Yılın Filo Yöneticisi ödüllerinde Jüri Özel Ödülü Genel Müdürlüğümüzün oldu.

Capital ve Ekonomist Dergileri ile LeasePlan Türkiye Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi
gerçekleştirilen “Yılın Filo Yöneticisi Ödülleri” 21 Mart’ta Conrad Otelde düzenlenen tören ile
sahiplerini buldu.
100’ün üzerinde başvurunun yapıldığı 4 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada, Orman Genel
Müdürlüğü “Orman Yangın Yönetim Sistemi” ile ödül aldı. Bütün dünyada ve ülkemizde ormancılık
açısından en anlamlı gün olan “21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde” Genel Müdürlüğümüz “Yılın Filo

Yöneticisi Jüri Özel Ödülü” ne layık görüldü; Bu anlamlı ödül Genel Müdürümüz adına İstanbul Orman
Bölge Müdürü Zekeriya Mere’ye takdim edildi.
Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu İle Söyleşi:Ödül töreninin sonunda Ekonomist
Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu ile Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Şube
Müdürü Canan Yeşil ve Başmühendis Celal Tonbul röportaj yaptılar.
OBM: Genel Müdürlüğümüze” Yılın Filo Yöneticisi Jüri Özel Ödülü” verilmesi nasıl kararlaştırıldı,
değerlendirme sürecini bize anlatır mısınız?
Talat Yeşiloğlu: Çalışmalarınız etkileyici idi, jürinin ilk değerlendirdiği dosya Orman Genel
Müdürlüğü’nün dosyasıydı; bir haksızlık olmaması için dosyanızı ayırıp ilk önce değerlendirdik, adaletli
olmaya çalıştık; o yüzden elma ile elmayı, armut ile armudu kıyaslamak istedik, dosyanız çok iyi
hazırlanmıştı, başvurunuz çok etkiliyici idi. Bizim jüri üyeleri Orman Genel Müdürlüğü’nün ne
olduğunu nasıl çalıştığını tahmin ederdi, ancak bu ölçüde bir donanım, filo yönetimi artı teknoloji
kullanarak bu ölçüde bir sistem kurmuş olabileceğinizi pek tahmin etmiyorduk; o yüzden kısa bir şok
demeyeceğim ama şaşırtıcı bir durumdu, bu başvurunun yeri “ Jüri Özel Ödülü” dedik.
Siz nereden bakarsanız bakın, siz bir amme hizmeti yapıyorsunuz, diğer katılımcılar kar amacı güden
kuruluşlar, harcadıkları benzinden tutun şoföre ödedikleri ücret, karbon emisyonu her şeyi çok iyi
hesaplamak durumundalar, sizin önceliğiniz bambaşka, sizin önceliğiniz ormanları korumak, dolayısı
ile o yüzden kategorinizi ayırdık.
İkinci olarak şunu açıklamak isterim, kamu kesimi denilince uzun yıllardan beri burada hep eleştirilir;
“kamu kaynaklarının verimli etkin kullanılması, ekonomik kullanılması, mobilitenin gelişen
teknolojinin imkanlarından yararlanarak son derece ekonomik sistemler oluşturulması”
konuşuluyordu.
Orman Genel Müdürlüğü ‘ne verilen bu jüri özel ödülüyle kamu kesimine son derece iyi bir mesaj
vereceğimizi düşündük.
OBM: Orman Genel Müdürlüğü helikopter, arazöz, dozer, iş makinası, arazi araçları ile ülke çapında 5
bin araçlık bir filoya sahip ,en son teknolojileri de kullanarak bu filonun en zorlu arazi koşullarında
dahi yönetimini başarılarıyla gerçekleştiriyor, araç takip sistemini etkin kullanıyor, bu konu ile ilgili bir

şeyler söylemek ister misiniz?.
Talat Yeşiloğlu: Teknolojiyi her kesimde kullanan var, kullanmayan var; ormanlarımız sadece bu ülke
insanları için değil, tüm dünya için önemli, İstanbul Orman Bölge Müdürümüz Sayın Mere ile az önce
üzerinde konuştuk, Türkiye’nin ormanlarının doğal orman ormanlar olduğundan bahsetti, Avrupa’da
olmayan endemik bitki ve hayvan türlerinin ülkemiz ormanlarında bulunduğundan söz etti,
ormanlarımız ülkemizin en büyük zenginliği olduğunu konuştuk.
Biz bu ödülü Orman Genel Müdürlüğüne vererek, bu büyük zenginliğimizin korunmasında hem
bilimin, hem teknolojinin, hem de aklın bir araya gelerek birleşmesini ödüllendirdik, bu beni çok
mutlu etti, bütün jüri üyeleri çok mutlu oldu, bu ödülün Orman Genel Müdürlüğü ‘e verilmesi
kararından Almanya’dan gelen IBM şirketinin filo sorumlusu da aynı şekilde çok etkilendiğini söyledi,
Michelin Genel Müdürü de çok etkilendi.
Bizim işimizi de çok kolaylaştırdınız, çok teşekkür ediyorum.
OBM: Bu ödül töreninde Genel Müdürlüğümüz adına burada bulunmaktan, bu ödülü almaktan,
ormancılık mesleğine mensup olmaktan dolayı onur duyuyoruz.
En zor koşullarda, gece gündüz demeden yaz-kış arazinin en ağır şartlarında çalışan, orman
yangınlarının söndürülmesinde cansiperane mücadele eden biz ormancıların takdir edilmesi bizi çok
mutlu kıldı, motivasyonumuzu yükseltti.
Farklı bir yönü de kavradık yıllardır trafik sorununu konuşuyoruz, bu proje trafik sorununun
sonuçlarını değil nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik, bir nevi farkındalık yaratmak isteniyor, öyle
değil mi?
Talat Yeşiloğlu: Evet kesinlikle doğru. Bakın bir örnek vereyim. Güvenlikte birinci olan Abbott
Firmasında araca biner binmez cep telefonu kapatılıyor ve arabanın bagajına konuluyor, bu şirket
böyle çalışıyor.
Bu şirket diyor ki: “ Çalışanımızın araba kullanırken kendisini ve başkalarının sağlığını canını riske
etmesine izin vermem “ diyor.,kategorilerin farklılığı bu yönde de ortaya çıkıyor.
OBM: Orman Genel Müdürlüğü bu ülkenin orman zenginliğini ülke ekonomisine kazandırıyor, orman
köylüsünü işlendirerek istihdam yaratıyor, orköy kredileri ile köylüyü destekliyor; refah seviyelerini
yükseltiyor; ormanların işletilmesi de koruma öncelikli olmak üzere bu merkezde düşünülüyor.

Bu ödül töreni 2014 yılında tekrar yapılacak, tekrar başvurabilir miyiz?
Talat Yeşiloğlu: Tabii ki başvurabilirsiniz, hiçbir sakınca yok. Kamu kesimi kategorisini açmayı
düşünüyoruz.
Buraya gelen şirketlerde ödül alan kişiler back- ofis olarak adlandırılan gruptur. Temsil edilecek bir
platformda ilk defa bulunuyorlar, bizim için nezih bir topluluk. Konuşmacıya saygı ,sükünet var çok
güzel bir ortamdayız, örnek bir salon topluluğu var.

Başka yarışmada geçilirseniz üzülebilirsiniz ancak buradaki elemelerde birileri sizi geçmişse trafikte
daha emniyetli sürüyor demektir.
Eğer siz geçiliyorsanız bir eksikliğiniz var demektir, bunu gidermek için bir gözden geçirme şansınız
vardır. OBM: Orman alanlarındaki araçlar ile trafikteki araçların yol koşulları çok farklı; zor koşullarda
sürüş
yapan bu araçlarımızın gelecek yıllarda yarışmadaki kategorileri farklı olabilir mi?
En zor yol koşullarındaki filo yönetimi kategorisi olabilir mi 2014 te?
Talat Yeşiloğlu: Tabii ki neden olmasın. Tekrar teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.

