
"TPAG offshore yatlnmlanna
bncOIOk edebilir"

-. GlsslR 8a~kanl Murat Klran, enerji
~. sektbru ba~ta olmak uzere her turlu

~elik konstruksiyon i~lerinin tersane-
lerde yapllabilecegini belirterek

"TPAO'ya petrol ~Ikarma
ve lojistik hizmetini vere-
cek bir armatbrluk firma-
Slkurmasl konusunda

oneri sunacaglz" dedi.
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Ciner'den yine
yanm dOzine gemi sipari~i
Ikl yllonce yeni in~a sipari~lerle armatbrluge so-
yunan Ciner Grup, teslim aldlgl gemilerin yerine
yeni sipari~ler veriyor. Ciner, Cin'de kurulu Sinopa-
sific Tersanesi ile 63.500 dwt'lik yanm duzi-
ne gemi in~asl i~in sozle~me imzaladl. $ir- tt
ket. Hyundal Mlpo tersaneslnde In~aSIsu-

ren82.000dwt'likdort C'neR '
gemlnln Ilk Iklslnl de I
teslimaldl.
Sayfa >2
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v olusuyor."
orsky Strateji ve Sinerjiden Sorumlu Baskan Yar-

SIMark Cheny ise "Eclipse Aerospace yonetimi Si-
nin kaliteli iiriin ve miisteri hizmetlerinin one-

nularmdaki tutkusunu pay1as1Yor.Bu sermaye ya-
yapmaktan biiyiik mutluluk duyuyoruz ve

•e'le birlikte <;:ahsmaya baslamak ve <;:iftmotorlu
jetini iiretme planlarma destek vermek i<;:insa-

aruyoruz" a<;:Iklamasmda bulundu.
'pse Aerospace hali hazrrda r;iftmotorlu Eclipse
<;:aklanrunupgrade islemlerini ger<;:eklestiriyor
iliplerine teslirn ediyor. DiinyarIill ilk <;:iftmotorlu
afif jeti olan Eclipse 500, uygun fiyan ve ope-
nel kabiliyetleri ile en <;:oktercih edilen hafif jet-
n bili olmaya devam ediyor. En yakm rakibinden
e 40 daha az yakIt harcayan Eclipse 500 SUan-
inyada 260 kisi tarafmdan kullamhyor.

onetiminde
Kosta Sandalcl 1951 yIlmda is-

tanbul'da dogdu. Avusturya lisesi ve is-
tanbul Dniversitesi iktisat Fakiilte-
si'nden mezun olan Sandalcl, bir ulus-
lararasl tasrrna isleri organizatorii fir-
masmda <;:ahsmayabasladi. YaklasIk 15
yillIk profesyonel is hayaum takiben,
90'h yillarm basmda Balnak Lojistik
Grup'a katIldl. Balnak Lojistik'te, sirket
hissedan ve yonetim kurulu iiyesi ola-
rak <;:ahsmalanmyiiriitiiyor. Kosta San-

,2006-2010 yillan arasmda UTiKADYonetim Ku-
BaskanlIk gorevini basanyla yiiriittii ve halen UTi-
1mYonetim Kurulu Baskan Yardrrnclsl olarak gor-
siirdiiriiyor. <;:okiyi derecede Almanca, ingiliz-

lZca,Yunanca ve Tiirk<;:ekonusan SandalCl ev-
bir <;:ocuksahibi.

uyuyecek
iirdiirenAvia Tiirkiye Genel Dis-
anlaYIsma da bir<;:okyenilik kat-

. e pazara iddiah girls yapan Avia
eyi ama<;:hyor. Standart bakrrn

u <;:ahsmaslylaplanslZ bakrrn ma-
rupa standartlarma gore iiretilen
•tasrrna kapasiteleriyle dikkat <;:e-
, 15 farkh sasi se<;:enekleri ile dik-

Hiiner, "Son zamanlarda tonaj-
Ieolduk<;:ayiiksek trafik cezalan-
Iduk<;:afazla ilgi gosteriyor. Driin
Jr. bzellikle kamyonlanmIzm ta-
~inbu konudaki sIkmtIlaruu Iuzh
~<;:okkaliteli iiriinii kullanan mar-
, diye konustu.
"beli firmalarla is ortakhklarma

etkilileri Avia markasrrn kIsa sii-

lendirilmek zorundadlr. On yJlIa9k1nbir suredir yazlyorUZ,anlatlyoruz, ogretiyoruz hat-
ta fiilen uyguluyoruz ki; lojistik sektorunde aldlglmlz veya verdigimiz her hizmet bir
sozle9meye dayandlnlmall. <;ok bas it bir kargo tesliminde bile, faturaslnln arkasln-
da ince ince yazllml9' tek tarafli da olsa kabul ettigimiz bir sozle9me bulabilirsiniz. Ufak
bir numarall kaglt paryasl ile otobuslere kargo teslim ettigimiz gunler geride kaldl.
Nakliye hizmetlerimizi de artlk sokaktan geyen kamyonlara yaptlrmlyoruz. En azln-

, dan sozle9me imzaladlglmlz bir nakliye komisyoncusu veya nakliye 9irketimiz var .
Deniz ta91malanmlz da, hava ta91malanmlz da s6zle9melerle yurutUluyor. Lojistik hiz-
metlerini dl9an veren, yani "Outsource " eden, dl9 kaynak kullanan 9irketler de he-
nuz olmasl gereken detayda olmamaslna ka~lllk sozle9melerle i91erini3 PL 9irket-
lere vermekteler. Aglrlikli olarak fiyatln tartl91ldlgl, birkay ay suren sozle9me goru9-
meleri ka~lliglnda devir edebiliyorlar. Bunlar geldigimiz yolda atllan dogru ve guzel
adlmlardlr. Ancak yuruyu9umuz bitmemi9tir. YabanclliteratUrde "Contrat Logistics"
Turkyede ise bu gune kadar adlnl koymadlglmlz ancak "Kontrat Lojistigi" adlnl ve-
rebilecegimiz yal19mahenuz b39lamamI9tlr. Bu yali9ma bir lojistik kontratl degil, bun-
dan daha ate olan bir i9 birligi gali9masldlr.

Kontrat lojistigi buyuk uretici veya buyuk dagltici 9irketler igin hammaddeden tU-
ketime kadar olan malzeme veya urun hareketinin, uretim d19lnda kalan klslmlannln
i9 sorumlulugunun, lojistik 9irketlerle yapllacak bir stratejik i§ ortakligl yergevesinde
dl9anya aktanlmasl i§lemidir. Kontrat lojistigi henuz uretime gegmemi§ veya uretim
yerini, uretim geklini kapasrtesini degi§tirmeye kararveren 9irketlerle hazlrlanlr. Tedarik
zinciri surecinin ilk defa tasarlanmasl veya mevcudun yenil89tirilmesi, geli§tirilmesi ama-
clyla yapllan uzun sureli bir yali§madlr. Bunu uretici §irketlerin tek ba91annayapma-
Slmumkun degildir. Bu yali§mada mutlaka bir lojistik §irket devrede olmali, lojistik §ir-
ket ile uretici veya toptanci 9irket araslnda ileti§imi saglayacak bir uzman kurulu§ da
yer almalidlr. Farkli dili konu9an gruplar araslnda dil birligi ve orta nokta bulma gali§-
malannda bulunmak, oneriler getirmek amaclyla gorev almalidlr.

Kontrat lojistigi, gerektiginde uretim tesisleri iyindeki depolann, aray parklannln,
ulke iyindeki farkli lokasyonlardaki depo, aktarma merkezi, bayi deposu gibi yerlerin
kapatllmaslnl, OZmal ise satllmaSlnl kirallk ise kira kontratlannln sona erdirilmesini, her
tUrlu nakliye aray ve ekipmanln da satllarak veya 3PL §irkete devir edilerek getirisi-
nin §irket nakrtlerine aktanlmaslnl da sag layacaktlr. YapJlacak olan analizle kontrat 10-
jistigine ba§lamadan once modellemesi, simulasyonu, eger-ise yali9maslnln yapllmasl

I
saglanacaktlr. Karar vericilerin kontrat lojistigine gegme karalannl destekleyecek de-
gerlere ula§masl kolaydlr. Zor olan ba91anglg karan ve en az 12 ayllk bir gali9ma su-I ~~~~neve sabnna sahip olmaktlr. Bir tek meyve igin aylarca bekleyen tabiatln sabn,

~nOglUna da tanlnml9 olmalidlr.

UND ve Evrim'den yeni isbirligi
Evrim SigortaCllIkHizmetleri, Uluslararasl Nak-

liyeciler Demegi (UND ) isbirliginde olusturdugu
UND Ferdi Kaza poli<;:esive Yesil Kart kampanyasl-
urn sozlesmelerini 4. Mersin Lojistik ve Transport
Fuan'nda irnzaladl.

Nakliyat sekt6riiniin ihtiya<;:larma, nakliyecile-
re ozel iiriin ve genis teminatlanyla cevap veren Ev-
rim SigortaClhkHizmetleri 6-9 Ekim 2011 tarihlerinde
4. kez diizenlenen Mersin 4. Lojistikve Transport Fua-
n'na katIldi. Fuarda, Uluslararsl Nakliyeciler Demegi
(UND) isbirligi ile olusturduklan iiriinleri ve yeni per
li<;:elerinitarutan Evrim SigortaCllIk Hizmetleri, ye-
ni iiriinlerinin sozlesmesini de fuarda irnzaladi. Ev-
rim SigortaClhk adma Yonetim Kurulu Baskam ismail
HakkJ.<;:elebi,Genel Miidiir ibrahirn Aydm ve Miis-
teri Temsilcisi Miidiirii Dernet KulaksIZ'mkatIldigI fu-
arda hem siiriiciiyii hem de geride brraktIgJ.aile bi-
reylerini giivence altIna alan, Uzun Vol Giivence Pa-
keti olarak adlandinlan "UNDFerdi Kaza" poli<;:esive
Yesil Kart kampanyasl tarutIlarak, sozlesmeler irn-
zalandi. Yeni iiriinlerin s6zlesmeleri ise UNDBaskam
Ruhi Engin Ozmen ve Evrim SigortaClhkYonetim Ku-

rulu Baskam ismail HakkJ. <;:elebitarafmdan irnza-
landi. Evrim SigortaCllIk'a nakliyat sektoriine ve
Uluslararasl Nakliyeciler Demegi'ne (UND) ozel
gelistirdikleri <;:i:iziirnlerii<;:intesekkiir eden UNDBas-
kam Ruhi Engin bzmen, s6zlerini sOylesiirdiirdii: "ilk
olarak kasko poli<;:eleriyleilgili yaprIDSolduguIDuz
UND Kasko, ara<;:larmpert olma durumunda yiizde
yiiz hasarm tamamrrn ooemesi ile biiyiik bir kolay-
hk sagladl. Bu teminat firmalar i<;:inbiiyiik bir avan-
taj. ikinci olarak da Evrim SigortaCllIk hizmetlerine
soforler adma bir tesekkiir etmemiz gerekiyor. Yap-
rIDSolduklan <;:okkapsarnh sigorta poli<;:esiUzun Vol
Giivence Paketi (UND Ferdi Kaza) ile soforlerin has-
tahklan dahil yaralanmalan, sakatlanmalan, ara<;:tan
diismeleri karsIhgIuda isgoremezlik durumunda ai-
lelerinin ge<;:irninisaglayacakmaddi irnkam sagiayan
bir poli<;:eyarattIklan i<;:inde tesekkiirlerirnizi sunu-
yoruz kendilerine. Yes.il kart poli<;:elerinde kredi
kartmal0taksrtkampanya1anise~kmumlubir~-
lisme. imkan varsa bunu birYIh tamamlamadan ooe-
me irnkam yaratrrlarsa sektor i<;:inbiraz daha hayrr-
h olur diye diisiiniiyorum"


