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Bilgi Çağı toplumu sorumluluk temelli örgütlenmeleri talep etmektedir, güce tapan değil… Bu 
talebin, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG - Environmental, Social, and Governance) uygulamaları 
ile toplumla bütünleşme – eşleşme yönelimlerine sahip şirketleri tercih eden yatırımcılar, yönetici 
ve işgören bireyler tarafından da her geçen gün artan seviyede paylaşıldığı sır değildir.  

…bu nedenle, özellikle büyük ölçekli küresel şirketlerin paydaşları nezdinde sürdürülebilir 
itibar kazanmalarında kurumsal sorumluluk bilinci oldukça önemli hale gelmiş, bazı hallerde 
en üst seviyede konumlandırılmıştır. 

 

Diğer taraftan, formel iş tanımlarının ötesinde, belirlenmiş rol gereklerini-beklentilerini aşan, bireyin 
örgütüne katkıda bulunmak için istekli olarak gösterdiği rol fazlası davranışı ifade eden “Örgütsel 
Vatandaşlık Davranışı” kavramı da Küreselleşme ile daha fazla aranan bir özellik haline gelmiştir.  
 

Mesleki faaliyetlerimde ve tercihlerimde her iki durum da üst seviyeli öncelik taşır, benzer özelliklere 
sahip olanlara farklı bir yakınlık duyarım; hatta bu özellikleri ile bazı kurumlar ve bazı insanlar 
birbirlerini çağrıştırır zihnimde… Birini anmam veya görmem diğerini de beraberinde getirir aklıma, 
tam da UPS Türkiye ve Burak KILIÇ gibi…  
 

Sevgili Burak ile ilk kez Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ndeki ziyaretinde tanışmıştık; 
iade-i ziyaretim zaman aldı; UPS Türkiye’nin, o zaman Merter, İstanbul’da konuşlu 
merkezinde 10 Eylül 2019 günü ziyaret etmiş, belirttiğim özellikleri ile dikkatle izlediğim 
UPS Türkiye oluşumu ve gelişimi odağındaki söyleşiyi, “CAN’CA Havacılık Söyleşileri” 
programında yapmak konusunda ilk mutabakatımızı sağlamıştık… 

...yenilikçi gelişime ve gençliğe ilgisi nedeni ile “CAN’CA Başarı Bursu” programı 
temel kaynağı olan "CAN'CA Türkiye'de Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar" 
kitabımı sunmuştum.  

 

Belli ki, duygu ve düşüncelerin karşılık bulma özellikleri var, sonraki dönemde UPS Türkiye “CAN’CA 
Entelektüel Projeler” kapsamında gerçekleştirdiğim çocuk ve gençlere yönelik etkinliklerin sürekli 
destekçisi oldu, bu etkinliklere katılımları ile fark yaratanlara sunulan armağanlara çok değerli 
katkılar sağladı. Küresel ölçekte maruz kalınan salgın ile planladığımız “CAN’CA Havacılık Söyleşisi” 
gecikti; ama, bu gecikme ülkemizde UPS havacılık faaliyetlerinin de başlaması olanağını sundu… 

…konuğu, konumu, mekânı, seyircileri ve içeriği çok keyif bir söyleşi 
gerçekleştirdim.  
 

Program sonrası, sevgili Burak’ın meşhur öz çekimine de katıldık.  
…bu söyleşinin verdiği keyif kadar öğretici olabilmesini umudu ile 
sağlık ve huzurla erişeceğimiz gelecekte barış ve sevgi ile dolu günler 
diledik, beraberce... 

 

Sırada, sonucunda “UPS Institute” hedefi ile, 
 

 
 

isimlendirilerek logolaştırdığım, bir süreçte aynı heyecanla işbirliği önerim var; umut ederim 
gerçekleşir, dilerim başarırız… 
 
 
 

 

Meslek hayatımda çok farklı anlamlara sahip İstanbul Havalimanı’nda farklı bir heyecan ve gurur ile gerçekleştirdiğim 
havacılık söyleşimi mümkün kılan UPS Türkiye Genel Müdürü sevgili Burak KILIÇ ve UPS Bölge İletişim Sorumlusu sevgili 
Sıla TOMBUL’a, programın video çekimlerini yaparak yayına hazırlayan sevgili Erdem GÜNDÜZER’e, böyle bir içeriği ses 
çözümlerini yaparak bana destek olan sevgili Hüseyin Berkes ARAS’a Can-ı gönülden teşekkürlerimle…  
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Can EREL (CE): Evet Burak Bey; önce, ‘Hoş geldiniz!’ diyorum CAN’CA Havacılık Söyleşileri, 
lojistik konusunda, kargo konusunda ilk defa sizinle görüşüyor. O yüzden, sizden çok 
öğreneceğimiz şey var.  
 

Burak KILIÇ (BK): Estağfurullah Can bey; siz de uçağımıza hoş geldiniz.  
 

 
 

CE: Sağ olun, teşekkürler. Biz öncelikle Burak beyi tanımak istiyoruz ama.  
 

BK: Tabii Can Bey. 1980 Bakırköy doğumluyum. İstanbul’da doğdum büyüdüm. Ve benim 
için iş hayatına başlangıç açısından bakıldığında en önemli kararlarımdan biri, 13 yaşında 
endüstri mühendisi olma gibi bir hayale kavuştum. Ve endüstri mühendisliği o zamanlar tam 
olarak anlaşılmayan, endüstriyel tasarımla karıştırılan bir bölümdü.  
 

Üniversitede, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini okudum. Okurken de birçok farklı 
alanda, e-ticaretin başladığı dönemlerde birçok farklı alanda çalışmalarım oldu ve 
üniversiteyi bitirdikten sonra askerlik, askerden sonra da profesyonel bir arayışım oldu. Bu 
arayışlar içerisinde tabii bahsettiğim yıl 2006-2007. O zamanlar lojistik kelimesi sizin de 
bildiğiniz gibi sadece Türk Silahlı Kuvvetlerde kullanılan bir tabirdi. Tam olarak bugünkü 
anlamıyla kullanılmıyordu. Ve o zaman, bugün UPS’in o gün ki acentesi, (-) bir paket 
servisinde, operasyon şefi olarak çalışmaya başladım 26 yaşında. Ve o gün bu gün UPS 
ailesindeyim. İşimi çok seviyorum. Endüstri mühendisliği gerçekten tutkum. Ve endüstri 
mühendisliğini insanlarla, insanların daha verimli daha etkin çalışabilmesi için doğru 
proseslerle birleştirebilmek, bu sektörde gerçekten inanılmaz bir fırsat. 2018 yılından beri de 
Türkiye genel müdürlüğü görevindeyim. Ondan önce, yaklaşık 2 yıl, yurt dışında bir görevim 
oldu. UPS olarak en benim beğendiğim özelliklerimizden biri; insanlarımıza, sadece kendi 
bulundukları ülkede değil, farklı coğrafyalarda da fırsatlar açıyoruz. O kapsamda bir yıl 
Brüksel’de, bir yıl da Prag’da Doğu Avrupa bölgesi endüstri mühendisliği direktörü görevini 
üstlendim. Ondan önce de Türkiye’de operasyon ve endüstri mühendislikleri sorumluluklarım 
vardı.  
 

http://www.canerel.com.tr/


 

 

3/12 (24.03.2022)  

CE: Siz öğrenim gördüğünüz bir bölümün doğrudan endüstriyel uygulamasında görev 
aldınız… Ve hem ulusal hem de küresel operasyonlarında çalıştınız. Böyle bir göreve böyle 
bir geçmişle geldikten sonra sanıyorum sizinle beraber çalışan genç arkadaşlarımız hem sizi 
bir rol model olarak almak hem de böyle bir küresel şirketin yurt dışındaki olanaklarından da 
faydalanmak gibi bir avantaja sahipler. 
 

BK: Kesinlikle. Kesinlikle öyle Can Bey. 540.000 çalışanı var UPS’in. Ve beni bu görevde de 
en fazla heyecanlandıran şey; genç arkadaşlarımızın, kendilerine fırsat bulması, kendi 
hayallerini şirketimizde en yukarıya çıkartmalarını sağlamak. Geçtiğimiz haftalarda yeni işe 
başlayan bir arkadaşımızla tanışma fırsatım oldu; freight forwarding (taşıyıcı) tarafımızdan 
sorumlu uzman pozisyonuna başlamış.  
 

Ona gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilmek çok önemli: “Bir gün CEO olabilirsin!”  
 

Ve UPS bunun hikayesinin yazıldığı şirket. Ben de bunu arkadaşlarımla birlikte yazmaya 
devam ediyorum o da benim için büyük bir gurur kaynağı.  
 

CE: Çok güzel, UPS’in başlangıcından bugüne, nasıl böyle bir düşünceyle oluşan bir şirket, 
bugün dünyaya yayılan bir şirket haline geldi? Bu konuda da söyleyecekleriniz vardır 
herhâlde.  
 

BK: Tabii ki. UPS, 1907 yılında Seattle’da kurulmuş bir şirket; kurucumuz Jim CAREY. Henüz 
17 yaşındayken, annesine ve kız kardeşine bakmakla yükümlü olduğu bir dönemdeyken, 
100 Dolar borç alıp, Seattle’da bir arkadaşıyla şirketi kuruyor. Ve şirketinin yaptığı işle 
bugünkü işimizin hiçbir ilgisi yok Can Bey.  

 

 
 

Temel olarak yaptığı iş şu: New York’ta bir ofis var, Seattle’da bir ofis var. Biliyorsunuz o 
zamanlar telefon ağı kurulu değil. Seattle’daki ofisle New York’un arasında insanlar 
birbirlerine mesaj gönderiyor ve bu mesajları, kâğıda yazılan ofiste mesajları, bisikletli 
çocuklar, şehrin her sokağına gidip alıcılarına ulaştırıyorlar.  
 

CE: Mesaj ulaştırma servisi.  
 

BK: Aynen, bugünkü messenger, whatsapp, kesinlikle…  
 

O günden bugüne, yaklaşık 100 milyar dolar cirosu olan dünyanın en büyük lojistik ağına 
ulaşmış durumdayız.  
 

Tabii burada birkaç tane önemli merhale var, birincisi; 1976 yılında ilk defa Amerika’dan 
dışarıya, uluslararası alana açılmış ülkeyiz. Ve 1976 sonrasında dünyayı birbirine bağlayan 
bir network haline gelme yolculuğuna başlamış. Önemli bir dönüm noktası. Çok önemli bir 
dönüm noktası. Önce Kanada’yla sonra Batı Almanya’yla o zamanki ismiyle ve daha sonra 
1988 yılında Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkeye açılmış ve şu an 220 ülke ve 
bölgede hizmet sunan bir networküz. Tabii bu söylerken kolay ama her gün içinde 
bulunduğumuz uçak gibi yüzlerce uçağımız dünya ticaretini birbirine bağlıyor. Bu uçakla her 
gün on binlerce “Made in Turkey” denilen üzerinde “Made in Turkey” yazan ürünü dünyaya 
ulaştırıyoruz. Bu uçak her akşam tamamıyla doluyor. O kadar yoğun oluyoruz ve Türkiye 
ihracatını dünyaya bağlıyoruz. Ve dünya ticaretinin yaklaşık %2’sini her gün taşıyan bir 
network şu an, bu geldiğimiz noktada.  
 

CE: Evet, özellikle İstanbul havalimanının yapılandırılması sürecinde, İstanbul havalimanının 
aynı zamanda bir dünya kargo merkezi olması için yaptığımız çalışmalarda bu özellikle 
dikkate alınmıştı ve bu bölgede 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi planlanmıştı, kapasite 
var. Bu kapasitenin ilk kullanıcılarından ilk küresel oyuncularından birisi de UPS oldu. Ve 
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bugün aşağı yukarı 2 yıl sonra ilk uçağını, Kasım ayının ilk günü servise başladı. Kaç uçağımız 
var? Geleceğe yönelik neler yapılacak bu uçaklarla? Sayıları artacak mı acaba?  
 

BK: Tabii ki şöyle, biz havaalanı açıldıktan 1 hafta sonra taşındık. Biz UPS olarak Türkiye’de 
yaklaşık 33 yıldır hizmet veriyoruz. 2000 çalışanımızla; Edirne’den Hakkari’ye, kendi 
üniformamızla, kendi markamızla hizmet veren bir şirketiz ve bu gelişim planı kapsamında 
da kendi uçağımızı getirdik geçtiğimiz yıl bu uçakla birlikte yıllık %40’a yakın kapasite artışı 
sağladık.  
 

CE: Sadece 1 uçağın, sadece 1 uçakla birlikte, UPS’in kapasitesinin %40 artış.  
 

BK: Aynen, Tabii bu bir başlangıç çünkü İstanbul’un ve ülkemizin potansiyelinin artacağının 
hiç şüphe yok. İstanbul havalimanı bu açıdan çok büyük bir fırsat sunuyor bizlere. 
Havaalanının bağlantıları arttıkça bu fırsatları değerlendirme fırsatlarımız olacak. Haftada 6 
gün seferlerimiz var.  
 

Haftada 6 gün olmasının da şöyle bir önemi var; biliyorsunuz e-ticaret dünyasında hayat 
durmuyor. Artık bizim ihracatçımızın şuna ihtiyacı var; Cumartesi, Cuma akşamı Pazar günü 
UPS’e teslim ettiğinde, ertesi günü New York’ta teslim olabilmeli. Bu müşteri memnuniyeti 
açısından büyük bir fırsattır. Biz de bunu ihmal etmedik her pazar günü hafta sonu yapılan 
toplamaları, ihracatlarımızı, dünyayla bağlantılı noktamız olan Köln’e taşıyoruz ve Köln’de 
her pazar akşamı dünyaya dağılıyor. Bu da bizim açımızdan ihracatçılarımıza sunduğumuz 
çok önemli bir fırsat.  
 

CE: UPS’in Küresel anlamda işlettiği toplam 595 uçak 
var filosunda. Bu uçakların 1 tanesi şu anda haftanın 
6 günü Türkiye’ye uçuyor. Ve biz onların, o uçağın 
içindeyiz. Sohbetimize bu uçağın içinde devam 
ediyoruz.  
 

Burak bey, böyle bir gelişim, UPS’i bir lojistik 
olmaktan, havacılığı da kullanan bir şirket olmaya 
yönlendirdi ve artık şirket içinde havacılık elemanları 
da oldu. Siz lojistikçiler için heyecan verici bir 
şirkettiniz ama şimdi havacıların da çalışmak istediği 
bir şirket olacaksınız. Onların geleceğinde lojistikle 
havacılığı UPS olarak çakıştırdığınız farklı kesişimler, 
farklı düşünceler olabilir mi acaba?  
 

BK: Can bey olabilir. Artık UPS sadece bir lojistik 
şirketi değil. Sadece havacılık şirketi değil. Aynı 
zamanda bir teknoloji şirketi. Aynı zamanda bir 
planlama şirketi. Aynı zamanda bir satış şirketi çünkü 
müşterilerimizle doğru iletişim kurmamız lazım. 
Gençler açısından da büyük bir girişim alanı fırsatı 
açıkçası ve burada artık gençlerde en önemli 
gördüğümüz şey şu, şirketleri bir üniversite gibi 
görmek istiyorlar. Ve o üniversitede, üniversitede 
nasıl çift ana dal yapılabiliyor, artık 2 yıl havacılıkta 
çalışalım sonra 2 yıl lojistikte çalışalım 2 yıl bilgi 
teknolojilerinde 3 yıl mühendislikte kendilerini 
geliştirebilecekleri alanların çoğalmasını istiyorlar.  
 

Bu havacılık alanındaki genişlememiz de bizim için, çalışanlarımıza sunabildiğimiz, genç 
yeteneklerimize sunabildiğimiz mükemmel bir alan oldu açıkçası.  
 

CE: Siz bu 4 alanında aslında şirket çatısı altında barındırıyorsunuz küresel anlamda.  
 

BK: Kesinlikle öyle, biz bazen kendimizi tanımlarken, kamyonları ve uçakları olan bir 
teknoloji şirketiyiz diye tanımlıyoruz. Çünkü teknoloji olmazsa olmaz.  
 

Bu uçağın sadece iniş kalkışında dahi, onlarca farklı teknoloji ve bağlantı var; “Weight & 
Balance” sistemleri var, siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ve bunların hepsi teknolojiyle 
oluyor. Bu kadar büyük bir networkü saat gibi tıkır tıkır işletebilmek için bütün 
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çalışanlarımızla aynı istikamete dönmemiz lazım. Ve farklı yetkinliklerimizi dönem dönem 
geliştirmeye devam edeceğiz. Bu bitmeyen bir yolculuk ve ihtiyaç çok daha hızlı artıyor Can 
Bey.  
 

Artık gençlerin, sadece gençlerin de değil, öğrenmenin yaşı yok diye çok meşhur bir laf var. 
Artık gerçekten yaşı da yok zamanı da yok. Ve hepimiz birkaç üniversite bitirmek zorunda 
kalacağız önümüzdeki dönemlerde. Biz de şirket olarak çalışanlarımızı bu ekosistemde 
geliştirmeye çalışıyoruz.  
 

CE: Çok güzel, yani, bu şirket elemanı burayı aynı zamanda bir enstitü olarak kullanıp, kendi 
yeteneklerini ve becerilerini geliştirip, ki sizin stratejinizde kapsayıcılık ve çeşitlilik de var, 
hem kariyer çeşitliliği anlamında böyle bir imkana sahip olacak.  
 

BK: Evet.  
 

CE: Peki Burak Bey… Şirketin, diğer lojistik şirketlerinden bir farkı daha var; siz Türkiye’de 
hem teslim eden hem teslim alan operasyona sahipsiniz. Yurt içinde kara araçları 
kullanıyorsunuz, yurt dışında da işte içinde bulunduğumuz bu uçakla hizmet ediyorsunuz, 
bunun genel olarak size diğer şirketler karşısında sağladığı avantajlardan bahsedersek, altını 
çizmek istediğiniz birkaç tane avantajınız nedir, ne olabilir? 
 

BK: Bizim müşterilerimize sağladığımız avantaj bu... Ve en önemli 
avantaj, bir noktada, tüm hizmeti alabilmeleri. Farklı muhataplarla 
değil, bir kapıya geldiklerinde; yurt içi, yurt dışı ihracat, ithalat, her 
ne isterlerse, ETGB, Gümrük Beyanı, her ne olursa ihtiyaçlarını bir 
noktadan alabilmeleri bu açıdan, UPS SCS (Supply Chain Solutions 
- Tedarik Zinciri Çözümleri) ismini verdiğimiz forwarding şirketimiz 
de var. UPS’de bir müşteriye hizmet veremeyeceğimiz hiçbir lojistik 
alanı yok.  
 

Bu tabii ki bizi müşterilerimiz için avantajlı ve müşterilerimizin 
sektörle ilgili, lojistikle ilgili tüm ihtiyaçlarına tek noktada cevap 
verebilen tekil bir fırsat sunuyor bize. Burada sürekli 
müşterilerimize odaklıyız. Çünkü müşterilerimizin ihtiyaçları 
değiştikçe, biz kendimizi o hızda değiştirme ihtiyacındayız. Ve 
avantajlarımızı hep müşterilerimiz odaklı tutmaya çalışıyoruz Can 
Bey.  
 

Çok hızlı, özellikle COVID dönemi gösterdi ki, bu dönemde hızla tedarik zincirini 
güncelleyebilen şirketler ayakta kalacak. Son 2 yılda aklımıza gelmeyen şeyler oldu. İşte 
geçtiğimiz hafta Shenzhen 1 hafta kapalıydı. Dünyanın teknoloji üretim merkezi. Ama biz 
UPS olarak o networkü o global networkü balance etmek ve müşterilerimize ihtiyaç 
duydukları anda doğru kapasiteyi doğru yerde doğru hizmeti sunmaya çalışıyoruz.  
 

CE: Salgın size ne öğretti?  
 

 
 

BK: Salgın bize, zaten bildiğimiz “Expect ınexpected! | Beklenmeyeni bekle!” kavramını 
yaşayarak öğretti açıkçası; çünkü salgın başladığında herkesi Home Office yaptık, olabilecek 
tüm arkadaşlarımızı. Her hafta ekiple bir araya geliyoruz, online toplantılar yapıyoruz. 
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Sorular şuydu; “Haftaya ofise döner miyiz?”,” Bir hafta sonra döner miyiz?”, “Acaba yazın 
başlar mıyız?”… 
 

Tam 2 yıl oldu. Ama 2 yılda şunu öğrendik. Her şeye adapte olabiliriz. Önemli olan, 
adaptasyondan da önemli olan, bu adaptasyonu sağlarken mutlu olabilmek. Yeni normale 
hep birlikte -şirket olarak, çalışanlar olarak, işverenler olarak- adapte olmamız. Bunu 
başardığımızı düşünüyorum. Ve yaptığımız işin, bizim yaklaşık 2 yıl oldu, “We are moving 
our world forward by delivering what matters” purpose - hedefi ile  yola çıktık.  
 

Gerçekten, yaptığımız iş bir anlam taşıyor. 1 milyar doza yakın aşı teslim ettik Can Bey. Bu 
uçakla 1 milyar doz.  
 

CE: Özellikle bu salgın dönemi sizin sloganınızın altını çizdi.  
 

BK: Aynen, aynen; buna müteşekkiriz.  
 

Ve inanamazsınız bu dönemde Türkiye’ye gelemeyen ama Türkiye’ye annesine ilacını 
gönderen, yurt dışından beni arayan burada destek isteyen yol göstermemizi isteyenler, yurt 
dışından çocukları, torunları, biliyorum sizin de benzer bir hikayeniz var. Gelemeyip, 
Türkiye’den börek gönderen anneannelerle babaannelerle karşılaştık ve bunlara vesile olmak 
bizim yüzümüzü güldürdü gerçekten. İş yapılır ama bizim işimiz insandan insana olan bir iş. 
Ve onun hakkını vererek yaptığımız bir dönem yaşadık.  
 

CE: UPS şirketinin küresel olarak iddialı olduğu uygulamalar var ve Türkiye olarak UPS 
Türkiye bu faaliyetlerde çok da güzel, gururlandıran sonuçlar alıyor. Gelişmeler oluyor, 
gururla izliyoruz.  
 

Bunları, UPS çalışanına yönelik, UPS iş süreçlerine yönelik ve topluma yönelik faaliyetler 
olarak, uygulamalar olarak gördüm. İzninizle, bu sırayla gitmek istiyorum.  
 

Önce, UPS çalışanına yönelik iddia sahibi olduğunuz uygulamalarınızdan birkaç tanesini 
duymak isteriz.  
 

BK: 550 bin çalışanımızla gerçekten her gün onlarca başarı hikayesi yazıyoruz. Bu kapsamda 
onlarca hikâye dünyanın her yerinden bizlere ulaşıyor.  
 

Her yıl ocak ayında 1 hafta boyunca çalışanlarımıza Appreciation Week (Takdir Haftası) 
yapıyoruz. Ve burada her türlü başarı hikayesini küçükten büyüğe kadar paylaşıyoruz. 
Çalışanlarımıza bunları aktarıyoruz. En önemlisi yöneticilerimiz ve çalışanlarımız arasında 
anlamlı bir diyalog kurulmasını istiyoruz. Çünkü biz bir insan şirketiyiz. En önemli etkinliğimiz 
bu.  
 

 
 

Başka bir alan “Kadın Liderliği” konusu. Lojistik sektörü özellikle biliyorsunuz kadın liderliğin 
çeşitliliğin ne yazık ki tam olarak yansıtılamadığı bir sektör. Ama biz bu konuda çok kararlıyız 
ve sadece Türkiye’de değil, dünyada da tam anlamıyla toplumumuzu yansıtabileceğimiz 
noktaya gelene kadar burada gerçekten çok ciddi gayret gösteriyoruz.  
 

Burada en önemli uygulamalarımızdan birisi, Türkiye’de “Kadın Liderlik Platformu”muz var.  
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KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği), EBRD (European Bank for Reconstruction and 
Development), TurkishWIN (Turkish Women's International Network) ile birlikte, bu yıl 
9’uncusunu yaptığımız…  
 

 
 

Ve bu bizim için çok önemli. Bu programa başladığımızda UPS Türkiye’deki kadın yönetici 
oranı, sadece %3 iken, şu an %27… Ve bu sadece bizim yolculuğumuzda bir nokta; daha da 
ileriye gidecek.  
 

CE: Kaç senede UPS’de bu gelişme oldu?  
 

BK: Sekiz senede; 8 senede %3’den %27’ye geldi. Bu sadece bir orta nokta, çünkü 
toplumumuzun tamamını yansıttığımız güne kadar buradaki yolculuğumuz bitmeyecek.  
 

Ayrıca dünyada da şununla gerçekten övünüyoruz; yaklaşık 2 yıl önce “Fortune 50” şirketleri 
arasındaki nadir kadın CEO’lardan birisi CEO’muz oldu, sevgili Carol Tomé. Ve şu an yönetim 
kurulumuzda %47 gibi bir kadın oranı var. Bu tür birçok alanda, bu sadece İngilizcesiyle 
“nice to have” bir şey değil Can Bey; bu “must” bir konu. Olmazsa olmaz bir konu. 
Toplumunuzu yansıtmadığınızda, karar süreçleriniz eksik, doğru karar alamıyorsunuz ve 
şunu görüyoruz ki, ne kadar fazla eşitlikçi uygulama yapabilirsek, o kapsamda ileriye 
gidebiliyoruz.  
 

Başka bir örnek, çalışanlarımıza kariyer imkanları sunuyoruz. Hem yurt içinde hem yurt 
dışında, yurt dışında Dubai’ye New York’a Avrupa’ya Almanya’ya Belçika’ya Hollanda’ya 
gönderdiğimiz birçok arkadaşımız var. Yine yurt içinde herhangi bir yönetici pozisyonu 
açıldığında önce şirket içinde ilan çıkıyoruz. Başvuran adayları sıklıkla değerlendiriyoruz ve 
onlara destek olmaya çalışıyoruz.  
 

Böyle onlarca uygulamamız var.  
 

Ve özellikle pandemi döneminde dünyada da oluşan çok ciddi bir yetenek eksikliği var. 
Yeteneklerle yetkinlikleri doğru yerde buluşturabilen şirketler önümüzdeki dönemin 
hikayesini yazacaklar. Bu konuda kendimizi çok ciddi geliştirmeye çalışıyoruz. Burada 
gerçekten çok büyük bir değişim yaşanıyor.  
 

Teknolojinin de farklılığıyla biz 114 yıllık bir şirketiz ama 1 yıllık Start-up’larla yetenekler için 
artık rekabet ediyoruz. Biz nasıl 114 yıllık bir perspektifle, tecrübeyle o 1 yıllık Start-up’ın 
sunduğu heyecanı sunabiliriz, onun dengesini bulmaya çalışıyoruz kendimiz...  
 

CE: İş süreçlerine gelirsek, iş süreçlerinde de sürdürülebilir bir çalışma ekosistemi yaratmak 
için faaliyetleriniz var. Ve özellikle teknoloji geliştirme faaliyetleriniz var. Çevresel uyum ve 
etki azaltma faaliyetleriniz var, bunları da heyecanla duymayı bekliyoruz.  
 

BK: Tabii… Özellikle geçtiğimiz 1 yılda sürdürülebilirlik, ESG (Environmental, Social & 
Governance | Çevresel, Sosyal & Yönetişim) ismini verdiğimiz genel kapsamdan çok çok 
önemli bir hal aldı… Bizim kendi Purpose Statement’ımız ile birlikte paylaştığımız ve 
gerçekten yaptığımız işin ötesinde, bulunduğumuz ülke için, bulunduğumuz dünya için neler 
yapabiliriz; bizim açımızdan önemli...  
 

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Haziran ayında Yatırımcı Konferansımızda, biz de halka açık 
olarak taahhütlerimizi paylaştık ve 2050 yılı itibariyle Carbon Neutral olacağımızı 
(Faaliyetlerimiz sonucu ilave üretilen karbon miktarını sıfırlamayı) taahhüt ettik.  
 

Bunun altında tabii ki onlarca detaylı inisiyatifler var.  
 

İşte bunda sürdürülebilir uçak yakıtı kullanılması, alternatif yakıtlı araçlar… Gururla 
söyleyebildiğimiz “Arrival” isminde bir şirketin hem ortağıyız, hem de 10 bin araçlık elektrikli 
taşıma aracı siparişi veren ilk müşterilerinden biriyiz.  
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Ve geçtiğimiz aylarda Dubai’de EXPO fuarında bunu da müşterilerimizle paylaşma şansımız 
oldu. Bu alanda yenilikçi teknolojilere çok fazla yatırım yapıyoruz çünkü ihtiyaç çok fazla. 
Geçtiğimiz iki yıl “Expect Unexpected” kavramını yaşayarak öğrendik dedim; onun gibi 
gerçekten önümüzdeki yıllarda, on yıllarda doğanın bize nasıl sonuçlar göstereceğini 
bilemeyiz…  
 

Onun için bizim el birliğiyle bütün paydaşlar, hükümetler, şirketler, vatandaşlar olarak hep 
birlikte bu gündeme odaklanmamız şart. Bu olmazsa olmaz ve bu tek bir ülkenin, tek bir 
şirketin yapabileceği bir şey değil. Bir zayıf halkanın bütün zinciri kırabilme riski var. Bu 
yüzden elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyoruz.  
 

CE: Yani, siz paydaşlarınızla bu girişimlerinizi paylaşıp, onların da katkılarını da almak 
durumundasınız ki özellikle hedeflerinize ulaşabilin.  
 

BK: Kesinlikle, kesinlikle.  
 

CE: Peki topluma yönelik faaliyetlerinizle, biraz önce söylediniz, 2040’a yönelik hem teknoloji 
anlamında hedefleriniz var hem de insan unsuruna yönelik hedefleriniz var. Çeşitliliğe yönelik 
hedefleriniz var. Bunlardan da kısaca bahseder misiniz?  
 

BK: Tabii ki, her toplumun başka ihtiyaçları oluyor açıkçası…  
 

Türkiye özelinde bahsedecek olursak bizim için iki önemli grup var; birincisi, KOBİlerimiz. 
KOBİler Türkiye’deki şirketlerin %97’sini oluşturuyor. Türkiye’deki ihracatın %55’ini hayata 
geçiriyor. Ve KOBİlerin kırılganlıkları çok fazla. Bu kapsamda, Türkiye’nin önündeki en büyük 
fırsatlardan biri olan ihracatı tutundurmak için biz de yaklaşık 3 yıl önce başlattığımız bir 
“Export Academy” projemiz var. 6 bine yakın KOBİ’yi Export Academy’de, ihracat, e-ihracat 
konusunda aksiyon alma üzerine Ticaret Bakanlığı’mızla birlikte eğittik, yetiştirdik.  
 

 
 

Yine ‘Kadın’ konusu bizim açımızdan çok önemli bir konu; hayal ortaklarımız sevgili KAGİDER 
ekibi ve KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) ile birlikte “Kadın İhracatçı Programı” 
adını verdiğimiz bir programımız var. Bu programda da yaklaşık 7.500’e yakın kadına ulaştık 
şu ana kadar… Ve inanamayacağınız kadar heyecanlı; Türkiye’nin her yerinden onlarca 
başarı…  
 

CE: Sanal di’mi?  
 

BK: Öncelikle fiziki başlamıştık, pandemi başlayınca “Eyvah!” dedik, ne yapacağız falan… 
Dedik ki “...durmak yok!”; sanala döndük. Ve inanılmayacak kadar, daha 2 gün önce bu ayın 
Kadın İhracatçı Programını yaptık ve en yüksek katılım oranına eriştik. Bu, yaklaşık, herhâlde 
yiriminci program oldu. Ona rağmen hala ilgi çok yüksek ve Türkiye’nin her yerinden 
kadınlarımız kendi el emeklerini satabilecekleri ürünlerini satabilecekleri alanlar konusunda 
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eğitiliyorlar ve ihracata başlıyorlar. Kendi ekonomik özgürlüklerini kazanıyorlar. Burada 
hayalimiz çok fazla, daha da gidecek yolumuz var.  
 

CE: Bu uygulama sadece Türkiye’ye mi özel yoksa küresel anlamda UPS’in böyle bir programı 
mı var?  
 

BK: Bu global anlamda, ‘She Trades’  organizasyonunun altında bir program; bizim UPS 
Kadın İhracatçı Programı… Ama şunu övünçle söyleyebilirim, Türkiye olarak biz parmakla 
gösterilen bir uygulamaya imza attık. Dubai, Meksika ve birkaç tane Asya ülkesinde de 
program ilerliyor. Şu ana kadar en güzel dönüşler Türk kadınından.  
 

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin, gerçekten kadınların potansiyeline bu kadar inanmasının 
sebebi ortada. Çünkü gerçekten fırsat verildiğinde Türk insanı, Türk kadını gol atmakta on 
numara Can Bey. Ve inanılmaz hikayeler inanılmaz enerjiler görüyoruz Can Bey. İnsanların 
gözünde o mutluluğu görmek bizler için en büyük kazanç.  
 

CE: UPS, anladık ki, şu anda sadece UPS çalışanı için değil, hizmet verdiği toplum içinde bir 
enstitü. O yüzden sizlere teşekkür ediyoruz; dileriz, bu etkinlikler hem kadın hem erkek 
ihracatçı sayımızı arttırır, e-ticaret yapanların sayısını arttırır ve UPS’de buradan fayda 
sağlar...  
 

UPS’in merak ettiğim bir girişimi de UPS Vakfı. UPS Vakfı ve onun Türkiye’ye yansımalarına 
neler söyleyebiliriz?  
 

BK: Tabii, UPS Vakfı kurucumuzun vizyonuyla yıllar önce UPS’e paralel olarak kurulmuş ve 
her yıl desteklenen bir vakıf. Global olarak birçok önceliğimiz var ve bu öncelikler özellikle 
yaşanan insani felaketlerde çok ciddi anlamda katkı sağlıyor.  
 

Örneğin, çok üzücü olarak yaşadığımız son bir ayda gördüğümüz Ukrayna krizinde, UPS Vakfı 
olarak yaklaşık bir milyon dolarlık katkı sunduk, bugün itibariyle. Ve her türlü olaylarda en 
hızlı destek veren vakıflardan birisi. 
 

Türkiye özelinde de birkaç tane önceliğimiz var.  
 

Birincisi; az evvel bahsettiğim gibi KOBİ’lerin güçlü olması, dirayetli ve mukavemetinin 
yüksek olması, ‘resillance’ ediğimiz ve bu kapsamda 2013 yılından beri Türkiye’de hayata 
geçirdiğimiz “Sağlam KOBİ” projemiz var, UPS Vakfıyla birlikte…  
 

 
 

Bu proje sayesinde KOBİleri, afet yönetimi konusunda yetiştiriyoruz. Ne yazık ki, Türkiye’de 
afet bilinci gelişmemiş, çok gelişmemiş durumda deprem bölgesi olduğu tartışılmayan 
İstanbul’da KOBİlerin %83’ü depremi bir afet olarak bile görmüyor. Bir risk olarak bile 
görmüyor Can Bey. Biz de ‘Sağlam KOBİ’ ile birlikte bu konuda KOBİlerimizi eğitmeye, 
hatırlatmaya, ticaret odalarımıza bu konuda destek olmaya çalışıyoruz. İstanbul Ticaret 
Odası’yla, Ankara Ticaret Odası’yla, Denizli, Mersin, Sakarya birçok ticaret odasıyla projeler 
yapıyoruz.  
 

Yine aynı zamanda Türkiye’de Elâzığ depreminde, İzmir depreminde bu tür durumlarda UPS 
vakfı olarak elimizden gelen desteği bölgedeki vatandaşlarımıza verdik. Burada iki tane 
önemli nokta var; birincisi, tabii ki nakdi yardımlar; ama daha da önemlisi UPS olarak en iyi 
yaptığımız iş, teslim etmek. Bu açıdan çok ciddi bir ağımız var. Ve orada afet sonrası, afet 
anında insanlara yetiştirilmesi gereken her türlü konuda destek oluyoruz.  
 

Pandeminin başında da birçok pandemiyle ilgili desteği hem Türkiye’de hem dünyada birçok 
yere ulaştırdık ve ulaştırmaya devam edeceğiz.  
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Bu az evvel söylediğiniz gibi, bulunduğumuz toplumlara bizim borcumuz. Biz sadece bir ticari 
kuruluş değiliz. Tam 550 bin kişinin çalıştığı bir şirket olarak bu sorumluluk her gün 
aklımızda. Bir yerde afet olduğu anda bir sıkıntı olduğunda, Türkiye’deki bütün 
paydaşlarımızla hemen telefondayızdır. Ne yapabiliriz? Neye ihtiyaç var? Elimizden geleni 
yapıyoruz.  
 

Yine UPS Vakfıyla vizyonlarımızdan birisi; 2030 yılı itibariyle, 50 bin ağaç dikilmesi hedefi...  
 

 
 

Bu kapsamda da çok üzücü, ciğerlerimizin yandığı Güney bölgemizdeki yangın felaketinde 
her çalışanımız için 10 tane fidan bağışladık ve yaklaşık 20 bin fidanı Tema Vakfı vasıtasıyla 
ilgili bölgelerde ekilmesine destek olduk.   
 

CE: Peki sizin bu olağanüstü hâl konusundaki yetkinliklerinizi, uygulamalarınızı acaba yerel 
yönetimler de fark ettiler mi yani bu konuda bir iş birliğiniz var mı, olağanüstü haller için 
kullanmak üzere..?  
 

BK: Var ve burada daha yapısal neler yapabileceğimize bakıyoruz örneğin geçtiğimiz hafta 
TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) ve TUSİAD (Türk Sanayicileri ve 
İş İnsanları Derneği) ile birlikte ortak bir rapor yayınladık; tüm İstanbul’daki KOBİlerin 
İstanbul’da beklenen büyük depremine hazırlığını bir rapor olarak sunduk. Afyon 
Üniversitesinden bir hocamız hazırladı raporu. Sürekli böyle referans oluşturabilecek imza 
niteliğinde projeler yapmak istiyoruz Can Bey. Açıkçası, UPS olarak, pansuman tedavilere 
ihtiyaç olan yerlerde tabii ki varız. Elimizden geleni hızla yaparız. Ama daha kalıcı, daha orta, 
uzun sürdürülebilir vadeli vizyonumuzda yerel paydaşlarımızla paylaşmaya gayret 
gösteriyoruz.  
 

CE: Çok teşekkürler. Gördük ki teslim alan ve teslim eden bir şirket aynı zamanda toplumun 
hem gelişmesi hem sürdürülebilirliği konusunda da çok önemli faaliyetler gerçekleştiriliyor. 
Çevremizi geliştiriyor, etkileri, olumsuz etkileri azaltıyor. Bunların artarak devam etmesini 
diliyoruz.  
 

Bu konuda Türkiye’de daha iyi, daha etkin, daha çevik bir yapıya kavuşmak, bu işlemleri 
daha etkili yapmak için acaba diğer paydaşlardan beklentileriniz var mı? Karşılamayan var 
mı? Bizlerin de yardımcı olabileceği yol açmak için, mesela lojistik konusunda okullarımızla; 
devlet, okul ve sanayii iş birliği konusunda yapacağınız bir faaliyet olabilir mi?  
 

BK: Artık dünya bir ekosistem dünyası. Dünyada hiçbir şirket, devlet, kişi tek başına hiçbir 
büyük hedefi hayata geçirebilecek bir durumda değil. Ve biz de bu kapsamda her zaman 
ekosistemimizi doğru paydaşlarla çevrelemeye çalışıyoruz. Ve artık, küçük olsun benim olsun 
değil, büyük olsun bizim olsun yapısında dünya. Son 4 yılda gördüğüm kadarıyla bu 
ekosistem çalışmasında gerçekten iş birliği yaptığımız firmalar, kar gütmeyen 
organizasyonlar, hayal ortaklarımızla gerçekten inanılmaz bir ivme kazandık ve bu devam 
edecek. 
 

Her şey istediğimiz hızda tabii ki bazen gitmeyebiliyor ama gerçekten Türkiye’nin bu 
pandemiyle birlikte gördüğü fırsatı gerçekten bütün hayal ortaklarının hayata geçirmek için 
bir mücadelesi var.  
 

Eğitim konusu bizim için de olmazsa olmaz.  
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Az evvel söylediğim gibi; UPS’i bir enstitü gibi konumlandırmaya çalışıyoruz çalışanlarımız 
için. Burada yapılacak her türlü projeyi de el birliğiyle ileriye götürmek bizim de boynumuzun 
borcu tabii ki, çok çok önemli.  
 

Burada az evvel bahsettiğim Sağlam KOBİ’de mesela Esri gibi, Allianz gibi, Türk-Alman 
Üniversitesi gibi, başka ortaklarımızı da ekledik bu projelere, ki o ekosistem büyüdükçe, 
herkes istifade ediyor. Bu iyilik paylaştıkça azalmıyor, çoğalıyor. Onun güzelliğini hep birlikte 
yaşıyoruz.  
 

CE: Peki bugün geldiğiniz noktada, tekrar geri gitmek mümkün olsaydı yapmayacaklarınız 
veya daha kuvvetli yapmak istedikleriniz neler olabilirdi?  
 

BK: Hmmmm, zor soru; şöyle, yapmayacaklarım…  
 

Yapmayacaklarım çok yok, Can Bey; şu yüzden yok, çünkü insan hatalarıyla büyüyor. 
Hatalarınız sizi daha ileriye götürüyor, bu konuda bizim kültürel olarak hep “başar, başar, 
başar!” böyle bir şeyimiz var ama, başarmamakta normal, başaramadıklarım 
başardıklarımdan bana daha çok şey öğretti, açıkçası geçtiğimiz dönemde.  
 

Ne yapardım? Daha cesur olurdum. Cesur bir insanım, zor karar almam, elimi her zaman 
taşın altına koyarım. Daha büyük taşların altına koyardım. Şu ana kadar aldığım her 
sorumluluğun üstesinden gelmeyi başardım. Ama bu sadece şansla değil çalışmakla, 
gayretle. Sanırım bunu söyleyebilirim.  
 

CE: Sağ olun. Peki gençlere ne önerir Burak KILIÇ?  
 

BK: Gençlere… Benim 15 yaşında bir oğlum var. Onunla her akşam bunları konuşuyoruz… 
 

Şunu öneririm; birincisi, ne olursa olsun ümitsizliğe kapılmasınlar. Gençlerde gördüğüm en 
büyük risk ümitsizlik riski. Ülkemizde, dünyada yaşananlar kolay değil. Ama emin olsunlar, 
yarın güneş doğacak. Yarın yeni bir gün ve dünyada iki şeyi biz yönetebiliyoruz; bunun birisi 
zaman, birisi kişi…. Kişi olarak yönetebildiğimiz tek kişi kendimiziz. Kendimiz dışında hiç 
kimseyi tam anlamıyla yönetme şansımız yok. Onun için kendinize odaklanın. Ben ne 
yapabilirim? Ben burada nasıl bir fırsat yaratabilirim diye… İkincisi de zaman; dün geçti, 
yarın bilmiyoruz gelecek mi, ama bugün? Bugün var! Bugün ne yapabilirim diye Action 
Oriented, aksiyona odaklı ve hayallerimiz olmalı ama ayaklarımız yere basmalı ve ülkelerini 
ne olursunlar unutmasınlar…  
 

 
 

Benim özellikle 19 Mayıs’ta, 29 Ekim’de gençlerle bir araya geldiğimde söylediğim en önemli 
şey veya üniversite konuşmalarında; “Düşünün, 37 yaşındasınız. İstanbul, doğduğunuz 
ülkenin başkenti o zaman. Geliyorsunuz, kendi doğduğunuz yer Selanik. Artık sizin ülkeniz 
değil, kaybetmişsiniz. Orada düşman gemilerini görüyorsunuz. Umutsuzluğa 
kapılmıyorsunuz, diyorsunuz ki; ‘Geldikleri gibi giderler!’… Bu nasıl bir özgüvendir, 
kendisine? O özgüveni, bizim gençler olarak devam ettirme mecburiyetimiz var. Bu, 
Türkiye’de yaşayan herkesin Atatürk’e borcu. Onun için ümitsizliğe kapılmadan, ayaklarımız 
yere basarak, kendimizi geleceğe adapte ederek, yetiştirerek bu yolculuğa devam etmemiz 
lazım.” 
 

Yurt dışına gidin, yurt dışında kendinizi geliştirin, ama ne olursunuz bir ayağınız bu ülkede 
olsun. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. İlişkimizi koparmayalım.  
 

CE: Kesinlikle.  
 

BK: Kaynakla ilişkimizi koparmamız lazım.  
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CE: Kesinlikle. Ben de bu düşüncelerden istifade ederek kendi alanıma yönelik yazdığım bir 
kitabı biliyorsunuz faaliyetlerimi devam ettirecek gençlere bir başarı bursu olarak 
planlamıştım. Ve şu anda 11’inci öğrencim bu sene mezun olacak.  
 

BK: Ne mutlu size! 
 

CE: Bunun kaynağı olan kitabı izin verirseniz size takdim etmek isterim.  
 

BK: Estağfurullah estağfurullah. 
 

CE: Böylece sayın dinleyicilerimiz de bilsinler Türkiye’de havacılığa iz bırakmış kişi, kurum 
ve grupları anlattığım bu kitabı.  
 

BK: Çok sağ olun.  
 

CE: UPS Genel Müdürü olarak size takdim ediyorum.  
 

BK: Çok teşekkür ederim.  
 

CE: Gençlerimizin gerçekten bu ülkeye borçları var ve vefa her zaman öncelikli.  
 

BK: Aynen.  
 

CE: Size ayrıca teşekkür ediyorum: Çünkü benim gençlere ve çocuklara yönelik 
operasyonlarımın en büyük destekçilerinden bir tanesi UPS Türkiye.  
 

BK: Estağfurullah.  
 

CE: Onun için çok teşekkür ederim.  
 

BK: Can bey, ben de size teşekkür etmek istiyorum. Emeklisiniz, Ankara’da yaşıyorsunuz, 
çoluk çocuk artık büyümüş, torunlar var. Ayağınızı uzatıp böyle gazetenizi okuyup keyifle 
vakit geçirebilirsiniz ama durmuyorsunuz. Kitap yazıyorsunuz, gençlere ABİlik yapıyorsunuz. 
Biz teşekkür ederiz, bizim için büyük örneksiniz. Emin olun, bu kitabı on yıl sonra yazacaklar 
İz Bırakanlara sizi de yazacaklar.  
 

CE: Sağ olun, çok teşekkürler.  
 

BK: Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. 
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