
Pazar
Yapılan araştırmalara göre Türkiye lojistik sektörü,2007 yılı itibarıyla yaklaşık 18 milyar US$değerindeki büyüklüğü ve toplam 52 milyar US$’lıkpotansiyeli ile hızla gelişiyor. Hızlı büyümeye bağlıolarak da bazı değişimler yaşanıyor. Bunun en büyükgöstergesi, büyük lojistik firmaların küçüklere göreçok daha hızlı büyümesi... Önümüzdeki yıllarda,sektördeki büyümeye rağmen şirket sayısınınazalacağı gözlemleniyor. Birleşme ve satın alınmalarlayaşanması beklenen bu azalma sonucunda rekabetinfiyat odaklılıktan; kalite, hız, müşteri hizmetleri veteknoloji odaklılığa geçeceği bekleniyor.Lojistiğini iyi yöneten şirketler, maliyetlerinde %15ile %30 arasında tasarruf sağlıyor. Artık rekabetteavantaj sağlamanın yolu, tedarik sürecini ve lojistikhizmetlerini en iyi şekilde yönetmekten geçiyor.
Baflar›lar
Borusan Lojistik, pazarın büyümesinden bağımsızolarak, yıllık ortalama %30 büyümesini 2010’akadar devam ettirecek stratejik planlamalarını yaptı.Hızla büyüyen, yenilikçi bir kuruluş olan BorusanLojistik, 2003 yılından itibaren cirosunu beş katartırarak 2007 yılını 184 milyon US$ ciro ile kapattı.2007 yılı itibarıyla %100 Borusan Lojistik’e ait olanBL International Cezayir, Hollanda, Dubai, ve İranşirketleri faaliyete geçti. Kendine 2010 yılında 500 milyon US$’lık bir büyüklüğe ulaşma hedefikoyan Borusan Lojistik’in her zaman en büyükamacı bölgesel bir marka haline gelmek oldu.Borusan Lojistik’in başarılarında 6 Sigmametodolojisinin büyük payı var. İstatistiksel olarak;milyonda 3.4 hata - % 99.99966 mükemmellik,yönetsel olarak müşteri isteklerini yüksek kalitelive hatasız süreçler ile karşılamayı hedefleyen 6 Sigma metodolojisini etkin bir şekilde kullanan

Borusan Lojistik, müşterinin sesine odaklanarakhem süreçlerin iyileştirilmesini hem de maliyetlerindüşürülmesini sağlıyor. 6 Sigma kapsamında görevalan Borusan Lojistik’in, çalışan sayısı 230 kişi,siyah kuşak proje sayısı (kümülatif) 47 ve uzmanyeşil kuşak proje sayısı (kümülatif) 60’dır.
Tarihçe
Borusan Grubu’nun 1973 yılından beri ihtiyaçlarınıkarşılayan lojistik firmaları, 2000 yılında, deneyimve bilgi birikimini grup dışı firmalara da sunarak,sınırlarını aşmak için “Entegre Lojistik HizmetSağlayıcı” olarak Borusan Lojistik markası ile yenidenyapılandı. 2002 itibarıyla yeni organizasyonelyapısı ile müşterileri için Liman Hizmetleri ve3. Parti Lojistik olarak iki stratejik iş alanındaEntegre Lojistik Hizmetleri’nde yoğunlaştı.
Ürün
Müşterilerinin talepleri ve gereksinimleridoğrultusunda en uygun çözümü geliştirmek içiniki stratejik alanda yoğunlaşan Borusan Lojistik,3. Parti Lojistik Hizmetleri ile tedarik zinciri

yönetimini gerçekleştirirken, müşterinintedarikçisinden başlayan ve müşterinin müşterisinekadar devam eden tüm lojistik süreçlerde malakışını gerçekleştiriyor. Bilgi akışı-raporlaması eşzamanlı ve etkin olarak sağlanıyor. Borusan LojistikHizmetleri’ni, hizmet çeşitliliği, hizmet entegrasyonu,coğrafi kapsam, verimlilik ve know-how üzerineodaklanıp sinerji yaratarak yürütüyor. UluslararasıTaşımacılık, yurt içi Taşıma Hizmetleri, DepoYönetim Hizmetleri, Araç Lojistik Merkezi-PDI veGümrükleme Hizmetleri ile tüm lojistik ihtiyaçlarımüşterilerinin beklentisi doğrultusundasonuçlandırıyor.Bursa ili, Gemlik ilçesi, Gemsaz mevkiinde stratejikkonumuyla, Güney Marmara, Ege ve İç Anadolu'dangerçekleştirilen ihracat ve ithalat faaliyetlerindeönemli bir gümrük kapısı olan Borusan Limanı,Gemlik’te verilen genel kargo, konteyner ve araçparkı gibi hizmetleri, “Liman+” konsepti çerçevesinde7 gün 24 saat kendi uzman kadrolarıyla dünyastandartlarında katma değer yaratan diğerhizmetlerle entegre şekilde sunarak, bölgenin dış ticaret hacmine önemli katkılar sağlıyor.

14 SUPERBRANDS



En Son Geliflmeler
2007 yılı, Borusan Lojistik için %38 civarındabir büyüme ile sonuçlanan ve %100 BorusanLojistik’e ait BL International, Cezayir, Dubai,Hollanda ve İran şirketlerinin faaliyete geçmesiyleek iş hacimlerinin gerçekleştirildiği bir yıl olarakkayıtlara geçti. 2008 yılı içerisinde ise, İspanya veKazakistan’da yeni BL International firmalarınınfaaliyete geçirilmesi planlanıyor.2010’a kadar stratejik planlamalarını yapan BorusanLojistik’in 2008 için ciro hedefi, 250 milyon US$.Bu büyümede en yüksek sıçramanın yurt dışındakurdukları şirketlerin faaliyetlerinden gelmesibekleniyor.Güney Marmara Bölgesi’nde büyüyen ekonomininve artan iş hacimlerinin etkisiyle, Borusan GemlikLimanı’nın büyüme planları hazırlandı. Birinci etapyatırımlarının Ocak 2008 itibarıyla başlayarakyaklaşık 100 milyon US$’lık yatırım ile 2009’unilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.Borusan Lojistik 2007 yılında depolama kapasitesini%84 büyüterek, 188 bin m2’ye ulaştı. Köseköy’deotomotiv sektöründe kilit müşterilere servis verenAraç Stoklama ve PDI tesislerindeki kapasitesiniise 190 bin m2’den, 232 bin m2’ye çıkardı.Yurt içi Kara Nakliye Hizmetleri’nde %44’lükciro artışını, 104 adede ulaşan araç filosu iledestekliyor.2007 yılında pazara yakın olma ve hızlı büyümeyidesteklemek için, üç yeni bölge müdürlüğünühayata geçiren Borusan Lojistik, İstanbul Avrupa,İstanbul Anadolu, Bursa, İzmir, Ankara, K. Ereğli,Adana Bölge Müdürlükleri ile hizmet ağını yurtiçinde de yaygınlaştırdı.
Marka De¤erleri
Borusan Lojistik, 2007 yıl sonunu özellikle yurt dışı operasyonlarında ciddi bir büyüme ileyaklaşık 184 milyon US$ ciro ile kapattı. 2010cirosunun en az %20’sini yurt dışı pazarlardanelde etmeyi hedefleyen Borusan Lojistik,Türkiye’de elde ettiği deneyimleri ile İran’daBL International Pars JSCO, Birleşik ArapEmirlikleri’nde BL International Gulf FZE,Cezayir’de BL International Algeria SPA veHollanda’da kurulan BL International Netherlandsşirketleriyle hizmet veriyor. Ayrıca Ukrayna,Romanya, Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS),Kuzey Afrika, Suriye, Irak, Lübnan, Macaristan veBenelüks coğrafi kapsama alanında yeni birbölgesel güç olarak 3. Parti Entegre LojistikHizmetleri’ni gerçekleştiriyor.Borusan Lojistik, yurt içinde tecrübeli ve yetkinpersoneli, güçlü bilgi sistemleri alt yapısı, süreçbazlı ve verilerle yönetim metodolojisi ile tüm

Türkiye'dekimüşterilerininuluslararası taşımacılık,depolama, yurt içitaşıma ve dağıtımhizmetlerini sağlıyor.Tüm sektörlere hizmetveren Borusan Lojistik’inana müşteri çoğunluğunu,Otomotiv ve OtomotivYan Sanayi, DayanıklıTüketim, Demir Çelik,FMCG, Kimya ve Yapıİnşaat sektörlerindefaaliyet gösteren firmalaroluşturuyor.Borusan Lojistik, 2002yılında geçirdiği yenidenyapılanma sürecineparalel olarak rotasınımükemmellikyolculuğuna çevirdi.Her zaman modernyönetim tekniklerinikullanan BorusanLojistik, sadece farkyaratmakla kalmayaraksektör dışı pek çokşirket tarafından daörnek alındı. Bununsonucu olarak BorusanLojistik, ISO 9001 KaliteYönetim Sistemi, ISO14001 Çevre YönetimSistemi, OHSAS 18001İş Sağlığı ve GüvenliğiYönetim Sistemi ve ISO 10002 MüşteriŞikayetleri YönetimSistemi belgelerinesahip oldu.Sektörde liderliğini perçinlemek isteyenBorusan Lojistik, EFQM Mükemmellik Modeli’niyönetim uygulamalarında sarmal yapıyıoluşturacak bir araç olarak kabul etti.2006 yılında beş yıldız ile EFQM MükemmellikteYetkinlik Belgesi almaya hak kazanan BorusanLojistik, çalışanlarına yaptığı yatırımı uluslararası vedünyada tek insan kaynağı standardı olan IIP(Investors In People) ile taçlandırma kararı aldı.2006 yılında IIP’ye başvuran ve aksiyon planlarıüzerine çalışmalarına başlayan Borusan Lojistik,hizmet kalitesini dünya standartlarına ulaştırmayönünde emin adımlarla ilerliyor.
www.borusan.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Borusan Lojistik, 6 Sigma’yı uygulayanTürkiye’deki tek, dünyadaki 10 lojistikfirmasından biri.
Borusan Lojistik, 2007 itibar araştırmasısonucunda elde ettiği indeks değeri 91ilegüçlü bir kurum itibarına sahip.
Borusan Lojistik, sektöründe ISO 10002Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi Belgesi’nesahip ilk ve tek lojistik firma.
Dört ayda bir müşterilerine yönelik “Turuncu”isimli bir dergi çıkartıyor.
2006 yılı itibarıyla başlatılan CRM sistemi birönceki yıla göre %70 artan kullanıcı sayısı ilemüşteri ilişkileri yönetiminde etkin bir şekildekullanılıyor.
Borusan Lojistik çalışanları, Sosyal SorumlulukProjeleri kapsamında, SHÇEK’daki 9 bin 500çocuğa 26 bin oyuncak dağıtarak “OyuncaksızÇocuk Kalmasın” kampanyasını gerçekleştirdi.
2003 yılından beri çalışanlarının çocuklarıarasında düzenlenen resim yarışmasındadereceye giren çocukların eğitimine katkıdabulunuluyor ve Borusan Lojistik GenelMüdürü tarafından ıslak imzalı kişiye özelkutlama mektupları gönderiliyor. Dereceyegiren resimlere Borusan Lojistik’in takvimindeyer veriliyor.
Endüstriyel ürün ve hizmetlerde müşterimemnuniyet araştırmaları Trim indeksrakamlarında, dünya ortalaması 70, Avrupa 68,Türkiye 66’dır. Borusan Lojistik’in, geçtiğimizson üç yılda aldığı MMA indeks sonuçlarınınortalaması 76 olarak Türkiye ortalamasınınçok üzerinde gerçekleşti.
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