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ünümüz dünyasında insanların yerini
alacak yapay zekalı robotlardan,
sistemlerden, sürücüsüz araçlardan
bahsediliyor. Endüstri 4.0’ın bir meteor
çarpması gibi dünyayı etkileyeceği,
bildiğimiz her şeyi değiştireceği konuşuluyor. Hatta
değiştirmeye başladı bile… Bu değişimi en çarpıcı
hissettiğimiz alanlardan biri de bankacılık sektörü.
Şubeye girip saatlerce sıra beklenilen günler geride
kaldı. Bankaların reklamlarında da söyledikleri gibi
‘Bir tık’ ile her türlü işlemi saniyeler içinde yapmak
mümkün.
Ancak, sanılanın aksine bu değişim içerisinde
iletişim daha fazla önem kazandı. Bir şekilde
müşterileriyle bağ kurma ihtiyacı içerisinde olan
bankalar, doğru ve etkili iletişim kurabilen kişileri
istihdam etmeye daha fazla özen gösterir oldu.
Haliç Üniversitesi’nde bu yıl ilk kez verilen
‘Sektörel Yayıncılık ve Medya’ dersi ile
öğrencilerimizin farklı açılardan kendi alanlarına
bakmalarını istedik. Bazı öğrencilerimiz uzun
yıllardır bankacılık ve sigortacılık alanında
çalışan profesyonellerle sektördeki son gelişmeleri
konuşurken, bazıları da bu sektörle bağlantılı,
birbirinden beslenen alanlardaki çalışanlarla
görüştü. Örneğin bir öğrencimiz bankacılık
ve sigortacılık alanında haber yapan Vatan
Gazetesi’nin ekonomi muhabiri ile sohbet etti.
Gazetedeki çalışmalarını izledi. Bir ekip, Turkcell
ile bankacılık alanındaki iş birliklerini konuştu. Bir
öğrencimiz internet sitelerini mercek altına aldı…
2 öğrencimiz müze ve sergi gezdi. Sohbetlerini,
gezilerini, incelemelerini fotoğraflayıp, yazıya
döktüler.
Kısa zamanda bu çalışmalar birleşerek elinizdeki
bu dergiyi oluşturdu. Öğrenciler, kendi alanlarında
sektörel bir yayın çıkarmanın her aşamasını
deneyerek öğrendiler.
Bu yıl mezun olan öğrencilerimize başarılar
diliyor, bize güvenen herkese teşekkür ediyorum.
Saygılar, sevgiler…
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aliç Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Lojistik Programı öğrencilerinin
özenle hazırladığı bu çalışma
gelecek ilgili nesiller için bir arşiv
niteliği olacaktır. Yapılan her
röportaj ve araştırma metni titizlikle incelenmiş
ve sunuma hazır hale getirilmiştir. Emeği geçen
tüm öğrencilerimi sevgiyle kucaklıyorum.
Bununla beraber bizi cesaretlendiren ve desteğini
esirgemeyen üniversitemiz Meslek Yüksekokulu
Müdürü Sayın Prof. Dr. Koray Tunçalp’a, Yayın
Koordinatörü Öğr. Gör. Pınar Karahan’a ve sayfa
tasarımları için Burcu Yaşar’a teşekkürlerimi bir
borç bilirim.
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TÜRKIYE
ULUSLARARASI
LOJISTIKTE
JEOSTRATEJIK

ÜSTÜNLÜĞE
SAHIP
TÜRKIYE, JEOSTRATEJIK AÇIDAN ÜÇ KITANIN
KESIŞIM NOKTASINDA OLMASINDAN
DOLAYI ULUSLARARASI LOJISTIKTE ÜSTÜNLÜĞE
SAHIP. DAĞITIM VE TOPLAMA (AKTARMA)
MERKEZI OLABILECEK ÖZELLIĞE SAHIP.

ALEYNA YURTVERMEZ

ürkiye'de lojistik sektöründe
depolama ve antrepo
hizmetlerinin geldiği noktayı
değerlendirir misiniz?
Türkiye coğrafyasının lojistik
bakış açısıyla önemli üstünlükleri var.
Türkiye, jeostratejik açıdan Asya ve Avrupa
ile Karadeniz ve Akdeniz arasında köprü
konumunda olup üç kıtanın kesişim
noktasında konumlanmıştır. Bu açıdan
Türkiye; Avrupa, Balkanlar, Karadeniz,
Kafkaslar, Hazar, Orta Asya, Orta Doğu
ve Kuzey Afrika ülkeleri için bir dağıtım
ve toplama (aktarma) merkezi olabilecek
özelliği ile uluslararası lojistik açısından çok
uygun bir konumdadır.
Hızlı büyümesini sürdüren Türk lojistik
sektörünün 2018 yılı yatırım projelerinde
en büyük kısmı depo ve lojistik merkez
yatırımları oluşturuyor. Sektörde yer alan
firmalar adeta depo yatırımı yarışına girdi.
Depolama sistemi nasıl yürüyor?
Depoda stok tutulan tüm ürünler sistemde
kayıtlı raf adreslerinde muhafaza ediliyor.
Yerde ürün bulundurulmaz. Ürünler tavana
ya da duvara 40 santimden daha yakın
olmamalıdır. Siparişler, sistemde kayıtlı olan
kritik maksimum seviyelere göre verilir. Bu
seviyeler aylık kullanım oranları ve firmanın
teslimat süreleri dikkate alınarak belirlenir.
Depo, ısı ve nem cihazıyla kontrol altında
tutulur. Ürünlerin son kullanım tarihleri
sisteme kaydedilir. Son kullanım tarihi
yaklaşan ürünler firmalara iade ediliyor.
Bu süreçte ne gibi problemlerle
karşılaşıyorsunuz?
Siparişi olan bir ürünün zamanında
teslim edilememesinden dolayı ürünsüz
kalmak en büyük problem. Diğeri de eksik,
hatalı ya da son kullanım tarihi yakın ürün
teslimatı. Doğru istiflenmeyen ürünlerin
düşme riski doğurması. Sistemde kayıtlı raf
adresine bırakılmayan ürünün doğru takip
edilememesi. Soğuk zincir ürünlerin uygun
saklama koşullarında muhafaza edilememesi
durumda oluşacak zaiyat. Bunları önlemek
için muayene kabulün çok iyi çalışıyor
olması gerekiyor.
Kullandığınız otomasyon sistemi ve
içeriği nedir?
Kurumumuzun kendi yazılımı olup,
iyileştirme ve geliştirmeye açık bir
yazılımdır. Lojistik birimi olarak, Sipariş
- Miat - Hareketsiz Stok- Stok envanter
listeleri- Raf adresleri - gibi birçok rapor
alınabiliyor.

CIDDI DIKKAT GEREKTIRIYOR
Faklı bir alanda eğitim
almış birisi de bu alanda
çalışabilir mi?
Evet, yapabilir. Ancak,
ciddi dikkat ve beceri
gerektirdiğinden dolayı
zamana ve kişinin kendini
geliştirmeye ihtiyacı var.
Depo mal kabul
bölümünde bekleyen
ürünlerin karışması,
kaybolması durumunda ne
yapıyorsunuz?
Kaybolmaması ya da
karışmaması için, gelen
ürünün direkt kabulü
yapılıp, sistemde kayıtlı
olan raf adresine bırakılır.

Kaybolması ya da karışması
durumunda teslim alan
kişinin imzasından yola
çıkarak kişiden bilgi alınır.
Yeterli bilgi alınamıyor ise
depoda bulunan kamera
kayıtları incelenir.
Depoya gelen ürünlerin
doküman ve bilgilerinde
eksiklik/yanlışlar olması
durumunda?
Ürün kabul aşamasında,
talebimiz dışında herhangi
bir farklılık söz konusu
ise kabul gerçekleşmez.
Satın alma bilgilendirilerek
firmanın uyarılması
sağlanır.
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TEKNOLOJIYE
AYAK
UYDURAMAMA
SEKTÖRÜN
ZAYIF YÖNÜ
ATABERK YEŞIL
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GÜNÜMÜZDE ŞIRKETLERIN LOJISTIK SEKTÖRÜNDE TUTUNAMAMASINI
TEKNOLOJIYI IYI KULLANAMAMALARINA BAĞLAYAN KALE
FIRMASINDAN CEM DURAN, “BAZI ARAÇLARIN YETERLI KAPASITEYE
SAHIP OLMAMASI VE GÜVENILIRLIK SORUNU DA VAR. AMA HER GEÇEN GÜN
GELIŞIYOR VE BÜYÜYORUZ” DEDI.

M

erhaba öncelikle sizi
tanıyabilir miyiz?
Merhaba, ben Cem Duran.
34 yaşındayım ve uzun yıllardır
Kale firmasının bir parçasıyım.

Bu alanda çalışmaktan memnun
musunuz? Yıllar sonra bu sektörde
çalışmaya devam etmek ister misiniz?
Evet, her şey yolunda gidiyor açıkçası. Bu
sektörün bir parçası olduğum için mutluyum.
Sevdiğim bir yerdeyim.
Bir lojistik firması için bölgenin yeri ve
konumu ne kadar önemlidir?
Bölgenin iş yapacağı hacmi önemlidir. Çünkü,
lojistik hizmeti olan firmalar maliyet yapılarını
inceleyerek en iyi hizmeti verebilecekleri, en
uygun lojistik maliyetli yerleri tercih ederler.
Örnek olarak, bölgenin iş hacmine göre lojistik
firmaları 100 bin metrekareye varan firma ve
depo kurarlar.
Firmanız tam olarak ne tür hizmetler
veriyor?
Lojistik alanında bütün hizmetlerimiz
mevcut. Aynı zamanda inşaat sektörünün
de içerisindeyiz. Dekoratif ürünler, yapı
kimyasalları, sıva, boya vb…
Dağıtımları nasıl yapıyorsunuz?
Yola çıkacak araç dolduktan sonra dağıtım
süremiz başlıyor. 2 çeşit dağıtım türümüz
var. Bunlardan birisi parsiyel. Bunu açmak
gerekirse, birden çok müşterinin malının
olduğu sevklerdir. Diğeri ise tam olarak bir
firmaya veya müşteriye gönderdiğimiz komple
ürünlerdir.
Diğer firmalardan farkınız nedir?
Sektörde pazar payının ve sektörün güvenini
kazanmış bir firmayız. Marka bilinirliği
açısından yüksek bir profile sahibiz. Sektör
içerisinde Kale firmasını bilmeyen yoktur diye

düşünüyorum. Ürün kalitesi ve hizmet bakımı
açısından da beğenilen bir firmayız. Zaten
yıllardır piyasa içerisinde sürekliliğimizden de
bu anlaşılmaktadır.
Ülkemizde lojistik merkezleri
konusundaki gelişmeler nasıl
buluyorsunuz?
Türkiye’nin ilk lojistik merkezi olarak
faaliyet gösteren Ankara Lojistik Üssü
karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin çeşitli
yerlerinde devam eden lojistik merkez projeleri
bulunmaktadır. Zaman içerisinde daha da artış
göstereceğine eminim. Gerek bu mesleğe yeni
girecek insanlar gerek teknolojinin gelişmesiyle
çok daha fazla yol kat edeceğinden eminim.
Ülkemizde lojistik sektörünün başarılı ve
zayıf yönleri?
Her lojistik firmasının günümüze ayak
uyduramaması zayıf yönlerden biri sayılabilir.
Teknolojiyi iyi kullanamama durumu bunun
içerisinde. Bazı firmalarda araçların yeterli
kapasiteye sahip olmaması ve güvenilirlik
sorunu. Başarılı yönleri, her geçen gün gelişme
ve büyüme gösteren bir sektör. Daha da iyi
konumda olmaya devam edeceğiz.
Deponuz hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Her ürünün depolama şartlarına göre
uygun ortamda stoklanmasını sağlıyoruz.
Biz depomuzda fifo ve lifo yöntemlerini
kullanıyoruz. Fifo : Stokta olan ürünlerin ilk
giren ve ilk çıkan mantığına göre sevki olur. Lifo
: Müşterinin ihtiyacına göre üretilen ürünlerin
stokta olsa dahil sevk ettiğimiz ürünlerdir.
Her rafın 2 bin 400 kilo kapasitesi vardır. ABC
analizleri yapılmaktadır. Bunlar en hızlı giden
ve en aza gidene göre sıralanır.
Uluslararası alanda hangi ülkeler ile iş
yapıyorsunuz?
Irak, Rusya, Suudi Arabistan, Kıbrıs,
Ukrayna.
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LOJISTIKTE
BUTIK
HIZMET
SUNUYORUZ
YUNUS EMRE LOJISTIK ŞIRKETININ İSTANBUL ŞUBE
MÜDÜRÜ CEVAT AKTAŞ, MÜŞTERI MEMNUNIYETINI,
HER MÜŞTERILERINE BIRER MÜŞTERI TEMSILCISI
ATAYARAK VE BUTIK HIZMET SUNARAK
ARTIRDIKLARINI SÖYLEDI.

ATA TÜRKMEN
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Ö

ncelikle sizi tanımak isteriz,
kendinizden bahseder misiniz?
Ben Cevat Aktaş 1974 İstanbul
doğumluyum. Aslen Vanlıyım.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde
Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nden mezun
oldum. Ana dil seviyesinde İngilizce, orta seviye
Almanca biliyorum. 2000 yılında kurduğumuz
Yunus Emre Lojistik firmasında İstanbul şube
müdürüyüm aynı zamanda şirketin ortağıyım.
Firmanızdan biraz bahseder misiniz…
Tam olarak hangi alanda faaliyet
gösteriyorsunuz?
Parsiyel ve komple tır statüsünde uluslararası
karayolu nakliye hizmeti sunuyoruz. Sevkiyatlar
öz-mal TIR'larımız ile gerçekleştiriliyor. Irak,
Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri,
Kuveyt, Katar, Lübnan, Yemen ve Suriye gibi
Orta Doğu ülkeleri Türki Cumhuriyetler olarak
da Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan’a hizmet
veriyoruz ama ağırlıklı olarak Orta Doğu
üzerine oluyor. Suriye ve Yemen olmak üzere
yurt dışında 2 tane acentemiz var.
Hizmetleriniz arasında neler var?
ISO kalite belgesine sahibiz. Ayrıca
taşımalarız özmal araçlarımızla yapılıyor. Tüm
müşterilerimize müşteri temsilcisi atamak
suretiyle butik hizmet sunma fırsatı yarattık
böylelikle müşteri memnuniyetini artırıyoruz.

Sorunlu bölgelerde çalısıyorsunuz. Orada
işler nasıl yürüyor?
Yemen’de 1 acentamız var dediğim
gibi... Anlık hizmet ve müdahale şansımız
var ama buna rağmen anlık sıkıntılar
yaşanabiliyor. Yaşandığı da oldu. Bütün
şoförlerimiz Arapça bildiğinden sorunlar anlık
olarak çözülebiliyor.
Yatırımlarınızı ne üzerine yapıyorsunuz?
2017 yılından bu yana araç filomuzu
genişletmek ve çeşitlendirmek adına çalışmalar
yapıyoruz standart tenteli ve sal kasa tırların
yanı sıra frigo cinsi tır alımlarımız oldu. Şu anki
araç filomuz 160 tıra kadar ulaştı. İlerleyen
süreçlerde daha da arttırmayı düşünüyoruz.
Bunun yanı sıra masa başı çalışan ve şoför
alımlarımız da oldu. Genişleyen filoya ayak
uydurup müşterilerimize daha iyi hizmet
vermek için…
Lojistik sektörünün Türkiye’deki
geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Türkiye coğrafi konumu sebebiyle lojistik
sektöründe etkin bir rol oynayabilir. Şu an
teknolojik alt yapının geliştirilmesi dış ticaret
firmalarını memnun etti. Türk lojistik sektörünü
diğer ülkelerle kıyaslarsak olumsuz olarak
sayabileceğimiz en önemli husus mazot ve sınır
kapılarındaki maliyetler. Bu durum biz ve bizim
gibi dış ticaret firmalarını zorluyor.
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KÂRLI BIR

OPERASYON IÇIN
OPTIMIZASYON

ŞART

LOJISTIK DENILINCE AKLA GELMESI GEREKEN
EN ÖNEMLI ŞEYIN OPTIMIZASYON OLDUĞU BELIRTILIYOR.
ARAÇ DOLULUKLARI, STOK SEVIYELERI, ÇALIŞANLARIN
VARDIYALARI GIBI AYRINTILAR BAŞARILI BIR
OPERASYONUN OLMAZSA OLMAZLARI…

BATUHAN KÖSE
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F

irmanız tam olarak ne tür
hizmetler veriyor?
Müşterilerine hızlı yemek
servisi yapan bir restoran
zinciri. YUM International
Restaurants olarak geçen ticari unvanı
ile KFC, Pizza Hut ve Taco Bell gibi global
markalara sahip.
Şirketinizin lojistik sektörüne
yönelik faaliyetleri ve yatırımları
hakkında bilgi vererek, sektördeki
gelişimini anlatır mısınız? Sektörde şu
anki konumunuzdan, filonuz ve mevcut
kadronuzdan bahseder misiniz? Yurt
dışında yatırım veya diğer çalışmalar
şeklinde girişimleriniz var mı?
Şirketimiz bazı ülkelerde kendi
bünyesinde filo barındırırken, bazı
ülkelerde lojistik firmalarından hizmet
almaktadır. Türkiye’yi örnek vermek
gerekirse, 2014 yılına kadar kendi
araçlarımızla restoranlarımıza verdiğimiz
lojistik hizmetini, 2014 Aralık ayı
itibarıyla taşere ettik ve HAVI isimli bir
lojistik firmasıyla çalışmaya başladık.
HAVI, deniz yolu ile yurt dışından
hammadde getirmek. Deposunda
stoklu olarak çalıştığı yurt içi ve yurt
dışı üretimli malzemeleri restoranlara
taşımaktan sorumlu.
YUM International Restaurants
olarak 135 ülkeden fazla ülkede hizmet
veriyoruz. Bu hizmet kapsamında
da lojistik ağı ve yapıları değişiklik
gösterebiliyor.
Dağıtımları nasıl yapıyorsunuz?
Türkiye için restoranlara dağılımlar
tırlar ile haftada 2 olarak HAVI’den,
soğutuculu kamyonlarla haftada 3 olarak
ana tavuk tedarikçisinden yapılıyor.
Diğer firmalardan farkınız nedir?
Restoranlarımızda günlük operasyon
yönettiğimiz için stok dengeleri ve tedarik
zincirindeki hız diger operasyonlardan
daha hassas. Gıda dağıtımı yaptığımız için
raf ömrü, gıda güvenliği gibi konularda
da çok hassas ve lojistikte de buna uygun
alt yapı ile ilerlememiz gerekiyor. Depo
kontrollerinden, sıcaklık uygunluklarına,
birden fazla bölmeli tırlara (oda sıcaklığı,
+4 derece, -18 derece) gıdaya özel

parametreler var operasyonumuzda.
Mesela o gün beklemediğiniz bir ürünü
tahmininizden fazla satarsanız, ertesi
gün müşteriye ‘O ürün elimizde kalmadı’
diyemeyeceğiniz için maliyeti en az
şekilde sevkiyat planlamanız, restoranda
bozulan bir ürün varsa gıda güvenliği
için onları geri çekip imha etmeniz vb.
süreçler yönetiliyor.
Lojistik merkezlerin kurulmasında
ve işletilmesinde dikkat edilmesi
gerekilen hususlar nelerdir?
Lojistik merkezleri kurulmadan
önce o firmanın hangi sektöre hizmet
edeceği ve buna bağlı olarak da fizibilite
yapilması gerekiyor. Gıda sektörü için
gerekliliklerle, mobilya taşımacılığı
için gereklilikler birbirinden farklı.
Deponuzun alt yapısından, araçlarınızın
tipine kadar çoğu şey buna bağlı olarak
değişkenlik gösterecektir.
Lojistik deyince akla gelmesi gereken
en önemli şey optimizasyondur. Çünkü
karlı bir operasyon için optimizasyonu
iyi yapmanız gerekiyor (Araç dolulukları,
stok seviyeleri, çalışanlarınızın
vardiyalari vb…).
Lojistik bölümleri için
üniversitelerde verilen eğitimi nasıl
buluyorsunuz?
Açıkçası içerikleriyle ilgili pek bilgim
yok ama iyi bir lojistikci için en önemli
şey hızlı, doğru analiz yeteneği, çözüm
ve odaklılık. Bu nedenle ezberci bir
eğitimden çok bu yönleri geliştirebilecek
uygulamalara yönelmek daha doğru
olabilir.
Ülkemizde lojistik merkezler
konusundaki gelişmeler ne aşamada?
Yerel birkaç firma yurt içi ve
yurt dışı yatırımlarına hızla devam
ediyor. Netlog firması bu firmalara
verebileceğimiz örneklerden biri. Yurt
dışı operasyonlarına birkaç sene önce
başlamış ve filosunu son seneler içinde 4
katına çıkarmıştır. Onlarca farklı sektöre
hizmet vermektedir.
Depolama ve taşımacılıkta
optimizasyon son yıllarda gelişmiş,
manuel planlamanın yerini optimizasyon
ve ERP programları almaya başlamıştır.
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HACMIMIZI DE

YATIRIMLARIMIZI DA

2’YE
KATLADIK
DENIZ LOJISTIĞI ALANINDA HIZMET VEREN BIR ŞIRKETTE
ITHALAT DEPARTMANINDA ÇALIŞAN CANER BEY,
ŞIRKETIN ILK 4 YILINDA HACMINI VE YATIRIMLARINI
2’YE KATLADIĞINI SÖYLEDI...

BERKİN

M

erhaba. Öncelikle biraz
kendinizden bahseder misiniz?
Merhabalar. Adım Caner. 1987
doğumluyum ve Kültür Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
bölümü mezunuyum. Şu anda halen Yeditepe
Üniversitesi’nde Uluslararası Lojistik ve Ticaret
yüksek lisans öğrencisiyim.
Neden lojistiği tercih ettiniz?
Lojistiği tercih etmemin sebebi yurt dışı ile
devamlı bağlantılı olduğu için araştırmalar sonucu
bana en yakın meslek olabileceğini düşündüm
ve hala aktif olarak lojistik sektöründe ithalat
departmanında çalışmaktayım.
İthalat demişken, ithalat sürecini anlatır
mısınız?
Biz deniz ithalat olarak ambarlı limanında en
önde gelen konsalidatör firma olarak bilinmekteyiz.
Deniz lojistiği hizmeti veriyoruz. Kurulduğumuz
ilk 4 sene öncesine göre şu an hacmimizi ve
yatırımlarımızı 2’ye katlamış bulunmaktayız.
Personel sayısı olarak artış gösterdik. Lojistik
sürecine teknolojik yatırımlar yaparak daha iyi
hizmet verilmektedir.
2017-2018 hedefleriniz arasında neler var?
İthalat sürecinde geçen yıla göre yüzde 100 artış
gözlenmiştir. Bu da büyümemiz açısından bize katkı

sağlamıştır.
Firmanızın başarılı ve zayıf yönlerinden
bahseder misiniz?
Başarılı yönlerimiz çok fazla donanımlı birey var.
Bu işi seven ve sektöre yatırım yapan çok fazla birey
var ve altında da çalışan var. Zayıf yönlerimiz bence
lojistikte liman sayılarımız az ve kapasite düşük.
Dolara endeksli olunduğu için ithalat kısmında
yatırımcının yükü ilk çıkardığı ile varış yaptığında
teslim aldığı masrafları farklılık göstermektedir. Bu
da buradaki yatırımcıları zor duruma sokmaktadır ve
lojistik sektörünü etkiler.
Doların size etkisini anlatır mısınız?
Dolar yükseldiği zaman satışın, müşterilerin
talebine göre düşürmemiz gerekiyor. Yani burada
talep arz ilişkisi ön görülüyor. Örnek vermek
gerekirse malı sattığımızda 15 dolar ise bugün dolar
yükseldiğinde de 15 dolar olsa bile zarara girersin
ama satmak zorundasın, devamlılık ve müşteri kaybı
olmasın diye bunu gerçekleştirmeliyiz.
Son olarak içinde bulunduğunuz sektörle ilgili
kısa ve orta vadeli beklentilerinizi anlatır mısınız?
Bence bulunduğumuz ülke kendi malını üretene
kadar kendi tüketimini karşılayacak derecede mal
üretimi yapana kadar ithalata bağlı kalacak. Türkiye
de bu tanıma uyan ülke, Türkiye ithalatın her zaman
artarak büyüyeceğine lojistiğin de her zaman var
olacağına inanıyorum.
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DÜNYA

AVUCUMUZUN

IÇINDE

29 ÜLKEDE 65 LOJISTIK MERKEZIYLE ENTEGRE TAŞIMA
SISTEMLERINDE GLOBAL ŞIRKETLERIN ÇÖZÜM ORTAĞI
OLARAK DÜNYAYI BIR UÇTAN BIR UCA KAT
ETTIKLERINI BELIRTEN BARSAN LOJISTIK’IN
GENEL YÖNETIMINDEN SORUMLU GÖKHAN ÇATAL,
“DÜNYA AVUCUMUZUN IÇINDE” DEDI.

DENIZCAN BABACAN

Ş

irketin tarihsel gelişiminden ve
stratejilerinizden bahseder misiniz?
1982 yılında Kamil Barlın tarafından
İstanbul Karaköy’de gümrük müşavirlik
firması olarak kurulan Barsan bugün
29 ülkede 65 lojistik merkeziyle ABD'den Çin'e
Avrupa'dan Asya'ya çok geniş bir coğrafyada entegre
lojistik hizmet veren bir dünya markası.
36 yıllık tecrübemizle ve entegre taşıma
sistemlerimizle global şirketlerin çözüm ortağı
olarak dünyayı bir ucundan diğer ucuna kat ediyoruz.
Bu yüzden ‘Dünya avucumuzun içinde’ diyoruz.
Temel stratejimiz; dünya çapında büyürken
dünyayı koruyan, çalışanları için en güvenli iş
ortamına ve müşterileri için en güvenilir sistemlere
ve hizmet kalitesine sahip çözüm ortağı olmak.
Barsan lojistik sektörde öncü bir konumda,
bize şirket faaliyetlerini ve sektörde Barsan
Lojistik farkını anlatır mısınız?
Karayolu Taşımacılığı, Deniz Yolu Taşımacılığı,
Hava Yolu Taşımacılığı, Depo ve Dağıtım Merkezi
Yönetimi ve Gümrük hizmetleri gibi birçok
alanda faaliyet göstermekteyiz. Sektörde birçok
ülkede hizmet vererek, kapıdan kapıya müşteri
memnuniyeti ile hizmet vermekteyiz.
Ülkemiz Lojistik sektörünün başarılı ve zayıf
yönlerinden bahseder misiniz?

Türkiye Coğrafi konumdan kaynaklanan bir
geçiş, köprü ülkesidir.Lojistik sektöründe ise bir
dağıtım merkezi konumundadır.Bunları göz önüne
aldığımızda Lojistik ülke ekonomisi için büyük bir
pay sahibidir.
Pazardaki rakipleriniz göz önüne alındığında
sizi onların önüne geçiren uygulamalarınız
nelerdir?
Sahip olduğumuz Uluslararası Kalite Sistemleri
belgeleri ile verimliliği müşterilerimize verdiğimiz
hizmet standardını ve operasyonel kalitemizi
sürekli geliştiriyor ve iyileştiriyoruz. Hizmet
verdiğimiz müşterilerimizle birbirimizle ve
toplumla etkileşimimizin esaslarını ve Barsan ortak
kültürünün temel yapı taşlarından birini ortak etik
değerlerimiz oluşturuyor.
Son olarak Lojistik eğitimi alan bizlere sektör
ve gelecek hakkındaki tavsiyeleriniz nelerdir?
Lojistik sektörü gelecekte de büyümeye devam
edecektir ancak sektör uluslararası hizmet sektörü
olduğundan siz değerli gençlere tavsiyelerimizin
başında yabancı dil gelmektedir. Artık sadece tek
bir yabancı dil yetmemektedir, birçok dil öğrenmek
sizleri daha ileriye götürecektir. Sektörde çalışma
hayatına girdiğinizde sabırla her şeyi en ince
detayına kadar öğrenmeli ve tüm süreçleri yönetmeyi
bilmelisiniz.
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BU IŞI
EĞITIMINI
ALMIŞ
KIŞILER
YAPMALI
GİZEM TATAR
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LOJISTIK SEKTÖRÜNDE EĞITIM ALMIŞ VE KENDINE INANAN KIŞILERIN
ÇALIŞMASI GEREKTIĞINI BELIRTEN LK LOJISTIK’IN SAHIBI
EMRE ÖZTÜRK, “UND VE ULAŞTIRMA, DENIZCILIK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI’NIN
DA KURSLARI VAR. BUNLARA DA GIDILEBILIR” DEDI.

M

erhabalar Emre Bey
öncelikle kendiniz hakkında
bizi bilgilendirir misiniz?
Ben Emre Öztürk. LK
LOJİSTİK firmasının sahibiyim.
Sektörde 2000 yılından beri faaliyet halindeyiz.
Yalnız son döneme ait Avrupa’da birçok
firmaya hizmet veriyoruz. Türkiye’nin birçok
ülkesinden gümrüklü sahalara ve gümrüksüz
sahalara yükleme ve boşaltma yapıyoruz.
İş hayatınızdan bahseder misiniz?
Genel olarak şoförlerimle ilgiliyim. Çünkü
onlar lojistiğin
bir bütünü, onlar olmasa
bu sektör olmaz. Sürekli şoförlerle diyalog
halindeyim. Şoförlerle diyalogun ne kadar
iyi olursa o kadar çok işin de iyi olur ki
teslimatları zamanında yaparsın müşteri seni
daha çok tercih eder.
Bu sektörü tercih etmenizin sebebi
nedir?
Bu sektörü tercih etmemin sebebi ailemden
gelen bir iş olması... Ama benim ait olduğum
bir sektör olduğunu düşünüyorum. Çünkü işini
layığıyla yaparsan her yönden takdirini alırsın.
Ben de bunu yaptığıma inanıyorum. Loistik
sektörü; yürüyen ve geleceği olan bir sektör.
Kendini geliştirebileceğin bir sektör.
Türkiye’de lojistik sektörü sizce nasıl
olmalıdır? Düşünceleriniz nelerdir?
Biraz daha geliştirilmesi lazım ki nakliye
firmalarıyla Türkiye bir bütün olması lazım.
Fiyat ve navlun verirken hepsinin bir bütün
olması gerekiyor ki x kişisi ‘İşin hepsini ben
yapayım’ derken y kişisi fiyatını düşürüyor. Bu
da seni ekonomik olarak bir çöküşe getiriyor.
Avrupa firmalarına nazaran Türkiye şu an çok
zayıf. Ama ihracat konusunda yüksek derecede
diyebilirim.
Lojistik sektörü sizce yıllar geçtikçe
gelişmekte midir?

Bence yıllar geçtikçe gelişmektedir.
Depolama alanı artıyor. Firmalar çoğalıyor.
Herkes bu sektöre yöneliyor. Okullar arttı.
Okumuş insan çok. Uluslararası açıdan
ilerisi olan bir sektördür. Taşımacılık,
tedarik zinciri, depolama vb. açıdan lojistik
sektörüne ihtiyacımız var. Yani lojistik sektörü
gelişmekte olan bir sektördür.
Lojistik sektörü sizce nasıl gelişmelidir?
Bu işi iyi bilen kişiler tarafından yapılması
gerekiyor. Herkes ‘Bu işi ben yaparım’
dememelidir. Yapabileceğine inanan kişiler ve
eğitimini almış kişiler bu sektörde olmalıdır.
Ben eğitimini almamış biri olarak söylüyorum
ki eğitimini almak gerekiyor. İleride önemli
evraklar gerekiyor. UND’nin kursuna eğitimini
almış olsan bile katılması gerekiyor. Aynı
zamanda Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı’nın kursları var. Bu
belgeleri sizden istiyorlar. Aynı şekilde bizden
de istiyorlar. Gerekli evrakları almak için
sektör taşımacılığı yapmak için firmanda orta
ve üst düzey yönetici çalıştırmak zorundasın.
Yani biraz daha okuyan kişilerin sektörde
olması gerekiyor.
Lojistik sektörünün bugünkü ekonomiyle
bağlantısı nasıldır?
Şu anki ekonomiyle bağlantısı yüzde
80 diyecek kadar fazladır. Çünkü Türkiye
ekonomisi ihracat ve ithalat oranlarına
bakıyorlar. Ona göre zaten borçlar ve
fiyatlar artıyor, düşüyor. Mesela ben euro ile
çalışıyorum. Euro ne kadar yükselirse o kadar
benim zararıma olur, fiyatı düşüyor. Ancak
Türkiye’nin ekonomisine büyük katkıda
bulunabilir. Mesela asıl kanal Türkiye’den
geçiyor. Örneğin, İtalya’dan veya Avustralya’dan
yüklediğim zaman transit olarak Türkiye’den
geçmek zorunda.
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HEDEF
SEKTÖRDE
ÖNCÜ
OLMAK
DHL’DE YÖNETICI ASISTANLIĞI YAPAN ERDINÇ ÇALIŞKAN,
ŞIRKETININ 2020 YILINDA YENI INSANLARI BÜNYESINE
KATARAK, INSANLARI BIR ARAYA GETIRMEYE VE
YAŞAMLARI IYILEŞTIREREK SEKTÖRDE ÖNCÜ OLMA
YOLUNDA DEVAM EDECEĞINI SÖYLEDİ.

EMIRHAN YALÇIN
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Ö

ncelikle sizi tanımak isteriz
kendinizden bahseder misiniz?
Adım Erdinç Çalışkan. DHL’de Yönetici
Asistanlığı yapıyorum, yaklaşık 10-11
senedir bu firmadayım 36 yaşındayım.
Marmara Üniversitesi Dış Ticaret mezunuyum.
Mezun olalı yaklaşık 12 sene oldu.Tabii ki belirli
bir noktalara gelene kadar büyük çaba sarf ettim
emek gösterdim. En önemlisi işinizi severek
yapmanız değer, emek, saygı çerçevesinde işinizi
sürdürebilmeniz. Herkes gibi o zamanlar ben de iş
bulma arama telaşı içerisindeydim ‘Acaba mezun
olduktan sonra bulabilecek miyim?’ diye düşüp
duruyordum. Kader yüzüme güldü ve 2008 yılında
bir iş başvurusu sonucu depo stoklama yönetimi
kısmında işe başladım. Daha sonrada yükselerek bu
kısma geldim.
Ülkemiz lojistik sektörünün başarılı ve zayıf
yönlerinden bahseder misiniz?
Lojistik sektörü her geçen gün hızla büyüyerek
en önemli sektörler arasındaki yerini koruyor.
Lojistik olmazsa ulaşım olmaz ulaşım günümüzdeki
en büyük etkenlerden birisi, bir yerden bir yere
giderken veya bir şeyler gönderirken lojistiği
kullanmış oluyoruz yani. Ülke olarak güzel bir
konumdayız fakat bazı alt yapı yetersizliklerinden
dolayı bu gelişme daha az faktörde seyreliyor.

Başarılı yönlerine değinecek olursak kara yolu
taşımacılığı Türkiye için daha hızlı olması daha
ucuz olması lojistik sektörü için başarılı bir yön söz
konusu edilebilir.
Şirketinizin lojistik sektörüne yönelik
faaliyetleri ve yatırımları hakkında bilgi
vererek, sektördeki gelişimini anlatır mısınız?
Şirketimiz yaklaşık bildiğim kadarıyla 200
farklı ülkede her alanda hizmet vermektedir. Dhl
1969 yılında 3 kişi tarafından kuruldu. Ufak olarak
misyonumuzdan bahsetmek istiyorum: ‘Excellence
Simply Delivered’ yani, bize yol gösteren ışıltımız
ileriye geleceğe dönük aydınlık günler anlamına
geliyor. Tabii ki şirket bir anda büyümedi belirli bir
zorlu yollardan geçtikten sonra bu hale geldi 2020
stratejisi üzerinde duruyorlar şu anda bu strateji
fokuslanmak büyümek ve gelişmek anlamına
geliyor.
Peki şu anda şirketiniz ileriye dönük
olaraktan neyi hedefliyor ne yapmak istiyor?
Şirketimizin hedefinden bahsedecek olursak
yukarda bahsettiğim gibi 2020 yılındaki stratejiyi
uygulamak faaliyete geçirmek daha da büyümek
gelişmek yeni insanlar bünyesine katmak, insanları
bir araya getirmek, yaşamları iyileştirmek ve lojistik
sektörünün öncüsü olma yolunda devam etmek.
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BIRDEN FAZLA
DIL BILMEK
BÜYÜK
AVANTAJ
KUEHNE+NAGEL’DE SATIŞ SORUMLUSU OLARAK
GÖREV YAPAN SERDAR SINAN, BU SEKTÖRDE BIRKAÇ DIL
BILMENIN EN BÜYÜK AVANTAJLARDAN BIRI OLDUĞUNU
SÖYLEDI.

FURKAN DOĞRUCAN
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S

erdar Bey sizi tanıyabilir miyiz?
Öncelikle kaç yıldır bu işle
uğraşıyorsunuz ve eğitiminizi
nerede tamamladınız?
Ben Serdar Sinan 26 yaşındayım.
Beykent Üniversitesi Uluslararası Lojistik
ve Ticaret Bölümü lisans mezunuyum. Aynı
zamanda Kent Üniversitesi’nde Yüksek Lisans
öğrencisiyim. Lisans öğrenimim bittiğinde
staj için girdiğim Ulusoy Uluslararası
nakliyatta devam ettim. Daha sonra transfer
oldum ve yaklaşık 2 yıldır da şu anki firmam
Kuehne+Nagel’de çalışmaktayım.
Bildiğim kadarıyla satış bölümündesiniz,
yani müşterinin ilk görüştüğü kişi aslında
sizsiniz. Firmayı temsil eden de aslında siz
oluyorsunuz. Lojistik satış danışmanı neler
yapar? Asıl görevi nedir?
Aslında daha önce operasyonda çalıştım
bir süre ve bu benim asıl işleyişi öğrenmemi
sağladı. Satış destek yöneticisi olarak asıl
yaptığım iş müşterilerimiz bizlere bir
yükünün olduğunu ve gitmesi gereken
yeri yazıyorlar, yük bilgilerini mail yoluyla
bize ulaştırıyorlar biz de o yükü nasıl en az
maliyetle taşıyabiliriz bunu düşünüyoruz
ve en uygun fiyatı onlarla paylaşıyoruz.
Tüm masraflar konuşulduktan sonra yükün
detaylı bilgisini talep ediyoruz ve operasyona

yönlendiriyoruz.
Sorun yaşadığınız oluyor mu? Ne gibi
zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
Genelde tek sorunumuz zaman oluyor.
Denizyolu taşımacılığı yapan bir firmayız
ve denizyolu ile yapılan taşımalarda bazı
sebeplerden dolayı geç gelebiliyor veya geç
ulaşabiliyor. Bu sorunu müşterimize en uygun
şekilde anlatmamız ve işine engel olmamasını
sağlamak ciddi anlamda zor oluyor.
Kendinizi bundan 10 yıl sonra nerede
görüyorsunuz?
‘Okumanın yaşı yok’ derler bu çok doğru bir
laf aynı zamanda kendini geliştirmenin de yaşı
yok. 10 yıl sonrayı düşünmem için zorlanırım
belki ama kariyer hayatımı ilerletmeyi
düşünüyorum. Daha iyi yerlere gelip daha iyi
işler yapmak istiyorum. Zaten bu meslekte
bunu kim istemez ki…
Lojistik alanında bir kariyer yapmak için
sizce kaç dil bilmemiz gerekir?
Şöyle anlatabilirim ben sadece İngilizce
biliyorum ve bunu kendimde eksi bir yön
olarak görüyorum. Dil öğrenmek çok önemli
dil eğitimlerime devam ediyorum. Birkaç dil
biliyor olsaydım kariyer anlamında daha iyi
yerlere daha çabuk ulaşabilirdim.
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MÜŞTERIYE
HIZLI CEVAP,
TEDARIK
ZINCIRININ
DIJITALLEŞMESI

ILE OLACAK
GÖZDE DOĞANCOŞKUN
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KOTON LOJISTIK MERKEZI’NDE GRUP LIDERI OLAN TAYFUR ŞIMŞEK, TEDARIK
ZINCIRI SÜRECINDE STOK YATIRIMLARININ YÖNETILMESI,
MÜŞTERILERDEN HIZLI GERI BILDIRIM SAĞLANMASI VE MÜŞTERI ISTEKLERINE
HIZLI CEVAP VERILMESININ ANCAK TEDARIK ZINCIRLERININ DIJITALLEŞMESI
ILE MÜMKÜN OLACAĞINI SÖYLEDI.

S

izi biraz tanıyabilir miyiz?
Ben Tayfur Şimşek. 1982
doğumluyum. Eskişehir Anadolu
Üniversitesi İktisat mezunuyum.
Aslında benim zamanımda seçenek
olarak Lojistik yoktu. İş olarak bir yerden
başlamam gerekiyordu ve internet üzerinden
bir lojistik firmasına başvuruda bulundum.
Saha Operasyon Elemanı olarak… Bir saat
sonra arandım iş görüşmesi için ve hazırlanıp
gittim. Daha sonrasında da işi kabul ettim.
Tabii ki ilk önce eleman olarak başladım sonra
kademe kademe performansa dayalı kariyer
yükselmeleri oldu. Yani bu işin okulunu
okumadım ama tam bir çekirdekten yetişme
15 senesi dolmuş Lojistik personeliyim. Şu an
Koton Lojistik Merkezi’nde grup lideriyim.
Tedarik zincir yönetiminin faaliyetleri ve
yararları nelerdir?
Tedarik zinciri yönetiminin işletmeler arası
iş birliği sonucunda sağladığı bilgi paylaşımları
yardımı ile kaynakların gereksiz kullanımı ve
zaman israfından kaçınılması gibi yararları
başta olmak üzere oldukça fazla yararından
bahsedebiliriz. Bunlardan bazıları stokların
azalması, teslimat performansında iyileşme ve
zincir boyunca maliyetlerin düşmesini örnek
verebilirim.
Dağıtım, depo alanları hakkında bilgi
verir misiniz?
Belli noktalardan gelen ürünler teslim alınır,
belirli bir süre korunur ve diğer noktalara
gönderilmek üzere hazırlanır. Depolama
süresinin uzunluğu depoları farklılaştırır.
Depolama esas olarak kontrol, teslim alma,
yerleştirme, sayım, toplama, kontrol ve
gönderme faaliyetlerini kapsıyor. Depolar
katma değer üretilen merkezlerdir. Bu nedenle
sevk zamanlarının kısalmasına ve müşteri
sipariş sürelerinin azaltılmasına katkı sağlar.
Lojistik ve Tedarik bağını açıklar
mısınız?

Lojistik zinciri kavramının ürünün
üreticiden nihai tüketiciye kadar yolunu
bulabilmesi için gereken faaliyetler olduğunu
söyleyebiliriz. Tedarik Zinciri kavramı ise bilgi
akışının, fiziksel dağıtımın ve alışverişinin
bütününü içerdiği için iki kavram arasında
da pek de bir fark görünmez. Bu nedenle
İthalat ve İhracatçılar bu kavramları sık sık
karıştırmaktadırlar.
Teknoloji alt yatırımları nelerdir?
Son yıllarda rekabet koşulları güçleşti,
teknoloji hızlı gelişiyor ve tedarik zincirindeki
ağların karmaşıklığının artması, ürün yaşam
sürecinin kısalması tedarik zinciri stratejilerini
yeniden gözden geçirmeyi zorunlu kılıyor.
Tedarik zinciri sürecinde stok yatırımlarının
yönetilmesi, müşterilerden hızlı geri bildirim
sağlanması ve müşteri isteklerine hızlı
cevap verilmesi ancak Tedarik Zincirlerinin
dijitalleşmesi ile mümkün olacaktır.
Tedarik Zincirindeki operasyon işleyişi
nasıldır?
Bu süreçte talep tahminlerine göre
kapasite kısıtları ve malzeme bulunurlukları
planlanmalı. Bunun amacı da hizmete olan
talebi karşılayacak arzın en iyi şekilde
operasyon işleyişine uygun hale getirilmesidir.
Müşterilerin geri dönüşü sizi nasıl
etkiliyor?
Aslında iyi yönde gelen geri bildirimler
işlerimizi ne kadar doğru ve zamanında
yaptığımız anlamına geliyor. Olumsuz geri
bildirimler de doğru ve kaliteli işi nasıl
yapacağımıza yönelik çözümler bulmamız için
yardımcı oluyor. Müşteri memnuniyeti her
zaman önceliktir.
Tedarik Zinciri performans ölçümlerini
nasıl belirlersiniz?
Aylık ve yıllık kâr ile zarar, verimlilik, ürün
performans ve personel performans ölçümleri
ile müşteriye dayalı ölçümler olarak.
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BU IŞI GERÇEKTEN YAPABILECEĞINE INANMANIN ÖNEMLI OLDUĞUNU SÖYLEYEN
ARAS KARGO TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETICISI
ZUHAL KARAHAN, “LOJISTIK DEMEK SADECE DAĞITICI YA DA BIR AMBAR DEĞIL.
BIZ HAVADA, KARADA, DENIZDE YAYA OLARAK HIZMET VERIYORUZ” DEDI.

HAVADA
KARADA
DENIZDE

YAYA OLARAK

HIZMET

VERIYORUZ
HACER YOLDAŞ

L

ojistikteki İK süreci ile herhangi
bir mal veya hizmet üreten İK
birimi arasındaki farklar nelerdir?
Çok bir fark yok aslında. Bizim
burada maksadımız hizmet üretmek
değil hizmet vermek. Yani hizmet odaklı
bir sektör olduğumuz için diğer firmalarla
aynı koşulda bir sürecimiz var. O yüzden ilk
yönettiğimiz şey hizmet ve müşteri odaklılık
ve bununla birlikte çalışan odaklılık tabi ki.
Maksadımız hizmeti tamamen üst seviyeye
çıkarmak olduğu için diğer firmalarla

eşgüdümlü olarak gidiyoruz. Aramızda herhangi
bir fark yok. Ama tabii ki fark olarak şöyle, belki
diğer firmalardaki hizmet odaklılık yanında bir
müşteri odaklılık gibi bir sektörün çıtası varsa
bizde evet hizmet sektörü, müşteri odaklılık,
çalışan odaklılık, kuruma duyulan güven diye
seçeneklerimiz artmakta. Sadece hizmet olarak
geçmiyoruz biz burada. Hizmetin yanında
saygı-hassasiyet hepsini bir bütün olarak
değerlendiriyoruz. O yüzden aslında bizimde
diğer firmalarla aramızda çok büyük farklar
bulunmuyor İK sürecinde.
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Bir lojistik personeli alırken
öncelikleriniz neler? Hangi
davranış ve meziyetlere sahip
olmasını beklersiniz?
Biz işe alım yaparken öncelikle
aday havuzu oluşturuyoruz.
Aday havuzlarımızı da internet,
eleman kariyer.net üzerinden,
belediyelerin sunmuş olduğu kariyer
merkezlerinden, İŞKUR’dan ya da
herhangi bir muhtarlıklardan ya da
yakınlarımızın bize yönlendirmiş
olduğu aday havuzlarımızdan
oluşturuyoruz. Hatta artık
Facebook’ta bile Aras Kargo’nun işe
alım, İK süreci, iş başvuru formu
diye bir sayfamız var. Burada iki
seçeneğe bakarız : Dağıtım yapacak
kurye mi alacağız, yoksa müşteriyi
karşılayacak temsilci mi? Eğer
kurye alıyorsak minimum lise
mezunu olmalı. Adayları görüşmeye
çağırdığımızda öncelikle kişinin
iletişimi bizim için çok önemli çünkü
dediğim gibi, bir kuryeyse müşterinin
kapısına kadar gidecek. Müşteri yeri
geliyor bağırabiliyor,nazını niyazını
kaprisini karşısında gördüğü kişiye
vereceği için Aras Kargo olarak
kapıya giden kişidir bizi temsil
eden. Bundan dolayı karşısındaki
personelin kılık-kıyafeti, saç-sakalı,
müşteriye karşı iletişimi, diksiyonu,
geçmiş hayatı bizim için çok önemli,
müşterinin bize dönüp teşekkür
etmesi gerekiyor. İşe alım yaptıktan
sonra o kişiyi o şubeye koyup
sonrasında elimizi çekmiyoruz.
Şubeye gitmeden önce en az bir hafta
eğitim veriyoruz. Bizim Harbiye’de
Aras Kargo’ya ait ‘İlk adım okulu’muz
var. Burada bir hafta hem simülasyon
eğitimi alıyorlar hem de yazılı ve
görsel eğitim alıyorlar.
Lojistik personelinin niteliğinin
artması nelere bağlı?
Moral-motivasyon çok önemli.
Biz bir personeli alıp yerleştiriyoruz
ama şirket hatlarımızı veriyoruz
artık herkes internet, sosyal medya
kullanıyor. Personel bir sıkıntısı
olduğunda beni arayamıyorsa bile
WhatsApp’ten yazabiliyor: “Ben yarın
izin alabilir miyim?” diye. Personelle
birebir iletişimi sağlamak onunla
bir hiyerarşi kavramı oluşturmak
ama aynı zamanda o hiyerarşiyi
kaldırmaktır personeli güçlendiren.

Eğitimler, toplantı organizasyonları,
çocuğu olan çalışanlar için 23
Nisan-19 Mayıs-29 Ekim’de ve belli
dönemlerde çocuklarına etkinlikler
düzenliyoruz. Kıyı temizliğine
gidiyoruz, sahile gidiyoruz piknikler
düzenliyoruz ya da çok iyi dağıtım
yapan kuryelere bir otelde bir haftalık
bir konaklama sunuyoruz. Zaman
zaman eğitimler de veriyoruz. Mesela
kişinin el terminali kullanımı kötüyse
bölgeye çekerek “el terminali eğitimi
desteği” veriyoruz. Bireysel iletişimi
kötüyse bölgeye çekerek müşteri
ilişkileri tarafından “iletişim eğitimi”
veriyoruz. Ya da üniversite okumak
istiyordur fakat maddi durumu yoktur
burs veriyoruz.
Lojistik sektörünün geleceği
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Son zamanlarda özellikle çok
artan bir nüfus, artan genç nüfus ve
sosyal medya ile birlikte artan bir iş
yükü var. İnsanlar artık mağazaya
gitmek yerine Instagram’dan,
Facebook’tan, Trendyol’dan, belli
markalar üzerinden internetten
alışveriş yapıyor ve bu çılgın bir
alışverişe dönüşüyor. Hatta yakın
zamanda black friday ya da başka bir
ad altında bir-iki gün ciddi anlamda
bir alışveriş çılgınlığı yaşandı. İşte
o süreçte lojistik anlamında biz
ve eminim diğer firmalarda aynı
yoğunluğu yaşamıştır. Resmen tabiri
caizse şubeler patladı, o kadar çok
internet satışı oldu ki artık şubelerde
kargoyu koyacak yer kalmadı ve
kargoları kapı önlerine dizmeye
başladık-transfer merkezlerimizde
kaldı. Artan bu ihtiyaçlara karşı
bizim daha fazla işe alım yapmamız
ve daha fazla nitelik kazandırmamız
gereken personel istihdamı oluyor.
Şu an arkadaşlarımızın da lojiistik
okumasını gerçekten anlamlandıran
bir hizmet sektörü. ‘Ölmeyen sektör’
derler evet ölmeyen sektörlerden
biri bu. Hem gümrük hem kara
taşımacılığı hem hava ve deniz
taşımacılığı anlamında
İK’da kriz yönetimi nasıl yapılır?
Aras Kargo İK’da yaşanan krizler
oldu mu?
Kriz yönetimi bizde de var,
özellikle her Pazartesi. Biz ayda
4 cumartesi varsa 2 cumartesi
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izin kullanıyoruz. Bir şubede 7
kurye varken birisi yıllık izinde
birisi de raporluysa kişi sayısı
düştüğü için kargo sayısı fazla ve
dağıtılacak kargolar için şubedeki
personel sıkıntıya düşüyor. Diyor
ki “Biz 5 kişiyiz, 200 tane kargoyu
nasıl dağıtacağız? Yandık, bittik,
öldük…”derdine girince şube
yöneticisi direkt bizlere diyor ki “Acil
kurye desteği ver”. Bu bizim için
bir krizdir. Çünkü o anda personel
istihdamımız yok, yetişmiş personeli
bulmak bizim için kırmızı kar
yağdırmak kadar zor. Ne yapıyoruz?
O gün kargo sayısı az gelen şubelerle
hemen görüşerek o şubedeki
arkadaşımızı kriz olan şubeye
yönlendirip o günkü desteği öyle
kapatıyoruz.
İşinizin en sevdiğiniz yönü
nedir? Gençler ve yeni mezunlar
için tavsiyeleriniz nelerdir?
İnsan kaynakları aslında çok
geniştir. Biz burada yüzlerce insanla
görüşürüz, yeri gelir kişilerin
yanına gideriz. Çok farklı kişiliklere
çok farklı hayatlara dokunuyoruz.
Görüşme yaparken görüşme
yaptığımız insanlarla aslında öyle
bir görüşme yapıyoruz ki, bazıları
kendini anlatırken ağlamış buluyor
ya da bazıları sohbet ederken ‘Ben bu
yönümü hiç bilmiyordum şimdi fark
ettim’ diyor ya da eksikliğini fark
ediyor.En güzel yanı da bu aslında,
insanlara farkındalık oluşturabilmek.
Biz çok fazla duyguyu bir anda
yaşayan bir pozisyonda çalışan
insanlarız. Stresli ve stres yönetimini
bilen insanlarız. Aslında biz işimizi
çok severek yapıyoruz ve bu yönde
de diğer arkadaşlarımıza da tavsiye
ediyoruz. Lojistik mezunlarına ben
hep şunu soruyorum: İsteyerek mi
okudun yoksa ailenin tavsiyesiyle
mi okudun? Yoksa işte öyle okumak
için mi okudun? Görüşmede farkları
o kadar iyi anlayabiliyoruz ki. O
yüzden okumuş olmak önemli değil,
gerçekten bu işi yapmış olmak ya
da yapacağına inanmak önemli.
Lojistik demek sadece dağıtıcı
ya da bir ambar değil burası. Biz
hizmet veriyoruz; havada, karada,
denizde, aynı zamanda yaya olarak
ve yaptığımız işe inancımız olmazsa
hiçbir şey yapamazsınız.
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BU SEKTÖR DÜNYA

ILE ALAKALI,
DÜNYAYI
TAKIP ETMEK
ZORUNDAYIZ
LOJISTIK SEKTÖRÜNDE MEVZUATIN ÇOK GENIŞ OLDUĞUNU
VE HER GÜN DEĞIŞTIĞINI BELIRTEN TEPE GÜMRÜK
MÜŞAVIRLIĞI SAHIBI AHMET DINÇ, “GÜNCEL
KONULARI TAKIP EDERSEN SEKTÖRE IYI YERDE
OLURSUN. OKUYACAKSIN, TAKIP EDECEKSIN…
BU SADECE TÜRKIYE ILE ALAKALI DEĞIL.
İTHALAT-IHRACAT IŞLEMI YAPTIĞIN DÜNYA ILE
ALAKALI BIR ŞEY” DIYE KONUŞTU.

MELIKE DINÇ

erhaba; öncelikle sizi
tanımak isteriz. Bize kısaca
kendinizden ve sahibi
olduğunuz Tepe Gümrük
Müşavirliği’nden bahseder

misiniz?
Ahmet Dinç, 48 yaşındayım. Üsküdar İmam
Hatip Lisesi’nden mezun oldum. Burada ithalat
ve ihracat işlemleri olan firmaların gümrük
işlemlerini yapıyoruz. Onların gümrükle olan
bağlantılarını sağlıyoruz, beyannamelerini
hazırlıyoruz, ihracatlarda mal çıkışları;
ithalatlarda ise mal girişlerinde yardımcı olmak
için elimizden geleni yapıyoruz.
Mesleğinizden, bu sektörde çalışmaktan
memnun musunuz?
Memnunuz, çok hareketli bir sektör, sürekli
bir aksiyon var. Aksiyonları sevenler için çok
ideal, sürekli kendini değiştirebiliyorsun.
Mevzuat çok geniş, her gün değişiyor ve her gün
güncel konular var takip edebiliyorsan sektörde
iyi yerde olursun. Okuyacaksın, takip edeceksin,
bakacaksın çünkü bu sadece Türkiye ile alakalı
değil, ithalat-ihracat işlemi yaptığın için dünya
ile alakalı bir şey. Dünyadaki gelişmeleri de bu
şekilde takip etmiş oluyorsun.
Lojistik mezunu bir kişinin aldığı eğitim
sizce yeterli mi? Okullardan beklentileriniz
neler?
Sadece okulda verilen eğitim iş hayatında
yeterli olmuyor burada stajlar devreye giriyor.
Okulda aldığın eğitimden sonra stajda pratik
yapmış oluyorsun, okulda aldığın eğitimle iş
hayatını bağdaştırmaya çalışıyorsun. Bazen
okulda almış olduğun eğitim geri sistem
oluyor güncel sistem olmuyor çünkü okuldaki
öğretmenler kitaptan öğrendikleri için bilgileri
bir lojistik firmasında çalışmadıkları için
işleri sadece ezbere biliyorlar ama sektörden
bir öğretmen gelirse ve durumları o aktarırsa
o zaman çocuklar daha güncel, daha aktif
olabiliyorlar. Part-time veya okullarınızın
olmadığı gülerde bir firmada çalışmanızı
tavsiye ediyorum bu size bir artı katar, okul
bittiğinde ve sen bir lojistik firmasına gittiğinde
diğerlerinden bir adım önde olursun. Ayrıca
okulda da derslerine çok yardımcı olur;
iş yerinde pratikte işin nasıl yürüdüğünü
öğreneceksin.
Lojistik firmasıyla eş güdümlü çalışıyor
musunuz?
Evet, bu iş bumerang üçgeni gibi bir şey;
firma, lojistik firması (nakliye şirketi) ve
gümrükçü arasında. Bu üçü de sadece gümrük
için çalışıyor. Yani herkes birbiri ile dayanışma
içerisinde ve takım şeklinde çalışmak

zorundasın, kopukluk olmaması gerekiyor.
Çünkü biz firmadan ithalat veya ihracat ile bilgi
verir ve belgeleri alıyoruz. Ondan sonra lojistik
firmasına malzeme aktarımı sağlanıyor, bununla
alakalı lojistik firmasından bilgileri (gümrük
bilgileri ve detayları) alıyoruz ve ona göre
organize oluyoruz. Belgelerimizi, gümrüğe buna
göre sunuyoruz.
Türkiye’de ki sistemler ile Avrupa’da ki
sistemler arasında bir fark var mı? Varsa
bunlardan bahsedebilir misiniz?
Duyduğumuz kadarıyla çok büyük bir
fark var. Örnek vereyim geçen hafta İsveç’ten
bir müşterimiz geldi, İsveç’teki gümrük
işlemlerinden bahsetti; İsveç’teki gümrük
işlemleri, çalışma saatleri çok kolay. Şöyle ki;
burada işlemleri yapıyorsunuz onlar belgeleri
e-mail olarak alıyor ve gümrük sistemine
yüklüyorlar. Gümrük sisteminden de vergi
kaçakçılığı vs. olmaması için orda belgeleri
sisteme yüklüyorlar, yükledikleri an hem
gümrük hem vergi dairesi devlet başında bu
belgeler ile ilgilenen herkes bunu görebiliyor. Bu
yüzden sistem daha kolay, daha anlaşılır, daha
hızlı. 15 dakikada ithalat-ihracat işlemlerini
bitirebiliyorlarmış ve bu süre Türkiye’de 15
dakikada ile 2 gün arasında değişebiliyor.
Avrupa Birliği sürecinde gümrüklemenin
ve beraberinde lojistiğin geleceği hakkında
ne düşünüyorsunuz?
Görünen ve söylenen şöyle bir şey var
insandan ziyade artık elektronik ortam daha
aktif olacak deniyor ve bunun içinde gerçekten
çalışmalar var. Şu an hatta ATR’ler sanal
ortamda onaya başlandı. Pilot işlemi bitmiş,
artık normal düzeye geçilmiş. Tüm belgeler
elektronik ortamda yurt dışına aktarılacaktır
diye düşünüyorum.
Robotların/otomasyonun yavaş yavaş
hayatımıza girmesi sektörde ne gibi
değişiklikler yapabilir?
Hizmet (bir şey götürmek/getirmek)
konusunda yardımcı olabilirler fakat şu an
için evrak konusunda ya da bizim yapmış
olduğumuz iş konusunda aktif olabileceklerini
düşünmüyorum.
Dijitalleşme sizi nasıl etkiledi? Sizin için
dijitalleşmenin olumsuz yönleri var mı?
Varsa bunları benimle paylaşabilir misiniz?
Sistem eksikliği çok fazla oluyor, sistem
açığı oluyor, tam oturmamış oluyor. Bir sistem
oluşturuyorlar fakat altını doldurmuyorlar.
Sadece var olan var gibi gösteriliyor. Zamanla iş
yapıldıkça, sorun ortaya çıktıkça sistemin altını
doldurmaya başlıyorlar.
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PARAYI
YÖNETECEK
FIKIRLER
BULMALIYIZ
MEDICAL PARK BAHÇELIEVLER HASTANESI SATINALMA
VE LOJİSTİK PROGRAMI MÜDÜRÜ ÖMER OKTAY,
LOJISTIK ÖĞRENCILERINE ŞU TAVSIYELERI VERDI:
PARAYI YÖNETECEK FIKIRLER BULMALI, MALIYETI
MINIMUMA INDIRMELI, SÜREKLI OPERASYON IÇINDE
BULUNMALU, MAVI VE BEYAZ YAKA ARASINDAKI
ILIŞKIYI IYI TUTMALI.

HILMICAN KARAKIREZ
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B

ize kendinizden bahseder misiniz?
Ömer Oktay Medical Park
Bahçelievler Hastanesi Satınalma ve
Lojistik Müdürüyüm. 1986 İstanbul
doğumlu, Uludağ Üniversitesi
Ekonometri Bölümü mezunuyum .11 yıldır
sağlık sektöründe aktif olarak çalışıyorum. 5
yıldır tedarik zinciri yöneticiliği yapıyorum.
Hastanedeki lojistik faaliyetlerinin nasıl
gerçekleştiğini anlatır mısınız?
Depolamadaki kalite ve doğru ürün olması,
bozulmamış ürünler, ana distribütörü firmalarla
çalışıyor. Barkotlama ve stok kontrolleri için
orakıl programı kullanılıyor. Sürekli olarak min
max ve stok devir hızları kontrol ediliyor.
Kamu hastanelerinde lojistik : İdari
birimler adı altında faaliyet göstermekte
Medical Park hastanesinde hangi birim ya da
yönetim söz konusudur ?
Tedarik zinciri müdürlüğü olarak geçiyor. Bu
bağlamda da satın alma lojistiği yönetilir. Sadece
idari bölümlerle yönetilecek bir bölüm değil.
Çalışmakta olduğunuz sektörün bugünü
ve geleceği hakkında düşünceleriniz
nelerdir?

Alırken kazanma mantığı, günümüzdeki en
temel satın alma faktörü olduğu için kurumların
mali gücünün koruma istekleri doğduğundan
gereği mala çevrilen sermayenin yönetilmesi
daha önemlidir.
Hastanedeki depolama ve sipariş yönetimi
süreçlerinden bahseder misiniz?
Orakıl programı kullanıyoruz sistemsel
olarak depoların belirli bir günde azaldığı
gözlemlendiğinde otomatik sipariş ve sistemsel
uyarılarla bunun kontrolünü sağlıyoruz.
Ülkemizdeki lojistik ağını yeterli buluyor
musunuz?
Yeterli buluyorum. Diğer ülkelerde de
yurt dışı taşımalarda birden çok taşıma kipi
kullanılacaktır.
Son olarak lojistik programı öğrencilerine
iş hayatıyla ilgili tavsiyeleriniz nelerdir ?
Hayatın yüzde 99'u parayı yönetecek fikirler
elde etmek. Lojistiğin maliyetini minimuma
indirmek. Sürekli operasyon içerisinde
bulunmak, yapılan stajlarda operasyonun
içinde bulunulmalı. Mavi yaka ve beyaz yaka
arasındaki ilişkiyi iyi tutmak gerekir. Sürekli
düşünerek çalışmak.
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izi kısaca tanımak isteriz?
Adım Alev Türk. Marmara
Üniversitesi Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden
mezunum. 35 yaşındayım, 12 yıldır
İnsan Kaynaklarında çalışıyorum. Şu anda
Fevzi Gandur Şirketler Grubu’nda İnsan
Kaynakları Müdürü görevindeyim.

KIŞILERIN
POTANSIYELI
OKULDAN
BAĞIMSIZDIR
KIŞILERI DEĞERLENDIRMEDE ÜNIVERSITEYI
BIR MARKA OLARAK GÖRMEDIKLERINI SÖYLEYEN
FEVZI GANDUR ŞIRKETLER GRUBU İNSAN KAYNAKLARI
ÇALIŞANI ALEV TÜRK, “KIŞININ POTANSIYELI OKULDAN
BAĞIMSIZ BIR KAVRAM. KIŞININ IŞE UYGUNLUĞUNA
BAKIYORUZ” DEDI.

NURI İNCIR

İK alanında neler oluyor? Neleri takip
etmeye özen gösteriyorsunuz?
İnsan Kaynakları biriminin sorumluluk
alanı yönetimin stratejik ortağı olması
sebebiyle her gün genişliyor. Buna bağlı
olarak da takip ettiğimiz alanlara yenileri
ekleniyor; bir gün performans sistemi ile ilgili
yeni bir yaklaşımı araştırırken başka bir gün
dijitalleşme ile ilgilenebiliyoruz. Bu nedenle
aslında her mecradan, kanaldan bilgiyi
takip ediyoruz. İş çevremizdeki diğer İnsan
Kaynakları çalışanları ile de iletişim halinde
kalıp fikir alış verişi yapabiliyoruz.
İnsan Kaynakları alanında sizde çalışma
isteği uyandıran etkenler nelerdir?
İnsanla ilişkili olması ve iletişime
dayanması aynı zamanda mesleği tercih etme
sebebimdi. Bugün de her konunun iletişim ile
çözüleceğine inanıyorum.
Bir İK çalışanında olmazsa olmaz 3
özellik belirtir misiniz?
Açık fikirli olmak-açık iletişim kurmak,
sürekli öğrenmek, iyi dinleyici olmak.

kişilikleri-işleri tanımak onlara büyük katkı
sağlayacak.
Turnover oranı ve performans
değerlendirme sistemlerinden bahseder
misiniz?
Turnover seviyemizi üç aylık periyotlarla
takip ediyoruz. Ayrıca kendi isteği ile ayrılan
çalışanlarımızla çıkış anketi ve görüşmesi
yaparak iş değiştirme kararını neden aldığını
anlamaya çalışıyoruz. Böylece çalışanlarımız
için iyileştirilmesi gereken alanlar varsa o
konulara eğilme imkanı buluyoruz. Performans
değerlendirme ise hedef ve yetkinlik içerikli
olarak yılda bir kez yapılıyor.
Çalışan bağlılığı için neler yapılmalıdır?
Çalışanı mutlu edebilecek her şey yapılabilir.
Örneğin şu an ofisimizde tam zamanlı olarak
bir fizyoterapist çalışıyor ve çalışanlarımıza
bel-boyun masajı yapıyor.
İnsan kaynakları departmanında
başarının sırrı nedir?
Açık fikirli olmak, sürekli öğrenmek,
dinlemek, kendini iyi ifade etmek.
Çalışanlara sunduğunuz olanaklar
nelerdir?
Yol ve yemek desteği, özel sağlık sigortası,
eğitim olanakları.

İK denince aklınıza gelen 3 şey nedir?
İletişim, öğrenme, verimlilik…

Yeni işe alınan çalışanlara verilen
eğitimler neler?
Her yeni çalışan önce oryantasyon eğitimi
alır, iki saatlik bu eğitimin ardından birlikte
sık çalışacağı birimlerde de kısa bir eğitim alır.

İK'nın en çok hangi fonksiyonunda
çalışmak sizi heyecanlandırıyor?
Bugün tüm fonksiyonlardan sorumlu
olarak çalışıyorum. Her fonksiyon bir diğerini
mutlaka etkilediği için hepsi benim için aynı
seviyede heyecanlı. Zincirin halkaları gibi,
biri diğerinden ayrı değil, bu bütünü görerek
çalışmak çok daha heyecan verici.

Kişiyi değerlendirmede üniversiteyi bir
marka olarak görüyor musunuz?
Hayır. Kişinin potansiyeli okuldan bağımsız
bir kavram. Bakılması gereken kişinin işe
uygunluğu, okul sadece gerektiğinde teknik
bilgi beceri anlamında (mühendislik, bilgi
teknolojileri, yabancı dil) bakılması gereken
bir unsur.

İK’ya gönül verecek arkadaşlarımıza
önerileriniz nelerdir?
Çok okusunlar, öğrencilik bitecek ama
öğrenmenin sonu yok, ister kağıttan ister
tabletten her zaman okuyup araştırsınlar.
"Bilmiyorum ama her zaman öğrenebilirim"
desinler kendilerine. Ayrıca iletişim
konusunda kendilerini geliştirmek için staj
veya öğrencilik zamanlarında çalışmalarını
öneririm. Çünkü bu dönemde çalışırken
çok farklı insanlarla diyaloğa girmek, farklı

Kariyeriniz boyunca rastladığınız ilginç
ve tuhaf bulduğunuz bir olayı anlatır
mısınız?
İlk yıllarımda iş görüşmesi için aradığım bir
aday, kendisini mevcut şirketinden aradığımı
zannederek telefonda sesini hayli yükseltmişti.
Sonradan yanlış anladığını (ısrarla dinlemediği
için o an anlamamıştı. Durumu anlatan kısa
bir mail attığım için sonradan fark etti) kabul
edip çiçek göndererek özür dilemesini hiç
unutmadım.
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ncelikle sizi tanımak
isteriz bize kendinizden
bahseder misiniz?
Merhaba ben Kenan
Şahin 37 yaşında evli
iki çocuk babasıyım. 16 senedir
alüminyum döküm sektöründe
faaliyet gösteren firmada lojistik
ekip liderliği görevini yapıyorum.

LOJISTIK
ÖĞRENCILERI
BILGININ ‘GÜÇ’

OLDUĞUNA
INANMALI
16 YILDIR LOJISTIK SEKTÖRÜNDE EKIP LIDERLIĞI
GÖREVINI ÜSTLENEN KENAN ŞAHIN,
BU ALANDA ÇALIŞANLARIN ÇÖZÜM ODAKLI
DÜŞÜNEBILMESI VE BILGININ ‘GÜÇ’ OLDUĞUNA
INANMASI GEREKTIĞINI SÖYLEDI...

SIBEL ÇOM

Lojistik sektörünün geleceği
hakkında neler düşünüyorsunuz?
Günümüzde lojistik rekabet
üstünlüğü sağlamada giderek
artan bir öneme sahiptir. Dünya
Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine
göre ulaştırma hizmetlerinin
toplam hizmetler içindeki değeri
son on yılda yüzde 20 dolaylarında
gerçekleştirmiştir. Diğer hizmet
kalemleri incelendiğinde ulaştırma
ve lojistik sektörünün hizmet
sektörü içinde önemli bir yere sahip
olduğu görülmektedir.
Ülkemiz lojistik sektörünün
başarılı ve zayıf yönlerinden
bahseder misiniz?
Ülkemizde lojistik sektörü
son yıllarda gelişme gösteren
genç bir sektördür. Türkiye,
lokasyon olarak Orta Doğu,
Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa
arasında bir aktarma merkezi
oluşturmasından kaynaklanan
avantajlı konumu ile birçok otorite
tarafından lojistik üssü olma iddiası
ve ideali ile tanımlanmaktadır.
Lojistik firmaları arasındaki
rekabet sadece yurt içinde değil
yurt dışındaki firmalar ile de
olmaktadır. Ekonomik koşulların
değişkenliği ya da belirsizliği ile
karakterize edilen dönemler ve
özellikle krizler,sektördeki firmaları
farklı yönlerden etkilemiştir.
Sektörün geleceğine ilişkin
öngörüler arasında lojistik hizmet
sağlayıcılarının da önümüzdeki
dönemleri tanıtım ve halkla ilişki
faaliyetleri ile geçirecekleri, dış
kaynak kullanımının süreceği,
yabancı sermaye girişleri,sektörden
çekilmeler vb. önemli gelişmelerin
yaşanabileceği beklentisi
bulunmaktadır.
Sizce bir lojistik elemanında
bulunması gereken nitelikler

nelerdir?
, Etkin bir planlama yeteneğine
sahip olmak,
, Yetenek planlama becerisine
sahip olmak,
, Çözüm odaklı düşünebilmek,
, İletişimin önemini bilmek,
, Geri bildirime,çalışma
hayatında önem vermek,
, Güven odaklı çalışmak,
, Vizyon sahibi olmak,
, İnsiyatif alabilmek,
, Zaman yönetimini etkin olarak
yapabilmek,
, Takım çalışmasına inanmak ve
bu ruhu çalışanlara aşılayabilmek,
, Sorunları çözmek için farklı
açılardan bakabilmek,anatilik
düşünme,
, Başarının ayrıntıda gizli olduğu
düşüncesine sahip olmak,
, Bilginin ‘Güç’ olduğuna
inanmak,
, Daima öğrenme olgusunu göz
önünde bulundurmak,
, Etkin dinleme sanatını bilmek
ve uygulamak,
, İnsanları motive edebilmek,
, Takım üyelerini sinerji
yaratacak davranışlarda
bulunabilmek,
, Çalışma hayatında aidiyet
olgusuna hassasiyet göstermek,

, Ülkedeki ve dünyadaki
ekonomik veriler, hava durumu gibi
güncel basını takip ediyor olmak,
, Kesin ve net kararlar
verebilmek,
, Çalışanlar arasında adil
davranmak,
, İş süreçlerinde Banchmarking
(kıyaslama) yönetimi kullanabilme,
, Rekabette fark yaracatacak
fikir ve davranışlara sahip olmak,
, Müşteri memnuniyetinde
maksimum hassasiyet
gösterebilmek,
, Kriz yönetimini yapabilecek
yetkinlikte olmak,
, Kanun ve yönetmelikleri
güncel olarak takip edebilmek.
Bunları yapmalı ve öğrenmeli.
Yeşil lojistik hakkında neler
düşünüyorsunuz? Şirket olarak
bu konuda çalışmalarınız var mı?
Biraz bahsedebilir misiniz?
Çevreye en az zarar verecek
şekilde lojistik faaliyetlerini
yürütmektedir. Firmamız çevreye
zarar verebilecek bütün olasılıkları
düşünüp önlemini almıştır.
Alüminyum döküm firması olarak
dünyada çevre sertifikasına sahip
ikinci firma olmanın gururunu
yaşıyoruz
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ZAMANA

UYUM
ŞART
MUHASEBE MESLEĞININ 1990’LI YILLARDA YASASINA
KAVUŞTUĞUNU BELIRTEN 33 YILLIK MALI MÜŞAVIR
HASAN ÇAKICI, “EKONOMIK HAYAT OLDUĞU SÜRECE
BU MESLEK OLMAYA DEVAM EDECEK. FAKAT BU IŞI
YAPANIN KENDINI GÜNÜN KOŞULLARINA GÖRE
GELIŞTIRMESI GEREKECEK” DIYE KONUŞTU.

İREM ÇAKICI

ncelikle sizi tanıyabilir
miyiz?
Ben Hasan Çakıcı.
Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir’im. Aslen
Giresunlu olup İstanbul 1963
doğumluyum. Muhasebeciliği
1985 yılından beri tam 33 senedir
yapıyorum. Bu mesleğe bazı
tesadüfler ile başladım. Fakat
benim içimde de mesleği yapabilme
potansiyeli ve arzusu varmış ki
yapmaya devam ediyorum.
Muhasebe nasıl bir meslek?
Muhasebeciliğin benim
başladığım dönemde bir meslek
yasası yoktu. 90’lı yıllarda 3568
sayılı yasa ile muhasebe ilk
meslek yasasına kavuştu. Yasasına
kavuştuktan sonra daha düzenli bir
hizmet vermeye başladı. Değişen
kanunları takip etmek mesleğin
özünde olan bir durum. Zor ve
meşakkatli bir meslek. Zorluğunu da
şöyle tanımlayabilirim, eğitim süresi
hiç bitmeyen mesleklerden biri.
Mali müşavirlik nedir?
Mali müşavirlik muhasebenin
uygulayıcısıdır. Daha geniş bir
tanımla günümüzde muhasebe
mesleğini üst seviyede
uygulayabilen kişiye müşavir
deniliyor. Bir mali müşavir hukuk
fakültesi bitirmiş bir avukata yakın
hukuk bilgisine sahip olmasına
rağmen avukatlık yapamaz. Bir
sigorta müfettişi kadar sosyal
güvenlik bilgisi olmasına rağmen
müfettişlik yapamaz. Mali
müşavirler hem işverene hem
de devlete karşı sorumludurlar.
Kısacası mali müşavir devlet ile
işletme arasındaki arabulucu kişidir.
Bazı iş hakkı davalarında da işveren
ve işçi arasında da arabuluculuk
yapar.
Meslek hayatınızda ne gibi
sorunlarla karşılaştınız?
Herkes kadar ben de 33 senelik
meslek hayatımda sorunlar yaşadım.
Sorun mesleğin özünde var. Mesela
zamana karşı yarışırsınız, bir
takvimi vardır. Takvime dayalı
işlerden birini aksatırsanız
muhakkak cezai müyeddiyesi vardır.

İşletme bu şekilde zarar görür ve
gördüğü zararı hem maddi hem
manevi olarak muhasebecisine
rücu eder. Fakat ben şimdiye kadar
hiç çok büyük sorun yaşamadım.
Yaşadığım sorunların da üstesinden
gelmeyi başardım.
Mesleğiniz sosyal hayatınızı
etkiliyor mu?
Meslek sosyal hayatı oldukça
etkiler. Bu mesleğin zorlukları kadar
güzel yanları da var. Birçok insan ve
birçok yeni yüz tanırsınız. Beraber

fikir alışverişinde bulunursunuz.
Dolayısıyla sosyal hayata katkısı
fazladır. Her mesleğin kendi sosyal
statüsü kadar etkiler sosyal hayatı.
Mesleğin geleceği nasıl olacak
sizce?
Bu meslek, piyasa tabiriyle
ölmeyecek mesleklerden. Yani
hayat, işletmeler, ekonomik hayat
var olduğu sürece muhasebe de var
olmaya devam edecek. Fakat bu işi
yapanın kendini günün koşullarına
göre geliştirmesi gerekecek.
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LOJISTIK,
ÜRETIM
ÖNCESI DE
SONRASI DA
ÖNEMLI
YEŞILIRMAK GIYIM AKSESUAR ŞIRKETI’NIN SAHIBI,
BAŞARILARININ TESADÜF OLMADIĞINI SÖYLÜYOR.
İŞLERINI ŞANSA BIRAKMADIKLARINI BELIRTEREK,
LOJISTIĞIN ÜRETIM ÖNCESINDE DE SONRASINDA DA
ÇOK ÖNEMLI OLDUĞUNU BELIRTTI.

FİLİZ ARABACI

2018 s.41

B

ize biraz kendinizden
bahseder misiniz?
1971 doğumluyum,
lise mezunuyum.
Askerden sonra
memleketim olan Samsun’dan
İstanbul’a çalışmak için geldim.
Otomotiv hizmet sektöründe uzun
yıllar işletmecilik yaptım. Her
zaman başarılı olamadım ama
pes etmeden üretmeye, çalışmaya
devam ettim. Devamlı çalışmak
pes etmemek ardından başarıyı
da getirdi. 2004 yılında ortağımla
birlikte Yeşilırmak Giyim Aksesuar’ı
kurduk. Şu an 4 bin metrekarelik bir
alanda 50’den fazla personelimizle
hizmet vermeye devam ediyoruz.
Şirketinizin hizmet alanı
nelerdir? Ne üretiyorsunuz?
Sütyen kabında her ebat ve her
boyutta üretim yapmaktayız. Bayan
iç giyim ve mayo ile birlikte abiye
giyim ve gelinlik üreticilerine de
hizmet vermekteyiz . Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Macaristan gibi
ülkelere de ihracaat yapmaktayız.
Başarı tesadüf müdür sizce?
Başarı tesadüf olamaz. Öncelikle
ortağımla yapmış olduğumuz
iş bölümü çok zor durumda
kalmadıkça kimse kimsenin

bölümüne müdahele etmez,
yaptığımız iş bölümüyle ikimiz
de daha iyi olduğumuz alanda
performans gösteririz. İşimizi
şansa bırakmadan her zaman daha
garantici çalışıyoruz. En önemlisi
işimizi çok severek yapıyoruz.
Doğru personelle doğru insanlarla
çalışıyoruz. Müşteri memnuniyetine
çok önem verip onların istekleri
yönünde çalışmalar yapıyoruz bu da
bizi başarıya götürüyor.
Hammadde olarak
kullandığınız sünger ve
kumaşı yılda ne miktarda
tüketmektesiniz? Aylık üretim
kapasitesiniz nedir?
Öncelikle üretimde sağlıga
duyarlı hammaddeler kullandığımızı
belirtmek istiyorum. Yılda 8 bin
500 metreküp sünger ortalama
100 ton kumaşı hammadde olarak
kullanmaktayız. Yerli bir üretici
olarak yerli hammadde kullanmaya
özen gösteriyoruz. Biz sütyen kabı
alanında profesyonel hizmet veren
bir firmayız. 65’ten 120’ye kadar, her
ebatta ve her renkte sütyen kabını
üretebilecek makina parkuruna
sahibiz. Aylık üretim kapasitemiz
yaklaşık 800 bin çift.
Dağıtım ağınızı nasıl

sağlıyorsunuz? Lojistik alanının
hangi kollarını kullanmaktasınız?
Şirketimizin 4 tane dağıtım
aracı bulunmaktadır. Her aracın
belirli bir istikameti, düzenli
gidip geldiği bir firması var. Her
aracımızda şoförlerimizden başka
mal indirip bindirmek için yardımcı
çalışanlarımız var. Araçlarımız GPS
yardımıyla takip ediliyor. Yeşilırmak
olarak lojistik bölümünün depolama,
taşıma, ambalajlama, tedarik etme
alanlarını kullanıyoruz. Aslında
bizim işimizin üretim dışındaki her
işi lojistik, üretimden öncesi gene
lojistiktir.
Sektörün sorunları nelerdir
sizce?
Sektör son 2 yıldır ciddi
sorunlarla mücadele ediyor. Bu
nedenle iç piyasada nakit sıkıntısı
artmış, ödemelerdeki vadeler
çok uzamış durumda. Çin’den
yapılan ithalat sektör üzerinde
ciddi bir baskı ve haksız rekabet
oluşturuyor. Şu anda birçok firma
yatırımdan daha çok sektördeki
konumunu koruma düşüncesinde.
Biz de onlardan biriyiz. Yatırımdan
ziyade konumumuzu korumak
amacındayız. Şartlar uygun olduğu
takdirde biz de kapasitemizi
arttırmak düşüncesindeyiz.

