoklav 32,45m boy, 7m genişlik, 
7.05m yükseklik ve 580 ton ağırlığa sahiptir. Güzergâh İzmir Aliağa Limanı’ndan Man-
isa Gördes sahasınadır ve yaklaşık 176 km. uzunluğundadır. Güzergâh üzerindeki 
zorluklar şöyledir; 1 adet köprü By-Pass yapıldı, 2 adet yaya üst geçidi kaldırıldı, 250 
adet elektrik ve telefon kablosu kaldırıldı, 16 adet trafik lambası kaldırıldı ve yaklaşık 
%12 eğime sahip olan 40 kilometrelik dağ yolunda keskin dönüşler ve dar dönüşler 
genişletildi. Engellerin geçilebilmesi ve özellikle %12 eğimde tırmanılabilmesi ve ke-
skin dönüşlerden geçilebilmesi için 22 dingil buçuklu, 12 çeker dingile sahip, kendin-
den tahrikli 2 adet 490HP güç üniteli Goldhofer PST/SL-E hidrolik dorse kullanıldı. 
Gemi Aliağa Limanı’na 26 Nisan 2013 tarihinde geldi ve aynı gün içerisinde 22 din-
gil hidrolik dorseye yüklenerek 27 Nisan 2013 tarihinde nakliyeye başlandı. Nakliye 
hızı 1km/h ile 4km/h arasında değişmekte ve en önemlisi ise 176 km yolu tüm ekip 
yürüyerek kat etti. Otoklav 65 gün sonunda Aliağa Limanı’ndan yüklenmesinden son-
ra temel üzerinde müşteriye teslim edildi.
                                                                  

 Merve Seher CEBECİ &  Havva KISMET

Cavit DEĞİRMENCİ’den
bir EKOL

E vet, nerden başlasak inanın bizler de bilemiyoruz. Türkiye’nin en değerli 
lojistik markası, intermodal taşımacılıkta dev yatırımlar, yeşil lojistik üzerine 

yapılabilinecek hemen her şey, eğitime her alanda destek ve Ar-Ge. Sanıyorum Ekol’ün 
çabalarını biraz ifade edebilmişizdir. Belki biz pek ifade edemedik ancak Ekol Lojistik 
Filo Genel Müdürü Cavit Değirmenci çok daha fazlasını sizler için bizimle paylaştı. 
İsterseniz muhtemelen sizinle de yüz yüze paylaşabilir. Bizdekiyle yetinmek isterseniz, 
buyurun sizi böyle alalım.

Ekol ismi nereden geliyor?
Ekol ismi firmanın vizyonunu açıklıyor. 
Daha bugünkü noktalara gelmeden ne 
yapmak istediğimizi anlatıyor; Ekol olmak; 
bu sektörün öncüsü ve lokomotifi olmak 
farklılık yaratmak. 

Vizyon belirlendiğinde ismimiz ne olsun 
diye düşündüğümüzde Ekol isminin uy-
gun olduğunu gördük. Benim de çok 
beğendiğim bir isim açıkçası.

Ekol’ün Türkiye ve dünyadaki konu-
mundan bahsedebilir misiniz?
Avrupa’da Ekol olarak, yabancı oyun-
cular da dâhil en önemli yerli oyuncu 
olmaktan gurur duyuyoruz. Şu an yak-
laşık 6300 civarında çalışanımız var ve 
bu sayı zamanla artıyor.  Şu an Ekol’ün 
14 ülkede kendi şirketleri var ve bu sayı 
yakın bir zamanda 17’ye ulaşacak. Bu 
14 tane değişik, yabancı, farklı bayraklı 
kalbin Ekol için atması ayrı bir heyecan 

Hazırlayan: 
Logistical Röportaj Ekibi
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Proje taşımacılığının başlangıcı planlamalardır. Müşterinin bize belirtmiş olduğu to-
naj, boyut gibi bilgilere göre sanal olarak hesaplamalar yapıyoruz. İş başladığında 
belirtilen boyut veya ağırlık açısından fazla bir yükle karşılaştığımızda bütün hesap-
lamaların tekrar yapılması gerekiyor. Ek maliyetten burada bahsedebiliriz. Bu sebe-
ple müşterilerin verdiği bilgiler bizim için çok önemli.

Öncelikle bize verdiğiniz yararlı bilgiler için teşekkür ederiz. Son olarak, bitir-
ilmiş projelerinizle ilgili bize bir örnek sunar mısınız?   
İlginiz için ben teşekkür ediyorum. Size 580 Tonluk Otoklav (bir çeşit buhar kazanı) Na-
kliyesi projemizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle projenin kısıtlarını açıklayayım. 
Şöyle ki; Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. büyük bir Otoklavın 
İzmir Aliağa Limanı’ndan Manisa Zorlu Meta Nikel Maden sahasına taşımasını ve te-
meller üzerine yerleştirilmesini gerçekleştirmiştir. Otoklav 32,45m boy, 7m genişlik, 
7.05m yükseklik ve 580 ton ağırlığa sahiptir. Güzergâh İzmir Aliağa Limanı’ndan Man-
isa Gördes sahasınadır ve yaklaşık 176 km. uzunluğundadır. Güzergâh üzerindeki 
zorluklar şöyledir; 1 adet köprü By-Pass yapıldı, 2 adet yaya üst geçidi kaldırıldı, 250 
adet elektrik ve telefon kablosu kaldırıldı, 16 adet trafik lambası kaldırıldı ve yaklaşık 
%12 eğime sahip olan 40 kilometrelik dağ yolunda keskin dönüşler ve dar dönüşler 
genişletildi. Engellerin geçilebilmesi ve özellikle %12 eğimde tırmanılabilmesi ve ke-
skin dönüşlerden geçilebilmesi için 22 dingil buçuklu, 12 çeker dingile sahip, kendin-
den tahrikli 2 adet 490HP güç üniteli Goldhofer PST/SL-E hidrolik dorse kullanıldı. 
Gemi Aliağa Limanı’na 26 Nisan 2013 tarihinde geldi ve aynı gün içerisinde 22 din-
gil hidrolik dorseye yüklenerek 27 Nisan 2013 tarihinde nakliyeye başlandı. Nakliye 
hızı 1km/h ile 4km/h arasında değişmekte ve en önemlisi ise 176 km yolu tüm ekip 
yürüyerek kat etti. Otoklav 65 gün sonunda Aliağa Limanı’ndan yüklenmesinden son-
ra temel üzerinde müşteriye teslim edildi.
                                                                  

 Merve Seher CEBECİ &  Havva KISMET

Cavit DEĞİRMENCİ’den
bir EKOL

E vet, nerden başlasak inanın bizler de bilemiyoruz. Türkiye’nin en değerli 
lojistik markası, intermodal taşımacılıkta dev yatırımlar, yeşil lojistik üzerine 

yapılabilinecek hemen her şey, eğitime her alanda destek ve Ar-Ge. Sanıyorum Ekol’ün 
çabalarını biraz ifade edebilmişizdir. Belki biz pek ifade edemedik ancak Ekol Lojistik 
Filo Genel Müdürü Cavit Değirmenci çok daha fazlasını sizler için bizimle paylaştı. 
İsterseniz muhtemelen sizinle de yüz yüze paylaşabilir. Bizdekiyle yetinmek isterseniz, 
buyurun sizi böyle alalım.

Ekol ismi nereden geliyor?
Ekol ismi firmanın vizyonunu açıklıyor. 
Daha bugünkü noktalara gelmeden ne 
yapmak istediğimizi anlatıyor; Ekol olmak; 
bu sektörün öncüsü ve lokomotifi olmak 
farklılık yaratmak. 

Vizyon belirlendiğinde ismimiz ne olsun 
diye düşündüğümüzde Ekol isminin uy-
gun olduğunu gördük. Benim de çok 
beğendiğim bir isim açıkçası.

Ekol’ün Türkiye ve dünyadaki konu-
mundan bahsedebilir misiniz?
Avrupa’da Ekol olarak, yabancı oyun-
cular da dâhil en önemli yerli oyuncu 
olmaktan gurur duyuyoruz. Şu an yak-
laşık 6300 civarında çalışanımız var ve 
bu sayı zamanla artıyor.  Şu an Ekol’ün 
14 ülkede kendi şirketleri var ve bu sayı 
yakın bir zamanda 17’ye ulaşacak. Bu 
14 tane değişik, yabancı, farklı bayraklı 
kalbin Ekol için atması ayrı bir heyecan 

Hazırlayan: 
Logistical Röportaj Ekibi
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veriyor. Hizmet ihracatını, Türkiye’de en 
etkin ve belki de en yetkin yapan firma-
ların başında geliyoruz. Sadece ülkem-
izden yurtdışına ya da yurtdışından ülke-
mize gidiş geliş hareketleri değil Avrupa 
içerisindeki hareketliliği de sağlayabilen 
altyapı ve donanımda olan bir firma ol-
manın keyfini biz de yaşıyoruz. Bu durum 
sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Şu 
an 4500 kapasiteli taşıt filomuz var. 500 
civarında swap-body ve dökme konteyner 
ekipmanımız var. Bu bakımdan da Avru-
pa’nın en büyük filosuna sahip oyuncular-
dan biriyiz. Kısmet olursa 2019 yılındaki 
hedefimiz 10.000 araç. Aslında bizim Ekol 
olarak büyük filolara sahip olma amacımız 
yok ama geldiğimiz noktada ticaretin akışı 
ve yasal mevzuatların da getirdiği zorunlu-
luktan dolayı filo yatırımı yapmak zorunda 
kalıyoruz. Zira her zaman 3.parti kullan-
mamıza yasal mevzuatlar müsaade etmi-
yor. Biz kendine ait Ro-Ro şirketi olan ve 
intermodal taşımacılığı da dünyada en et-
kin kullanan firmaların başında geliyoruz. 
Şöyle bir örnek verecek olursak araçların 
kara hareketi ile yüklenmesi, oradan Ro-
Ro gemisiyle İtalya – Trieste limanına, Tri-
este limanından Mannheim, Köln ve diğer 
bir hatla Çek Cumhuriyeti’ne blok trenler-
le hareket ettirilmesinden bahsediyoruz. 
Bu blok trenlerle her treyler birbirine uy-
muyor. Bunun güçlendirilmesi gerekiyor. 
Dolayısıyla da 3.parti firmalarının bu tür 
araç ve ekipmanları yasal mevzuata uygun 
olmadığı için yasal mevzuatın haricinde 
mecburen artan hacmi karşılayabilmek 
adına da filo yatırımı yapmak durumunda 
kalıyoruz. Zira bu anlattığım 3 alanın da 
senkronize çalışması gerekiyor. Açıkçası 
bir bayrak yarışı gibi düşünün; zamanında 
çıkacaksın, zamanında koşacaksın, bayrağı 
yere düşürmeyeceksin ve zamanında 
bayrağı arkadaşına teslim edeceksin, o da 
götürecek. Bu beraberinde hem bir başarıyı 
hem de farkındalığı getiriyor. Doğal olarak 
da çok ta tercihimiz olmamasına rağmen 
filomuzun büyümesini sağlıyor. 

Haftada bir kere kızlarımızdan birisi, 
gemilerimizin her biri birer bayan ismi 
taşıyor, İzmir’den Fransa’nın Sete limanına 
çalışıyor. Ayshe adlı bu gemimiz dış ticare-
timiz açısından o kadar önemli bir görev 
üstleniyor ki, kısaca hikâyesini anlatmak 
isterim. Dünyada hangi ürünü ne kadar 
kaliteli, ne kadar uygun fiyata yaparsanız 
yapın, zamanında götürüp müşterinin rafı-
na koyamazsanız hiçbir anlam ifade etmi-
yor. Hız çok önemli. Maalesef ülkemizin 
genel yapısı -keza bunlara mevzuatları, yö-
netmelikleri de koyabiliriz- buna müsaade 
etmiyor. Hızımızın büyük bir bölümünü 
burada kaybediyoruz. Bir ihracat aracının 
müşteriden yüklenmesi, çıkış yapacağı 
gümrüğe gidip sahaya girmesi, ihracatçı 
tarafından beyannamesinin açılması, güm-
rüğün yapılması, çıkması.. Bir de karadan 
gönderecekseniz işin içine köprü yasağı da 
giriyor. Sürücülerin yasal takograf süreleri 
vardır. Yani istediğim kadar giderim diye 
bir şey yok. Onların da uluslararası kural-
ları var. Bazen gümrük bekleyip kapıya git-
mek için çift şoförün takografı yetmiyor. 
Dolayısıyla da inanılmaz bir hız kaybediy-
oruz. Bundan dolayı İspanya’da Zara, Man-
go gibi dış ticaretimiz açısından çok önemli 
olan marka firmaların Türkiye’den tedarik 
ettikleri ihtiyaçlar zamanında gidemiyor. 
Adamlar 72 saatte rafında istiyor. Biz 48 
– 50 saatte kapıyı geçemiyoruz. Haberle-
rde okursunuz ‘Kapı tıkandı, Bulgaristan 
tarafı çalışmıyor.’ Vesaire. Orası çalışıyorsa 
da bu tarafta bir sorun oluyor. Senin ucuz 
yapman ya da kaliteli yapman bir anlam if-
ade etmiyor ürünün rafta olup olmaması-
na bakıyorlar. Dolayısıyla Ayshe’yi biz bu 
nedenle tercih etmeye başladık. Ayshe çok 
hızlı hareket eden bir gemi. Operasyonel 
maliyeti çok yüksek. Hız demek gaza bas-
mak demektir; gaza basmak ise ciddi bir 
yakıt tüketimi demektir. 

Deniz otobanı sizin teriminiz öyle değil mi?
O ifadenin fikir babası Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ahmet Musul’dur.  Dolayısıy-
la otobanlar sadece karada değil. Çekicil-

erimiz artık denize indi ve biz bunu deniz 
otobanı olarak adlandırıyoruz. Bu projenin 
diğer bir tarafı da Avrupa yakasından Ro-
Ro’ya binecek gümrüklü araçların köprüyü 
kullanarak Haydarpaşa’ya geçmesi. Ama 
şu an bu projenin diğer bir amacı Ambarlı 
limanından Avrupa yakasındaki gemi-
ye gidecek olan araçları İDO’yla taşımak. 
Anadolu yakasına gidecek olan araçları ise 
Eskihisar’a gemiyle taşımak. Bu projemiz-
in çekicileri biraz olsun trafikten çekerek, 
denizi ve iç sularımızı etkin bir biçimde 
kullanıp hem çevreye, hem trafiğe, hem de 
doğal dokuya bir katkı sağlamasını hede-
fliyoruz. 

Trafiğe ciddi katkı sağlayacak gibi 
gözüküyor.
Tabii bu transit süreye avantaj olacak an-
lamına gelmiyor. Yine de gemiyi kaldır-
mak için belirli bir hacme ulaşmak duru-
mundasınız. Kara tarafına göre maliyeti 
biraz daha fazla olmasına rağmen bunu 
önemsiyoruz. Bizim Ro-Ro hareketine 
girmemizin dış ticaretimize çok katkısı 
oldu. Zira rekabet kritiği getirir. Ciddi an-
lamda rekabet ise hem hızı getirir, hem 
kaliteyi getirir. Bu yapılanma da hem kali-
teyi hem hızı sağlamamıza yarıyor. Başlat-
mış olduğumuz bu Ro-Ro hareketinden 
sonra piyasa şunu çok net gördü; Ro-Ro 
fiyatları aşağı indi, sürekli yaz, kış ve bahar 
kampanyalarıyla bu fiyatlar oyuncunun le-
hine olacak şekilde gelişti. Tabii ki Alterna-
tive Taşımacılık buna katkısı çok fazladır. 
Alternative Taşımacılık getirmiş olduğu 
rekabetten dolayı hem maliyetlerin sek-
töre yansıması, hem de dış ticaret erbabı-
na yansıması anlamında çok ciddi katkısı 
vardır.

Un Ro-Ro UND’den çıktığı zaman Çetin 
Bey Un Ro-Ro’yu alacağız diye açıklama 
yapıyordu. Böyle bir firmanın alana girme-
sine sayenizde gerek kalmadı.

Yani tabii, ancak o UND’nin ayrı yürüttüğü 
bir politikaydı. Ekol olarak biz de Un Ro-

Ro‘ya taliptik. Biz de tabi projelerimizi, tek-
liflerimizi sunduk. Şu anki gruba devret-
tiler. Biz alsaydık %50’sini sektöre hibe 
edecektik. Öyle bir projeydi. Geçen haftaki 
konferansta Ali Sabancı Bey de oradaydı. 
Malum Un Ro-Ro‘nun yeni sahiplerinden 
birisi. Ekol’ün yapmış olduğu katkılar, bera-
berinde getirmiş olduğu rekabet ve siner-
jiyle birlikte çok ciddi, kaliteli bir rekabetin 
olduğunu; rekabetin zaten kaliteyi getird-
iğinin altını çizdi kendisi.

Yaptığımız güzel işlerin bu değerli kişilerce 
takdir edilmesi tabii ki bizleri mutlu ediyor; 
yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu 
gösteriyor. 

Türkiye’de demiryollarının 
serbestleşmesinden sonra bu alanda 
yatırım yapmak gibi bir düşünceniz var mı?
Demiryolu ağımızın tarihine baktığımız 
zaman Cumhuriyet dönemine dayanan 
bir demiryolu geçmişimiz var. Fakat 
maalesef bugün bunlar gerektiği şekil-
de sinerji yaratıyor mu? Gerektiği şekilde 
kullanabiliyor muyuz? Maalesef bundan 
söz etmek çok olası değil. Ancak şu an 
demiryoluna verilen önemi gördükçe bir 
karayolu taşıyıcısı olarak mutlu oluyorum. 
Bir ülkenin kalkınmasında demiryolunun 
çok büyük önemi vardır. Sadece yolcu 
ayağında değil yük ayağında da bunlar 
düşünülüyor. Bu konuda çeşitli projel-
er üretilerek destek verilmeli. Burada 
sihirli kavramlar hız ve zamanında tesli-
mattır. Bunu yapamıyorsanız demiryolu 
taşımacılığı da yapsanız, ucuz da olsa bunu 
yapmanın bir anlamı yok. Zira firmalar 
artık stokla çalışmıyor. Dolayısıyla da Tür-
kiye’de demiryolu altyapısının yeterli se-
viyeye getirilip, yeterli hızı sağlayabilecek 
altyapının oluşturulması gereklidir. Yasal 
düzenlemeyi söylemiyorum bile, çünkü 
şu an demiryolunda yasal düzenlemelerin 
geliştirilmesi vesaire, çok çabuk düzeltile-
bilecek konular. Avrupa’da 80-90-100 ki-
lometre/saatlerde sağlanırken, Türkiye’de 
bu yasal düzenlemeler yapılsa da o hızı 



22 23

veriyor. Hizmet ihracatını, Türkiye’de en 
etkin ve belki de en yetkin yapan firma-
ların başında geliyoruz. Sadece ülkem-
izden yurtdışına ya da yurtdışından ülke-
mize gidiş geliş hareketleri değil Avrupa 
içerisindeki hareketliliği de sağlayabilen 
altyapı ve donanımda olan bir firma ol-
manın keyfini biz de yaşıyoruz. Bu durum 
sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Şu 
an 4500 kapasiteli taşıt filomuz var. 500 
civarında swap-body ve dökme konteyner 
ekipmanımız var. Bu bakımdan da Avru-
pa’nın en büyük filosuna sahip oyuncular-
dan biriyiz. Kısmet olursa 2019 yılındaki 
hedefimiz 10.000 araç. Aslında bizim Ekol 
olarak büyük filolara sahip olma amacımız 
yok ama geldiğimiz noktada ticaretin akışı 
ve yasal mevzuatların da getirdiği zorunlu-
luktan dolayı filo yatırımı yapmak zorunda 
kalıyoruz. Zira her zaman 3.parti kullan-
mamıza yasal mevzuatlar müsaade etmi-
yor. Biz kendine ait Ro-Ro şirketi olan ve 
intermodal taşımacılığı da dünyada en et-
kin kullanan firmaların başında geliyoruz. 
Şöyle bir örnek verecek olursak araçların 
kara hareketi ile yüklenmesi, oradan Ro-
Ro gemisiyle İtalya – Trieste limanına, Tri-
este limanından Mannheim, Köln ve diğer 
bir hatla Çek Cumhuriyeti’ne blok trenler-
le hareket ettirilmesinden bahsediyoruz. 
Bu blok trenlerle her treyler birbirine uy-
muyor. Bunun güçlendirilmesi gerekiyor. 
Dolayısıyla da 3.parti firmalarının bu tür 
araç ve ekipmanları yasal mevzuata uygun 
olmadığı için yasal mevzuatın haricinde 
mecburen artan hacmi karşılayabilmek 
adına da filo yatırımı yapmak durumunda 
kalıyoruz. Zira bu anlattığım 3 alanın da 
senkronize çalışması gerekiyor. Açıkçası 
bir bayrak yarışı gibi düşünün; zamanında 
çıkacaksın, zamanında koşacaksın, bayrağı 
yere düşürmeyeceksin ve zamanında 
bayrağı arkadaşına teslim edeceksin, o da 
götürecek. Bu beraberinde hem bir başarıyı 
hem de farkındalığı getiriyor. Doğal olarak 
da çok ta tercihimiz olmamasına rağmen 
filomuzun büyümesini sağlıyor. 

Haftada bir kere kızlarımızdan birisi, 
gemilerimizin her biri birer bayan ismi 
taşıyor, İzmir’den Fransa’nın Sete limanına 
çalışıyor. Ayshe adlı bu gemimiz dış ticare-
timiz açısından o kadar önemli bir görev 
üstleniyor ki, kısaca hikâyesini anlatmak 
isterim. Dünyada hangi ürünü ne kadar 
kaliteli, ne kadar uygun fiyata yaparsanız 
yapın, zamanında götürüp müşterinin rafı-
na koyamazsanız hiçbir anlam ifade etmi-
yor. Hız çok önemli. Maalesef ülkemizin 
genel yapısı -keza bunlara mevzuatları, yö-
netmelikleri de koyabiliriz- buna müsaade 
etmiyor. Hızımızın büyük bir bölümünü 
burada kaybediyoruz. Bir ihracat aracının 
müşteriden yüklenmesi, çıkış yapacağı 
gümrüğe gidip sahaya girmesi, ihracatçı 
tarafından beyannamesinin açılması, güm-
rüğün yapılması, çıkması.. Bir de karadan 
gönderecekseniz işin içine köprü yasağı da 
giriyor. Sürücülerin yasal takograf süreleri 
vardır. Yani istediğim kadar giderim diye 
bir şey yok. Onların da uluslararası kural-
ları var. Bazen gümrük bekleyip kapıya git-
mek için çift şoförün takografı yetmiyor. 
Dolayısıyla da inanılmaz bir hız kaybediy-
oruz. Bundan dolayı İspanya’da Zara, Man-
go gibi dış ticaretimiz açısından çok önemli 
olan marka firmaların Türkiye’den tedarik 
ettikleri ihtiyaçlar zamanında gidemiyor. 
Adamlar 72 saatte rafında istiyor. Biz 48 
– 50 saatte kapıyı geçemiyoruz. Haberle-
rde okursunuz ‘Kapı tıkandı, Bulgaristan 
tarafı çalışmıyor.’ Vesaire. Orası çalışıyorsa 
da bu tarafta bir sorun oluyor. Senin ucuz 
yapman ya da kaliteli yapman bir anlam if-
ade etmiyor ürünün rafta olup olmaması-
na bakıyorlar. Dolayısıyla Ayshe’yi biz bu 
nedenle tercih etmeye başladık. Ayshe çok 
hızlı hareket eden bir gemi. Operasyonel 
maliyeti çok yüksek. Hız demek gaza bas-
mak demektir; gaza basmak ise ciddi bir 
yakıt tüketimi demektir. 

Deniz otobanı sizin teriminiz öyle değil mi?
O ifadenin fikir babası Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ahmet Musul’dur.  Dolayısıy-
la otobanlar sadece karada değil. Çekicil-

erimiz artık denize indi ve biz bunu deniz 
otobanı olarak adlandırıyoruz. Bu projenin 
diğer bir tarafı da Avrupa yakasından Ro-
Ro’ya binecek gümrüklü araçların köprüyü 
kullanarak Haydarpaşa’ya geçmesi. Ama 
şu an bu projenin diğer bir amacı Ambarlı 
limanından Avrupa yakasındaki gemi-
ye gidecek olan araçları İDO’yla taşımak. 
Anadolu yakasına gidecek olan araçları ise 
Eskihisar’a gemiyle taşımak. Bu projemiz-
in çekicileri biraz olsun trafikten çekerek, 
denizi ve iç sularımızı etkin bir biçimde 
kullanıp hem çevreye, hem trafiğe, hem de 
doğal dokuya bir katkı sağlamasını hede-
fliyoruz. 

Trafiğe ciddi katkı sağlayacak gibi 
gözüküyor.
Tabii bu transit süreye avantaj olacak an-
lamına gelmiyor. Yine de gemiyi kaldır-
mak için belirli bir hacme ulaşmak duru-
mundasınız. Kara tarafına göre maliyeti 
biraz daha fazla olmasına rağmen bunu 
önemsiyoruz. Bizim Ro-Ro hareketine 
girmemizin dış ticaretimize çok katkısı 
oldu. Zira rekabet kritiği getirir. Ciddi an-
lamda rekabet ise hem hızı getirir, hem 
kaliteyi getirir. Bu yapılanma da hem kali-
teyi hem hızı sağlamamıza yarıyor. Başlat-
mış olduğumuz bu Ro-Ro hareketinden 
sonra piyasa şunu çok net gördü; Ro-Ro 
fiyatları aşağı indi, sürekli yaz, kış ve bahar 
kampanyalarıyla bu fiyatlar oyuncunun le-
hine olacak şekilde gelişti. Tabii ki Alterna-
tive Taşımacılık buna katkısı çok fazladır. 
Alternative Taşımacılık getirmiş olduğu 
rekabetten dolayı hem maliyetlerin sek-
töre yansıması, hem de dış ticaret erbabı-
na yansıması anlamında çok ciddi katkısı 
vardır.

Un Ro-Ro UND’den çıktığı zaman Çetin 
Bey Un Ro-Ro’yu alacağız diye açıklama 
yapıyordu. Böyle bir firmanın alana girme-
sine sayenizde gerek kalmadı.

Yani tabii, ancak o UND’nin ayrı yürüttüğü 
bir politikaydı. Ekol olarak biz de Un Ro-

Ro‘ya taliptik. Biz de tabi projelerimizi, tek-
liflerimizi sunduk. Şu anki gruba devret-
tiler. Biz alsaydık %50’sini sektöre hibe 
edecektik. Öyle bir projeydi. Geçen haftaki 
konferansta Ali Sabancı Bey de oradaydı. 
Malum Un Ro-Ro‘nun yeni sahiplerinden 
birisi. Ekol’ün yapmış olduğu katkılar, bera-
berinde getirmiş olduğu rekabet ve siner-
jiyle birlikte çok ciddi, kaliteli bir rekabetin 
olduğunu; rekabetin zaten kaliteyi getird-
iğinin altını çizdi kendisi.

Yaptığımız güzel işlerin bu değerli kişilerce 
takdir edilmesi tabii ki bizleri mutlu ediyor; 
yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu 
gösteriyor. 

Türkiye’de demiryollarının 
serbestleşmesinden sonra bu alanda 
yatırım yapmak gibi bir düşünceniz var mı?
Demiryolu ağımızın tarihine baktığımız 
zaman Cumhuriyet dönemine dayanan 
bir demiryolu geçmişimiz var. Fakat 
maalesef bugün bunlar gerektiği şekil-
de sinerji yaratıyor mu? Gerektiği şekilde 
kullanabiliyor muyuz? Maalesef bundan 
söz etmek çok olası değil. Ancak şu an 
demiryoluna verilen önemi gördükçe bir 
karayolu taşıyıcısı olarak mutlu oluyorum. 
Bir ülkenin kalkınmasında demiryolunun 
çok büyük önemi vardır. Sadece yolcu 
ayağında değil yük ayağında da bunlar 
düşünülüyor. Bu konuda çeşitli projel-
er üretilerek destek verilmeli. Burada 
sihirli kavramlar hız ve zamanında tesli-
mattır. Bunu yapamıyorsanız demiryolu 
taşımacılığı da yapsanız, ucuz da olsa bunu 
yapmanın bir anlamı yok. Zira firmalar 
artık stokla çalışmıyor. Dolayısıyla da Tür-
kiye’de demiryolu altyapısının yeterli se-
viyeye getirilip, yeterli hızı sağlayabilecek 
altyapının oluşturulması gereklidir. Yasal 
düzenlemeyi söylemiyorum bile, çünkü 
şu an demiryolunda yasal düzenlemelerin 
geliştirilmesi vesaire, çok çabuk düzeltile-
bilecek konular. Avrupa’da 80-90-100 ki-
lometre/saatlerde sağlanırken, Türkiye’de 
bu yasal düzenlemeler yapılsa da o hızı 
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sağlayacak altyapı yok. Biz intermodal 
projemizi yurtiçinde de etkin olarak kul-
lanmak istiyoruz. Bunun için bir önceki 
Demiryolları Genel Müdürü’yle konuştuk. 
Sağ olsun o da heyecan duydu ama bu 
anlatmış olduğum engelleri tespit ettik. 
Diğer bir sorun da şuydu; malum tünelle-
rden geçiyoruz. Tünel yüksekliklerinin eski 
yük vagonları için düşünülmüş ve ona göre 
yapılmış olması. Şu an bir vagona konan 
treyler o tünelden geçecek boyutu kur-
tarmıyor. Dolayısıyla altyapıdan kastım bu. 
İşletmenin ötesinde devletin bir kaynağı 
var. Devletin lokomotifini kullanalım, ter-
minallerini kullanalım ve oralara da para 
yatıralım. Atıl olan kaynakları etkin olarak 
kullanalım, devlet kazansın. Böyle olur-
sa Türkiye’de intermodal kullanabilirsek 
ciddi sayıda araç, karadan demiryoluna 
çekilecek. Avrupa’da olduğu gibi çevreye, 
trafiğe etkisi azalacak ve devletin demiryo-
lu kaynaklarını etkin bir şekilde kullanıp 
onlara etkin bir gelir sağlayacağız. Geç 
kalınmış bir yönelim, ancak dediğim gibi 
sadece yolcu değil yük taşımalarına da 
önem vererek ve bunları yaparken de 
beklentiler doğrultusunda altyapıların 
oluşturulması çok önemli. Tabii ki bizim de 
farklı projelerimiz var. Bunları uygulayabil-
irsek yurtiçindeki bazı hareketleri zaman 
kaybının önüne geçmek kaydıyla demiryol-
una aktarabiliriz. 

2014 cironuza baktığımızda 403 milyon 
Euro gibi devasa bir rakam görüyoruz. 
Bu rakamın %34’ünü otomotiv, %17’sini 
tekstil sektörü kapsamakta. İki sek-
törün toplamı da cironun %51’ini 
kapsıyor. Bu sektörlerdeki faaliyetler-
inizi anlatır mısınız?
İlk olarak dış ticaretimizin genel hareket 
oranlarına baktığınız zaman zaten bu ver-
ileri görürsünüz. İkincisi ise, otomotivde 
yıllar içerisinde çok fazla hamle yaptık. 
Nedir yaptığımız? İşte bu anlatmış old-
uğumuz projeler. Bunların hepsi bir 
farkındalık, bir maliyet avantajı yaratıyor. 
Bunları da müşterilerimizle ve dış ticar-

et erbaplarıyla paylaşıyoruz. Onların da 
küresel rekabette ellerini güçlendiriy-
oruz. Tekstile gelirsek, aslında geçmiş yıl-
larda tekstil ilk sıradaydı. Ülkenin tekstil 
sektör oranlarına baktığımız zaman ise 
ikinci sırada. Bu sektörlerde ivme kaybet-
mememiz için hız problemini çözmek 
zorundayız. Firma ismi de vermem ge-
rekir: -yani zaten çok mahsur görmüyo-
rum- Delphi. Bursa’dan ve İzmir’den 
çıktı. Niye çıktı biliyor musunuz? Çünkü 
firmalar ülkesine 72 saatte teslimat 
istiyor ancak ülkemizden 72 saatte 
çıkamıyoruz. Ne yapıyorlar? Balkanlara 
gidiyorlar, çünkü Bulgaristan ve Ro-
manya bu imkânı sunuyor. Ben o zaman 
onlarla anlaşma yapacağım diyor; cid-
di bir zaman tasarrufu sağladıklarını 
söylüyorlar. Değerli bürokratlarımızın 
misyonları, yabancı yatırımcıları Türki-
ye’ye çekmek. Gelen yabancı yatırımcılar 
Türkiye’de yatırım yapsın diye onlara 
buraları değer – fayda, maliyet anali-
zlerini yaparak onlara anlatıyorlar. Yeni 
bir yabancı yatırımcıya gerek yok şu an. 
Mevcutların kaçmasının önünü kesmeli-
yiz. Hangi sıkıntıları yaşıyoruz? Onlara 
hayatı nasıl kolaylaştırabiliriz? Nasıl 
konforlu ve yaşanabilir hale getirebili-
riz? Ona bakmamız lazım. Örneğin Del-
phi kaçıyor. Neyden kaçıyor? Hızdan. 
Sorumluluk halinde bu işi nasıl hı-
zlandırabiliriz? Başka tarafta ne yapa-
biliriz? Bunlara bakalım. Bunları yapar-
sak Delphi büyüme potansiyelini ülkede 
kullanacak. Yeni bir yabancı gelene ka-
dar o zaten büyüyecek. Yani mevcutlar 
büyüyecek. Mevcutların hayatı konforlu 
olursa yabancılar da bunu görecek ve 
zaten onlar gelecek. Mevcutlar gider-
ken yeni mevcutlardan birisini arayıp 
gel demenin bir anlamı yok. Yani bana 
çok akıllıca gelmiyor. Bugün gelse bile 
yarın gidecek. Tekrar söylüyorum; 
Zaman. Ne yaparsak yapalım, bir yere 
zamanında gidemediğimiz, teslimatını 
zamanında yapamadığımız zaman 
taşıma hiçbir anlam ifade etmiyor. 

Sektörün ilk Ar-Ge merkezi size ait. Bir 
hizmet firmasında Ar-Ge merkezi ol-
ması çok güzel bir şey. Bize bundan bah-
seder misiniz?
Bütün bu gelişmeleri, bu hacmi salt hali-
yle birebir, insanla yönetmek çok mümkün 
değil. Teknolojiyi de etkin olarak kullanmak 
gerekiyor. Ekol’ün otomasyonlar dâhil kul-
landığı tüm yazılımlar kendine aittir. Bir de 
sürekli gelişmek, farkındalık yaratmak istiy-
orsanız; farklı şeyler üretmek zorundasınız. 
Bunları yapabilmenin yolu hakikaten de 
Ar-Ge’den geçiyor. Bunların yazılımsal ve 
operasyonel süreçlerini çok etkin bir şekil-
de kullanılıp, geliştirilip; yaratacağı avanta-
jların, analizlerinin yapılıp hayata geçirilmesi 
Ar-Ge’den geçiyor. Biz bunun için işin Ar-
Ge kısmını çok önemsedik ve bu anlamda 
ciddi derecede yatırımlarımız var ve yenil-
erinin oluşumu da devam ediyor. Sadece 
Ar-Ge tarafına değil diğer bütün bölüm-
lerimize, hatta kadrolarımızın tamamına 
yakın; çoğunluğu mühendis gruplarından 
oluşan -endüstri mühendisi olsun işletme 
mühendisi olsun- ve lojistik okullarına da bu 
anlamda önem veriyoruz. Alıp yetiştirmek, 
geliştirmek açısından, açıkçası öğrencile-
ri de çok önemsiyoruz.  Şu an teknoparkın 
dışında aktif edilmiş bilim, üniversiteler ve 
teknoloji bakanlığından da destekli, TÜBİ-
TAK tarafından da fonlanan tek Ar-Ge şir-
keti bizde. 120 civarında çalışanımız var 
şu anda. Bu merkezin görevi bütün gün 
bu mevcut hayatı daha iyi yapabilmek için 
sistemsel geliştirmeler ve farklı modeller 
üretmek. Ülke olarak gelişmek istiyorsak te-
knolojiyi etkin kullanmak zorundayız. İnsanı 
da içine alıp yatırım yapmak zorundayız. 
Bir örnek vermek istiyorum. Sektör olarak 
da bu sorunla karşı karşıyayız: Mülteci so-
runu. Biliyorsunuz artık çeteler var ve bir 
yerde gözünüzü kapadığınız an… Bundan 
dolayı yurtdışında çok zorluk çekiyoruz. 
Her yerden binebiliyorlar. Gümrüklerden, 
yollardan vesaire. Hem uyuşturucu hem 
de insan bakımından eğitimli K9 köpekler-
imiz var. Özel ekiplerimiz, ölçümleme ciha-

zlarımız var. Karbondioksit oranlarını ölçen 
cihazlarımız var araçlarda. Yurtdışından araç 
içerisindeki kalp atışını ölçen cihazlar temin 
edebiliyoruz. Bunu nasıl önleyeceğiz diye 
sürekli araştırıyoruz

Sanırım bu sorunla bir şekilde yaşaya-
cağız. Bu konuda aldığımız çok önlem var. 
En azından problemin büyük bir oranına 
hâkim olup, kontrol etmeye çalışıyoruz. 

Ekol Akademi’den bahsedebilir misiniz?
Biz sadece Ekol Akademi değil, Ekol olarak 
da eğitime çok önem veren bir firmayız 
aslında. Ekol Akademi’miz gerek şirket içi 
eğitimler, gerek branş eğitimleri olsun; 
genel eğitimlerden oluşuyor. Dediğim 
gibi, bunlara çok önem veriyoruz. Bunun 
için şirketimizde önemli bir yeri olan bir 
yapılanma var. İki dönemde satış bölümü 
üzerinde mezun verdik. Bunun da guru-
runu yaşıyoruz. Eğitim demişken bahset-
mek istediğim bir konu var. Pendik Kurtköy 
tarafında, Harmandere Endüstri Meslek 
Lisesi’nin lojistik bölümü sponsoruyuz. 
Bazı arkadaşlarımız zamanının tamamını 
o öğrencilerle geçiriyor. O öğrencilerin 
zaman zaman muhtelif yerlere seyahat-
lerini, Ekol tesislerine olan seyahatler-
ini; toplantılarımıza, konferanslarımıza 
katılımlarını sağlıyorlar. Geçen sene ilk me-
zunlarımızı verdik. Ben şunu çok önemsiy-
orum arkadaşlar. Sektörle ilgisi olsun ya da 
olmasın her Türk vatandaşının gerçekten 
Ekol tesislerini görmesini çok istiyorum. 
Bu ülkede bunlar yapılabiliyormuş deme-
liler. İnsanların görüş ve ufkunun açılması 
açısından. Bizim en azılı rakibimiz kimse 
ona dahi kapılarımız sonuna kadar açık-
tır. Eğer görüp, kendini geliştirip, üstüne 
koyacaksa ne mutlu bize. Rekabet kritiği 
getirir.  Bu ülkede rakiplere de kritiğe de 
ihtiyaç var. 

Bu şekilde olmanız çok iyi. Böylesine 
rekabet içerisinde olan bir ortamda öncü 
oluyorsunuz, umut oluyorsunuz.
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sağlayacak altyapı yok. Biz intermodal 
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var. Devletin lokomotifini kullanalım, ter-
minallerini kullanalım ve oralara da para 
yatıralım. Atıl olan kaynakları etkin olarak 
kullanalım, devlet kazansın. Böyle olur-
sa Türkiye’de intermodal kullanabilirsek 
ciddi sayıda araç, karadan demiryoluna 
çekilecek. Avrupa’da olduğu gibi çevreye, 
trafiğe etkisi azalacak ve devletin demiryo-
lu kaynaklarını etkin bir şekilde kullanıp 
onlara etkin bir gelir sağlayacağız. Geç 
kalınmış bir yönelim, ancak dediğim gibi 
sadece yolcu değil yük taşımalarına da 
önem vererek ve bunları yaparken de 
beklentiler doğrultusunda altyapıların 
oluşturulması çok önemli. Tabii ki bizim de 
farklı projelerimiz var. Bunları uygulayabil-
irsek yurtiçindeki bazı hareketleri zaman 
kaybının önüne geçmek kaydıyla demiryol-
una aktarabiliriz. 
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tekstil sektörü kapsamakta. İki sek-
törün toplamı da cironun %51’ini 
kapsıyor. Bu sektörlerdeki faaliyetler-
inizi anlatır mısınız?
İlk olarak dış ticaretimizin genel hareket 
oranlarına baktığınız zaman zaten bu ver-
ileri görürsünüz. İkincisi ise, otomotivde 
yıllar içerisinde çok fazla hamle yaptık. 
Nedir yaptığımız? İşte bu anlatmış old-
uğumuz projeler. Bunların hepsi bir 
farkındalık, bir maliyet avantajı yaratıyor. 
Bunları da müşterilerimizle ve dış ticar-

et erbaplarıyla paylaşıyoruz. Onların da 
küresel rekabette ellerini güçlendiriy-
oruz. Tekstile gelirsek, aslında geçmiş yıl-
larda tekstil ilk sıradaydı. Ülkenin tekstil 
sektör oranlarına baktığımız zaman ise 
ikinci sırada. Bu sektörlerde ivme kaybet-
mememiz için hız problemini çözmek 
zorundayız. Firma ismi de vermem ge-
rekir: -yani zaten çok mahsur görmüyo-
rum- Delphi. Bursa’dan ve İzmir’den 
çıktı. Niye çıktı biliyor musunuz? Çünkü 
firmalar ülkesine 72 saatte teslimat 
istiyor ancak ülkemizden 72 saatte 
çıkamıyoruz. Ne yapıyorlar? Balkanlara 
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manya bu imkânı sunuyor. Ben o zaman 
onlarla anlaşma yapacağım diyor; cid-
di bir zaman tasarrufu sağladıklarını 
söylüyorlar. Değerli bürokratlarımızın 
misyonları, yabancı yatırımcıları Türki-
ye’ye çekmek. Gelen yabancı yatırımcılar 
Türkiye’de yatırım yapsın diye onlara 
buraları değer – fayda, maliyet anali-
zlerini yaparak onlara anlatıyorlar. Yeni 
bir yabancı yatırımcıya gerek yok şu an. 
Mevcutların kaçmasının önünü kesmeli-
yiz. Hangi sıkıntıları yaşıyoruz? Onlara 
hayatı nasıl kolaylaştırabiliriz? Nasıl 
konforlu ve yaşanabilir hale getirebili-
riz? Ona bakmamız lazım. Örneğin Del-
phi kaçıyor. Neyden kaçıyor? Hızdan. 
Sorumluluk halinde bu işi nasıl hı-
zlandırabiliriz? Başka tarafta ne yapa-
biliriz? Bunlara bakalım. Bunları yapar-
sak Delphi büyüme potansiyelini ülkede 
kullanacak. Yeni bir yabancı gelene ka-
dar o zaten büyüyecek. Yani mevcutlar 
büyüyecek. Mevcutların hayatı konforlu 
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taşıma hiçbir anlam ifade etmiyor. 
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landığı tüm yazılımlar kendine aittir. Bir de 
sürekli gelişmek, farkındalık yaratmak istiy-
orsanız; farklı şeyler üretmek zorundasınız. 
Bunları yapabilmenin yolu hakikaten de 
Ar-Ge’den geçiyor. Bunların yazılımsal ve 
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de kullanılıp, geliştirilip; yaratacağı avanta-
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teknoloji bakanlığından da destekli, TÜBİ-
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içerisindeki kalp atışını ölçen cihazlar temin 
edebiliyoruz. Bunu nasıl önleyeceğiz diye 
sürekli araştırıyoruz
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runu yaşıyoruz. Eğitim demişken bahset-
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Tabii biz de kaliteli rekabetin olması 
gerektiğini savunuyoruz. Yaratmış old-
uğumuz farkındalıktan ya da yapmış 
olduğumuz yatırımlar ile öne çıkabiliy-
orsak zaten var olabiliyoruz. Diğer türlü 
ben bugün farklı bir metotla rakibimi alt 
ederim ama yarın bir başkası da beni alt 
eder. Uzun soluklu olmaz. Sürdürülebilir 
olmak için çok çalışmak, teknolojiye ve in-
sana yatırım yapmak gerekiyor. Maalesef 
üzücü ama bazen sektörümüzde bu tür 
yatırımları atıl yatırım gibi görüp, sadece 
aracım gitsin, tekerim dönsün deyip on-
dan sonra rekabette geride kalınca diğer 
oyunculara farklı gözle bakarak sizlerin 
yüzünden böyle oluyor gibi serzenişleri 
duymak içimi acıtıyor. Dün yaptığın şey 
doğru olabilir ama değişime, gelişime 
ayak uyduramıyorsan bugün yarar 
sağlayamıyor olabilir. Değişime ayak uy-
duramıyorsa zaten o değişimin içerisinde 
yok olup gitmeye mahkûmsundur. Onun 
için sürekli değişim ve gelişimi yönetebi-
lecek, ona hazır olabilecek; hatta onun 
önünde gidebilecek yapılara ihtiyaç var. 
İşte Ar-Ge’miz ve diğer bölümlerimiz 
bunun için var. Zira müşterinin ihtiyacını 
müşteriden önce tespit edersen ancak 
var olursun. Tespit edip de ona sunar-
san ve paylaşırsan o zaman sürdürüle-
bilir olursun. Biz rakibimize karşı da pay-
laşımcıyız, tedarikçilerimize de, hizmet 
verdiğimiz müşterilerimize de. Bütün 
kapılarımız şeffaf, bütün oranlarımız, 
vergilerimiz, yatırımlarımız, bilgilerim-
iz, her şey objektif biçimde sergileniyor. 
Bunda da bir risk görmüyoruz. 

Tesislerinizin hepsi çiçek isminden oluş-
makta bunun özel bir sebebi var mı? 
Bize yeşil lojistiği çağrıştırıyor.
Aslında evet çiçek isimleri yeşil lojistiği 
çağrıştırıyor. Ama şöyle bir tarafı da var 
tabii: aynı kampüs içerisinde birden faz-
la tesisimiz olduğundan, ‘Ekol-1’, ‘Ekol-2’ 
demek yerine bu şekilde isimlendirdik. 
Bunun da yine fikir babası Yönetim Kurulu 

Başkanımız Ahmet Musul’dur.  Gemilerim-
izin hepsi bayan ismine sahiptir ve Anadolu 
motifleri hâkimdir. Hatche, Paqize, Qezban
Ayshe, Fadiq bunlar Türk tarihine baktığınız 
zaman hep kullanılan isimlerdir. Onları 
anımsatmak istedik. Toplantı odalarımızın 
her birinin ismi de İstanbul’un semt isimleri-
ni taşımaktadır. 
 
Lojistik okuyan öğrencilere tavsiyeler-
iniz nelerdir?
Bunu her fırsatta dile getiririm. Lojis-
tik tanımı çok net olarak şudur: Lojistik 
eşittir yaşam. Bir insanoğlu nefesini al-
maya başladığı andan son kez verene 
dek her süreç bir lojistik sürecidir. Nefes 
alma verme işlemi bile bir lojistiktir. Giy-
imimiz, kuşamımız, gitmemiz, gelmemiz, 
almamız, vermemiz her şey. Dolayısıyla 
lojistik, insanoğlu var olduğu müddetçe 
hep olacak bir şeydir. Akademik kısmının 
dışında pratik kısmını da iyi analiz 
edip, gözlemleyip, araştırıp, kendimizi 
geliştirmemiz gerekiyor. İki şey: yabancı 
dil ve teknoloji. Bilgisayar sadece klavye 
hareketi, parmak marifeti değildir; anali-
tik tarafı, analiz tarafı da vardır. Eğer bir 
şeyi ölçemiyorsak yönetemeyiz. Sevgi-
li kardeşlerim, arkadaşlarım, hayatın 
büyüsüne kapılmayın. Bu yönlerle ilgili, 
gelecekle ilgili kariyer hedefleri olan var-
sa, bu ikisini bir şekilde elde etmeli ve bir 
de katiyen yılmamaları gerekir. Bakın bu 
çok önemli. Mücadele edin. Bir değişime 
açık değiliz bir de değişime karşı dirençli-
yiz. Benim 30 seneye yaklaşıyor aşağı 
yukarı bu sektörde. İkinci firmam ark-
adaşlar. Hayat bir mücadele, bununla 
nasıl baş edebileceğinizi bilip o sabrı 
kendinizde görürseniz, başarıyı elde 
edersiniz. Bazen bazı arkadaşlar geliy-
or yaşına bakıyorum iş hayatına bakıyo-
rum CV’si dolu. Zaten bakınca istikrar ol-
madığını görüyorsunuz, yok diyorsunuz. 
İstediği kadar akademik seviyede olsun, 
istediği kadar da dolu olsun. Yarın beni de 
yarı yolda bırakacak. İstikrar çok önemli. 

Ahmet Yağız KARAİSMAİL, Emre Yavuz KARAİSMAİL,  
Sedanur ŞAHİN, Nazlı AKSOY ve Emre AYTAÇ 

Bunları yaparsanız eminim ki bu gelişen 
dünyada ve sektörde gerek yerel gerek 
küresel, mutlaka yer bulursunuz. 

İstanbul Üniversitesi Lojistik kulübü 
olarak bizden bir beklentiniz var mı?
 Orası bizim ilk göz ağrımız, dolayısıyla 
sektör olarak elimiz üzerinizde. Açılışlar-
da, kapanışlarda, mezuniyetlerde hep gi-
deriz, geliriz. Tecrübelerimizi, birikimler-
imizi de anlatmaya çalışırız. Şu an fakülte 
olmasını çok önemsiyoruz. Belirli plat-
formlarda zaman geçirip diploma alarak 
hayatın anahtarını elime aldım demek 

tamamen yanlış olur. Bir şeye karar 
vermek lazım hayatta. Lokomotif mi 
olmak istiyoruz, vagon mu olmak isti-
yoruz? İşte önümüzde blok trenimiz-
in resmi. Bakın en başta lokomotif 
var. O lokomotif olmazsa arkadaki 
vagonlar hiçbir anlam ifade etmiyor. 
Şimdi karar vermek lazım ben vagon 
mu olayım, birileri beni çeksin; çek-
mezse olduğum yerde kalayım. Ya 
da lokomotif mi olacağım? Lokomo-
tif olmak, birilerini çekmek istiyorsak 
çalışmamız gerekiyor. 
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DB SCHENKER ARKAS
Y üzyıldan uzun bir tecrübeyle DB Schenker ve taşımanın her türünde uzmanlaşmış, asırlık ortağını 

yakalamış Arkas. Lojistik denince bu iki firmanın büyük ortaklığı DB Schenker Arkas’ın adı geçmezse 
olmazdı tabii. Logistical ekibinin DB Schenker Arkas’tan İnsan Kaynakları Müdürü Anıl Ebru Kemerbaş  
ile yaptıkları tecrübe ve bilgi dolu röportajı siz okurlarımıza sunuyoruz.

Neden DB Schenker Arkas? Bize 
kuruluş hikâyenizden bahseder 
misiniz?
1872 yılında Viyana’da kurulan 
DB Schenker, Türkiye pazarına 
ilk olarak 1889 yılında girmiş ve 
1995 yılında da Arkas ile güçle-
rini birleştirmiştir. Dünyanın en 
önemli ticari merkezlerinde 2000’i 
aşkın merkezde  yaklaşık 66.000 
çalışanı ile DB Schenker, hava, 
deniz, kara ve tren taşımacılığının 
yanı sıra kapsamlı lojistik çözüm-
leri ve küresel tedarik zinciri yö-
netimi sunmakta olan dünyanın 
önde gelen uluslararası entegre 
lojistik sağlayıcılarından biridir 
ve Deutsche Bahn AG Taşıma ve 
Lojistik Bölümü’ne bağlıdır. Arkas 
ise deniz, kara, demir ve havayo-
lu taşımacılığı ile entegre ederek 

Anıl Ebru KEMERBAŞ

Hazırlayan:  Nazlı AKSOY

sunduğu lojistik hizmetlerinden 
acenteciliğe, armatörlükten liman 
işletmeciliğine, gemilere yakıt ik-
malinden otomotive, sigorta hiz-
metlerinden bilgi sistemlerine ve 
kurvaziyer turizmine kadar birçok 
alanda faaliyet göstermektedir.  
Arkas Holding’in bugün yurtiçinde 
13, yurtdışında 20 ülkede, 47 ofisi 
bulunuyor. 64 şirketi ile 6.500 kişi-
ye istihdam sağlıyor. DB Schenker 
Arkas ise, 1995 yılında bu iki bü-
yük firmanın ortaklığı sonrasında 
sektördeki yerini almıştır.

Faaliyet alanlarınız nelerdir? 
Bize biraz kapasitenizden bah-
seder misiniz?
DB Schenker Arkas olarak biz 
Türkiye’de 8 noktada, 400’ü aş-
kın uzman çalışanımızla faaliyet 

gösteriyoruz. Müşterilerimizin ih-
tiyaçlarına özel lojistik çözümler 
üretiyoruz ve ülkenin en büyük 
entegre lojistik servis sağlayıcıla-
rından biriyiz. Türkiye genelinde 
İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, 
Mersin ve Gaziantep’te şubeleri-
miz, İstanbul, Bursa , Manisa ve 
İzmir’de bulunan 8 lojistik merke-
zimiz  ve Denizli, Kayseri ve Kon-
ya’da bulunan satış ofislerimizle 
hizmet vermekteyiz. Yükleme hac-
mi olarak yıllık 89.000’den fazla 
uluslararası karayolu, 42.000 den 
fazla uluslararası havayolu, yak-
laşık 86.000 TEU’luk uluslararası 
denizyolu ve 4.863 vagonluk ulus-
lararası demiryolu yükleme kapa-
sitelerimiz ile Türkiye pazarındaki 
lojistik servis sağlayıcılar arasın-
da üst sıralarda yer almaktayız. 

140.000 m²’lik lojistik depolama, 
yurtiçi nakliye ve katma değerli 
servis alanlarımız ile müşterimize 
A’dan Z’ye çözüm sunmayı hedef-
lerken; Fuar ve Sergi lojistiği, Ae-
roparts&Marineparts gibi sektöre 
özel servisler ile müşterilerimiz-
den gelebilecek tüm ihtiyaçlara 
cevap vermekteyiz.

Schenker Arkas olarak işe alım 
süreçlerinde nelere dikkat edi-
yorsunuz ve Schenker Arkas da 
Lojistik mezunlarına yönelik 
kariyer imkanları nelerdir?
İşe alım sürecimizde mümkün 
olduğunca kişilerin güçlü olduğu 
yanları ortaya çıkarmak hedefi-
miz. Öncelikle firmamızı tanıyan, 
bu sektörde kariyer yapmayı 
amaçlayan kişilerle yollarımızı bu-
luşturmaya gayret ediyoruz. Salt 
profesyonel kariyer değil entelek-
tüel taraflarını, dünyanın 21. yüz-
yıldaki gelişimini de takip edebile-
cekleri, ülkelerin ihtiyaçlarına dair 
lojistik sektörüne dair çözümler 
üretebilecekleri bir kariyer imkanı 
sunuyoruz.

Üniversite öğrencilerine yöne-
lik staj ve part-time çalışma im-
kanlarınız var mı? Varsa bu im-
kanlar ve kıstaslarınız nelerdir?
Her iki çalışma imkanımız da 
firmamızda mevcut. Gerek de-
partmanların yarı zamanlı çalı-
şan ihtiyaçlarına yönelik kadro-
lar oluşturup istihdam yaratma 
gerekse de stajyer alımı ile fir-
mamızda ve sektörümüzde ka-
riyer yapmak isteyen kişilere 
fırsat yaratma amacındayız. Bu 
noktada kıstaslarımızdan en 
önemlisi başta da ifade ettiğim 
gibi istek. Bunun yanında genç-
lerimizin üniversite hayatla-
rındaki başarıları da bizler için 
birer dinamik. Her yönüyle di-
siplinli, iş ahlakına sahip, çalış-
kan kişilere firmamızda kariyer 
olanağı sağlıyoruz. 

İK Müdürü olarak yeni mezun-
lardan beklentileriniz nelerdir? 
Gençlerde gördüğünüz en bü-
yük eksiklerden bahsedebilir 
misiniz?
İçinde bulunduğumuz yüzyılda 

yeni neslimiz gerçekten inanılmaz 
zekiler. Beklentileri ve kapasiteleri 
son derece yüksek. Bu paralelde 
bizlerin de onlardan beklentisi 
giderek artıyor. Sahip oldukları 
potansiyelin farkında olmalarını 
bekliyoruz, iyi gözlemlemeleri ve 
belirledikleri hedef doğrultusun-
da yılmadan çalışmaları en büyük 
önerim olacaktır.

Üniversite ve sivil toplum kuru-
luşlarıyla yaptığınız ortak çalış-
malar nelerdir?
Üniversiteler ve sivil toplum ku-
ruluşları her zaman bizim işbir-
liği içinde olduğumuz organizas-
yonlardır. Gerek bizlere ulaşan 
gerekse de bizlerin iletişimde 
kaldığı kurumlarla her zaman 
çalışmalar yapıyoruz. İnsan Kay-
nakları olarak en çok uyguladığı-
mız çalışma işe alım sürecimize 
de yansıması olacak kariyer mer-
kezi çalışmaları ve stajyer alımı 
uygulamaları. Amacımız ilerle-
yen zamanlarda bu çalışmaları 
bir üst seviyeye taşıyıp işbirlikle-
rimizi arttırmak olacaktır.
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Anıl Ebru KEMERBAŞ

Hazırlayan:  Nazlı AKSOY

sunduğu lojistik hizmetlerinden 
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İK Müdürü olarak yeni mezun-
lardan beklentileriniz nelerdir? 
Gençlerde gördüğünüz en bü-
yük eksiklerden bahsedebilir 
misiniz?
İçinde bulunduğumuz yüzyılda 

yeni neslimiz gerçekten inanılmaz 
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önerim olacaktır.

Üniversite ve sivil toplum kuru-
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malar nelerdir?
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yen zamanlarda bu çalışmaları 
bir üst seviyeye taşıyıp işbirlikle-
rimizi arttırmak olacaktır.
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AFET LOJİSTİĞİ

Bizim için lojistik ticari bir faaliyet gibi geliyor olabilir. Fakat lojistiğin askeri düzeyde 
başladığını ve bu yolla geliştiğini düşünürsek aslında pek de öyle doğmadığını 

söyleyebiliriz. Hayatımızın her alanında belki 10 farklı ticari lojistik sayabiliriz ancak 
böyle olmadığı halde ticari lojistikten çok daha hayati bir lojistik türünü siz değerli 
okurlarımıza sunuyoruz: Afet Lojistiği. Arkadaşlarımız Hande Ersoy ve Özge Altınbıçak’ın 
AFAD yetkilileriyle yaptığı bu kısa ama hayati önem taşıyan lojistiğin hikâyesini sizlere 
sunarız.

Afet lojistiği hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Afet lojistiği; Özellikle, ihtiyaç halindeki ko-
runmasız kişilerin ihtiyaçlarını zamanında 
ve yerinde karşılamak amacıyla hem ürün 
ve malzemelerin hem de bunlarla ilgili ge-
rekli bilginin depolanması ve orijin nok-
tasından, ihtiyaç duyulan son noktaya ka-
dar etkin bir şekilde akışı için faaliyetlerin 
planlaması, uygulanması ve kontrolü afet 
lojistiğini oluşturmaktadır.

Afet Lojistiği Aşamaları; afet öncesi hazırlık, 
afet müdahale süreci, müdahale sonrası 
lojistik faaliyetler olmak üzere 3 kısımda 
değerlendirilebilir. 

Afet durumundaki müdahalelerde lojis-
tiğin önemi nedir?
“Hayat kurtarmak” olan afet yönetiminde 
de lojistik süreçler önem taşımaktadır.   
Afet yönetiminde lojistik sürecin daha ver-
imli yönetilmesi gerekir. Özellikle ilk 72 
saat hayat kurtarma faaliyetleri bakımın-
dan çok önemli olduğundan, bu anlamda 
ilgili kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin 
ve kamunun konu hakkında daha duyarlı 
olmalarının yanı sıra daha bilinçli olması 
gerekmekte olup, afet yönetiminde lojistik 
süreçlerin önem taşıdığını kavrayıp gerekli 
çabaları bu alanda da göstermelidirler.

Ülkemizde afet lojistiğinin alt yapısı 
sağlam mıdır ve iyi yönetilebiliyor mu?
Bölgesel lojistik depoların kurulması, de-
polardaki malzemelerin takibi, bakımı, 
depremin ilk dakikalarından itibaren afet 
bölgesine ulaştırılması ve bunun araç takip 
sistemiyle takip edilmesi afet lojistiğinin 
yönetilmesi bakımından ülkemizde büyük 
aşama kaydedildiğini göstermektedir.

Ülkemiz bir deprem ülkesi. Afet sonrası 
kriz dönemlerinde lojistik süreci nasıl 
yönetiliyor? 
Türkiye Afet Müdahale Planına uygun 
olarak ilimizde İl Afet Müdahale Planı 
hazırlanmakta olup, plan kapsamında 26 
hizmet grubunda lojistik ile ilgili çalışma-
lar yapılmaktadır. Türkiye’nin afetsellik 
yapısına göre 27 ilde kurulan AFAD lojis-
tik merkezleri; Bakanlıklarımız, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum 
örgütlerinin afet müdahale faaliyetlerini 
AFAD koordinasyonunda, tek bir şemsi-
ye altında toplayan Türkiye Afet ve Acil 
Durum Müdahale Planı’nın(TAMP) ihtiyaç 
duyduğu, düzenli ve kesintisiz çalışmayı 
sağlamakta ve güçlü bir altyapı desteği 
sunmaktadır. Bir TIR’ın dakikalar içerisinde 
yüklenerek yola çıkabildiği, malzemelerin 
uzaktan takip ve kontrol edilebildiği bu lo-
jistik merkezler sayesinde, afet anında acil 

Hazırlayanlar:  Özge ALTINBIÇAK & Hande ERSOY

ihtiyaç duyulan malzemeler, ihtiyaç 
olunan yere, zamanında ulaşabilecek.

AFAD lojistik merkezlerinden bah-
sedebilir misiniz?
Ülkemizin 15 bölgesinde, 27 lojistik 
depo kurulmaktadır. Balıkesir ve Ha-
tay’daki depoların tadilat ve teşrifat 
işlemleri yapılırken, Adana, Adıya-
man, Afyon, Aksaray, Ankara, Anta-
lya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, 
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Manisa, 
Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırık-
kale, Kocaeli, Muğla, Muş, Samsun, 
Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova’da yeni 
depoların kurulumu 2014 de tamam-
lanmıştır.

Afet lojistiği ile ilgili tatbikatlar 
yapıyor musunuz?
Başbakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafın-
dan yapılan tatbikat, Afet ve Acil 
Durum Yönetim Merkezi’nin iş emri 
ile 29 Aralık 2015 de yapıldı. İş em-
rinin verilmesiyle tüm AFAD lojistik 
merkezlerindeki kamu ve özel sektör 
çalışanları göreve çağrıldı. Akabinde, 
22 AFAD Lojistik Merkezi’nden, kriz 
bölgesi olarak belirlenen Ankara’ya 
çadır sevkiyatı yapılması talimatı ver-
ildi.  AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim 
Merkezi’nden canlı olarak izlenen lo-
jistik merkezlerde, vinçlerle çekicilere 
hızlı bir şekilde yüklenen çadırlar An-
kara’ya doğru yola çıkarıldı. Tatbikat 
sırasında afet ve acil durumlarda 
meydana gelebilecek olası sorunlar 
tespit edilerek rapor edildi. İlimizde 
ise 2014 tarihinde masa başı tatbikat-
ları ile 2015 tarihinde ise hem masa 
başı hem de fiili tatbikat yapılmıştır. 
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PARA VE DEĞERLİ EŞYA 
TAŞIMACILIĞI

“Biz müşterilerimizin risklerini devralırız. Aksi halde yaptığımız iş sadece “Nakliyat” olur” 
diyor, Loomis Türkiye Satış Müdürü Demir Bükülmez. Türkiye’de ve Dünyada para ve 
değerli eşya taşıması hakkında engin bilgileriyle bizleri aydınlatırken aslında bir nebze 
olsun lojistiğin nakliyattan nasıl ayrıldığına da dikkat çekiyor. Arkadaşlarımız Aleyna, 
Berfin, Selma, Gizem ve Zeynep de o bilgilerden derledikleri yazılarını siz okuyucularımıza 
sunuyorlar.

Yerel ve küresel ölçekte günümüz ekono-
mik ve sosyal parametreleri; kamu ku-
rum ve kuruluşları, bankalar, holdingler, 
kuyumcular, müzeler gibi birçok kurum ve 
kuruluşun değeri ölçülebilen veya ölçülen-
emeyen para, mücevher, eşya, evrak, 
belge, çek/senet, sanat eseri, tarihi eser 
gibi yaygın ifadesi ile “para ve değerli eşya” 
nakli ihtiyacı doğurmuştur. 

Örneğin bankaların sunduğu en yaygın 
tahsilât ve nakit arzı çözümlerinden ATM 
(Automatic Teller Machine) kullanımı, na-
kit para ihtiyacının giderilmesi bakımından 
her birimizin günlük hayatının ayrılmaz bir 
parçası halini almıştır. Peki, bunun arka 
planında bankamatiklere nakit ikmali nasıl 
sağlanmaktadır? Bu sorunun cevabı üzer-
ine yola çıkarak bu sayımızda sizler ile para 
ve değerli eşya taşımacılığı hakkında der-
lenmiş bilgileri paylaşmak istedik.

Öncelikle güvenlikli nakit lojistik sek-
törünün Türkiye’deki en büyük oyuncuları 
arasında yer alan LOOMIS Türkiye Genel 
Müdürü Sarp Tarhancı’ya, Satış Direktörü 
Demir Bükülmez ve tüm ekibine, verdikleri 
destek ve paylaşımları için teşekkürü borç 
biliriz. 

Para ve değerli madenler/eşyalar geçmişte-
ki ilk medeniyetlerden günümüz uzay çağı-
na değin her daim ticaretin kalbi olmuş-
tur. Ekonomik sistemin varlığı açısından 
ticaretin ticaretin devinimi açısından ise 
paranın önemi yadsınamaz. Paranın ticari 
yaşamdaki niteliği; varlığının korunması 
ve yönetilmesini önemli bir olgu haline ge-
tirmiştir. 

Paranın varlığı ve korunması çerçevesinde 
güvenli şekilde nakli ihtiyacının doğması 
bu alanda hizmet veren kuruluşların 
varlığına zemin hazırlamıştır. Nakit lojis-
tik sektöründe Türkiye’de, hizmet veren 
başlıca beş şirketten bahsetmek müm-
kündür.

Bunlardan biri ise hiç kuşkusuz LOOMIS 
Türkiye. Değerli kargo lojistik hizmetleri 
alanında hizmet sunmak amacıyla 1995 
yılında Sarp Tarhancı tarafından kurulan 
Erk Armored Güvenlik Hizmetleri AŞ’nin 
15 Temmuz 2011 itibarı ile İsveç merkez-
li dünya devi Loomis’e hisse devirlerinin 
gerçekleştirilmesi suretiyle Loomis Tür-
kiye, ülkemiz Değerli Kargo Lojistik sek-
törüne dâhil olmuş bulunmaktadır.

Hazırlayan: Logistical Röportaj Ekibi

LOOMIS, Nakit Taşıma Hizmetleri (CIT) 
kapsamında TCMB para çekme/yatırma, 
şubeler arası nakit ve değerli evrak trans-
feri, ATM nakit ikmal ve bakım, Mağaza 
ve Perakende zincirleri tahsilâtı, Kuyum ( 
külçe altın ve mücevher ) taşımaları ve ithal 
edilen altınların İstanbul Altın Borsası’nda 
tescil edilmesine kadar varan kapsamlı 
çözümler üretmektedir. 

Loomis Türkiye Satış Direktörü Demir 
Bükülmez ile yaptığımız röportajda şirket 
ve sistemin işleyişi hakkındaki ayrıntıları 
inceleme fırsatımız oldu.

Para taşımacılığı ve gelişimi hususunda 
Sayın Bükülmez, hali hazırda Türkiye’de 
LOOMIS haricinde dört adet nakit taşıma 
hizmeti sunan firmanın var olduğunu be-
lirtmiştir. 

Ancak dünya geneli çerçevesinde değer-
lendirildiğinde bu sayının ülke koşulları 
bakımından fazla olduğuna ve hizmet 
veren kuruluş sayısının bir süre sonra kon-

solide olacağının öngörüldüğünü ifade et-
miştir. 

Böyle bir durumda LOOMIS’in pazar 
payının artacağı konusunda Demir 
Bükülmez oldukça iddialı. Pazar payının 
artmasının nihai sonucunun yüksek ver-
imlilik ve görece daha yüksek karlılık ve 
tüm bunların sonunda ise müşteriler için 
daha kaliteli hizmet ve LOOMIS personeli 
için çok daha iyi çalışma şartları olacağı 
değerlendirilmektedir. LOOMIS’in mutlu 
personel mutlu müşteri yaratır felsefesi-
ni benimsediğine dikkat çekmiştir. Şirket 
yatırımlarının yüksek ölçekli olduğunu ve 
sektörde de bunun yansıması olarak en 
yüksek pazar payı ile LOOMIS’in ön sırayı 
çektiğini ifade etmiştir. 

Para, dolar ve altının hareketi konusun-
da Bükülmez, genelleme yaparak işlemi 
şöyle özetliyor; öncelikle Türk Lirası 
her şehrin kendi sınırları içinde günlük 
sirkülasyonunu tamamlamaktadır. LOOM-
IS farklı müşteri segmentleri ile çalışmak-
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PARA VE DEĞERLİ EŞYA 
TAŞIMACILIĞI

“Biz müşterilerimizin risklerini devralırız. Aksi halde yaptığımız iş sadece “Nakliyat” olur” 
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olsun lojistiğin nakliyattan nasıl ayrıldığına da dikkat çekiyor. Arkadaşlarımız Aleyna, 
Berfin, Selma, Gizem ve Zeynep de o bilgilerden derledikleri yazılarını siz okuyucularımıza 
sunuyorlar.
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emeyen para, mücevher, eşya, evrak, 
belge, çek/senet, sanat eseri, tarihi eser 
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kündür.

Bunlardan biri ise hiç kuşkusuz LOOMIS 
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tadır. Bunlardan biri endirekt kurumsal 
müşteridir yani bu kategoriyi müşterinin 
müşterisi olarak tanımlamak mümkündür. 
Bu kategorideki müşteriler LOOMIS’in 
müşterisi olan bir bankanın müşterisi 
olan şirketlerdir, genelde perakende zin-
cirleridir. Bir başka kategori ise doğrudan     
zz   zaazaaaz       z a ile direkt çalışan perak-
ende zincirleridir. Bunlar dışında bankalar, 
kuyumcular, altın madenleri, rafineriler 
LOOMIS’in müşteri profilini oluştururlar. 
Gün içerisinde nakit para bu müşterilerden 
toplanır. Toplanan paralar sayılır. Bu işle-
min adı “nakit işleme” dir. Sayılan paranın 
bir kısmı o gün akşam veya ertesi gün ATM 
kasetlerine konacak paralardır, bir kısmı 
ise ertesi gün bankaların şubelerine sabah 
açılışı için gidecek veya müşterilerin banka 
hesaplarına yatırılacak paralardır. Paranın 
büyük bir kısmını oluşturan ve o gün için 
gerekli olmayan kısmı ise gecelik faizden 
yararlanmak üzere 16.30’dan önce merkez 
bankasına taşınmaktadır. Bu işlemler 
Loomis gibi büyük şirketler tarafından ya 
da bankaların kendi CIT birimleri tarafın-
dan gerçekleştirilmektedir.

Döviz ihracatı ise daha farklı bir opera-
syondur. İhraç yetkisi olan bankalardan 
alınan dövizler sayılır ve paketlenir. Bunun 
ardından ve yasal sürecin tamamlanmasını 
takiben Dolar için New York’taki Merkez 
Bankası FED şubeleri, Euro için Frankfurt, 
Pound için İngiltere, diğer para birimleri de 
gitmesi gereken yerlere gönderimi sağlan-
maktadır.

Altın taşımacılığında ise LOOMIS lojistik 
hizmetleriyle ön plana çıkmaktadır. Tür-
kiye’nin çeşitli yerlerinden çıkarılan hur-
da altın eritilerek külçeler haline getir-
ilmektedir. Bu haldeyken sadece nominal 
değere sahipken, İstanbul Altın Borsasına 
getirilerek damgalanması sağlanmaktadır. 
LOOMIS bu sürecin lojistik faaliyetlerinde 
aktif olarak yer almaktadır.

LOOMIS ayrıca şirketin iş prensibinin CIT 
( Cash In Transit ) olarak tanımlanmasına 
rağmen faaliyetlerine kasalama ve işleme 
dâhil edildiği için CHS ( Cash Handling Ser-
vices ) olarak nitelendirilmelerinin daha 
doğru olacağını belirtmektedir.

Para ve Kıymetli Eşya Taşımacılığı Sırasın-
da Karşılaşılan Zorluklar ve Güvenlik Ön-
lemleri Konusunda, zırhlı araçlar ve silahlı 
güvenlik personelleri kullanıldığını ifade 
etmiş; asıl güvenlik duvarının ise sigorta 
poliçesiyle sağlandığını belirtmiştir. Glob-
al çaptaki dört büyük CIT firmasından bir 
kısmının elemanlı güvenlik hizmeti de 
verdiğini vurgulamıştır. 

Bununla birlikte LOOMIS bünyesinde bu 
şekilde elemanlı güvenlik hizmeti verilme-
mekte ve bu sayede LOOMIS sadece Nakit 
ve Değerli Eşya taşınması, kasalanması ve 
işlenmesine konsantre olabilmektedir.
Sayın Bükülmez LOOMIS’in güvenlik 
hususundaki vizyonunu şu şekilde if-
ade etmiştir:  “Bizim mottomuz şu; biz 
müşterilerimizin değerli eşyalarını A nok-
tasından B noktasına taşırız, sayarız, kas-
alarız demiyoruz. Biz müşterilerimizin 
risklerini devralırız. Aksi halde yaptığımız 
iş sadece “Nakliyat” olur. Lojistik de düz 
mantıkla bakıldığında nakliyattır. Ancak 
taşınan şeyin ne olduğu, bozulma süresi, 
demuraj, ne kadar zamanda nihai noktaya 
ulaştırılması gerektiği gibi konuların hesa-
ba katılması gereği lojistiği basit nakliyat-
tan ayırmaktadır. Asıl önemli olan altın da 
taşısanız para da taşısanız taşınan malın 
belirli bir sürede ve değer kaybına se-
bep olmaksızın varacağı yere ulaşmasının 
sağlanmasıdır.” Bu noktada sigortalamanın 
önemine de değinen Bükülmez, taşınan 
değerli eşyaların %100 sigorta güvence-
si altında taşındığını ve aylık 180.000’den 
fazla servis sayısına rağmen; güçlü sigorta 
poliçeleri ve daha da güçlü risk yönetimleri 
sayesinde taşınan mala gelecek hasar ve 
kaybın en aza indirilmesinin sağlandığını 
ve bu anlamda çok başarılı olduklarını vur-
gulamıştır. 

Saldırılar ve Sigorta hususuna ilişkin 
olarak; LOOMIS’in AB’deki holding fir-
masının çalıştığı Marsh Broker adlı firma 
dünyada iki büyük sigorta brokırlarından 
biridir. LOOMIS küresel bir sigorta poliçes-
ine sahiptir. 

LOOMIS Türkiye bu küresel sigorta poliçesi-
nin güvencesi altında faaliyet göstermekte ve 
müşterilerine bu poliçenin sağladığı benzer-
siz güvenliği, çok hızlı hasar ödenmesi avan-
tajını LOOMIS kalitesinin ayrılmaz bir parçası 
olarak sunmaktadır. LOOMIS Türkiye’nin sa-
hip olduğu ve büyük gurur duyduğu müşteri 
memnuniyetinin arkasındaki etkenlerin 
arasında etkin ve hızlı çalışan sigorta sistemi 
önemli bir yeri vardır.

LOOMIS güvenilirliği ve itibarı açısından; 
Demir Bükülmez dünyadaki dört büyük fir-
madan biri olmanın birçok sorumluluk yükle-
diğini ve aynı zamanda avantaj sağladığını 
ifade ediyor. 

Sorumluluk ve avantajlar konusunda tüm 
rakipleri ile rekabet ortamı içinde bu-
lunulduğunu; ancak değerli eşya ve nakit 
taşıması konusunda Türkiye’de LOOMIS’in 
lider firma olduğunu belirtiyor. 
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Zeynep SİRKECİOĞLU, Aleyna BOZKURT, 
Selma KIR, Berfin GÜLTEKİN ve Şerife Gizem ÖZEL

Sektörde kazanılan itibarı ise müşteri 
memnuniyetine bağlıyor. Şirket müşter-
ilerine herhangi bir duruma karşı 7/24 
iletişim olanağı tanındığını ve çözüm 
önerileri üretildiğini, her konuda uzlaşma 
sağlanmasına özen gösterildiğini vurgu-
luyor. Bunun ise ister istemez sektörde 
“LOOMIS müşterilerine dikkat eder, özen 
gösterir, yarı yolda bırakmaz.” anlayışını 
oluşturduğunu betimliyor. Müşterilerine 
başka parametrelerde de güven ve hizmet 
verilmesi sebebi ile hizmet birim ücretleri-
nin rakip firmalara oranla belki biraz daha 
yüksek olmasının müşteri kaybı sebebi 
oluşturmadığına dikkat çekiyor.

Para taşımacılığı konusunda bankalar ile 
yapılan anlaşmalar bakımından; LOOMIS 
Türkiye’de faaliyet göstermekte olan kırk 
altı adet bankanın azımsanmayacak kadarı 
ile çalışmakta ve güvenli nakit nakli, kas-
alama, nakit işleme hizmeti sağlamaktadır. 

Loomis Türkiye, yatırımlarına devam ede-
cek ve sektördeki güçlü ve lider konumunu 
koruyacaktır. Üstün kalite anlayışı, etik 
değerlere bağlılığı, dürüstlük ilkesinden 
taviz vermemesi ve her zaman değer-
li müşterilerinin “ Çözüm Ortağı “ olmak 
anlayışı çerçevesinde faaliyet göstermeye 
devam edecek olan Loomis Türkiye’ye 
başarılar diliyoruz.  

SANAT ESERLERİ 
TAŞIMACILIĞI

Taptaze bir şirket, upuzun geçmişe sahip bir ekip ve karşınızda Simurg Fine Art Lojistik 
ve Danışmanlık. Burak ve Ceren arkadaşlarımız, şüphesiz hepimizin bakmaktan 

keyif aldığı sanat eserlerini ve antik değerleri taşıma konusunda uzmanlaşmış 
Simurg Fine Art Lojistik ve Danışmanlık Genel Müdürü Gürsel DOĞANAY ve ekibi ile 
Beşiktaş’taki çalışma ofislerinde buluştu. Sanatın hemen her alanında olduğu gibi 
keyifli bir de röportaj ortaya çıktı. Biz de lafı fazla uzatmadan sizleri bu sıra dışı ve ilgi 
çekici röportajla baş başa bırakalım.

Firmanızın Kuruluşunu bize kısaca 
anlatır mısınız?
Firmamız; Simurg Fine Art Lojistik ve 
Danışmanlık TİC. LTD. ŞTİ. 2013 yılının 
Mart ayında kurulmuştur ama şahsım ve 
ekibimin bu sektördeki geçmişi 27 yıla 
dayanır. Ben bir başka firmada bu işi yap-
arken daha sonra kendi firmamızı kurma-
ya karar verdik ve kurduk. 

Tarihi Eser Taşımacılığı ve Sanat Eseri 
Taşımacılığı arasında bir fark var mı?
Tabi ki var. Sanat eseri dediğiniz zaman 
bugün üretilen iş –modern sanat eseri- 
olarak geçer, 100 yıl veya üzerindeyse 
antika olarak geçer, müzelik değeri varsa 
tarihi eser olarak adlandırılır. Hepsi özel 
teknikler uygulayarak taşıma yapmayı 
gerektirir. Tablodan örnek vermek gere-
kirse, günümüzde yapılmış bir yağlı boya 
tablosunda boya kurumadığı, çatlaklar 
oluşmadığı ve dökülme riski olmadığı 
için; 350-400 yıllık bir tabloyu paketlerken 
ki kullandığınız malzemelerden daha 
farklı bir malzeme kullanırsınız. Tarihi bir 
tabloyu paketlerken o tabloda çok faz-
la boya çatlağı olduğu için vibrasyondan, 
sarsıntıdan ve benzeri şeylerden dökülmel-
er yaşanacağı için uçakta yükleme yönüne 

varıncaya kadar dikkat etmeniz lazım. On-
lar için özel “su kontrası” sandıklar yapılır. 
İçerisine yüksek densiteli süngerlerden yu-
valar yapılır. Asitsiz kâğıt ve tyvek dediğimiz 
malzeme ile paketlenir. Çünkü o tabloların 
çerçeveleri de tarihi eserdir genelde de 
alçı kabartma oyma figürler vardır. O eseri 
çok daha fazla özen göstererek korumak 
zorundasınız; aksi halde yolculuk sırasın-
da bile hasar görmesi mümkün olabilir. 
Modern Sanat Eseri ve Tarihi Eser arasında 
ciddi farklar vardır çünkü tarihi eserler çok 
daha fazla yıpranmıştır. Neticede bunlar 
zamanında kullanılan eşyalardı. Örneğin 
Topkapı Sarayı’ndaki bir ahşap tahttan 
bahsedersek; insanlar bu tahtı zamanında 
kullanmışlar ama şimdi yapılan tahtların 
çoğu sadece dekoratif amaçlı kullanılıyor. 
Dolayısıyla bugün yapılanlar çok daha iyi 
durumdalar. 

Tarihi eser taşınırken nasıl yöntemler 
uygulanıyor? Belirli bir standardı var 
mı? Aşamaları nelerdir?
Bu derya gibi bir konu. Binlerce farklı eser 
var ve binlerce farklı esere binlerce farklı 
uygulama yapmak zorundasınız. Bu neye 
benziyor biliyor musunuz? İnsana. Hepi-
mizin özellikleri farklı, omuz genişliği, kol 

Hazırlayan: Ceren AYGÜN & Burak PAR



36 37

Zeynep SİRKECİOĞLU, Aleyna BOZKURT, 
Selma KIR, Berfin GÜLTEKİN ve Şerife Gizem ÖZEL

Sektörde kazanılan itibarı ise müşteri 
memnuniyetine bağlıyor. Şirket müşter-
ilerine herhangi bir duruma karşı 7/24 
iletişim olanağı tanındığını ve çözüm 
önerileri üretildiğini, her konuda uzlaşma 
sağlanmasına özen gösterildiğini vurgu-
luyor. Bunun ise ister istemez sektörde 
“LOOMIS müşterilerine dikkat eder, özen 
gösterir, yarı yolda bırakmaz.” anlayışını 
oluşturduğunu betimliyor. Müşterilerine 
başka parametrelerde de güven ve hizmet 
verilmesi sebebi ile hizmet birim ücretleri-
nin rakip firmalara oranla belki biraz daha 
yüksek olmasının müşteri kaybı sebebi 
oluşturmadığına dikkat çekiyor.

Para taşımacılığı konusunda bankalar ile 
yapılan anlaşmalar bakımından; LOOMIS 
Türkiye’de faaliyet göstermekte olan kırk 
altı adet bankanın azımsanmayacak kadarı 
ile çalışmakta ve güvenli nakit nakli, kas-
alama, nakit işleme hizmeti sağlamaktadır. 

Loomis Türkiye, yatırımlarına devam ede-
cek ve sektördeki güçlü ve lider konumunu 
koruyacaktır. Üstün kalite anlayışı, etik 
değerlere bağlılığı, dürüstlük ilkesinden 
taviz vermemesi ve her zaman değer-
li müşterilerinin “ Çözüm Ortağı “ olmak 
anlayışı çerçevesinde faaliyet göstermeye 
devam edecek olan Loomis Türkiye’ye 
başarılar diliyoruz.  

SANAT ESERLERİ 
TAŞIMACILIĞI

Taptaze bir şirket, upuzun geçmişe sahip bir ekip ve karşınızda Simurg Fine Art Lojistik 
ve Danışmanlık. Burak ve Ceren arkadaşlarımız, şüphesiz hepimizin bakmaktan 

keyif aldığı sanat eserlerini ve antik değerleri taşıma konusunda uzmanlaşmış 
Simurg Fine Art Lojistik ve Danışmanlık Genel Müdürü Gürsel DOĞANAY ve ekibi ile 
Beşiktaş’taki çalışma ofislerinde buluştu. Sanatın hemen her alanında olduğu gibi 
keyifli bir de röportaj ortaya çıktı. Biz de lafı fazla uzatmadan sizleri bu sıra dışı ve ilgi 
çekici röportajla baş başa bırakalım.

Firmanızın Kuruluşunu bize kısaca 
anlatır mısınız?
Firmamız; Simurg Fine Art Lojistik ve 
Danışmanlık TİC. LTD. ŞTİ. 2013 yılının 
Mart ayında kurulmuştur ama şahsım ve 
ekibimin bu sektördeki geçmişi 27 yıla 
dayanır. Ben bir başka firmada bu işi yap-
arken daha sonra kendi firmamızı kurma-
ya karar verdik ve kurduk. 

Tarihi Eser Taşımacılığı ve Sanat Eseri 
Taşımacılığı arasında bir fark var mı?
Tabi ki var. Sanat eseri dediğiniz zaman 
bugün üretilen iş –modern sanat eseri- 
olarak geçer, 100 yıl veya üzerindeyse 
antika olarak geçer, müzelik değeri varsa 
tarihi eser olarak adlandırılır. Hepsi özel 
teknikler uygulayarak taşıma yapmayı 
gerektirir. Tablodan örnek vermek gere-
kirse, günümüzde yapılmış bir yağlı boya 
tablosunda boya kurumadığı, çatlaklar 
oluşmadığı ve dökülme riski olmadığı 
için; 350-400 yıllık bir tabloyu paketlerken 
ki kullandığınız malzemelerden daha 
farklı bir malzeme kullanırsınız. Tarihi bir 
tabloyu paketlerken o tabloda çok faz-
la boya çatlağı olduğu için vibrasyondan, 
sarsıntıdan ve benzeri şeylerden dökülmel-
er yaşanacağı için uçakta yükleme yönüne 

varıncaya kadar dikkat etmeniz lazım. On-
lar için özel “su kontrası” sandıklar yapılır. 
İçerisine yüksek densiteli süngerlerden yu-
valar yapılır. Asitsiz kâğıt ve tyvek dediğimiz 
malzeme ile paketlenir. Çünkü o tabloların 
çerçeveleri de tarihi eserdir genelde de 
alçı kabartma oyma figürler vardır. O eseri 
çok daha fazla özen göstererek korumak 
zorundasınız; aksi halde yolculuk sırasın-
da bile hasar görmesi mümkün olabilir. 
Modern Sanat Eseri ve Tarihi Eser arasında 
ciddi farklar vardır çünkü tarihi eserler çok 
daha fazla yıpranmıştır. Neticede bunlar 
zamanında kullanılan eşyalardı. Örneğin 
Topkapı Sarayı’ndaki bir ahşap tahttan 
bahsedersek; insanlar bu tahtı zamanında 
kullanmışlar ama şimdi yapılan tahtların 
çoğu sadece dekoratif amaçlı kullanılıyor. 
Dolayısıyla bugün yapılanlar çok daha iyi 
durumdalar. 

Tarihi eser taşınırken nasıl yöntemler 
uygulanıyor? Belirli bir standardı var 
mı? Aşamaları nelerdir?
Bu derya gibi bir konu. Binlerce farklı eser 
var ve binlerce farklı esere binlerce farklı 
uygulama yapmak zorundasınız. Bu neye 
benziyor biliyor musunuz? İnsana. Hepi-
mizin özellikleri farklı, omuz genişliği, kol 

Hazırlayan: Ceren AYGÜN & Burak PAR



38 39

boyu, ayak numarası… Yani tarihi eser pa-
ketlemesi ve sandıklama işi her esere göre 
değişir. Dolayısıyla teknikte her esere göre 
değişir. Örneğin, Burdur Arkeoloji Müze-
si’nde 2700 kilo ağırlığında Dans Eden Kı-
zlar frizi var(Fotoğraf 1.1). Bu eser için yap-
acağınız sandığın ona göre bir mukavemeti 
olması lazım. Kanuni Sultan Süleyman’ın 
kılıcı için farklı bir paketleme yaparsınız, 
kaftanı için bir başka paketleme yap-
arsınız. Mesela kaftan için; özel çekmecel-
er yapılır(bildiğiniz çekmece gibi değil) bir 
kutudur bu. Onların içerisine yerleştirilir. 
Zaten müzelerde katlanarak saklandığı 
için kat yerlerinde ciddi bir ezilme, iz 
olmuştur. Asitsiz kâğıtlarla oradaki baskıyı 
azaltmak için tamponlar yaparsınız. 
Tyvek dediğimiz malzemelerle yapılan 
kuşaklarla içindeki kaplama malzemesini 
sabitlersiniz, kapağını kapatırsınız ve üç-
beş kaftanı bu şekilde bir sandığın içine 
koyarsınız. Tarihi eser taşımacılığı ile il-
gili dikkat edilmesi gereken şeyler önce 
keşif ile başlar. Eserler müze uzmanları 

ile birlikte titizlikle incelenmeli, fotoğra-
flanmalı, boyutları ve ağırlıkları tespit 
edilmelidir. Özellikle hacim olarak büyük 
ve ağır eserlerde, ağırlık hesaplamaları 
çok önemli bir husustur. Bu çalışmalar 
sırasında, eserlerin kondisyonu incelen-
meli, müze uzmanlarından eserlerin has-
sasiyetleri ile ilgili bilgi ve önerileri alın-
malıdır. Keşif aşaması biter taşıma öncesi 
planlama, tasarım ve üretim aşaması ge-
lir. Taşıması yapılacak eserlerin, hangi 
malzemeler ile nasıl paketleneceği, bir-
birleri ile nasıl kombine edileceği ve pa-
ketlenmiş eserlerin hangi sandıklara ve 
ne şekilde konulacağı bu aşamada tasar-
lanmalı, ayrıca bir iş programı oluşturul-
malıdır. Kutu yapımında kullanılacak 
malzemenin neme dayanıklı ve darbe 
absorbe edici özellikleri olmalıdır. Kapal-
ine ve Kapamount cinsi malzemeler kul-
lanılmalıdır. Kutu içlerinde kullanılacak, 
destek ve yuva yapılacak malzemenin ise 
çok yumuşak ve çok sert olmaması ho-
mojen özellikli olması gereklidir.

Ağır eserler ise üzerine yerleştirildikleri 
palet veya içlerine konuldukları sandıklar-
da hareket etmeyecek şekilde sabitlen-
melidir. Bu sabitlenmeler; polietilen köpük 
levha tamponlu ahşap kadranlar veya 
gerdirme mekanizmalı geniş yüzeyli bağla-
ma kayışlar ile yapılmalıdır. Sandıkların 
yapımında mutlak surette “su kontrası” de-
nilen kontralar kullanılmalıdır. Sandıklar-
da kontra dışında kullanılacak ahşap mal-
zemelerin sağlam, nem emmeyen, suya 
dayanıklı ve yeterli sertlikte olması gere-
kir. Sonrasında paketleme aşaması gelir. 
Eserler çıplak elle tutulmamalı; koton ve 
asitsiz eldivenler kullanılmalıdır. İlk koru-
ma paketleme malzemesinin asitsiz kâğıt 
olması gerekmektedir. Daha dayanıklı 
malzeme kullanılması gereken durum-
larda tyvek, polietilen film ve polietilen 
türevi malzemeler kullanılmalıdır. Pake-
tleme aşaması biter iş ‘Yükleme, taşıma, 
paletleme ve gözetim’ aşamasına gelir. 
Eser sandıkları ağırlıklarına ve bulunduk-
ları müzelerin fiziki şartlarına göre; insan 
gücü, transpalet, forklift veya vinç yardımı 
ile izolasyonlu yumuşak süspansiyonlu, 
kapalı kasa araçlara yüklenmeli ve hare-
ket edemeyecekleri şekilde, mekanizmalı 
spanzetler ile sabitlenmelidir. Tüm işlem-
leri biten paletler; ilgili havayoluna ait am-
barlar içerisinde oluşturulacak; güvenli 
ve kamera denetimli bir bölüme alınma-
lıdır. Bu bölgenin yoğun araç geçişinden 
arındırılmış olması gerekmektedir. Pal-
etlerin uçağa yükleme işlemleri de firma 
uzmanları tarafından takip edilmeli, yük-
leyici personel gerektiği şekilde ikaz edil-
erek, yükleme işlemlerinin azami dikkat 
gösterilerek yapılması sağlanmalıdır. 

Taşıma esnasında sıkıntı yaşıyor 
musunuz? 
Tabi ki çok oluyor. Bürokrasi baştaki 
sıkıntı. Tarihi eserler savaşlardan, doğal 
afetlerden dolayı zaten hasar almış oluy-
or sonra da yıllar boyunca toprak altında 
kalıyor. Çıkartılırken de hasar gördüğü 
oluyor. Düşünün 1000’li yıllardan bahsedi-

yoruz dolayısıyla öyle bir eseri tekrar zarar 
vermeden alıp Amerika’ya götürüp geri 
getirmek zaten çok sıkıntılı bir iş. Mesela 
Topkapı Sarayı’nda duvar kalınlıkları 80-90 
cm, kurşun çatılar var. İçeride zamanın-
da iklimlendirme yoktu, örnek veriyorum; 
eser kışın -1, yazın +25 dereceye, %65’te 
nem oranına alışmış. Bir eseri doğal or-
tamından çıkartmak ona zarar verir ama 
çıkıyor. Yani her aşaması zor,  her işin farklı 
uygulamaları var işin özü bu. 
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Eserlerin taşınma sonrası montaj kısmı 
ile ilgileniyor musunuz? Hepsine aynı 
işlem mi uygulanıyor?
İsterlerse evet. Eserlerin kurulumuyla ilgili 
bizden bir talepte bulunurlarsa elimizden 
geldiğince yapıyoruz. Hepsine ayrı özen 
göstermelisiniz mesela resimlerde Tuvalin 
arkasına bakıyorsunuz yama var mı yok 
mu, boya da ciddi çatlaklar varsa fazla sal-
lanmada dahi boya parçaları düşebilir ona 
göre dikkat etmek lazım. 

Bugüne kadar sizi en çok zorlayan eser 
hangisiydi? 
Hepsi ciddi anlamda zorladı çünkü hepsi-
nin farklı zorlukları var. Bir kere keşfi zaten 
2-3 ay sürüyor. Örnek vermem gerekirse, 
Topkapı Sarayı’ndaki altın taht baya bir 
sıkıntılıydı. Çift sandık sistemi uyguladık 
fakat müzenin içerisine forklift ya da vinç 
girmiyor. Sandığın ağırlığı 1 ton oldu, onu 
insan gücü ile kaldırmak zorundasınız, 
o çok sıkıntılı bir eserdi. Onun dışında 
Çanakkale’de yeni yapılan Troia Müzesine 
çok önemli iki tane lahit taşıdık. Bir ta-
nesi Troia kralının kızının tanrıya kurban 
ediliş sahnesi, diğeri ise boyalı Pers lahdi-
ydi. Bunlardan bir tanesinin ağırlığı 9 ton. 
Lahitleri kaldırabilmek için özel portallar 
yapıldı. Yani işimizde her şey var. 

Şirket içinde verdiğiniz eğitimler var mı?
Bizim eğitimimiz sahadadır. Usta çırak il-
işkisi vardır. Yeni katılan arkadaşlar olur, 
yeni katılanlar eski ustalardan işi öğren-
meye başlar. Onlara sorumluluk verilirken 
seviyelerine göre sorumluluk verilir. Yeni 
katılan biri eseri tutamaz önce malzemeyi 
kesmeyi öğrenir, yardım etmeyi öğrenir, 
işin belirli bir okulu yok temel kuralları 
vardır. Tecrübe ile öğrenilen bir meslek. 
Sanat aslında. Bizim “We Move the Cul-
tures” diye kullandığımız bir sloganımız var 
ama benim bir sloganım daha var “sanat 
eseri taşımakta bir sanattır.”

 Öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? 
İşinizi severek yapın ya da sevdiğiniz işi 
yapın her ne yapıyorsanız yapın ama ya 
herkesin yaptığının en iyisini yapın ya da 
hiç kimsenin yapmadığını yapın. Hayat her 
geçen gün daha da zorlaşıyor. Yaptığınız 
hiçbir şey her zaman yeterli değildir. Fark 
yaratmak durumundasınız ve hakikaten 
çok çalışmak gerekiyor. Kuş konduğu dalın 
kırılmasından korkmaz çünkü güvendiği 
dal değil kendi kanatlarıdır. Kendi kanat-
larınıza güveneceksiniz ve uçacaksınız.

Ahmet   Yağız  KARAİSMAİL

BAŞKANDAN
İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü ailesi 

olarak bir dönemin daha sonuna geldik. 
14 yıllık geçmişi ile ilk lojistik kulübü olma 
özeliğini taşıyan kulübümüz bu sene de 
okulumuza yakışır şekilde aktif ve etkin-
liklerle dolu bir yıl geçirmeyi başardı. Kulüp, 
bizler için okulda öğrendiğimiz teorik bilgiyi 
uygulamaya dökebildiğimiz ufak bir işletme 
gibi görev gördü. Sektör ile konuşmayı, ekip 
olmayı, çalışmayı ve mezun olmadan önce 
kendimizi mezuniyet sonrasına hazırlamayı 
öğrendik. Bu süreçte arkadaşlarım ve ben 
birçok fedakârlıkta bulunduk. Bununla bir-
likte yaşanan süreçlerin bizlere birçok şey 
kattığına da şahit olduk. Bizler için dolu ve 
yorucu ama bir o kadar da eğlenceli bir dö-
nem oldu.

Başkanlığımın ikinci dönemi olması dolaysıy-
la bu dönem daha tecrübeliydim. Bir şeye 
çok emek verdiğimizde, o şeyin çok güzel 
olmasını hepimiz isteriz. Kulüp konusunda 
da her zaman çok hassas oldum. İşlere hep 
öncelik verdim. İnsan, emek verdiği bir ku-
rumdan ayrılırken arkasında bıraktığı kuru-
ma çok iyi bakılmasını ister. O kadar güzel 
ve deneyimli bir ekip oluştu ki, sanırım içimi 
rahatlatan şey de bu: kulüpten ayrıldıktan 
sonra her şeyin yolunda gideceğine emin 
olmak… Benden öncekiler bana bayrağı 
devrederken ne yaşadılarsa şimdi ben de 
bunu yaşıyorum. Umarım benden sonrakil-
er de bunu yaşamaya devam ederler.

Okul hayatımın ve emektarı olduğum kulüp 
ile geçireceğim son yılım olması beni üzen 
bir durumdu. Beni bu konuda teselli eden 
tek şey, her zaman yanımda olan ark-
adaşlarımın çok iyi tecrübeler edinmiş ol-
malarıydı. Yaşamım boyunca hep pişman 
olmayacağım şeyleri yapmaya çalıştım ve 
yaptım da. Sadece yapmak da yetmiyor 
zamanlama da çok önemli. Bir şeyi geç ol-
madan yapmak, yapabilmek. Galiba bu işi 
yapmaktan ve o kararları uygulayabilme-

kten daha zor. İşte yeni başlangıçlara yer 
açabilmek, yeni yolculuklara çıkabilmek, 
yeni yerler yeni yolcular tanımak sadece 
kendimize değil, başkalarına da bu imkânı 
verebilmek için veda zamanını hüzünle de 
aynı zamanda sevinçle de yaşayabilme ce-
saretini göstermeliyiz. Şimdi de benim için 
veda zamanı…

Bütün bir seneyi düşündüğümde bu 
süreçte yanımda olan ve desteklerini bizle-
rden esirgemeyen başta Dekanımız Prof. 
Dr. Abdullah Okumuş olmak üzere okul 
idaremize, hocalarımıza, eski kulüp üyeler-
imize, mezunlarımıza, destek olan öğrenci 
arkadaşlarımıza ve kulübümüzün değer-
li üyelerine teşekkürü borç bilirim. Ayrıca 
bütün yıl yanımda olup elini taşın altına 
koyan ve bana bir nevi eş başkanlık yapan 
ikiz kardeşim Emre Yavuz Karaismail’e ve 
her zaman yanımda olup doğru kararlar al-
mamı sağlayan Büşra Yılmaz’a vefa borcu-
mu belirtmeden geçemeyeceğim. 

Dergimizin devamında yıl boyu yaptığımız 
etkinlikleri detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.
Kulüp faaliyetlerinde bizden sonra görev 
alacak tüm arkadaşlarıma yollarının açık 
olması temennisi ile devrettiğim bu bayrağı 
daha ileriye taşımaları umuduyla; sevgi ve 
saygılarımla…     
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Yıl Boyunca….

Sektörün farklı dallarındaki liderleri öğrencilerle buluşturarak yeni ufuklar açmayı 
hedefleyen, İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübünün kurulduğu günden bu yana 

her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Lojistik Zirvesi’ni; Taha Kargo ve DHL 
Express’in sponsorluğunda 13. kez gerçekleştirmenin gurunu yaşadık.

Katılımcılar:  
  Temel KOTİL - THY Genel Müdürü: Ha-
vayolu Sektörü ve THY’nin Başarı Hikayesi

  Cavit DEĞİRMENCİ - Ekol Lojistik Filo 
Genel Müdürü -UND Başkan Yardımcısı: 
Entegre Lojistik

  Dr. Rüçhan KAYA - Hazar Strateji En-
stitüsü, Strateji ve Politika Koordi-
natörü: Hazar Bölgesindeki Enerji ve 
Ulaşım Politikaları

  Ayla ÇETİNBORA - DHL İnsan Kaynak-
ları Müdürü: Express Operasyonlar 

Zirvemiz Önemli Bir İşlev Üstleniyor
İÜ Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdul-
lah Okumuş zirvede yaptığı konuşmada,  
fakülte oldukları için önemli bir misyonları 
olduğunu, bu sayede sektördeki gelişm-
eleri, sorunları ve çözüm önerilerini  bir 
arada bulabildiklerini belirterek, şunları 
söyledi: “Fakülte olarak ilkleri gerçekleştiri-
yoruz. Bu da bize ayrı bir mutluluk veri-
yor. Zirvemiz, farklı ve öncü ivmelerle 
önemli bir işlev üstlenmektedir. Zirvedeki 
konuşmacılarımız öğrencilerimize farklı 
bir ufuk çizecektir. Lojistik fakültemiz 

tüm paydaşlara sonuna kadar kapılarını 
açmıştır. Fakültemiz ülkemizin 2023 hede-
flerinin lojistik ayağındaki hedeflerine katkı 
sunmaya devam edecektir.”

“THY’de Amacımız Rakiplerimizi 
Geçmek”
THY Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, 
“Dünya ve Türkiye’de Havacılık Gelişimi 
& THY” adlı sunumunda Türkiye havayol-
larının gelişimi hakkında bilgiler verdi. Doç. 
Dr. Kotil, lojistik olmadan iş dünyasının ver-
imli olamayacağını ifade etti. Doç. Dr. Kotil 
konuşmasında şunları dile getirdi: “Genç 
arkadaşlarımın şunu bilmesi lazım. Bu 
dünya çok farklı. Çok özel bir dönemden 
dünya geçiyor. Oturmuş güçlü ekonomil-
er 60-70’lerde oluşumunu tamamladı. Bu 
ülkelerin lojistik sektörleri de bu oluşumla 
beraber gelişimini tamamladı. 

2. Dünya Almanya’sının çelik sektöründe 
olduğu gibi ‘ince ayarlar’ ile çağımız farklı 
fırsatları sunuyor. Üretim yapabilen, para 
kazanabilen bir iş ortamı çok zevkli. Hem 
üretiyorsunuz hem de paylaşıyorsunuz. Kı-
saca şu anda çok güzel fırsatlar var. THY’de 
amacımız rakiplerimizi geçmek. Dolayısıyla 
hızlı bir çalışma sistematiği içerisindeyiz.” 

13. LOJISTIK ZIRVESI

Hazırlayan: İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü

Doç. Dr. Kotil, dünyanın hızlı bir değişim 
içerisinde olduğunu ifade ederek 2033 
yılından 91 mega şehrin olacağını söyledi.

2025 yılında İstanbul’daki 3. Havaalanı’nın 
dünyada 3’üncü büyük havaalanı ola-
cağını söyleyen Doç. Dr. Kotil, bu yıl İs-
tanbul Atatürk Havalimanı’na gelen yolcu 

sayısının Paris’i geçtiğini, Türkiye’de ha-
vayolunda yapılacak çok iş olduğunu belir-
terek doyum eğrisi yaşandığını vurguladı. 
THY’nin yıllık dünya ortalamasının 3 katın-
dan daha hızlı büyüdüğünü ifade eden 
Doç. Dr. Kotil, burada dönüm noktasının 
2009 olduğunun altını çizdi. THY’nin 314 
uçağı olduğunu belirten Doç. Dr. Kotil, 

Dekanı Prof. Dr. Abdullah Okumuş

Cavit Değirmenci

Ayla Çetinbora

Temel Kotil
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vayolunda yapılacak çok iş olduğunu belir-
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Dekanı Prof. Dr. Abdullah Okumuş

Cavit Değirmenci

Ayla Çetinbora

Temel Kotil
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201 uçağın da sipariş halinde olduğunu ve 
THY’nin bu siparişlerle beraber 500’ün üze-
rinde bir uçak filosuna sahip olacağını be-
lirtti. Kargo lojistikte yüzde 8 büyüdükleri-
ni belirten Doç. Dr. Kotil, 80’e yakın büyük 
kargo taşıyabilen uçakların filoya dâhil 
edildiğini söyledi

“Global Bir Türk Markası Yaratmayı 
Hedefliyoruz”
Ekol Lojistik Filo Genel Müdürü ve UND 
Başkan Yardımcısı Cavit Değirmenci ise 
yaptığı konuşmada bilim ve entegre lojis-
tik kavramının iyi etüt edilmesi gerektiğini  
belirterek, daha iyi bir dünya için lojistik 
mottosuyla hareket ettiklerini söyledi. 
Öğrencilerin sektöre ilgi duymalarının son 
derece önemli olduğunu, lojistiğin gün-
lük hayatımızdaki her alanda olduğunu 
söyleyen Değirmenci, teknoloji, bilişim 
ve lojistiğin üçlü bir sarmal olduğunu ve 
bu sarmalın bilinçli değerlendirilmesi ve 
geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Lojistik-
te bilişim ve teknolojiyi etkin kullanırken 
çevre faktörünün de gözetilmesi gerektiği-
ni söyleyen Değirmenci, çevrenin gelecek 
kuşaklar için bir ‘miras’ olduğunu belirter-
ek lojistiğin bu miras kısmında da devr-
eye girdiğini ifade ederek dış ticaret erb-
abının daha avantajlı olabilmesi için lojistik 

iş süreçlerinden ve lojistik sektöründen 
destek aldığını söyledi.

“Uygulamalarımızla ‘Motive Çalışanlar’ 
Oluşturuyoruz”
DHL İnsan Kaynakları Müdürü Ayla Çetin-
bora ise DHL olarak bütün iş modellerini 
‘çalışanların tercihine’ göre şekillendird-
iklerini belirterek, şirket olarak her türlü 
teknik altyapı ve donanıma sahip olduk-
larını fakat asıl farkı motive çalışanlar ile 
ortaya koyduklarını dile getirdi. Motive 
çalışanların sadık müşteriler sağladıklarını 
ve bu sadık müşterilerle firmaların 
büyüdüğünü ve bir adım öne geçtiğini dile 
getiren Çetinbora, “Biz, çalışanların ter-
cih ettiği bir şirket olmak istiyoruz” dedi. 
Çalışan memnuniyetini daha yukarılara 
götürmek için ellerinden geleni yaptıklarını 
dile getiren Çetinbora, çalışan görüşlerinin 
kendileri için son derece önemli olduğunu 
söyledi.

Çok sayıda eğitimlerle de çalışanlara 
farklı bir motivasyon sağladıklarını dile 
getiren Çetinbora, ‘sertifikalı uluslararası 
uzmanlar’ yetiştirdiklerini belirerek, 220 
ülkede DHL Express olarak bulunduklarını, 
çalışanların şirket içinde mutlu olmalarını 
amaç edindiklerini ifade etti.

Oditoryum

Yıl Boyunca….

“Hazar Transit Koridoru İle Taşıma Mali-
yetleri Düşecek 
Hazar Strateji Enstitüsü’nden Dr. Rüçhan 
Kaya, Hazar bölgesinde lojistik ve ulaştır-
ma alanındaki eksiklikleri gördüklerini ve 
bu minvalde çalışmalar yaptıklarını dile 
getirdi. Dr. Kaya, Hazar bölgesi ve den-
izinde taşımacılık ile ilgili önemli çalışma-
lar gerçekleştirdiklerini belirtti. Hazar 
Bölgesi’ndeki işbirliği çerçevesinde Tür-
kiye’nin ortada kaldığını, iki bölge (AB/
Rusya) arasında iletişimi sağladığını dile 
getiren Dr. Kaya, Türkiye’nin Hazar Bölge-
si’ndeki ülkelerle ticaretinin çok düşük 
olduğunu söyledi. Gürcistan, Azerbaycan, 
Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, 
Kırgızistan ülkeleriyle 8.5 milyar dolar ihra-

cat, 3.23 milyar dolar ithalat yapıldığını 
belirten Kaya, bu rakamların artık Türki-
ye ticaretinde önemli olmadığını söyledi. 
Azerbaycan ile 2.9 milyar dolar ihracat 
rakamının olduğunu ifade eden Kaya, bu 
rakamların çok daha üzerine çıkılabileceği-
ni vurguladı. Hazar Transit Koridorunun 
gerçekleştirilmesiyle beraber ticarette yeni 
bir döneme girileceğini kaydeden Dr. Kaya, 
Hazar Transit Koridoru ile beraber taşıma 
maliyetlerinin de düşeceğini vurguladı. 
Türkiye’nin enerji ve lojistik altyapısını 
çeşitlendirmesi ve alternatif oluştur-
ması gerektiğini kaydeden Dr. Kaya, bu 
çeşitlilik ve alternatifin aynı zamanda kriz 
dönemlerinde de çok önemli işlevlere sa-
hip olabileceğini sözlerine ekledi.

Lojistik Kulübü
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Uluslararası Taşımacılık 
ve Lojistik Konferansı

Pegasus Hava Yolları Kargo Direktörlüğü 
ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve 

Lojistik Fakültesi işbirliği ile düzenlenen 
5. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Kon-
feransı’na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 
Konferansın ilk gününde Türkiye ve dünya-
daki lojistik gelişimler öğrencilere aktarıldı 
ve lojistik mesleğinin önemine değinildi. 
Konuşmacılar özellikle öğrencilerden ya-
bancı dil ve kişisel gelişim konularında 
kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini vurgu-
ladılar.

Pegasus Cargo, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ve Lojistik Kulübü 
işbirliğiyle 23-24 Mart 2016 tarihinde Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Konferansı, 

fakültemizde gerçekleştirildi.

Katılımcılar:
• Mehmet Nane  / Pegasus Havayolları Genel 

Müdürü 
• GÜLİZ ÖZTÜRK / Pegasus Havayolları Ticar-

et’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
• ARİF BADUR / Genel Müdür / Rebiel 

Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.
• ASIM BARLIN / Başkan / Solmaz Gümrük 

Müşavirliği A.Ş. 
• AYDIN ALPA / Kargo Direktörü / Pegasus 

Havayolları
• AYDIN YUMRUTAŞ / Uçuş İşletme Direk-

törü / Pegasus Havayolları

• BOĞAÇ UĞURLUTEĞİN / Genel Müdür 
Yardımcısı-Yer İşletme / Pegasus Ha-
vayolları

• DİANE ARCAS / Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı / Arkas Holding Lo-
jistik Hizmetleri Grup Başkanı

• FRANCISCUS JOHAN VAN HESSEN / 
Genel Müdür / Cologne Bonn Airport 
Cargo

• YRD. DOÇ. DR.GÜLTEKİN ALTUNTAŞ 
/ Dekan Yardımcısı / İstanbul Üniversi-
tesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

• HARUN AY / Kargo Operasyon ve 
Pazarlama Müdürü / İstanbul Sabiha 
Gökçen Uluslararası Havalimanı

• HASAN HATİPOĞLU / Türkiye Genel 
Müdürü / Lufthansa Cargo AG

• KEMAL HELVACIOĞLU / Emniyet 
Yönetimi ve Kalite Direktörü / Pegasus 
Havayolları

• KOSTA SANDALCI / Militzer Münch 
Intl Türkiye Delegesi / Militzer&Münch 
Ulus.Nak. ve Loj.Hiz.Tic.A.S.

• MURAT BOĞ / Genel Müdür-
Taşımacılık / Ekol Lojistik

• MUSTAFA TONGUÇ / Genel Müdür 
Yardımcısı/Operasyon / DHL Express

• OKAN OĞUR / Proje Yöneticisi, Türki-
ye, Azerbaycan ve Türkmenistan / IATA

• OKYAY ÖZTUĞRAN / CEO-Doğu Ak-
deniz Bölgesi / DAMCO

• Ö.ÇETİN NUHOĞLU / Yönetim Kuru-
lu Başkanı / Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği

• RAİNER MULLER / Genel Müdür 
Yardımcısı-Ticaret / Saudi Airlines Car-
go Co. L.L.C.

• REHA ÖZDEMİR / Genel Müdür 
Yardımcısı-Uçuş İşletme / Pegasus Ha-
vayolları

• SAVAŞ YAŞAR / Lojistik Genel Müdür 
Yardımcısı / Borusan Lojistik Uluslar-
arası Taşımacılık 

• SEMA BARLIN / Genel Müdür / S 
Sistem Lojistik Hizmetler A.Ş.

• SERHAN ULGA / Genel Müdür 
Yardımcısı-Mali İşler / Pegasus Havay-
olları

• SEYİT AKYÜZ / Genel Müdür / Home-
land Bahçe Mobilyaları

• TURGUT ERKESKİN / Yönetim Kurulu 
Başkanı / UTİKAD

• UFKU AKALTAN / Genel Müdür / UPS 
Türkiye

• UMUR UĞURLU / Deniz Konteyner 
Müdürü / OMSAN Lojistik

• ÜMİT KULA / Operasyon Kontrol 
Merkezi (OCC)Müdürü / Pegasus Ha-
vayolları

Lojistiğin gelişimine, eğitimle katkı sağlay-
acağız… Konferansın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi 
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Abdullah Okumuş, son 10 yılda lojis-
tik sektörünün gelişimine yönelik önemli 
yatırımlar olduğuna işaret ederek, “Türki-
ye’nin 2023 hedeflerine giden yolda kritik 
sektörlerden biri lojistik sektöründür. Bu 
hedeflere ulaşmak için lojistik sektörünün 
önemli yatırımlara ve projelere ihtiyacı 
vardır. 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal 
İstanbul gibi önemli projeler lojistiğin 
gelişmesinde önemli etken olacaktır. Lo-
jistik sektörünün gelişmesine vereceğimiz 
eğitimlerle katkı sunmaya devam ede-
ceğiz.” şeklinde konuştu.
 
Pegasus Havayolları Genel Müdürü Meh-
met Nane, lojistiğin tedarik zinciri demek 
olduğunu net görenlerden ve bilenlerden 
biri olduğunu, lojistiğin iki taşıyıcı kolu olan 
maliyet ve optimizasyonun kendi işlerinde 
çok önemli olduğuna değindi. Artık ‘sinek-
ten yağ çıkarma’ tabirinin ötesine geçip, 
‘kalandan da nasıl küspe yapabiliriz’ i he-

Yıl Boyunca….

Hazırlayan: İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü
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sapladıklarını aktaran Nane, “Türkiye, bu 
bölgenin merkez üssüdür ve öyle kalacaktır. 
Hava taşımacılığı olmadan lojistik olmaz. 
Çünkü, başka hiçbir taşıma modunda sabah 
yüklediğiniz ürünü öğleden sonra ilgili yere 
ulaştıramazsınız” dedi.

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, lojistik fakülte-
sinin her zaman sektörün yüz akı olduğunu, 
imece usulü ile 4 milyon dolar harcadıklarını 
ifade ederek “Belki de sektörün yaptığı 
en doğru yatırımdı. Bu okulun fakülteye 
dönüşmüş olması ve sektöre eğitimci yetişti-
recek olması gerçekten beni binanın yeni 
kurulması kadar heyecanlandırıyor.” dedi. 
Lojistik sektörünün hizmet ihracında 14.44 
milyar dolar ile turizmden sonra geldiğini 
ifade eden Nuhoğlu, 2023’te bu rakamın 
60 milyar dolara ulaşacağını kaydetti. Lo-
jistik performansımızda sürekli bir iyileşme 
trendi yakalanmasına karşın, izlenebilirlik 
ve zamanında ulaşımda geride kalındığını 
ifade eden Nuhoğlu, bunda Avrupa Birliği 
tarafından getirilen engel ve yasakların payı 
olduğunu savundu. Nuhoğlu sözlerine şöyle 

devam etti: “Lojistik sektörü büyüyor. Lojis-
tik sektörünün toplam GSYH’daki payı yüzde 
15. İhracat kaynaklı büyüme modelimiz var. 
Karayolunun payı hala artıyor ama en büyük 
artışlardan biri havayolunun payı artıyor. 
Toplam taşımaların içinde ihracatta yüzde 
10’u havayolu ile taşınıyor. Lojistik hizmet 
sağlayıcı pazarının büyüklüğü 20 milyar 
dolar.”

Lojistiği bir de Mehmet Nane’den dinleyin 
“Mehmet Nane’ye ayrı bir parantez açmak 
gerekir. Daha önce Carrefoursa, Teknosa gibi 
dev kuruluşlarda yöneticilik yapan Mehmet 
Nane’den lojistik öğrencilerinin öğreneceği 
çok şey var. Lojistiği lütfen bir de ondan din-
leyin! Dünyada önce tarım, sanayi, finans 
ve şimdi de bireyin öne çıktığı bir dönem 
yaşıyoruz. Suriyeli bir babadan olma ABD 
vatandaşı bir Steve Jobs çıkıyor, Türkiye’nin 
ekonomik birikimini tek başına ortaya çıka-
racak proje üretiyor. Sayın Mehmet Nane 
de, aranan kişidir. Carrefour’dan ayrılırken 
en az 1.000 kişinin peşinden koştuğuna in-
anıyorum. İşte bu bireyin gücüdür.” diyen 

Yıl Boyunca….

Nuhoğlu, şimdi ise bireyin ön plana çıktığı 
dönemi yaşadıklarını söyledi. “Türkiye’de 
bugün bireyin kendini geliştirebileceği her 
türlü imkan var.” diyen Nuhoğlu, lojistik 
öğrencilerinin mutlaka İngilizce bilerek me-
zun olması gerektiğini vurguladı.

Pegasus havacılığı da büyüttü Pegasus Hava 
Yolları Ticaretten Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Güliz Öztürk, ‘Uçmak herkes-
in hakkı’ diye yola çıktıklarını ve geçtiğimiz 
yıl 22 milyon misafir taşıdıklarını söyle-
di. “Ben İstanbul’da doğdum İstanbul’da 
büyüdüm ama uçağa ilk defa 20 yaşında 
bindim. Artık ilk ne zaman uçağa ne zaman 
bindiğimiz bir hatıra olmaktan çıktı.” diyen 
Öztürk, Pegasus’un büyümesi sektörün de 
büyümesini getirdiğini, son 5 yılda yüzde 
90’ların üstünde büyüme yaşandığına dik-
kat çekti. Pegasus Kargo’nun da benzer bir 
başarı öyküsü var. Bu yeni iş modelimiz 
içinde kargo taşımacılığını da başlattık. Bu 
modelde kargo operasyonu yoktur ama biz 
bu konuda model olduk. 97 noktada kar-

go operasyonumuzu yönetiyoruz. Sadece tonaj 
olarak değil, ciro olarak da önemli artış sağladık. 
Kargoda fark yarattığımız şey hizmetimiz.” diyen 
Öztürk, Pegasus Kargo’nun kuvvetli bir ekibi old-
uğuna işaret etti. Sürekli pazarlama faaliyeti ile 
müşterilerinin dinleyerek onların istediği hizmeti 
sunmaya çalıştıklarını anlatan Öztürk, “Hasarsızlık 
ve kayıp kargo oranımız oldukça düşük. Pegasus 
Kargo’nun 11 yılda geldiği noktadan çok mutluyuz. 
Türkiye’de gerçekten çok ciddi kargo potansiyeli 
var. Hem dünyada hem de Türkiye’de hava kar-
goya olan talepleri de dikkate alarak çalışmamızı 
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Standımızı ziyaret eden Almanya Feder-
al Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı 
Müsteşarı Rainer Bomba, UND Başkanı 
Çetin Nuhoğlu ve UTİKAD Başkanı Turgut 
Erkeskin’e kulübümüz faaliyetleri hakkın-
da bilgi verdik. Alman Müsteşarın faali-
yetlerimizi beğenerek biz kulüp üyelerini 
Almanya’ya çalışmaya davet etmesi güzel 
bir deneyimdi.

18-20 Kasım 
2015 tarihler i 
arasında İstanbul 
Fuar Merkezin ’de 
düzenlenen 
Uluslararası 
Logitrans Transport 
Loj ist ik  Fuarın ’da 
stand açarak bayrak 
gösterdik.

Fuar Katılımları

Yıl Boyunca….

Hazırlayan: İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü

Logitrans Transport Lojistik Fuarında her 
yıl olduğu gibi bu dönemde sektörün birçok 
firmasının ilgisini çeken standımız, öğren-
ciler ile sektör arasında önemli bir köprü 
olma misyonunu sürdürmüştür.  Fuarda 
sektörün birçok farklı pozisyonunda birey-
ler ile konuşma şansı yakalayan öğrencil-
er, onları okuldaki etkinliklere davet etme, 
staj imkanları, sponsor arayışları ile okul 
dönemimde sektör temsilcileri ile konuş-
mayı öğrenme, saha satış, fuar deneyimini 
yerinde görme gibi yetenekleri kazanma 
şansı yakalıyorlar. Turkish Cargo, Pegasus 
Cargo, UTİKAT, UND, Taha Cargo, Mer-
cedes, Lufthansa ve daha birçok firma ile 
kurumsal bağlantılarımızı güçlendirmeyi 

fuarlar aracılıyla sürdürmeye devam ediy-
oruz. 

• Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı 
Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı’na 
katılım gösterildi.

Daha çok demiryolu alt yapı üretici firma-
larının katılmasından dolayı stand açarak 
yer almadığımız fuarda ekip olarak katılıp 
stand ziyaretleri ile demiryolu sektörünün 
havasını koklama şansı yakalıyoruz. Fuar-
da TCCD Başkanı Ömer Yıldız Bey ile de 
görüşerek demiryolu sektöründe İÜ Lojis-
tik Kulübü olarak nasıl yer alabiliriz diye 
konuşma şansı yakaladık.
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T eknik geziler, bizim için 
teoride öğrendiğimiz her şeyi 

yerinde incelememizi sağlayan 
önemli aktivitelerimiz arasında 
yer almaktadır. Sektörde ki 
uygulamaları ve tesisleri yerinde 
gören öğrenciler, kariyerlerine 
yön verme aşamalarında 
gördükleri somut örnekler 
sayesinde kararlarında daha net 
olabilmektedirler.

• Turkish Cargo’nun Ana Termina-
line teknik gezi gerçekleştirildi.

Kulübümüze desteğini hiç eksik et-
meyen Turkish Cargo, devasa tesisi 
ile her yıl ziyaret etmeyi ihmal et-
mediğimiz yerlerin başında gelme-
ktedir. Hava kargo operasyonlarını, 
apron ve hava kargoda depolama 
hizmetlerini hem saha gezisi hem de 
sunumlar ile THY çalışanlarından biz-
zat dinlemek öğrenciler için çok güzel 
bir deneyim olmaktadır. 

Teknik Geziler

Yıl Boyunca….

Hazırlayan: İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü

• Atatürk Havalimanında bulunan Sistem 
Lojistik Tesisine teknik gezi gerçekleştiril-
di.

Atatürk Havalimanı’ndaki özellikle yabancı 
havayolu firmaların operasyon işlemlerine 
hizmet veren Sistem Lojistik’in tesislerini 
yerinde görerek hava kargo operasyonlarını 
daha iyi izleme şansı yakaladık.

•  Türk Havacılık Uzay Sanayi ve Ankara Lo-
jistik Üssü teknik gezisi gerçekleştirildi.

Teknik gezilerimizde İstanbul dışında olan 
önemli kurum ve yerlerde gitmeyi ihmal etmi-
yoruz. Bu yıl yolumuz Ankara’ya düştü.  Hava 
savunma sanayimizin en önemli kurumu olan 
TAI’ye giderek, milli imkânlar ile üretilen uçak 
parçalarını, Hürkuş, ATAK helikopterleri ile bir-
likte üretim bantlarını yerinde gördük. TAI’de 
çalışma ve staj imkânlarını da yerinde görme 
fırsatı yakaladık. TAI, her öğrencinin görmesi 
gereken, gezerken gururumuzu kabartan bir 
tesis.

Ülkemizin ilk lojistik üssü olan ve özel sektör 
tarafından kurulan Ankara Lojistik Üssü, bir 
lojistik üssün yapısını ve yerleşimini yerinde 
görmemiz için önemli bir fırsat oluşturdu. 
Gıda, soğuk hava, beyaz eşya depoları ile tır 
garajlarını, dağıtım ve yükleme işlemlerini sa-
hada gözleme şansı yakaladık.
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• Sabiha Gökçen Havalimanı 
Pegasus Cargo Teknik Gezisi 
gerçekleştirildi.  

Kulübümüzün partner işletmel-
erinden olan Pegasus Cargo’nun 
bizler için düzenlemiş olduğu 
gezide, öğrencilerimiz ilk kez bir 
havalimanını tam anlamıyla tama-
mını gezme fırsatı buldu. Hava 
kargo operasyonları, depolama 
işlemleri yanı sıra apron, uçak altı 
ve pist gezisi ile güzel bir deneyim 
elde ettik. Bizleri bizzat gezdiren 
Pegasus Cargo Direktörü Aydın 
Alpa gezi boyunca tüm deneyim-
lerini bizlerle paylaştı.   

Yıl Boyunca….

• Geyve Sakarya’da tır-
manış, doğa yürüyüşü ve 
doğa kampı gerçekleştirildi.

Kulüp üyelerimizin yıl boyu-
nca organize ettikleri etkin-
liklerin stresini üzerlerinden 
atmaları ve daha iyi kay-
naşmaları için eğlence gezil-
erini de düzenlemeyi ihmal 
etmiyoruz. Kulüp üyelerimiz, 
Geyve de doğa kampı deney-
imi yaşayarak; doğa yürüyüşü 
ve tırmanış gibi sporlar ile çok 
güzel bir anı olarak hatırlaya-
cakları bir macerayı yaşamış 
oldular.

Partnerlikler:
Kulübümüz, kurulduğu yıldan bu zamana 
kadar sektörün birçok firması ve kurumu ile 
çeşitli işbirliklerinde bulunmuş ve bu işbir-
liklerini her yıl arttırmıştır. Bu yıl işbirlikler-
imize 3 kurum daha eklenmiştir.

• İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü 
olarak Türk Havayolları Kargo Başkanlığı’nın 
desteklemiş olduğu Partner Kulüp olduk. 

• Pegasus Cargo’nun desteklemiş olduğu 
partner kulüp olduk.

• Büyük Anadolu Sürücü Kursu ile partnerlik 
anlaşması yapılmıştır.
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Yıl Boyunca….

İ-LAB 
Etkinlikleri

• Balnak’ın kurucusu, eski UTİKAD 
Başkanı, FIATA Karayolu Çalışma Grubu 
Başkanlığı ve FIATA Başkan Yardımcılığı 
yapmış olan, FIATA Onur Üyesi ve 
Militzer & Münch CEO’su, eski hoca-
larımızdan Kosta SANDALCI ile İntermod-
al Taşımacılık ve Demiryolu Taşımacılığı 
konusunda İ-Lab etkinliği düzenlenmiştir.

• Smart HR Kurucusu Korhan Boz, “Cv 
hazırlama ve mülakat davranışları” 
konuları hakkında sunum gerçekleştirdi. 
Katılımcılarımız, profesyonel hayatlarına 
başlamadan önce CV hazırlama ve kari-
yerlerine yön vermede çok etkili olacak 
olan kurumsal davranışlar hakkında bil-
gilenme şansı yakaladılar.

• Nakit ve değerli eşya taşımacılığın-
da Türkiye’nin önde gelen firma-
larından olan Loomis Türkiye, sektör 
tanıtımı, şirket tanıtımı ve staj imkan-
ları üzerine Loomis Türkiye Başkanı 
Sarp Tarhanacı  ve İnsan Kaynakları 
Yöneticisi Nuri Üstüner İle İ-Lab et-
kinliği gerçekleştirildi.

İ-LAB etkinlikleri, okulumuzun amfi ya 
da sınıflarında gerçekleştirdiğimiz, 

konunun uzmanı kişilerin, kulübümüzün 
öğrencilerine interaktif şekilde 
belirlenen bir konuyu ders niteliğinde 
işlemesidir. Küçük gruplar halinde 
yapıldığı için kulübümüzün öğrencileri 
daha yüksek verim alabilmektedirler.

Sosyal
Faaliyetler:

• Malta Köşkü’nde 2015-2016 kulüp mezun-
larımız için mezuniyet kahvaltısı düzenlendi. 
Kulübümüzün mezun olacak deneyimli ark-
adaşlarımıza veda niteliği taşıyan kahvaltılarımız 
aynı zamanda duygusal bir atmosferi de bi-
zlere yaşatmaktadır. Bu yılda çok değerli ark-
adaşlarımızı aramızdan uğurladık. Bundan sonra 
aramızda olmayacaklarsa da gönül bağları hep 
sürecektir.

• Paintball etkinliği gerçekleştirildi.

• Lojistik Kulübü iftar programı gerçekleştirildi.

UND iftar

Paintball

Hazırlayan: İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü

Hazırlayan: İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü
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Temsil Edilen: 
• UND Yönetim Kurulu’nun fakültem-

izde gerçekleştirdiği toplantıda kıulüp 
başkanımız ve başkan yardımcılarımız 
kulübümüz adına sunum yaptılar. 
Kulüp Başkanımız sunumlarında, UND 
ile beraber yapabileceğimiz ortak pro-
jeleri dile getirmiştir. 

• Kulübümüzün üyesi arkadaşlarımız 
UND’nin Sesi Dergisinin Ağustos sayısı 
için UND’nin sorularını cevapladı. 

UND Yönetim Kurulu

Kahvaltı

Yıl Boyunca….

Hazırlayan: İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü

• MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen 
“Gümrüklerde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm 
Arayışları” konulu panele kulüp olarak 
katılım gösterdik.  Panelde Kulüp üyeleri 
olarak görüşlerimizi dile getirdik. Müsiad 
Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Emin Taha, 
kulüp üyelerimize uçak bileti hediye etti.

• UND’nin WOW İstanbul Hotels’de 
gerçekleştirmiş olduğu iftar yemeğine 
katılım gösterildi.

• Hazar Strateji Enstitüsü tarafından düzen-
lenen “Uluslararası Ticaretin Geliştirilme-
sinde Lojistik Üsler” konulu Hazar Transit Ko-
ridoru Platformu Çalışma Grubu Toplantısı 
gerçekleşti. Kulüp Başkanımız Ahmet Yağız 
Karaismail kulübümüzü temsilen katıldı.

• Hazar Strateji Enstitüsü tarafından düzen-
lenen “İpek Yolu Güzergâhında Türkiye’nin 
Kombine Taşımacılık Anlaşmaları ve Uygu-
lamaları “ konulu Hazar Transit Korido-
ru Platformu Çalışma Grubu Toplantısı 
gerçekleşti. Kulüp Başkanımız Ahmet Yağız 
Karaismail ve Başkan Yrd. Emre Yavuz Kara-
ismail kulübümüzü temsilen katıldı.

• Sultangazi Atatürk Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesinde bölümümüzü tanıtmaya yönelik 
sunum gerçekleştirildi.

• Uluslararası yayın yapan Freightweek Der-
gisi kapak konusunu fakültemize ve konfer-
ansımıza ayırdı. 

Müsiad

HASEN

Freightweek Dergisi
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KÜNYE

DERGİ EKİBİ
info@iulojistikkulubu.com

EDİTÖR
Emre Yavuz Karaismail

emreyavuzkaraismail@gmail.com

EKİP ARKADAŞLARIMIZ
Nazlı Aksoy / Onur Ahçıoğlu

Sevim Tuğtekin / Çılga Güliz Eren
Selma Kır / Özge Altınbıçak

Ceren Aygün / Çağla Çoşkun
Aleyna Bozkurt / Seda Nur Şahin

Zeynep Sirkecioğlu / Berfin Gültekin
Şerife Gizem Özel / Emre Aytaç

Merve Seher Cebeci / Havva Kısmet
Hande Ersoy / Burak Par

KAPAK TASARIM
Emre Yavuz KARAİSMAİL

 DERGİ TASARIM
Sedat ŞENTÜRK

info@sedatsenturk.net                                                              
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ahmet Yağız KARAİSMAİL 
 ahmetkaraismail@gmail.com

BASKI
MİLSAN

+90 (212) 697 10 00



62 63

KÜNYE

DERGİ EKİBİ
info@iulojistikkulubu.com

EDİTÖR
Emre Yavuz Karaismail

emreyavuzkaraismail@gmail.com

EKİP ARKADAŞLARIMIZ
Nazlı Aksoy / Onur Ahçıoğlu

Sevim Tuğtekin / Çılga Güliz Eren
Selma Kır / Özge Altınbıçak

Ceren Aygün / Çağla Çoşkun
Aleyna Bozkurt / Seda Nur Şahin

Zeynep Sirkecioğlu / Berfin Gültekin
Şerife Gizem Özel / Emre Aytaç

Merve Seher Cebeci / Havva Kısmet
Hande Ersoy / Burak Par

KAPAK TASARIM
Emre Yavuz KARAİSMAİL

 DERGİ TASARIM
Sedat ŞENTÜRK

info@sedatsenturk.net                                                              
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ahmet Yağız KARAİSMAİL 
 ahmetkaraismail@gmail.com

BASKI
MİLSAN

+90 (212) 697 10 00



64 65



64 65



66


