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   SAYIN DEKANIMIZ Öncelikle  bu 
röportajı bizimle yapmayı kabul ettiğiniz 
için teşekkür ederiz. 

	 1.Bize	 kendinizi	 tanıtır	
mısınız?
 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda 
Mühendisliğibölümünü bitirdim.1995 
yıllında Selçuk Üniversitesinde  Gıda 
Mühendisliği   üzerine yüksek lisansı 
tamamladım..2000 yılında Atatürk Üni-
versitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda 
Mühendisliği ana bilim dalı doktorayı 
bitirdim.2001 yıllı başından itibaren 
Harran Üniversitesi de çalışıyorum.
Ayrıca akademik hayata başlama tari-
him 1992  Dicle Üniversitesi’nde Gıda 
Mühendisliğibölümünde çalıştım. 2005 
Nisan ayı Rektör yardımcılığı görevi 
ve2015 yıllı itibarıyla Siverek Uygulamalı 
Bilimler Fakültesi’nde Dekanlıkgörevini 
yapıyorum.
	 2.Fakültemiz	hakkında	neler	
düşünüyorsunuz? 
Şimdi özellikle fakültenin bir ilçede 
açılması ilçenin gelişimi açısından önemli

bir fırsattır. Yani en azından şuanda günümüzde her bir ilde mutlaka bir üniversite vardır.Nice il var ki Siverek ten 
daha küçük ama üniversite var oralarda.Siverek 250.000 bin nüfusu olan bir ilçe ve yaklaşık her yıl 8 bin civarında 
öğrenci liseden mezun oluyor. Bunların önemli bir kısmı mutlaka dışarı gidiyordur ama dışarı gidemeyenler var 
kendi ilçesinde bir fırsat olması halinde kendi ilçesinde okuyabilecek öğrenciler var. Dolayısıyla özellikle kendi 
ilçesindençıkamayan öğrenciler için, kendi memleketinde okumak isteyen öğrenciler için çok büyük bir fırsattır.
 Bu fakültenin adından anlaşıldığı gibi uygulamalı bilimler fakültesidir çok farklı bölümlerin açılabileceği 
bir fakültedir yani sadece mühendislik fakültesi olsaydı mühendislikle ilgili bölümler olabilirdi. 
Bir ziraat fakültesi olsaydı sadece ziraatla ilgili bölümler olurdu.Ancak şu anda uygulamalı bilimler fakültesi ol-
unca ne kadar uygulamalı bilim varsa hepsi bu fakültenin çatısı altında açılabilir. Yani bu fakülte genişletilebilirse 
bir üniversite açılabilir.
	 3.Hocam	bize	lojistik	hakkında	bilgi	verir	misiniz?	Bu	bölümden	mezun	olanlar	nerde	
çalışabilirler? 
Lojistik: bir malın veya hammaddenin müşterinin istediği veya belirlediği noktadan istediği noktaya kadar olan 
nakliye, depolama, dağıtım, gümrükleme, ambalajlama gibi tüm süreçlerin kapsamıdır. Türkiye’de ne zamandan 
beri hızlı bir gelişim süreci içerisine girmiştir diye baktığımızda 1981 yıllara kadar Türkiye’de lojistik gerçek an-
lamda yapılmıyor.
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Neden? Çünkü Türkiye’nin ihracatı yada dış ticareti çok düşük olduğu için ancak 1980 sonra Türkiye  ekonomik 
politikasını değiştirdi. Ne yaptı ? İhracata dayalı bir büyüme politikaya geçti. 24 Ocak 1980 kararları bu politi-
kalar ışığında alınmış kararlardır.O tarihten sonra bizim dış ticaretimiz sürekli artmaya başlamıştır. Bu dış ticare-
tle birlikte lojistikte büyümeye başladı. Dolayısıyla baktığımız vakit bu gün geldiğimiz noktada lojistik sektörü 
Avrupa’nın en büyük tır filosuna sahip yaklaşık 1200 tane C2 yetki belgeli uluslararası lojistik firmasının olduğu 
devasa bir sektör haline gelmiştir.
 Bu bölümü bitiren öğrencilertüm ithalat ve ihracat firmaları,bakanlıklarda,uluslararası ticaret 
firmalarında,devletin bazı kurumlarında,belediyelerde,bu derslerin okutulduğu meslek yüksekokullarında hoca 
olarak ve uluslararası ticaretle ilgili bütün firmalarda çalışma imkânı bulabilirler. 
	 4.	Hocam	bildiğiniz	gibi	YÖK	kararı	ile	Siverek	Uygulamalı	Bilimler		Fakültesi’neiki	
tane	daha	bölüm	açılacak.Bize	bu	bölümleri	söyler	misiniz?
Bu bölümlerin bir tanesi İş Sağlığı ve Güvenliği birisi de Sosyal Hizmetler bölümü onlarla ilgili çalışmalar yapılıyor.
Yakın zamanda öğrenci alımı yapılacak eğer akademisyen bulabilirsek.İlçede şöyle bir sıkıntı var Yani ilçeden 
kaynaklı değil Dışardan buraya bakış daha doğrusu metropol şehirlerde yaşayan orada doktora yapan yetişmiş 
elemanların buraya gelmesinde sıkıntı var. Burası hem doğu olmasından hem de ilçe olması  bilmeyen insan-
lar, gelip görenler seviyor ve burada kalıyorlar DR ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET RAGIB GÖRGÜN, DR ÖĞRETİM 
ÜYESİ SELMİNAZ ADIGÜZEL HOCAMIZ gibi. Hakikaten burası şirin bir memleket güzel bir memleket  biz farklı 
şehirlerdeki hocalarla görüşmelerimizde buraya akademisyenin  getirilmesi noktasında bir teşvik jestinde bu-
lunduk ancak ilçe olunca hocam gelin buyurun görün ilçemizi diyoruz bildiğiniz gibi değil ama maalesef doğu 
da zaman zaman  problem olduğundan dolayı insanlar bilmeyenler bu bölgenin  insanı olmayanlar buraya farklı 
gözlerle  bakıyor. Gelmekte zorlanıyorlar. Biz inşallah onu kırabilirse  burada bir fakülte olması aslında çok şeyi 
beraberinde getirecek. Belki dediğim gibi ileride üniversiteye dönüşebilecek bir fakültedir burası.

	 5.Hocam	öğrenci	sayısı	artacak	bu	binanın	yeterli	olduğunu	düşünüyor	musunuz?
Bu bina hiçbir zaman yeterli değil. Bu bina şuanda arzu etmediğimiz özellikte. Evet fiziki olarak çok iyi du-
rumda okullardan en ufak bir eksikliği yok. Teknoloji kullanıyorsunuz. Fakat çevresi itibarıyla biz arzu ederiz 
ki öğrencilerimizin daha rahat gezebilecekleri oturabilecekleri, dinlenebilecekleri, rahat edebilecekleri yerl-
eri olsun.Onun için şehir merkezindeki yeri arzu etmiyoruz.İmkânlar itibarı ile daha iyisini bulamadık.Şuanda 
mevcut imkanlarda en  iyisi burası.
Peki	yeni	bir	bina	için	çalışmalar	yapıyor	musunuz?
Elbette uzun zamandır biz sadece fakülte binası değil buraya üniversite kurulabilecek fiziki bir alan çalışmamız 
var. Araştırmalarımız var.Özellikle hazine arazilerinden tahsilat yapılmasını istiyoruz.Bununla ilgili çabalarımız 
var ancak henüz netleşmedi. Ümit ederim en kısa zamanda netleşir. Bu fakülteye layık bir fiziki mekâna kavuşur 
diye düşünüyorum.
	 6.	Hocam	bildiğiniz	gibi	burada	
bir	yurt	yok.Burada	yurt	açılması	için	bir	
çalışma	var	mı?
Şimdi yurt hizmeti direkt üniversitelerin 
omuzlayacakları bir hizmet değil.Biliyorsunuz yurt 
hizmeti kredi yurtlar kurumu çatısı altında yapılan 
bir hizmettir. Ama biz hem Fakülte olarak hem de 
Rektörlük olarak yurdun açılması için çaba  sarf et-
tik Şuanda yurdun yapılması ile ilgili Şanlıurfa yurt 
kur il müdürlüğünün nezlinde  çabalar devam  ediyor.
Onların kendi çabaları doğrultusunda yer tahsisatı ile 
ilgili çalışmaları var.Ümit ederim ki yakın zaman da 
bina ile ilgili çalışmalar başlar diye ümit ediyorum. 
Başlayacaktır ben eminim.

	 Hocam		bu	röportajı	bizimle		yapmayı	
kabul	ettiğiniz		için	teşekkür	ederiz.
Ben teşekkür ederim.Sizlere başarılar diliyorum.
İnşallah ileride istikbaliniz parlak olur. İstediğiniz mi-
hverde kulvarda iş bulursunuz.Daha güzel yerlerde 
karşılaşmak nasip olur. Hepinize başarılar diliyorum.



Yazan: Yıldız YILMAZ & Helin ÖZKARABULUT

  SİVEREK BELEDİYE BAŞKANI      
SAYIN 

 AV. RESUL YILMAZ 
İLE RÖPORTAJ

1)Siverek Uygulamalı  Bilimler Fakültesi öğrencileri olarak öncelikle bizi makamınıza 
misafir ettiğiniz için fakülte adına teşekkür ederiz.

Rica ederim , diğer öğrenci arkadaşlarımıza da selamlarımı iletin, onları da beklerim.

2) Fakültemize yaptığınız ziyaretler ve geçen sene hukuk dersimize girmiş 
olduğunuzdan ötürü sizi tanıyoruz. Dilerseniz sizi biraz daha yakından tanıyabilmek için 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi’nin birinci sayısına sizinle bir röportaj yapmak isteriz.

Tabii , buyurun.

3) Siverek’te yaptığınız başarılı çalışmalardan ve biz fakülte öğrencilerine yapmış 
olduğumuz gezilerde, gerekli imkanları temin ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Siz de 
öğrencilik hayatınızı bildiğimiz üzere Siverek’te geçirmişsiniz. Bize okul hayatınızdan biraz 
bahseder misiniz?

  Siverek’te doğdum. İlk , orta ve lise öğrenimimi Siverek’te tamamladım. Daha sonra Dicle Üniversi-
tesi Eğitim Fakültesinden 1990 yılında mezun oldum. Siverek merkezde ilk öğretmenlik hayatıma başladım. 
Yaklaşık 22.5 yıl Milli Eğitimde değişik kadrolarda çalıştım. Bunlar arasında öğretmenlik, müdür yardımcılığı 
ve müdürlük var . Keza yine 1994 yılında başladığım Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki öğretim 
hayatımı 1998 yılında mezun olmak suretiyle tamamladım. 1999 yılında Siverek merkezde serbest avukat 
olarak çalıştım. Aralarında ülkemizin büyük bankaları olmak üzere çeşitli kurumların hukuk müşavirliğini ve 
danışmanlıklarını yürüttüm. 30 Mart 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nde de Siverek Belediye 
başkanı olarak seçildim ve hala bu görevime devam diyorum.
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5) Siverek’te fakülte 
açılmasının Siverek’e neler kazandırdığını 
düşünüyorsunuz sizce Siverek’ e bir şey kattı 
mı?

KESİNLİKLE. Kattı ve katacaktır. Zira Siverek’te 
açılan Uygulamalı Bilimler Fakültesi sürecini 
yakından biliyorum ve takipt de ettim. Öyle sıradan 
bir fakülte değil.

Başlı başına bir üniversite demek. Fakat şuan 
da fiziki açıdan yerleşke ile ilgili bir sıkıntı var. 
İnşallah ileriki bir dönemde bunu da hep birlikte 
aşarız ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi; öğrenim 
kalitesiyle,öğrenci potansiyeliyle Siverek’imize , 
Siverek’imizin gelişmesine çok şey katacaktır ,buna 
yürekten inanıyorum.

6) İmkanınız olsa Siverek’ te 
gerçekleştirmek istediğiniz bir projeniz var 
mı ?

En büyük hayalim Siverek’i örnek bir şehir ha-
line getirmek. Her yönüyle yaşanılabilir, Sivereklilerin 
gurur duyacakları , onur duyacakları, göğüslerini ka-
bartacak bir hale getirmek. Hamd olsun önemli me-
safeler aldık. Keza devam eden projelerimizden birisi 
Toprak Mahsülleri Ofisi’nin eski yerinde inşa ettiğimiz 
Kültür Park… İçinde ; otoparkı, kütüphane , diğer 
sosyal alanların bulunduğu, yürüyüş parkurlarının 
bulunduğu güzel bir mekan olacak. Kısacası dediğim 
gibi Siverek’i her alanda yaşanılabilir hale getirmek 
temel hedefimiz.

7) Bildiğiniz üzere Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik bölümü okuyoruz. Sizce 
coğrafi olarak Siverek’in lojistik alanındaki 
avantajları nelerdir ?

 Siverek geçiş yolları üzerinde bulunması sebe-
biyle stratejik bir konuma sahiptir. Ancak bu stratejik 
konumundan bugüne kadar faydalandı mı diye bir 
soru soracak olursak , istenilen seviyede bir fayda 
sağlayamadı ,inşallah ileriki dönemlerde… Nissibi 
Köprüsü’nün de devreye alınmasıyla birlikte Siverek- 
Kahta , Diyarbakır-Adıyaman , Şanlıurfa-Adıyaman ‘ı 
birbirine bağlayan önemli bir ulaşım hattı da hayata 
geçmiş oldu.

8)  Fakültemizde yeni bölümler 
açılacağı için, öğrenci sayısı olarak artış 
göstereceğiz. Bu nedenle  bize yurt konu-
sunda yardımcı olabilir misiniz?

Değerli yöneticilerinizle de bu konuyu zaman za-
man görüştük. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı’da da 
bazı girişimlerimiz oldu. Bundan sonra da olacaktır. 
Bendeki bilgiye göre en kısa sürede , özellikle kız 
öğrencilerimize yönelik olarak onların rahat bir or-
tamda öğrenim hayatlarını sürdürebilecekleri bir kız 
öğrenci yurdunu sunmuş olacaklardır. Bununla ilgili 
takip süreci ,projeler ve çalışmalar var.

4) Okul hayatınızda üzerinizde en 
çok etki bırakan bir hocanız var mı ? Varsa 
hocanızın sizi etkileyen yönü nedir?

Şüphesiz oldu. Hala da ilkokul öğretmenimi 
unutamıyorum. Hüseyin Ordu. İstanbul’da yaşıyor. 
Bugün bile sağ olsun yine bana mesaj atmıştı. 
Hayatımda çok önemli bir yere sahip. Keza imam 
hatip lisesinde öğrenci iken de unutamadığım 
öğretmenlerim ve arkadaşlarım da vardır.
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MUHABIR: İBRAHIM KOÇ

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET RAGIP 
GÖRGÜN
HOCAMIZ İLE RÖPORTAJIMIZ

3. Lojistik Eğitim 
Standartları 
Çalıştayı 
Mersinde 
Düzenlendi.
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3. LOJİSTİK EĞİTİM
STANDARTLARI 

Muhabir: Hocam öncelikle bize  zamanı ayırdığınız 
için teşekkür ederim . Sizinle çalıştay hakkında röpor-
taj yapmak istiyorum. 

Mehmet Bey: Tabi buyurun.
Muhabir: Hocam öncelikle çalıştaya ne zaman ve 

nerede katıldığınızı öğrenebilir miyiz?
Mehmet Bey:  7-8 Nisan tarihleri arasında Mer-

sin ilinde Lojistik Eğitmi Standartları III  Çalıştayı’nda 
bulundum.

Muhabir:  Peki hocam çalıştayın ilk gününde kim-
lerle bir araya geldiniz?

Mehmet Bey: Lojistik sektörü temsilcileri ile bir 
araya geldik bu temsilciler içinde Mersin’ in en büyük 
lojistik firması olan Nokta Lojistiğin Yonetim Kurulu-
nun Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları Müdürleri 
ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığ’ının 
Genel Müdür Yardımcısı konuşmacı olarak yer aldı. 

Muhabir: Hocam tam olarak nerede bir araya 
geldiniz?

Mehmet Bey:  Mersin Üniversitesi  Konferans Sa-
lonunda.

Muhabir: Peki hocam diğer soruya geçecek 
olursak konuşmada özellikle dikkat çekilen konu var 
mıydı? 

Mehmet Bey : Evet Özellikle dikkat çekilen konu, 
öğrencilere stajların 4. yılda konulması idi.. örgenci; 
staj sonrası stajda çalıştığı firma ile  iletişim kurarak 
mezuniyet sonrası çalışabilir

Muhabir: hocam bu durum size faydalı geldi mi 
eğer geldiyse bunun için bir çalışma düşündünüz mü?

Mehmet Bey: Evet benim için iyi bir öneri gibi 
geldi. Bunun üzerine mezuniyet projesini değiştirme 
kararı aldım. Bu projeyi kaldırıp yerine staj programı 
koymayı düşündüm. Eğer olursa son sene staj için gi-
dilen firmalarda öğrencilerin istihdamını sağlamayı 
planladım.

Muhabir: Hocam tabi ki önemli bir konu bu 
öğrenciler adına tekrar belirtmek isterim ki çok şanslı 
öğrencileriniz var sizin gibi bir hocaya sahipler.

Mehmet Bey:  Teşekkür  ederim.
Muhabir: Rica ederim Sayın hocam. Peki hocam 

orda önemli olan bir diğer kişi Nokta Lojıstik Başkan 
Yardımcısı hangi konulara değindi?

Mehmet Bey Sektörle ilgili bilgiler verdi fakat 
bazı şikayetleri vardı onu dile getirdi.

Muhabir: Ne gibi şikayetler hocam.
Mehmet Bey:  Diyor ki “Biz lojistik mezunları 

alıyoruz fakat biz bu mezunlardan istediğimiz ver-

imi alamıyoruz. Bazı konuları ya hiç görmemişler ya 
da bilmiyorlar ve bu durumda biz bunları sil baştan 
yetiştiriyoruz.”

Muhabir: Yani hocam anladığım kadarıyla 
donanımlı öğrenci bulamadıklarından dolayı size bir 
serzenişte bulunmuş. Hocam peki eksiklikten kasıtları 
nelerdi örnek verecek olursak nedir bu eksiklik?

Mehmet Bey: Tabiki açayım konuyu zaten 
kendileri de belirtti bu konuyu yabancı dil konusu 
“Biz alıyoruz mezun olan öğrenciyi yabancı dil bili-
yor diye fakat yaz diyoruz yazamıyor konuş diyoruz 
konuşamıyor. Bizim için Arapça ve İngilizce önemli 
lakin bu donanımda mezun yok bulamıyoruz “dedi.

Muhabir:Hocam Ulaştırma Bakanlığı Genel 
Müdür Yardımcısı’na gelecek olursak o hangi  konu-
lara değindi? 

Mehmet Bey: O da aynı konulara değindi ama 
farklı olarak öğrencilerin basit işlemlerde bile hata 
yaptığına değindi. Bu eksikliği ben de  bildiğim için 
programımıza Ticari Matematik dersi koyarak önlem 
almıştım  Ve böylece konferans bitti. 

Muhabir: Peki hocam çalıştay sonrası nasıl oldu 
herhangi bir konuşma yapıldı mı ?

Mehmet Bey:  Evet tabii öğleden sonra bir konu 
daha konuşuldu.  O konu ise bütün üniversiteler 
arasında bu bölümü okuyan öğrencilere derslerin 
standartlaştırılması konusu idi 

Mehmet Bey: Harran Üniversitesi,  İnönü Üni-
versitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi vb. bu Uluslararası 
Ticaret ve lojistik  bölümünün olduğu her üniversit-
ede her dönem işlenecek ders programının her der-
sin konusunun kaç saat olacağı örnek veriyorum: dış 
kaynak kullanımı konusu iki saat anlatılacak gibi …
ders saatleri ve okutulacak derslerin içeriği ismi aynı 
olsun denildi. Ve bunun hakkında çalışmalar yapılıp 
internet üzerinden bütün katılımcılara yayımlandı. 

Muhabir : Peki hocam öncelikle teşekkür ediyo-
rum, bu konulara ayrıca eklemek istediğiniz bir konu 
veyahut başka bir şey var mı?

Mehmet Bey:  Ben teşekkür ederim Mersin 
çalıştayında geçen konular bunlar… böyle bir çalıştay 
geçirdik tekrarı olacak .

Muhabir: Hocam: Tekrar teşekkür ederim, iyi 
günler dilerim.

Mehmet Bey:  Rica ederim size de iyi günler 
dilerim.
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 Berna Özyıldırım Nacar Kimdir? Bize 
kendinizden bahseder misiniz?
1983 Mersin doğumluyum. 1999 
yılında Mersin Güzel Sanatlar Resim 
bölümünden mezun oldum. Mezun 
olduktan sonra birçok resim sanatı üz-
erine birinciliklerim oldu fakat bu bana 
yeterli gelmiyordu. Biz ticaretin içinde 
büyüdük. Hep bir tarafım ticarete 
atılmayı ve tek olmayı istiyordu. Kend-
ime hedefler belirledim ve o hedefler 
doğrultusunda ilerledim. Verdiğim mü-
cadele sonrasında Ayport Lojistik’i kur-
dum.

Bize Ayport Lojistik’in 
kuruluşundan bahseder misiniz?

Birkaç yıl ailemin firmasına bağlı 
olarak çalıştım. Ailemin çevresi ve kendi 
çevremi inceleyerek neden ben de kendi 
firmamı kurmuyorum diyerek çıktığım 
yolda oğlumun adını verdiğim firmamı 
kurdum ve başarılı oldum. 2017 yılının 
ocak ayında kurulan firmamız kısa süre-
de iyi bir ivme yakaladı.  

Mersin’in kadın lojistikçisi Berna Özyıldırım Nac-
ar, 1 yıl önce kurdukları Ayport Lojistik’in hizmet 
alanlarını ve ileriye dönük hedeflerini anlattı.

Mersin’de kadın girişimciler Lojistik sektörüne de el attı. 1 yıl önce 
kurdukları Ayport Lojistik ile birlikte lojistik sektöründe yerini alan Berna 
ÖzyıldırımNacar, Ayport Lojistik’i ve hizmet alanlarını dergimize anlattı.

İşte kadın girişimci Berna ÖzyıldırımNacar ile yaptığımız özel röportaj;

  Verdiğiniz hizmetler 
nelerdir?

 Uluslararası 
taşımacılık alanında 
kaliteli hizmetler suna-
bilmek için gelişmiş bir 
düzen içerisinde sis-
tematik bir şekilde iler-
leyen çalışmalar ortaya 
çıkarmak gereklidir. 
Ayport Lojistik bu alan-
da yurt dışına açılan 
kapınız olmakta. Ulaşım 
departmanı olarak tüm 
ihtiyaçlarınıza birebir ce-
vaplar sunan hizmetler 
verebilmektedir. Balkan, 
Avrupa ve Asya ülkeler-
ine yapılan taşımacılık 
hizmetleri ile ithalat 
ve ihracat alanında 
yurtiçi taşımacılık sunan 
hizmetleri ile adresten 
alıp varacağı adrese ka-
dar uydu takibi ile izle-
nen araçlarla güvenli ve 
zamanında teslimatlar 
yapıyoruz. 
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Kadın Lojistikçi olmanın zorlukları ve avantajları 
nelerdir?

Tabi ki erkek egemenliğinin yoğun olduğu bu 
sektörde bir kadın olarak zaman zaman hem avantajlı 
he de dezavantajlı yaşayabiliyorum. Lakin işime olan 
saygım ve mücadeleci yapımla zorlukların üstesin-
den gelebiliyorum.  

Ayport Lojistik’in ileriye dönük hedefleri neler-
dir?

Kısa sürede iyi bir ivme kazanan şirketimizi ino-
vasyon doğrultusunda büyüme yönünde çalışmalar 
yapıyoruz. Henüz yeni bir şirketiz ve birden atılım yap-
mak yerine yavaş yavaş büyümenin hem bizim hem 
de şirketimiz için daha etkili olacağını düşünüyorum. 
Bu açıdan ileriye dönük hedeflerimiz arasında Ayport 
Lojistik’in inovasyon ışığında ilerleyen ve birçok alan-
da hizmet veren bir şirket haline gelmesini sağlamak 
istiyoruz.  
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Burada ki yazımda lojistiğin yanlış bilinmem-
esi ve Türkiye için hızla gelişmekte olan önemli 
bir sektör olduğunu vurgulamak isterim. Lojistik 
müşterilerin ihtiyacınıi karşılamak üzere her tür-
lü ürün, hizmet ve bilgi akışının, hammaddelerin 
başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son nok-
taya kadar olan hareketlerinin etkili ve verimli bir 
biçimde planlaması, uygulanması ve kontrol altında 
tutulması şeklinde ifade edilebilir.

1.	Lojistik	“kargoculuk”	değil,	geniş	bir	
tedarik	zinciri	yönetimidir.

Lojistik; bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye 
kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme, am-
balajlama, dağıtım gibi tüm süreçlerini ifade eder. 
Bir başka tanımla lojistik; doğru ürünü, doğru ye-
rde, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru şekilde, 
doğru kalitede, rekabetçi bir fiyatla sağlamaktır.1 

Dünyanın en büyük lojistik organizasyonu olan Te-
darik Zinciri Uzmanları Konseyi’nin (Tedarik Zinciri 
Yönetimi Uzmanları Konseyi CSCMP) tanımıyla lojis-

tik; “Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler 
de dâhil olmak üzere tüm ürünlerin ve ilgili bilgilerin 
çıkış noktasından varış noktasına kadar etkili ve ver-
imli bir biçimde taşınması ve depolanması için ger-
ekli prosedürleri planlama, uygulama ve denetleme 
sürecidir.2

2.	Lojistik	kelimesinin	kökeni	Yunancadır.
Yunanca “Logistikos” kelimesinden gelmekte 

olup, “hesap kitap yapma bilimi”, “hesapta becerik-
li” anlamına gelir. Bir başka görüşe göre lojistik, 
“Logic” ve “Statistics” kelimelerinin birleşmesinden 
meydana gelmiştir.  Lojistik kelimesi ilk olarak Yu-
nan uygarlığındaki askeri alanda kullanılmaya 
başlanmış ve daha sonrada askeri alanda sık ve 
etkin bir kullanım ile günümüze kadar gelmiştir. 
Büyük İskender’in lojistik alanında büyük bir deha 
olduğu, Pers Seferi sırasında lojistik bilimine yepyeni 
teknikler kattığı bilinmektedir. Büyük İskender tedar-
ik zincirinde yaptığı düzenlemeler ile binlerce kişilik 
ordusunu çok daha uzak mesafelere, çok daha et-
kin bir şekilde götürebilmiş, ordusunun ihtiyaçlarını 
tam ve zamanında karşılayabilmiş ve nihayetinde de 
Pers Ordusu’na karşı önemli bir stratejik üstünlük 
sağlayarak zafere ulaşmıştır.3 Buradan da anlaşıldığı 
gibi lojistik, ilk olarak askeri mühimmat taşımada 
kullanıldığı görülmektedir. Lojistiğin ilk uygulanma 
alanı Yunanistan’da görülmektedir.

  LOJİSTİK HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKEN  

 10 ÖNEMLİ BİLGİ

1 Mehmet Ragıp Görgün, doktora tezi, 2012, 2
2 Müsiad, Lojistik Sektörü Raporu (Erişim internet)
3 Sektörü Raporu (Erişim internet)

Yazan: Kadir BASUT
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3.	Türkiye	dünya	lojistik	lig-
inde	160	ülke	arasında	34’üncü	
sırada.

Dünya Bankası tarafından 
yayımlanan 160 ülkenin lojistik 
performanslarının incelendiği lojistik 
performans endeksi (LPI) 2016” rapo-
runda Türkiye’nin yeri 3,42 puanla 34. 
sıra olarak açıklanmıştır. Mersin Ticar-
et ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim 
Kurulu Üyesi Ufuk Maya, rapor 
sonuçlarının Türkiye’nin rekabetçi fi-
yatlar ile ürünün zamanında sevkiyatı 
noktasında başarılı bir performans 
sergilediğini ortaya koyduğunu belirt-
ti.4

                                                                                                                                           5

4.	Türkiye’de	lojistik	sektörünün	hacmi	yaklaşık	52	milyar	dolar
Türkiye’nin son 5 yılda yüksek oranlarda büyüyen lojistik sektörünün hacmi 52 milyar dolara ulaştı. 

Şirketlerin toplam ciroları da yıllık ortalama yüzde 30’luk artışla 15 milyar dolara çıktı. Sektör 2015 yılında da 
120 milyar doların üzerinde bir potansiyele ulaşacak.7 Büyümeye paralel olarak, sektörün yapısında önemli 
değişimler de yaşanıyor. Bu değişimin en büyük göstergesi ise şirket sayısındaki azalma ve rekabetin yönü. 
Uzmanlara göre, önümüzdeki birkaç yıl içinde sektör büyümeye devam ederken, şirket sayısı azalacak. Ka-
pitalist sisteminin getirdikleriyle birleşme ve satın almalar yaşanacak. Bu satın almalar sonucunda da re-
kabet fiyat odaklılıktan, teknoloji odaklılığına geçecek. Şirketler teknolojileriyle en üst seviyeye çıkacaktır. 
Örneğin Iphone teknolojik özellikleri bakımından tercih edilir iken, Samsung ise fiyat düşüklüğü sebebiyle 
tercih edilmektedir. 

Tabloda görüldüğü gibi puan açısından en zayıf alanımız gümrük ve sınır işlemlerinin etkinliği. Gümrükte 
yaşanan beklemeler ve işlem yoğunluğu bunun sebebiyettir. Sıra açısından ise zayıf alanımız sevkiyatların 
takibi ve izlenebilmesi. 2014 yılı raporunda ise Türkiye 3,50 puanla 30.sırada idi. Dolayısıyla gerek puanımız, 
gerekse sıralamadaki yerimiz gerilemiştir. Sıralamada ilk 10’nda yer alan diğer ülkeler Hollanda, Singapur, 
Belçika, Avusturya, İngiltere, Hong Kong ve Amerika Birleşik Devletleri’dir. Suriye ise 1,60 puanla sonuncu 
olmuştur. Almanya son üç dönemdir puanını artırmakta ve ilk sıradaki yerini korumaktadır.6 Lojistik her geçen 
yıl ülkeler için daha da önemli hale gelmektedir. Gelişen teknoloji ile ülkelerin lojistik alanındaki büyüme 
oranları de her geçen yıl artmaktadır.

4 www.milliyet.com, Türkiye lojistikte 160 ülke arasında (Erişim Tarihi 11.05.2018)
5 http://www.lojistikcilerinsesi.biz, makaleler, 2016 lojistik performans endeksine göre Türkiye’nin durumu
 6onedio.com, lojistik sektörü hakkında bilmeniz gereken şeyler

Yazan: Kadir BASUT
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5.	Türkiye	kapasitesinin	sad-
ece	yüzde	13’ünü	kullanıyor.

16 Trilyon dolarlık ticaret hacmine 
sahip dünya ekonomik pazarında, lo-
jistik hacim ortalama 6,4 trilyon doları 
(% 40) civarında bulmaktadır. Küresel 
lojistik pazarlar Amerika, Avrupa ve 
Asya Pasifikten oluşan bir birine eşit 
Pazar büyüklüğüne sahip üç büyük 
bölgeden oluşmaktadır. Ülkemiz, 
bugün itibarı ile 50-60 milyar dolarlık 
(dünya lojistik hacminin yaklaşık 
yüzde biri) bir lojistik kapasiteye sahip 
bulunmaktadır. Bu kapasite içerisinde 
kullanılan değer ise yıllık ortalama 6-8 
milyar dolar civarında bulunmaktadır. 
Diğer bir ifade ile kapasitenin yalnızca 
% 13’ü kullanılmaktadır.8 Bunun se-
bebi ise ülkemize verilen geçiş izin-
lerinin belli sayıda olmasından dolayı 
ülkemiz lojistik hacmini tam olarak 
kullanamamaktadır. Uygulanan kota 
sistemiyle ülkemizin gelişiminin önüne 
geçilmektedir.

6.	 Lojistik	 kapasitenin	
GSYİH’e	 oranı	 gelişmiş	 ülkeler-
den 6 kat daha az.

Gelişmiş ülkelerde lojistik kapa-
siteyi GSYİH’nin ortalama % 10-12’lik 
bölümü oluşturmaktadır. Gelişmekte 
olan ülkelerde % 2-5 arasında, 
Türkiye’de ise bu oran % 2-3’tür.9 
Bunun sebebi gelişmiş ülkelerin 
uyguladığı kota. Kotadan dolayı ülkel-
er ihracatını arttıramıyor. Ülkeye giren 
döviz bundan dolayı az olduğu için bu 
oran gelişmekte olan ülkelerde azdır.

7.	Lojistik	faaliyetlere	yaptığımız	yatırım	gelişmiş	
ülkelerden	10	kat	daha	az.

Bugün dünya ekonomisinde gelişmiş ülkelerin lojistik faali-
yetler için yapmış oldukları harcamaların GSMH’nin içindeki payı 
ortalama % 1,5-2 arasında yer almaktadır. Gelişmekte olan ül-
kelerde % 0,2 ile % 0,5 arasındadır. Bu oran Türkiye’de ise, % 0,3 
civarındadır. Ülkelerin toplam yıllık yatırımları içerisindeki lojistik 
yatırım payları ise, gelişmiş ülkelerde % 15-40 arasında seyrederk-
en, gelişmekte olan ülkelerde bu oran % 2-5 arasında kalmaktadır. 
Türkiye de bu oran yıllık % 3’tür. 10

8.	Sektörün	en	önemli	sorunu	“Yol	yok.”
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı 

Fatih Şener, Türkiye’nin tüm çıkış yollarında sıkıntı yaşadıklarını be-
lirtiyor. 

“Türkiye’den Köln’e giden aracın ortalama hızı saatte 10 kilo-
metre. Akıl alır gibi değil. Sektörümüz zaman ve enerji kaybederk-
en, ülkemiz de kaybediyor” diyen. Şener, İran’ın kendi araçlarına 
öncelik tanıması dolayısıyla Gür bulak Gümrük Kapısı’ndan en 
erken 4 günde geçebildiklerini belirterek, Orta Asya’daki Türk 
cumhuriyetlerine kara yoluyla ihracatın İran’ın insafına kaldığını, 
Türkiye’nin ise İran’a böyle muamelede bulunmadığını söyl-
edi. Mısır ve Suriye’deki gelişmelerden sonra Körfez ülkeler-
ine ulaşmanın da çok güçleştiğine dikkati çeken Şener, Suudi 
Arabistan’a gidebilmek için denemedikleri yol kalmadığını dile 
getirdi. Şener, ihracattaki en önemli güzergâhlardan Avrupa’ya 
gidişlerinde de sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydet-
ti: “Kapıkule Gümrük Kapısı’nda tır kuyrukları uzadıkça uzuyor, 
buradan 3 günde geçersek seviniyoruz. İran dışında Avusturya da 
bize özellikle olumsuz davranıyor. Avusturya, yılda 21 bin civarında 
Türk tırının yollarını kullanmasına izin veriyor. Bu kota dolduktan 
sonra araçlarımızın trenlerle ancak ülkeyi geçebileceği belirtiliyor. 

7 onedio.com, lojistik sektörü hakkında bilmeniz gereken şeyler
8 onedio.com, lojistik sektörü hakkında bilmeniz gereken şeyler
9 onedio.com, lojistik sektörü hakkında bilmeniz gereken şeyler14



Nedenini sorduğumuzda, ‘Siz Avrupa Birliği 
üyesi değilsiniz’ deniliyor. Türkiye’nin tüm çıkış 
yollarında sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda Türkiye’den 
Almanya Köln’e giden aracın ortalama hızı, saatte 
10 kilometre. Akıl alır gibi değil. Sektörümüz zaman 
ve enerji kaybederken, ülkemiz de kaybediyor.”11 Dış 
ülkelerin uyguladığı yaptırımlar lojistik sektörümüzü 
ciddi ölçüde etkilemektedir. Gümrük kapılarında 
yaşanan ayrımcı uygulamalar lojistik firmalarımıza 
ciddi masraf ve zaman kaybı yaratmaktadır. 

Kaynakça:
• Müsiad, Lojistik Sektörü Raporu
• https://www.und.org.tr
• Doktora tezi Mehmet Ragıp Görgün
• https://onedio.com/haber/lojistik-sektoru-hakkinda-bilmeniz-gereken-sey
• www.milliyet.com, Türkiye lojistikte 160 ülke arasında
• http://www.lojistikcilerinsesi.biz, makaleler, 2016 lojistik performans endeksine göre 
Türkiye’nin durumu

9.	En	güçlü	yanımız:	Stratejik	Konum
Türkiye’nin lojistik sektöründeki en güçlü yanı 

stratejik konumudur. Türkiye’den 4 saat uçuş me-
safesinde 56 ülke bulunuyor. Bu 56 ülkede 1,5 mil-
yar insan yaşıyor. Toplam dünya ithalatının yaklaşık 
yarısı da bu bölgede yapılıyor. Diğer güçlü yönler-
imiz ise çokuluslu lojistik şirketlerin ülkemizdeki 
varlığının yerel şirketlerimize kazandırdığı teknik 
bilgi ile gelişmiş bir karayolu taşımacılığı sektörüne 
sahip olmamız.12 Stratejik konumundan dolayı ül-
keler birbiriyle yaptığı ticareti ülkemiz üzerinden 
gerçekleştiriyor.

10.	Zayıf	yanımız:	Altyapı
Türkiye’nin sektör açısından en zayıf yanı 

demiryolu ve denizyolu altyapısının hala mod-
ernize edilmemiş olması. Bunun dışında kayıt dışı 
şirketlerin varlığı rekabet açısından dezavantaj 
yaratması, fiyat odaklı rekabetin yüksek kaliteli 
hizmet sunmaya çalışan firmaları zorlaması ned-
eniyle oluşan sorunlar da sektörü etkiliyor. Yüksek 
derecede yatırım gereksinimi ise sektörün potan-
siyelini aşağı çeken önemli bir başka zayıf nokta 
olarak gözüküyor.13 Gelişen teknoloji ile kaçakçılığın 
önüne geçilmektedir.

10 onedio.com, lojistik sektörü hakkında bilmeniz gereken şeyler
11 onedio.com, lojistik sektörü hakkında bilmeniz gereken şeyler
12 onedio.com, lojistik sektörü hakkında bilmeniz gereken şeyler

7 onedio.com, lojistik sektörü hakkında bilmeniz gereken şeyler
8 onedio.com, lojistik sektörü hakkında bilmeniz gereken şeyler
9 onedio.com, lojistik sektörü hakkında bilmeniz gereken şeyler 15



DÜNYANIN EN İYİ 10 
LOJİSTİK VE KARGO ŞİRKETİ

Lojistik firmaları küresel anlamda barınma ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için çok sayıda ulaşım ve dün-
ya üzerinde hareket sağlar. Diğer bir değişle lojistik sektörü dünyanın devamlılığını sağlamak için dünyayı 
kalkındıran bir sektördür. Lojistik sektörü dünyanın dört bir yanına akıcı bir hizmet sunmakta.Dünyanın en 
büyük lojistik firmalarını bu yazımda paylaşacağım.

1)DHL EXPRESS: DHL Express lojistik 
firmalarından en büyüğü. DHL Express en büyük 
küreselExpress ağına sahiptir ve acil doküman ve 
malları 220’den fazla ülkeye ve bölgeye güvenilir ve 
dakik olarak kapıdan kapıya taşır.  Buradan da DHL 
Express’in etki alanının ne kadar geniş olduğunu 
verdiği hizmetlerle dünya çapına yayıldığını görme-
kteyiz. DHL Express kargo taşımacılığı, depolama 
ve dağıtım, tedarik zinciri çözümleriyle lojistiğin 
her alanında hava deniz ve karada en iyi şekilde 
hizmetlerini sunarak dünyanın bir numaralı lojistik 
firması konumuna gelmiştir. Almanya da 1969 da ku-
rulan DHL Express şu an dünyanın en çok kazanan 
lojistik firması konumunda.  

2)KUEHNE+NAGEL: Kuehne+Nagel, August-
Kuehne ve FriedrichNagel tarafından Bremen’de 
kurulan işin 1890’dan beri dünyanın önde gelen lo-
jistik sağlayıcılarından birine dönüşmüştür. Bugün, 
Kuehne + Nagel Grubu 109 ülkede yaklaşık 763 
çalışanı bulunan yaklaşık 1.336 büroya sahiptir.  Bu 
lojistik firmasının eskilere dayandığını görüyoruz. 
Geçmişten bu yana hizmet veren kuehne+negal’in 
dev bir takip sistemi var. 

 3)FEDEX EXPRESS: Fedex Express, dünya genel-
inde gayrisafi yurtiçi hâsılatının yüzde 90’ından 
fazlasını oluşturan, pazarları bir ila üç iş günü içinde 
birleştiren, 220’den fazla ülkeye ve bölgeye hızlı, 
güvenilir ve zamanında teslimat sağlamak için 
endüstrinin küresel lideri. Eşsiz hava yolu yetkilileri 
ve ulaşım altyapısı ile önde gelen bilgi teknolojileri 
Fedex Express’i dünyanın en büyük ekspres ulaşım 
şirketi yapıyor ve her iş günü 3,6 milyondan fazla 
gönderim için hızlı ve güvenilir hizmetler sunuyor.  
1973 yılında Amerika da kurulan fedexexpress lojis-
tik hizmetlerini git gide daha çok büyütmekte. 

 4)NİPPON EXPRESS:Nippon Express 1937’den 
bu yanakamyon, demiryolu taşımacılığı, deniz ve li-
man taşımacılığı, hava nakliye, depolama gibi lojis-
tikle ilgili neredeyse tüm alanlarda faaliyet gösteri-
yor.Dünya genelinde 340 gurup şirketiyle ulaşım, 
satış ve diğer işleri ele almaktadır.Dünya genelinde 
45 ülkede 287 şehirde 700 iş yeri bulunmaktadır, 
personel sayısı 20,753’tür. Nipponexpress etki 
alanlarını her geçen yıl artırmaktadır. Japonya da ku-
rulan bu firmanın hisseleri diğer firmalara göre daha 
hızlı değerleniyor. Bu durumda firmanın getirisinin 
çok olduğunu gösterir.
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5) UPS: 1907 yılında 19 yaşında bir girişimci olan JimCaseyarkadaşından 100 dolar borç alarak Amerikan 
kurye şirketini kurdu. Teslimatları yaya olarak veya bisikletle yapan Casey, 1919 yılında şirketi genişleterek 
UPS adını vermiştir. Zaman içinde diğer kıtalara da hizmet vermeye başlayan UPS, dünyanın en büyük paket 
teslimat şirketi olmayı başarmış, özel taşıma ve lojistik hizmetlerinde küresel bir lider olmuştur. ABD’de bir 
kurye firması olarak kurulan UPS, dünya ticaretini etkinleştirme amacına odaklanarak milyar dolarlık bir şirket 
olarak büyüdü. Bugün UPS, dünyanın en çok bildiği ve beğendiği markalarından biri olan küresel bir firmadır.  
Kısa bir süre de büyük bir yol kat eden UPS firması uluslararası çapta en çok kullanılan kargo şirketlerinden 
biri olmuştur.  UPS firması dünyanın en iyilerinden beşinci sırayı başarılı hizmetleriyle almaktadır.

6) DB SCHENKER:Schenker lojistik firmasının varlığı 19. yüzyıla kadar uzanıyor. Lojistik sektöründe en iyi 
işveren olan DB Schenker farklı kökenden çalışanları bünyesinde barındırarak daha iyi hizmet vermeyi hede-
flemektedir.  
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DÜNYANIN EN İYİ 10 
LOJİSTİK VE KARGO ŞIRKETI

8) PANALPİNA: Panalpina, 70’den fazla ülkede 500 ofis ile küresel bir ağ işletmektedir ve 90’dan fazla 
ülkede ortak şirketlerle çalışmaktadır.  Panalpina, her yerde ve her zaman en yüksek kalite standartlarında 
kapsamlı bir hizmet sunmaktadır. Dünya çapında yaklaşık 14.500 kişiyi istihdam etmektedir.Panalpina lojistik 
destek ve tedarik zinciri yönetimi ile birlikte nakliye hizmetleri sunmaktadır. Panalpina’nın diğerlerinden farkı 
kişisel eşyaların taşınmasını ve herhangi bir özel şahsa ait ev eşyalarını taşımamasıdır.

7) CH ROBİNSON: 1905 yılında kurulan CH Robinson,13.5 milyar dolarlık 2015 brüt geliriyle. Kuzey 
Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Asya’daki bir ofis ağı aracılığıyla 110.000 müşteriye yük taşımacılığı ve 
lojistik, dış kaynak çözümleri, kaynak sağlama ve bilgi hizmetleri sağlıyor. Müşterilerin navlun ihtiyaçlarını 
karşılamak için, sözleşmeli motor taşıyıcıları, demir yolları, hava kargo taşıyıcıları ve okyanus taşıyıcıları dahil 
olmak üzere dünya çapında 68.000 ulaştırma sağlayıcısına erişim sağlıyor.  Dünyanın en büyük üçüncü parti 
lojistik sağlayıcılarından biri olarak lojistiğin devlerinden biri diyebiliriz. Çünkü üçüncü parti lojistiği sağlayan 
firmalar cirolarını artırmak için belli faaliyetlere girmeyi arzular bunun sonucunda lojistik faaliyetlerini uzman 
kişilere devreder.
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9) CEVA:CEVA’nın girişimci ruhu, Ken Thomas’ın 
tek bir kamyonla Avustralya’da Thomas Nationwide 
Transport (TNT) kurduğu 1946 yılına kadar uzanıyor. 
TNT, önümüzdeki beş yıl boyunca özellikle sözleşmeli 
lojistikte imrenilecek bir dünya itibarı geliştirdi. 
Günümüzde CEVA, 160 ülkede 1.000 yere kadar yük 
yönetimi ve sözleşme lojistik operasyonlarına sa-
hip tam kapsamlı bir taşımacılık ve lojistik şirketidir. 
Dünyanın en tanınmış markalarının çoğu CEVA’ya 
pazarlarına hizmet etmek için güveniyor.  Bu güven 
sayesinde CEVA’nın  müşteri hacmi, prestiji ve ciro-
su artmaktadır. Tek bir kamyonla şu an dünyanın en 
iyilerine gelmek gerçekten büyük bir başarı. Tabi sa-
dece tek bir kamyonla kalmamış zaman geçtikçe el 
değiştirerek yeniliklere uğramış. Lojistiğin rekabetçi 
ortamından gelişerek oda nasibini almış.

10)SCNF: Fransa’nın uluslar arası demir yolu şirketi. Dünya’nın Raylar üzerindeki lojistik devi diyebili-
riz. Avrupa’nın hızlı teslimat ve tedarik zinciri optimizasyonunu sağlayan dolayısıyla Avrupa’nın erimemesini 
sağlayan bir firma. 3 milyon indirmesi var SNCF mobil uygulamasının. Bir lojistik firmasına göre ileri düzeyde 
bir uygulama. SCNF önde gelen bir Avrupa nakliye firmasıdır. Demiryolu ve çok modlu yük taşımacılığında 15 
yılı aşkın bir tecrübeyle desteklenen İber Yarımadası’ndan Asya’ya tüm Avrupa’ya hizmet veren bir lojistik 
firmasıdır. 

Genel olarak dünyanın farklı yerlerinde kurulan ama dünyanın her noktasına adrese teslim çalışan firma-
lar tabi ki de dünyamız için büyük bir önem arz etmekte.  Buradan da anlaşıldığı gibi lojistik firmaları dünya 
ticaret pazarını hızlandırıp lojistikte en iyiler listesinde yer almaktadır. Bu en iyi 10 lojistik firması lojistikteki 
rekabetten dolayı gelişerek en iyi kategorisine girmişlerdir.

KAYNAKÇA
 www.dhl.com
 www.kn-portal.com
 www.fedex.com
 www.nipponexpress.com
 www.ups.com
 www.dbschenker.com
 www.chrobinson..com
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İHRACATA 
YÖNELİK 
TEŞVIKLER

İhracatı Geliştirmek İçin 
Uygulanan Teşvikler 

Günümüz dünyasında uluslar arası lojistik sek-
töründeki rekabet her geçen gün lojistik firmaları için 
zorlaşıyor. Türk lojistik firmaları rekabetin içine girm-
eye çalışıyor. “Dünya ülkelerinin çoğu ülke ekonomiler-
ini dış rekabete karşı avantajlı konuma getirmek ve ih-
racat gelirlerini artırmak için ihracat teşvik politikaları 
veya stratejik dış ticaret politikaları uygulama yoluna 
gitmektedirler.” İhracat teşviklerin ülke ekonomisinde 
önemli bir yeri vardır. İhracat artışı gerçekleştiğinde 
istihdam artışı da gerçekleşir. Ülke ve dünya refahının 
artmasına katkı sağlar. Bu makalemde ihracatı 
geliştirmek için uygulanan teşvikleri anlatacağım. 

Türkiye 1980 yılına kadar ithal ikameci 
sanayileşme politikası uygulamış. İthal edilen ürünlere 
kota koyar iken 24 Ocak kararları ile ihracata dayalı 
sanayileşme stratejisi uygulamaya başlamış. İhracat 
firmalarını kendi başlarına ihraç yapacak konuma ge-
lene kadar desteklemiş. Tabi ithal ikameci politikasının 
bırakılıp bu politikaya geçilmesi ihracatı artırdı ama 
ithalatı da arttı. Yani ithalatın serbestleşmesi ülkenin 
ithalatını artırmış. Benim görüşüm bu iki politikanın 
da aynı seviyede uygulanmasıdır.  

“İhracata yönelik devlet yardımlarının 
uygulanmasındaki amaç, toplumsal ve ekonomik he-
deflerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak faali-
yetlerin, uluslar arası kuruluşlara olan taahhütlerim-
ize ters düşmeyecek araçlar ile desteklenmelidir.”  
İhracata yönelik devlet yardımlarından bahsedelim 
şimdi de; 

ARGE YARDIMLARI: “ARGE yardımlarının amacı 
Sanayi kuruluşlarının sadece Araştırma-Geliştirme 
projeleri kapsamında izlenip değerlendirilebilen belir-
li bir oranının karşılanması veya bu projelere sermaye 
desteği sağlanması.”  Firmaların makinelerini daha 
üst düzeye getirme, maliyetlerini kısma, ürünlerini 
geliştirme gibi vb. faaliyetlerini destekler.

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ: “Şirketler 
tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yöne-
lik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini temin 
eden akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan 
alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belge-
lendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümünün 
desteklenmesidir.” Bu destek şirketlerin dış ticaretteki 
engelleri bertaraf etmektedir.

Yazan: Nazlı Naciye Özlü
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YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMA DESTEĞİ: “Ticari faaliyette bulunan şirketler ve yurt dışı pazar araştırması 
gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.” Devletin firmalara sağladığı bu desteğinfirmaların 
dışa açılımlarını artırmaktadır. Firmaların ihracat kabiliyetini kazanabilmelerini ve çevrelerini geliştirmelerin 
en önemli yollarından biri yurt dışı pazarlarını araştırmasıdır. Bu destek yeni ihraç pazarları ve olan pazarlarda 
ihraç payımızı artırmaktadır.

MARKA ALIM DESTEĞİ: “Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile 
eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı 
rapor giderleri ile mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler desteklenmektedir.” Bu destek ile 
ülke içindeki firmalar  yurt dışında markalarının yaygın bir çevreye sahip olmasını sağlayacak yada firmaların 
şube açılmasını sağlayacaktır. Bunun sonucunda ülkenin ekonomisi canlanacak ve ihracat artacaktır. Yeni 
şubelerin açılması firmaların maliyetlerinde bir azaltma yaratacak ve karlarını artıracaktır.

E-TİCARET ÜYELİK DESTEĞİ: “E-Ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri işbirliği kuruluşları için %80 
oranında desteklenir. Bir şirket için e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları destek verilir. İşbirliği 
kuruluşlarının, her başvuruda Bakanlıkça uygun görülen en az 250 şirketi e-ticaret sitesine üye yapmış olması 
gerekir. İşbirliği kuruluşları destekten en fazla 5 e-ticaret sitesi için yararlanabilir. Şirketler aynı site için en fazla 
3 yıl destekten yararlanabilir. Üye olunan e-ticaret sitesinin Bakanlıktan onay almış olması gerekir.”  Kapital-
ist sistemin yaydığı gelişmiş internet ağı ile günümüz dünyasında elektronik ortamda yapılan ticaretler ciddi 
oranda artmış. E- ticaretle firmalar karlarını artırmaya başlamıştır.
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 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ (UR-GE): “Proje katılımcısı firmaların üretim 
kapasiteleri gelişimi ve yeni pazarlara açılabilmeleri için ortak öğrenme ve ortak pazarlama faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir. UR-GE projelerinde, katılımcı firmalar, sektörlerine özgü, rekabet güçlerini artıracak 
eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden faydalanmaktadırlar. Proje kapsamında gerçekleştirilen yurtdışı 
pazarlama faaliyetleri ile kendi imkânlarıyla gidemeyecekleri pazarlara gidebilmekte, alım heyeti faaliyetleri 
kapsamında ise potansiyel müşterilerini üretim tesislerinde ağırlama imkânı bulmaktadırlar.”  Bu destek ile 
aynı sektörde faaliyette bulunan firmalar ortak güç ile dış pazarlarda bölgesel bir güç elde edebileceklerdir. Bu 
proje ile firmalar hem iş yapmayı öğrenecekler hem de rekabet etmeyi öğrenecekler.“Projelerde kaliteli üretim 
yapan, ancak ihracatı bilmeyen veya başlangıç düzeyinde ihracat yapan firmalar ile hâlihazırda ihracat yapan 
ve pazarlarını çeşitlendirmek isteyen firmaların kümelenme mantığı çerçevesinde birlikte hareket etmeleri 
sağlanmaktadır.” 

 KTZ DESTEĞİ: “Dünyanın her yerinde faaliyette bulunan marka ve ciro bakımından küresel ölçekte satış 
kabiliyeti olan markalar için ürün ya da ara mal tedariki sağlayacak firmaların bu tedarikte kendinden talep 
edilecek yeterlilikleri sağlamaları için gerekli talepleri karşılayacak bir proje desteğidir.”  Küresel tedarik zin-
ciri yetkinlik projelerinin desteklenmesi Şirketleri küresel tedarik zinciri mekanizmasına dâhil ederek yeni 
yatırımlarıçekmesine, ihracatın artırmasına, yeni istihdam imkânların yaratmasına, verimliliğin yükselmesine 
olanak sağlamaktadır. 
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İHRACAT KREDİ SİGORTA PROGRAMI DESTEĞİ: Türk Eximbank ihracat yapan şirketlere alacağı garanti 
eden bir kredi sigortası sunuyor. Bu destek ile ihracatçılar ihraç yaparken ticari ve politik riskleri düşünmeden 
rekabet edebilecek ve yeni pazarlara girebilecekler.

MAL İHRACATÇILARINA HUSUSİ DAMGALI 
PASAPORT VERİLMESİ: Mal ihracatçı firmaların 
yurtdışı pazarlarda daha etkin olabilmeleri için mal 
ihracatçılarına yeşil pasaport verilmeye başlanması 
ihracatın artmasına olanak sağlamıştır. Bu sayede fir-
malar Türkiye’ye vize uygulayan ülkelerden rahatlıkla 
geçerek bu pazarlardan yeni müşterilerle ticari ilişkiler 
kurabilecekler.

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI ANLAŞMASI: “Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik olarak küresel düzey-
de yapılan en önemli anlaşmalardan biri olan ve 7 Aralık 2013 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü 9’uncu bakanlar 
konferansında kabul edilen “Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması” üye ülkelerin üçte ikisinin imzası sonucun-
da 22 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girdi.”  Dünya ticaret örgütü bu anlaşmayla ticaretin önündeki engel-
lerin kaldırılmasını ve ihracata konulan sınırlamaların kaldırılmasını amaçlamış. Bu anlaşma lojistik firmaların 
etkinliğini artıracak, ithalat ve ihracatın daha kolay daha hızlı ve daha düşük maliyetle yapılmasını sağlayacak 
ve gümrük işlemlerini basitleştirecek.

1980 sonrası uygulanan ihracat teşvikleri ihracatımızı artırmıştır. 1980 de 2.910 milyon dolar iken 2017 de 
157,1 milyar dolar olarak artmıştır. Buda uygulanan teşviklerin etkili olduğunu gösteriyor. Ancak Türkiye’nin 
taraf olduğu dünya ticaret örgütünün ihracata doğrudan parasal desteğin yasaklanması sonucu doğrudan para 
nitelikteki teşvikler kaldırılmış yerine anlaşmaya ters düşmeyecek teşvikler uygulanmış.

KAYNAKÇA
 Mustafa Durman, İhracat Teşvikleri, Ekim, 2006
 www.ekonomi.gov.tr
 Ekonomi Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi, Şubat, 2018
 www.geposb.com.tr
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Lojistik sadece, bir ürünü bir yerden alıp bir yere 
teslim etme işi değildir. Lojistik o ürünün, doğması, 
büyümesi, gelişmesi, üretilmesi, teslimi, kullanılması 
ve kullanım süresi bitip yok edilmesi sürecine kadar 
tüm aksiyonun bizzat içindedir.” Lojistik hayatımızın 
her alanında görülmektedir. Örneğin pazara gidip se-
bze meyve alırız. Onu eve taşırız dolaba yerleştiririz. 
Bu sürece kadar lojistiği uyguladığımızı biliyor muy-
dunuz? Satın alma, taşıma istifleme. 

Hayat bize çeşitli ihtiyaçlar doğuruyor. Bu 
ihtiyaçları karşılamak için çalışmak lazım. Bu ihtiyaçları 
karşılamak için herkes kendine göre bir iş seçer.Hepi-
miz yaşamak için çalışmak zorundayız. En zevkli işi de 
yapsanız profesyonel çalışmak yani zorunlu çalışmak 
tatsız bir iştir. “Her şeye rağmen lojistik sektörü istih-
dam için çok güzel bir iştir.  

Taşımacılıktan, depolamadan biraz uzaklaşıp ve 
kendinizi lojistiğin temeli olan süreç yönetimine yön-
lendirirseniz görürsünüz.” Kendinizi işiniz alanında 
geliştirirseniz önünüzde tüm engellerin kalkacağını 
görürsünüz.Bir bakmışsınız kendi iş alanınızda en iyi 
mevkie gelmişsiniz kamyonlarla, kamyonetlerle, uçak-
larla, gemilerle, trenlerle, forkliftlerle, depolarda, ra-
flarda, sevk emirleriyle sizi bekleyen üyelerinize ilk 
rotayı verecek ve hızlarını, uyumlarını ayarlayacaksınız. 
İşinizde herhangi bir sorunun bir yanlışın çıkmamasını 
istiyorsanız tüm dikkatinizi işinize vermelisiniz. 
Yaptığınız işin sonucunda işiniz beğenilirse itibarınızı 
artırırsınız ve emeğinizin, hizmetinizin karşılığını 
alırsınız. Ama işiniz beğenilmezse o kazandığınız 
müşterinizi tekrar karşınızda bulamayabilirsiniz. Si-
zin yerinizde başka kişiler olacaktır. O yüzden her 
zaman işinizi en güzel en iyi şekilde yapmalısınız. Lo-
jistik sektörü kendinizi geliştirdiği kadar çevrenizi de 
geliştirecektir. Depo elemanlarıyla, kamyon şoförüyle, 
mühendisiyle, üreticilerle üst yöneticileri ile tanışma 
olanağı verecektir. 

Yıllar içinde binlerce kişiyi tanıyan bir kişi haline 
geleceksiniz. Her dilden konuşan herkesi dinleyen 
ve kendinizi dinletebildiğiniz bir iş haline gelecektir. 
Her dilden lojistik… Lojistik derneklerinde yer alıp 
rakiplerinizle tanışabilirsiniz. Dost olabilirsiniz. Bu 
derneklerde fuarlarda görev alarak, dernek ve fuarları 
tanıma fırsatını, onlar hakkında bilgi edinme fırsatını 
yakalayacaksınız.

Lojistik heyecanlı bir iştir. Öğrenmeyi ve 
öğretmeyi sevenler için eğitimin devamı demektir. 
Her gün yeni bir şey öğrenirsiniz. Her şeyden önce lo-

jistik tek başına bir akademik disiplin değildir. Lojistik 
bilmek için birçok alandan bilgiye ihtiyacımız vardır. 
Tecrübeniz hangi kaynaktan olursa olsun lojistik sek-
töründe size ihtiyacımız vardır. Çünkü bir lojistikçi çok 
şeyden anlayacak, çok tecrübeli, çok bilgili, azimli, 
çalışkan bir elemandır. Eğitimini aldığınız bir branşta 
mutlaka lojistik için bir pay bulunmaktadır. Lojistik 
sektöründe görev yapmak için başlangıçta birkaç şey 
bilmeniz ve zaman içinde de diğerlerini en az kullana-
cak kadar öğrenmeniz gerekmektedir. 

Lojistik kişisel gelişiminizi de arttıracaktır. Her tür-
lü zorluğa rağmen lojistik sektörü, bir yandan bilgi se-
viyenizi yükseltirken, bedensel olarak da gelişmenizi 
sağlayacaktır. Lojistik hareketli bir sektördür. Stresle, 
sorunlarla karşılaşmak onları çözmek sizde psikolojik 
olarak bir savunma mekanizması yaratacak ve kendi-
nizin güçlendiğini hissedeceksiniz. Lojistik işini gereği 
gibi yaptığınız an kendinizi olağanüstü bir durumda 
hissedeceksiniz. Çünkü artık sizi lojistiği bilen bir kişi 
olacaksınız işte bu sizi bir yerde diğerlerinden farklı 
yapacak, bunu hissettirecek konumda olacaksınız.

Lojistik zor bir iştir ama her şeyin zorluğu vardır. 
Her zaman aynı kalitede veremezsiniz. Çevre şartları, 
insan faktörü, zaman stresi ve birbirine bağımlılık ned-
eniyle bazen çok iyi yapar, bazen de aynı performansı 
gösteremezsiniz.Evet, her türlü aksiliğe, soruna, 
riske, probleme, üzüntüye rağmen yine de lojistik 
işini yapanlar var. Tüm olumsuzluğuna rağmen öyle 
güzel yanları var ki başlayanlar bırakamıyor. Yeni iş 
yapmak isteyenler bu sektöre girmeye çalışıyorlar. 
Lojistik işini seviyorsanız ve bu işi bir hobi haline ge-
tirseniz çok mutlu olacağınıza, zevk alacağınıza ve 
ürettiğiniz artı değer ile banka hesabınızın olmasa 
da bilgi dağarcığınızın, kişiliğinizin, yöneticiliğinizin, 
dünyanızın gelişeceğine inanıyorum. Yaptığınız işi 
seviyorsanız yapın veya sevdiğiniz işi yapın.Bu seçim 
şimdi sizin elinizde...

Kaynakça

•	 www.lojistikdunyası.net
•	 www.utikad.org.tr

ÇALIŞMAK İÇİN NEDEN 
LOJİSTİK 
SEKTÖRÜNÜ 
SEÇİYORUZ?

Yazan: Bişenk ASAN
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LOJİSTİĞİN
YÜKSELİŞİ

20. Yüzyılın ikinci yarısından sonra hızla ar-
tan dünya ticareti, ticaretin liberalleşmesi, mal ve 
hizmetlerin hızlı akışı, mal ve hizmetlere yönelik bit-
mek tükenmek bilmeyen talep ve bunun paralelinde 
ortaya çıkan kitlesel üretim, şirketlerin büyümesine 
ve küreselleşmesine yol açmış, bunun neticesinde 
işletmelerin ve işletme işlevlerinin (üretim, finans, in-
san kaynakları, pazarlama vs.) etkin ve verimli şekilde 
yönetilmesi sorunu ortaya çıkmıştır. Uluslararası 
ticaret eski bir ekonomik faaliyet olmakla birlikte 
küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak giderek 
karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. Dış 
ticaretin finansmanını sağlamak üzere uluslararası fi-
nansal piyasalarda çok sayıda finansal ürünler ortaya 
çıkmıştır. Firmaların, modern dış ticaret işlemlerini, 
çeşitli belgelerini, finansman usullerinibilenuzmanlar
aihtiyaçlarıvardır. 

Diğer taraftan günümüz ekonomik ilişkilerinde 
ve dış ticarette lojistik uygulamaları da büyük önem 
kazanmıştır. Firmaların maliyetleri içinde lojis-
tik masrafları büyük oranlara ulaşmıştır. Bu alanın 
uzmanlık gerektirmesinden dolayı firmalar giderek bu 
faaliyetlerini lojistik firmalarına devretmektedirler. Bu 
nedenlerle, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında 
uzmanlık kesinlikle bugünün ve geleceğin revaçta 
meslekleri arasında görülmektedir.  Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik Bölümü; farklı ülkelerde yerleşmiş 
şirketlerin veya çok uluslu şirketlerin yaptıkları itha-
lat ve ihracata ilişkin ekonomik temeller, işlemler 
ve uygulamalar, dış ticarette kullanılan belgeler, dış 
ticaretin finansmanı gibialanlardanmeydanagelme-
ktedir.Ayrıca, lojistik sadece bir taşımacılık faaliyeti 
değildir. 

Lojistik; mal, hizmet ve bilgi gibi hususların 
teslim alınması, depolanması, müşterinin gerek-
sinim duyduğu noktaya kadar taşınması gibi etkin-
liklerin ekonomik bir plân dâhilindekoordineed-
ilmesibilimidir.Uygulamalı Bilimler dört yıllık 
biryükseköğretimkuruluşudur.Bölüm dersleri, ekono-
mi, finans, işletmecilikvsalanlarıdır. Uluslararası Ticar-
et ve Lojistik Bölümü” konu olarak farklı ancak birbirl-
eri ile yakından ilişkili iki alandan oluşmaktadır.

UluslararasıTicaretveLojistik.Son yıllarda, 
küreselleşme çerçevesindeki uluslararası mal ve 
hizmet ticareti ile sermaye akımları, geçmiş ile 
kıyaslanamayacak bir canlılığa ve karmaşıklığa 
ulaşmıştır. Uluslararası ticaret bilim dalının konusu 
farklı ülkelerde yerleşmiş şirketlerin veya çok uluslu 
şirketlerin yaptıkları ithalat ve ihracata ilişkin ekono-
mik temeller, işlemler ve uygulamalar, dış ticarette 
kullanılan belgeler, dış ticaretin finansmanı gibi farklı 
ancak birbirlerini tamamlayan alanlardan meydana 
gelmektedir. 

Mesleğin önemine ve geleceğine bakarsak, 
uluslararası ticaret eski bir ekonomik faaliyet ol-
makla birlikte küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı 
olarak giderek karmaşıklaşmakta ve uzmanlık ger-
ektirmektedir. Dış ticaretin finansmanını sağlamak 
üzere uluslararası finansal piyasalarda çok sayıda 
finansal ürünler ortaya çıkmıştır. Firmaların, mod-
ern dış ticaret işlemlerini, çeşitli belgelerini, finans-
man usullerini bilen uzmanlara büyük gereksinimleri 

vardır. Diğer taraftan günümüz ekonomik ilişkilerinde 
ve dış ticarette lojistik uygulamaları da büyük önem 
kazanmıştır. Firmaların maliyetleri içinde lojis-
tik masrafları büyük oranlara ulaşmıştır. Bu alanın 
uzmanlık gerektirmesinden dolayı firmalar giderek bu 
faaliyetlerini lojistik firmalarına devretmektedirler. Bu 
nedenlerle, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında 
uzmanlık kesinlikle bugünün ve geleceğin revaçtames
lekleriarasındagörülmektedir.

Bölümün amacına da değinelim biraz.  Uluslara
rasıticaretvelojistik,farklıfaaliyetalanları olmalarına 
rağmen aralarında çok önemli ilişkiler de vardır. 
Günümüzde uluslararası ticaret ancak modern lo-
jistik faaliyetleri çerçevesinde yürütülebilmektedir. 
Dolayısı ile uluslararası ticaret uygulamaları alanında 
uzmanlaşmış kişilerin mutlaka lojistik bilgilerine de 
sahip olmaları gerekir. Bu nedenle, bölümümüzde 
uluslararası ticaret ve lojistiğin bir arada yer 
almasının öğrenciler açısından çok büyük bir avantajı 
vardır.“Uluslararası TicaretveLojistikbölümünün” 
amacı modern uluslararası ticaret ve lojistik bilimleri 
ile uygulamalarını çok iyi bilen uzmanlar yetiştirmektir. 

Bölüm ders programlarında yer alan çok sayıdaki 
seçimlik ders sayesinde öğrenciler diledikleri tak-
dirde iki alandan bir tanesine ağırlık verebilirler. Eğer 
istenirse iki alandan da uygun sayıda ders alarak her 
iki bilim dalına da eşdeğer ağırlık verilebilir. 

Bölümümüz mezunlarının öğrenimlerini ilgili 
kurumlarda yüksek lisans seviyesinde devam et-
tirdikleri takdirde lojistikmühendisliğiöğrenimiyapma
imkanlarıda vardır.Ayrıca uluslararası ticaret ve lojis-
tik alanlarında yabancı dil bilgisinin önemi açık olduğu 
için bölümümüz yabancı dil öğretimine de ağırlık ver-
mektedir.

Çalışma alanlarına bakacak olursak da, 
günümüzde yoğun ekonomik küreselleşme çerçeves-
inde uluslararası ticaret ve lojistik ile ilişkisi bulun-
mayan özel ve kamusal şirket kalmamıştır. Bu ned-
enle UBF “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü” 
mezunlarının çalışma alanları son derecede geniştir. 
Mezunlarımız tüm şirketlerin dış ticaret, finans, lojis-
tik departmanlarında iş bulabilecek olmakla birlikte 
özellikle ithalat ve ihracat firmaları ile sayıları giderek 
artan lojistik firmalarında gelecek vaat eden işler ve 
saygın meslekî pozisyonlar bulabileceklerdir. Dört 
yıllık lisans öğretimi veren UBF “Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik bölümü” ekonomi, uluslararası ticaret, finans, 
bankacılık ve lojistik alanlarında öğretim yapan diğer 
fakülte ve yüksek okul bölümlerine eşdeğer olduğu 
için, mezunlarımızın bu okullardan mezun olanların 
elde edebilecekleri tüm yasal haklarasahipolmaimkanı 
da vardır.

Sonuç olarak yukarıda da belirttiğim üzere 
önümüzdeki süre zarfında rağbet görecek mesle-
klerin başında gelen bir bölüm olduğu ortada… Buda 
demektir ki herhangi bir tereddüt yaşamadan bu 
bölümü tercih edebilirsiniz. Ben kendimde bölüm 
öğrencilerinden biriyim ve gerçektende dersleri ve 
eğitimleri gayette verimli ve asla diğer bölümler gibi 
boşta kalacağımıza inanmıyoruz. Bölüm tercihinizde 
asla şüpheye düşmeyin.

Yazan: Ebru ERALAN
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Yazan: Serpil Karasu

TIR
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Fransızca “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı” anlamına gelen Transports Internationaux Routiers’in baş har-
flerinden oluşturulan bir kısaltmadır. Zamanla TIR plakası taşıyan bütün araçlar için ortak bir isim olarak da 
kullanılmaya başlanan TIR, bugün artık treyleri olan uzun nakliye araçlarının tek ismi gibi kullanılmaktadır.

TIR KARNESİ
TIR karnesinde belirtilen 
ve vasıtada yüklü bulu-
nan eşyanın gümrük kon-
trolü çıkış yapılan ülkede 
yapılmakta, varış noktasına 
kadar güzergahta bulunan 
ülkelerin gümrüklerinde 
sadece harici kontroller 
şüpheli durumlar hariç yet-
erli olmaktadır. Ülkemizde 
de Yarı Römork ve çekiciden 
oluşan taşıma araçlarına TIR 
denmektedir. 
Bu buluş ülkeler arası ti-
cari eşya nakliyatını 
çok kolaylaştırmış ve 
hızlandırmıştır. TIR 
kamyonlarının taşıdıkları 
yüklerin vergileri husu-
sunda, muhtemel kayıplara 
karşı tazmini açısından, 
Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği, kefil kuruluş 
olarak, uluslararası görev 
yapmaktadır.

TIR Karnesi uluslararası kara taşımacılığını dolayısıyla uluslararası ticaretin 
kolaylaştırılmasını sağlayan bir gümrük transit belgesidir. Eşya, TIR Karnesi 
himayesinde hareket noktasındaki gümrük idaresinden, varış noktasındaki güm-
rük idaresine kadar bir prosedür altında taşınır ve bu prosedüre TIR Sözleşmesi 
kapsamında “TIR taşıması” denir. Bu kapsamdaki taşımaların TIR Sözleşmesinde 
öngörülen şartlara uygun olarak yapılmış taşıtlar ve/veya konteynırlar ile 
yapılması gerekmektedir.
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TIR Sözleşmesi
15 Ocak 1959 tarihinde Cenevre’de Avrupa ülkelerinin hemen-hemen tümünün katılımıyla, “TIR Kar-
neleri Himayesinde Milletlerarası Mal ve Eşya Nakliyatına Dair Gümrük Sözleşmesi”, imzalayarak yürürlüğe 
konulmuştur. TIR Sözleşmesine ülkemizin katılımı 24 Mayıs 1966 tarihinde gerçekleşti. Sözleşme 20 defa revize 
edilmiş, en son yapılan değişiklikler 12 Mayıs 2002 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemiz bu 
yeni düzenlemeleri de onaylamıştır.
Bu sözleşmenin amacı; karayolu ile yapılacak nakliyatta araçlara özel bir belge olan TIR (Transit International 
Routier = Uluslararası Karayolu Taşıması) karnesi verilmesi ve bu karneye sahip araçlar ile bu Sözleşmeye taraf 
ülkeler arasında yapılacak transit taşımacılıkta teminat aranmamasıdır. 
TIR Sürücülerinin Uymak Zorunda Olduğu Yasaklar
a)Uluslararası eşya taşıyan TIR araçları askeri yasak bölgelerde duramazlar. 
b) Uluslararası eşya taşıyan TIR araçları belirlenen güzergahlar dışında hareket edemezler.
c) TIR sürücüleri denetleme ve konaklama noktalarına kendilerine bildirilen müddetler içinde gelmeye ve 
Türkiye’de izledikleri güzergahların genel geçiş süresine uymaya mecburdurlar.
d) Türkiye’den transit geçen araçlar, yerleşim bölgelerinde duramazlar ve park edemezler.
e) Denetleme ve konaklama noktaları dışında arıza, kaza, yol yapımı, yol kapanması ve hastalanma gibi ned-
enlerle park etmek mecburiyetinde kalan taşıt sürücüleri en yakın emniyet, jandarma veya gümrük teşkilatına 
başvurarak gecikme sebeplerini tevsik eden bir belge almak zorundadır.
Tır İşlemleri Yapmaya Yetkili Odalar:
1.Antakya Ticaret ve Sanayi Odası    2.Bolu Ticaret ve Sanayi Odası
3.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası     4.Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
5.Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası    6.Ankara Ticaret Odası
7.Gaziantep Ticaret Odası     8.İstanbul Ticaret Odası
9.İzmir Ticaret Odası      10.Kayseri Ticaret Odası
11.Konya Ticaret Odası

SORU - CEVAP
1) TIR karnesi kullanmak için ne yapmam gerekir? 
TIR karnesi kullanmak için ikamet ettiğiniz ülkenin 
Kefil kuruluşuna üye olmak ve TIR Sözleşmesi şartları 
uyarınca TIR sistemine kabul edilmeniz gerekmekte-
dir.

2) TIR sözleşmesine taraf ülke ile TIR Sözleşmesini 
uygulayan ülke arasında fark var mıdır?
Evet. TIR sözleşmesine taraf ülke, TIR Sözleşmesini 
imzalayan ülkedir. TIR Sözleşmesini uygulayan ülke 
ise Sözleşmeye taraf, TIR karnesi veren ve garanti 
eden kuruluşa sahip ve Gümrük Makamları TIR işlemi 
yapabilen ülkedir.

3) TIR Karnesi kapsamında kaç ülkeden geçiş yapa-
bilirim? 
2 ülke ile 10 ülke arasında. 2 ülke arasındaki geçiş 
işlemi için 4 yapraklı bir TIR karnesi kullanılır. Ayrıca 
6 yapraklı bir TIR karnesi ile 3, 14 yapraklı bir TIR 
karnesi ile 7 ve 20 yapraklı bir TIR karnesi ile 10 ülk-
eden geçiş yetkiniz vardır.

4) TIR işlemi tamamlandıktan sonra kullanılmış TIR 
karneleri ne yapılır? 
TIR karneleri her zaman IRU’nun mülkiyetinde 
kalır. Varış Gümrüğünde Karne sonlandırıldığında, 
karne sahibi karneyi bağlı bulunduğu Oda’ya iade 
eder. Kefil Kuruluş bu karneleri kontrol edilmek ve 
arşivlenmek üzere IRU’ya gönderir.

5) Birden fazla Gümrükten eşya yüklenebilir ya da 
boşaltılabilir mi? 
Evet. Yükleme ve boşaltma işlemleri toplamı 4’ü 
geçmeyecek şekilde eşyalar, birkaç gümrükten 
yüklenebilir ya da boşaltılabilir (kısmi boşaltma ya da 
yükleme).

6) Gümrükler “Triptik” gibi TIR prosedüründe seya-
hat eden aracın geçici ihracatını içeren özel Gümrük 
belgelerine ihtiyaç duyarlar mı? 
Hayır.

7) Bir TIR Karnesinin birkaç aracı birlikte kapsaması 
mümkün müdür? 
Evet.

8) Eğer seyahatin bir kısmı deniz veya tren yolunda 
geçiyorsa TIR karnesi muhteviyatı eşyalar nasıl 
denetlenir?
TIR karnesi kısmi deniz ve tren yolunu da içeren 
karayolu geçiş hareketlerinde kullanılabilir. Deniz 
veya tren yolu ile taşıma süresince TIR karnesi 
askıya alınır. TIR Karnesi özetleri yeniden karayolu ile 
taşımanın başladığı TIR geçiş işlemlerinin yapılabildiği 
ilk gümrükte kontrol edilir.

9) Gümrük TIR aracı için ekstra garanti talep edebilir 
mi? 
Hayır. Belirli ülkeler TIR Karnesi muhteviyatı eşyanın 
dağıtımından sonra TIR’ın boş dönebilmesi için “trip-
tik” isteyebilir.



Siverek T Tipi Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumu Konferansı

F A K Ü L T E D E N
H A B E R L E R

 Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, Harran Üni-
versitesi Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi Doktora Öğretim 
Üyesi Selminaz	ADIGÜZEL tarafından; 05/05/2018 Cuma günü 
hükümlü ve tutuklulara yönelik Yeni Nesil Çocuklar-Yeni Nesil 
Kütüphaneler konulu konferans düzenlenmiş ve düzenlenen 
konferansa yaklaşık 100 hükümlü veya tutuklu katılmıştır. 

Fakültemizin ve uluslararası 
ticaret ve lojistik bölümümüzün 
tanıtımı ile ilgili olarak lise 
müdürlerimiz ve rehber 
öğretmenlerimizle toplantı 
gerçekleştirildi.
	 Kıymetli	müdürlerimiz	ve	rehber	öğretmenlerimiz	aracılığıyla	
öğrencilerimizin	tercih	noktasında	bilgilendirilmesini	amaçladığımız	
bu	 toplantıda	 tanıtımı	 ve	 açılış	 konuşması	 fakültemiz	 Sn. Dekan 
yrd. Dr. Ögretim Üyesi Mehmet	Ragıp	Görgün	tarafından	yapıldı.	
Sonrasında	 Sn. Dr. Öğretim Üyesi Selminaz	 Adıgüzel	 tarafından	
hazırlanan	 slayt	 sunum	 gösterimine	 geçildi.	 Oldukça	 faydalı	 ve	
verimli	 geçen	 toplantımıza	 katılan	 kıymetli	müdürlerimize,	 rehber	
öğretmenlerimize	ve	organizasyonu	gerçekleştiren	 İlçe	Mili	Eğitim	
Müdürümüz	Sn. Nuri	KAPANOĞLU’na	teşekkür	ederiz.
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F A K Ü L T E D E N
H A B E R L E R
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UND Eğitim Merkezi HARRAN 
Üniversitesinin Konuğu Oldu

Harran Üniversitesi Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesinde öğrenim gören Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
Bölümü öğrencilerine Uluslararası taşımacılık sektörünün genel bir fotoğrafı, sektörün kendilerinden beklen-
tisi, mevcut durum analizi, yaşanılan sorunlar anlatıldı.
Harran Üniversitesi, Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı . Dr. Öğretim Üyesi Mehmet 
Ragıp	GÖRGÜN	ve  Dr. Öğretim Üyesi  Selminaz	ADIGÜZEL’in davetiyle 17 Nisan 2018 Salı günü Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencilerine bir sunum gerçekleştirildi.
UND Eğitimi Merkezi İcra Kurulu Üyesi Muammer	Ünlü ’nün katılım sağladığı etkinlikte sektörün yetişmiş 
insan kaynağına olan ihtiyacı, yabancı dilin önemi ile sektörün kendilerinden beklentileri aktarıldı.



SİVEREK BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAYIN AV.	RESUL	YILMAZ’A 
SAĞLADIKLARI ARAÇTAN DOLAYI TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNAR. 
AYRICA GEZİLERİ ORGANİZASYON EDEREK DESTEĞİNİ 
ESİRGEMEYEN PERSONELİMİZ MEHMET	BUĞDAYCI’YA DA 
TEŞEKKÜR EDERİZ.

Harran Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Hasan Çelebi Mahallesi Hürriyet Caddesi 
No:28,  Adalet Sarayı Bitişiği, Siverek/Şanlıurfa,  63600

F A K Ü L T E D E N
H A B E R L E R ÖĞRENCİLERİMİZİN 

GÖBEKLİTEPE-HARRAN GEZİSİ
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