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Önsöz

Sevgili öğrenciler, 

Lojistik kelimesinin kökeni Yunanca “logisti-
kos” kelimesinden türemiş olup “hesap bilimi” 
“hesapta beceri” anlamına gelmektedir. Türk 
Dil Kurumu’nun internetten erişebilen Türkçe 
sözlüğünde lojistik, “geri hizmet; geri hizmet-
le ilgili; kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üze-
re her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının 
çıkış noktasından varış noktasına kadar taşın-
masının etkili ve verimli bir biçimde planlan-
ması ve uygulanması” biçiminde ifade edilmiş-
tir. Lojistik, malların fiziksel akışı ve bilgilerin 
senkronize bir biçimde akışını kontrol eden bir 
yönetim aracıdır. İşletmelerde lojistik, teda-
rikçiden son kullanıcıya uzanan zincirde ham-
madde, ürün, hizmet gibi kaynakların, ihtiyaç 
duyulan yerde ve istenen zamanda temin edil-
mesi işlemlerini yerine getirmektedir. 

Günümüzde lojistik, işletmelerin kendilerini 
pazarda farklılaştırabilmelerine olanak sağla-
yan önemli bir araç konumuna gelmiştir. Bir 
işletmenin iyi bir lojistik sistemine sahip olma-
sı beraberinde müşteriye daha iyi hizmet sun-
ma imkânını da sağlar. İyi bir lojistik sistemi ile 
sağlanacak avantajlardan bir başkası da lojistik 
sisteminin maliyetleri düşürücü etkisidir. İyi 
bir lojistik sistemi müşteri memnuniyeti sağ-
larken sistemin etkin bir şekilde işletilmesi de 
masra arın azaltılmasını sağlar. Bu iki önem-
li avantaj işletmenin rekabet gücünü olumlu 
yönde etkiler. 

Elinizde bulunan Lojistik İlkeleri kitabı 8 adet 
üniteden oluşmaktadır. Bu eserde lojistiğin te-
mel konuları modern teknolojiler ve gelişme-
ler dikkate alınarak ele alınmıştır. Her ünitenin 
başında yer alan Amaçlar ve Anahtar Kavram-
lar, öğrencilerin ilgili üniteden elde edecekleri 
kazanımları göstermektedir. Öğrenciler, üni-
telere çalıştıktan sonra bu kazanımları elde 
edip etmediklerini ilgili Amaçlar ve Anahtar 
Kavramlar yardımıyla sorgulayabilecektir. Her 
ünite içinde yer alan Sıra Sizde soruları, üniteyi 
okuyan öğrencilerin çalıştıkları konuyu kavra-
yıp kavrayamadığını anlamak için verilmiştir. 
Ünite sonunda yer alan Kendimizi Sınayalım 
kısmında öğrenciler, ilgili ünitede öğrendikle-
rinin küçük bir sınamasını yapabileceklerdir. 

Öğrencilerimizin http://ekampus.anadolu.
edu.tr adresini ziyaret ederek, Lojistik İlkeleri 
dersi için hazırlanan e-seminer, deneme sınavı 
ve ünite özeti vb. materyalleri incelemeleri sı-
nav başarılarına olumlu katkılar sağlayacaktır. 

Kitabın oluşturulması sürecinde başta yazarlar 
olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz te-
şekkürlerimizi sunarız. Kitapta yer alan bilgi-
lerin ve uygulama örneklerinin gerçek yaşamı-
nızda siz öğrencilerimize ve konuyla ilgilenen 
herkese faydalı olmasını dileriz.

Editörler

Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Prof.Dr. Fikret ER
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Lojistiğin Temel Kavramları

Anahtar Sözcükler: • Lojistik• Üretim Lojistiği• Dağıtım Lojistiği• Taşıma • Depo • Ambalaj 

öğ
re

nm
e 

çı
kt

ıla
rı

1
Lojistiğin Tanımı ve Gelişimi
1 Lojistiği tanımlayabilme
2 Lojistiğin tarihsel gelişimini özetleyebilme 2

İşletmelerde Lojistiğin Rolü
3 İşletmelerde lojistiğin üstlendiği rolü 

açıklayabilme
4 Lojistik faaliyetleri listeleyebilme
5 Lojistiğin önemini açıklayabilme

Elektronik Ticaret Lojistiği
6 Elektronik ticaret lojistiği ile geleneksel 

lojistiği ayırt edebilme3
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Lojistik İlkeleri

GİRİŞ
Dünyada ve Türkiye’de lojistik sektörü büyü-

mekte, lojistik sektörünün potansiyeli gün geçtikçe 
daha iyi anlaşılmaktadır. Dünya mal ticaretindeki 
artış, küreselleşme lojistiğin önemini daha da artır-
maktadır. Yoğun rekabetin yaşandığı küresel pazar-
da alıcılar ürünleri doğru yerde, doğru zamanda, 
doğru kalitede ve daha düşük fiyatta aramakta-
dırlar. Bu çerçevede lojistik, tedarik zincirlerinde 
ham maddenin elde edilmesinden bitmiş ürünlerin 
müşterilere ulaştırılmasına kadar olan süreçte çok 
önemli rol üstlenmektedir.

Lojistik faaliyetlerinin kapsamı çok genişlemiş-
tir. Lojistiğin günlük yaşamımızda ulaştığı noktayı 
anlamak için sadece her gün satın alınan ve tüke-
tilen ürünleri düşünmek yeterli olacaktır. Örneğin 
ekmeğin marketteki yerini almadan önceki yolcu-
luğunu ele alalım. Buğday hasat edilir, un fabrika-
sında una, sonrasında fırında uygun malzemeyle 
bir araya getirilerek pişirme işleminden sonra mar-
ket rafına ulaştırılır. Buğdayın ekmek olarak mar-
ket rafında bir ürüne dönüşümünde depolama ve 
taşımacılık işlemleri lojistik kapsamında gerçekleş-
tirilen işlemlerdir. Müşterilere bu ürünler nasıl ve 
hangi fiyattan ulaşmaktadır? Bu durum lojistiğin 
bir şekilde hayatımızın her anında bizimle etkile-
şim hâlinde olan bir alan olduğunu gösterir. 

Lojistiği 1980’lerin ortasından sonra dikkat çe-
ken bir alan olarak görsek de bu alanın köklerinin 
çok daha uzun bir geçmişe sahip olduğunu görü-
rüz. Lojistik günümüzde işletmelerde rekabet avan-
tajı yaratmanın bir gereği hâlini almıştır. Bilişim ve 
gen teknolojileri ile birlikte 21. yüzyılda dünyada 
gelişecek üç sektörden biri olarak gösterilen lojis-
tikte değişim ve gelişim devam etmektedir.

LOJİSTİĞİN TANIMI VE GELİŞİMİ
Lojistik kelimesinin kökeni Yunanca “logis-

tikos” kelimesinden türemiş olup “hesap bilimi”, 
“hesapta beceri” anlamına gelmektedir. Lojistik ilk 
başlarda literatürde askerî kökenli bir ifade olarak 
yer almıştır. Askerî alanda lojistik, araç gereç ve bir-
liklerin hareket organizasyonunu tanımlamak için 
kullanılmaktadır. Bu anlamda lojistik askerî ope-
rasyonlar kapsamında asker ve ekipmanın taşın-
ması ve ikmal işlemlerinin organizasyonunu içerir. 
Lojistik iş literatürüne ise daha sonrasında girmiş-
tir. Türk Dil Kurumunun İnternetten erişilebilen 
Türkçe Sözlüğünde lojistik, “geri hizmet; geri hiz-

metle ilgili; kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış 
noktasından varış noktasına kadar taşınmasının 
etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygu-
lanması” biçiminde ifade edilmiştir. Günümüzün 
lojistik faaliyetlerinin kapsamının genişliği sözlük 
tanımını yetersiz kılmaktadır. Lojistiğin üstlendiği 
rolü anlamak için sadece her gün satın alınan ve 
tüketilen ürünleri düşünelim. Müşteriye bu ürün-
ler hangi aşamaların sonunda ulaşmaktadır? Bu 
sorunun cevabı lojistiğin bir şekilde hayatımızın 
her anında bizimle etkileşim hâlinde olan bir alan 
olduğunu gösterir. 

Lojistiği 1980’lerin ortasından sonra dikkat çe-
ken bir alan olarak görsek de bu alanın köklerinin 
çok daha uzun bir geçmişe sahip olduğunu görü-
rüz. Lojistik kâr amacı olan ve olmayan tüm orga-
nizasyonlar için önemlidir. Lojistiğin çok geniş bir 
uygulama alanı vardır. Üretim ve hizmet işletme-
lerinde lojistik uygulamaların karşılaştırıldığında, 
üretim işletmelerinde gerçekleştirilen lojistik uy-
gulamalar hizmet işletmelerindeki lojistik uygula-
malardan daha fazla göz önünde bulundurulduğu 
görülür. Oysaki hizmet sektöründe de (Bankacılık, 
otel yönetimi, hastane yönetimi vb.) lojistik çerçe-
vesinde ele alınabilecek daha çok müşteriye daha 
kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan uygulamalar 
gerçekleştirilmektedir. (Ünite kapsamında işletme 
lojistiği ifade edilmiştir.)

Lojistik, malların fiziksel akışı ve bilgilerin senk-
ronize bir biçimde akışını kontrol eden bir yönetim 
aracıdır. İşletmelerde lojistik, tedarikçiden son kul-
lanıcıya uzanan zincirde ham madde, ürün, hizmet 
gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen 
zamanda temin edilmesi işlemlerini yerine getir-
mektedir. Zaman içerisinde lojistik kavramının ge-
tirdiği anlayış hızla yayılmış ve gelişim göstermiş-
tir. Bunun bir sonucu olarak literatürde lojistiğin 
birçok tanımının yapıldığı görülmektedir. Burada 
bu tanımların bazılarına yer verilecektir. Lojistik, 
müşteri gereksinimlerini dikkate alarak planlama, 
maliyetleri düşürebilme, ham madde, yarı mamul 
ve mamullerin stoklanması gibi süreçlerin yönetil-
mesidir. Bir başka lojistik tanımı da literatürde “Se-
ven Rs”, “Yedi Doğru” olarak yer almaktadır. Bu 
tanıma göre lojistik; doğru ürünün, doğru şartlar-
da, doğru miktarda, doğru yerde, doğru zamanda, 
doğru maliyetle, doğru müşteri için kullanılabilir-
liğinin sağlanmasıdır. Lojistiğin bu tanım çerçeve-
sinde ürüne değer katan faaliyet olarak değerlendi-
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rildiği görülmektedir. Lojistiğin günümüzdeki en 
geçerli tanımı ise Lojistik Yönetim Konseyi ( The 
Council of Lojistics Management: CLM ) tarafın-
dan yapılmıştır. Lojistik Yönetim Konseyi tarafın-
dan lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının, ham 
maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketil-
diği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki 
hareketinin, etkin ve verimli bir şekilde akış ve de-
polanmasının sağlanması, kontrol altına alınması 
ve planlanması süreci olarak tanımlanmaktadır. Ta-
nım, lojistiğin bir ürünün ham madde olarak var 
olduğu başlangıç noktasından tüketiminin gerçek-
leştiği son noktaya kadar malzeme akışının yönetil-
mesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Lojistikle ilgili 
tanımlar gözden geçirildiğinde üretim işletmeleri 
söz konusu olduğunda lojistiğin tedarik, malzeme 
yönetimi ve dağıtım faaliyetlerinin toplamından 
oluştuğu görülür.

Lojistik
Bir ürünün ham madde olarak var oldu-
ğu başlangıç noktasından tüketiminin 
gerçekleştiği son noktaya kadar malzeme 
akışının gerçekleştirilmesidir.

Lojistik yalnızca maddi varlığa sahip malze-
menin akışını değil, maddi varlığa sahip olmayan 
hizmetlerin ve bilginin akışını da gerçekleştirmek-
tedir. Lojistik süreç olarak ele alındığında ise ürün 
ve hizmetlerin müşterilerin kullanabileceği hâle 
gelmesinde etkili olan faaliyetlerin gerçekleştiril-
mesi olarak ifade edilmektedir. Lojistik iş süreci 
oldukça karmaşıktır ve büyük coğrafi uzunlukları 
içermektedir. Lojistik dünyanın her yerinde müş-
terilerin gereksinimlerine cevap verebilecek nite-
likteki ürünlerin ihtiyaç duyulduğu zamanda hazır 
bulunmalarını konu edinir.

Lojistiğin Tarihsel Gelişimi
Askerî literatürde çok eski bir geçmişe sahip 

olan lojistik, iş literatürüne 1900’lü yılların başın-
da girmiştir. İşletme yönetiminde lojistik finans, 
pazarlama ve üretim gibi alanlarla karşılaştırıldı-
ğında daha yeni bir alandır. Lojistik, 1900’lü yıl-
ların başlarında yönetim stratejisinin bir bölümü 
olarak değerlendirilmiştir. Yöneticiler depolamanın 
ve ulaştırmanın uzun bir süre boyunca birer ihtiyaç 

olduğunun farkına varmışlar ancak bu faaliyetleri 
iş yapmanın kaçınılmaz maliyetleri olarak görmüş-
lerdir. Yöneticiler bu dönemde depolama ve ulaştır-
mayı teknik birer konu olarak ele almışlardır.

Başarılı lojistik uygulamaların Müttefik dev-
letlerin 2. Dünya Savaşı’nın kazanılmasına yaptığı 
katkının anlaşılmasından sonra lojistiğe olan ilgi 
artmıştır. Lojistik günümüzdeki şeklini almadan 
belirli evrelerden geçmiştir. Bu alanda gelişim ve 
değişimler 1950’li yıllarda başlamış, günümüzde 
de hâlen devam etmektedir. 

1950’li yıllar lojistiğin bir parçası olan dağıtım 
sistemlerinin plansız bir şekilde yürütüldüğü dö-
nemdir. Bu dönem üreticilerden perakendecilere 
malların bir şekilde ulaştırıldığı zaman dilimidir. 
Lojistiğin önemli bir faaliyeti olan dağıtım, genel 
olarak nakliyeci ve üreticilerin kendi sorumlulukla-
rında, kendi araçları ile gerçekleştirilmiştir. 1960’lı 
yıllar fiziksel dağıtım kavramının ortaya çıktığı 
dönemdir. Bu dönemde lojistik belli alanlarda uz-
manlaşmış kişilerce ayrı ayrı yürütülen faaliyetler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ulaştırma faaliyetle-
rinden sorumlular genelde nakliyeciler, depolama 
sorumluları, ambarcılar, satın alma faaliyetlerini 
gerçekleştirenler, muhasebe sorumluları olarak ad-
landırılıyor ve faaliyetlerini birbirlerinden bağımsız 
yürütüyorlardı. Lojistik konusunda ilk metin yine 
bu dönemde 1960’ların başında ortaya çıkmıştır. 
Yönetim bilimci Peter Drucker 1962 yılında lojis-
tiğe ilişkin olarak “Lojistik, ekonominin karanlık 
anakarası ve en çok göz ardı edilen ama geleceğin 
parlak iş sahası” olduğunu söylemiştir. Bu söylem 
lojistiğin ne kadar önemli olduğuna ve bu döne-
me kadar nasıl göz ardı edildiğine dikkat çekmek-
tedir. Bu dönemden itibaren lojistikte çok önemli 
değişimler gerçekleşmiştir. 1970’li yıllar dağıtım 
kavramının geliştirilmesinde önemli dönemdir. 
Bu büyük değişimin kaynağı, bazı işletmelerin bir 
organizasyonun fonksiyonel yönetim yapısında, 
dağıtımında olması gerektiğini belirlemeleridir. 
Ayrıca bu on yılda dağıtım zincirinin yapı ve kont-
rolünde bir değişim görülmüştür. Zincirde yer alan 
üreticilerin ve tedarikçilerin gücünde bir azalış, bü-
yük perakendecilerin gücünde ise belirgin bir artış 
söz konusu olmuştur. 1980’li yıllar ise taşımacılık 
düzenlemelerinin olduğu, bilgi sistemleri ve ileti-
şim teknolojisinde hızlı gelişmelerin görüldüğü 
dönemdir. İşletmeler bu dönemde lojistiğin birleş-
tirilebilir fonksiyonları üzerinde durmuşlardır. Lo-
jistik yapılanmada ilk birleşme, parçalı yürütülen 
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lojistik faaliyetlerin malzeme yönetimi ve fiziksel dağıtım olarak iki grupta toplanması olarak görülür. Lo-
jistik faaliyetlerin tek bir çatı altında toplanma çabası sonrasında ise malzeme yönetimi ve fiziksel dağıtım 
birleştirilmiş ve bu yapı lojistik olarak adlandırılmıştır. 1990’larda lojistik işletme içi faaliyetlerden müş-
teriye ürün teslimine katkı sağlayan faaliyetleri de içine alacak şekilde genişlemiştir. Lojistik kavramının 
tarihsel gelişimi Şekil 1.1’de verilmiştir. 

Şekil 1.1 Lojistik Kavramının Tarihsel Gelişimi

Günümüzde ise lojistik, işletme stratejilerinin önemli bir unsuru ve rekabet avantajı sağlamanın bir 
gereği hâlini almıştır. Dünya mal ticaretindeki büyüme, üretimin küreselleşmesi, malların müşteriye ulaştı-
rılmasında zamana dayalı rekabet lojistiğin önemini gün geçtikçe daha da artırmaktadır. Bunun bir sonucu 
olarak 2000’li yıllarla birlikte parçalanma ve birleşme kısmında yer alan faaliyetlerin lojistik fonksiyonlar 
olarak ayrı ayrı yönetilmesi yerine tüm lojistik zincirin tek bir varlık olarak yönetilmesi geçerlilik kazan-
mıştır. Gelecekte ise işletmelerin lojistikten temel beklentileri daha verimli tedarik zincirleri ve talebe daha 
hızlı yanıt verebilmek olacaktır.

Satın Alma/Malzeme Yönetimi

Fiziksel Dağıtım

Talep Tahmini

Satın Alma

İhtiyaç Planlama

Üretim Planlama

Fabrika Stokları

Depolama

Malzeme Elleçme

Ambalajlama

Bitmiş Ürün Stokları

Dağıtım Planlama

Müşteri Hizmeti

Taşıma

Sipariş İşleme

Stratejik Planlama

Bilgi Servisi

Pazarlama

Finans

Lojistik

Tedarik Zinciri
Yönetimi

Parçalı Faaliyetler
1960’a Kadar

Faaliyetlerin
Bütünleşmesi

1960-2000
2000-Günümüze
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Lojistiğin Gelişiminde Etkili Olan 
Faktörler

Lojistiğin yıllar boyunca nasıl değişime uğradığı 
zamansal olarak incelendiğinde bu değişimi şekil-
lendiren ve değişimin kaynağı olarak sayabilece-
ğimiz birtakım önemli gelişmeler ve faktörler söz 
konusudur. Lojistiğin şekillenmesinde etkili olan 
gelişmeler ve faktörler aşağıda sıralanmıştır:

•	 Yük	taşımacılığında	yaşanan	değişim:	Geç-
mişte uluslararası ticaretin büyük bölümü-
nü ham madde oluştururken günümüzde 
uluslararası ticarette yarı mamul ve ham 
madde ticareti devam etmekle birlikte, bit-
miş ürün ticaretinin dünya ticaretinde daha 
büyük rol oynadığı görülmektedir. Bu ko-
nuda örnek olarak şu anda dünya üzerin-
deki tüketici elektroniğinin ulaştığı değerin 
büyüklüğü verilebilir.

•	 Düşen	Ürün	Fiyatları:	Günümüzde	pazar-
da artan rekabetle gerileyen pazar fiyatları, 
işletmeleri maliyetlerini aşağı çekmeye zor-
lamaktadır. Son yıllarda gerileyen LCD te-
levizyon fiyatları bu duruma örnek olarak 
verilebilir. Bu alanda üretim yapan firmalar 
belirli standarttaki ürünlerini en hızlı şekil-
de ve düşük fiyatla pazara ulaştırma çabasın-
dadır.	Firmaların	ürün	özellik	ve	kalitesinde	
gerçekleştirdikleri büyük gelişim, firmaları 
maliyetlerini azaltabilecekleri başka alanlara 
yöneltmiştir. Bu anlamda depolama ve ta-
şımacılık, maliyetleri aşağıya çekmek için 
önemli alanlardır.

•	 Taşımacılıkta	 yaşanan	 değişim:	 lojistikte	
nakliye çok önemli bir rol üstlenmektedir. 
Taşımacılık alanında pek çok ülke, rekabeti 
artırıcı düzenlemeye (taşımacılığın serbest-
leştirilmesi, demir yollarının özelleştirilmesi 
vb.) gitmiştir. Düzenlemelerin sonucunda 
ise taşımacılık alanında fiyatların düşmesi 
ve hizmet kalitesinin yükselmesi beklenmiş-
tir. Düzenlemeler ülkelerde hem daha fazla 
hem de daha ucuz hizmetin sunumuna ön-
cülük etmiş ve pek çok taşımacılık piyasa-
sını olumlu yönde etkilemiştir. Böylelikle 
yükün dünya üzerinde daha kolay ve etkin 
biçimde taşınması söz konusu olmuştur. 

•	 Verimlilikte	 sağlanan	 artış:	 Uluslararası	
taşımacılıkta önemli bir yer tutan deniz 
taşımacılığında konteynerlerin kullanımı 
verimliliği artırmıştır. Konteynerler gemi 
güvertesinde üst üste istiflenerek alan kul-
lanımı açısından fayda sağlamıştır. Ayrıca 
limanlarda malların taşınmasında zaman 
ve maliyet avantajı getirmiştir. Konteyner-
lerin deniz taşımacılığında kullanımının 
kökleri Amerika Birleşik Devletleri’nde 
1950’li yıllara dayanmaktadır. Kontey-
ner yalnız deniz taşımacılığında değil di-
ğer taşımacılık modlarında da kullanılan 
araçlardır. Konteyner, malzemenin taşın-
masında malzemenin içerisine konduğu 
büyük dikdörtgen şeklindeki uluslararası 
ölçülerde üretilen metal kaplardır. Kon-
teyner taşımacılığında malzeme taşınırken 
konteynerler kullanılır ve malzemelere 
müdahale edilmez. Konteynerler birden 
fazla taşımacılık modu kullanıldığında ol-
dukça kullanışlı araçlardır ve bir taşımacı-
lık modundan diğerine geçişi kolaylaştırır. 
Zaman içerisinde taşıma araçlarında, bilgi 
ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, 
yükün	izlenmesi,	barkod,	RFID	vb.	uygu-
lamalar lojistikte verimliliği artıran geliş-
meler olarak karşımıza çıkmaktadır.

•	 Stok	yönetiminde	yaşanan	değişim:	 İşlet-
meler günümüzde stok yönetimini müş-
teri ihtiyaçlarının karşılanmasında temel 
bir rekabet aracı olarak görmektedirler. 
Pek çok endüstri kolunda tam zamanında 
üretime uygun malzeme teslimi neredeyse 
alışılagelmiş bir duruma dönüşmüştür. Te-
darikçiler ana işletmeler için önemli görev 
üstlenir hâle gelmiştir. Taşıma, depolama, 
satın alma ve pazarlama gibi fonksiyon-
larda önemli yer tutan stokların entegre 
biçimde yönetilmesiyle işletmeler bu alan-
da maliyet tasarrufu elde edebileceklerini 
görmüşlerdir.

•	 Küreselleşmenin	doğurduğu	 sonuçlar:	Kü-
reselleşme ile birlikte işletmeler artık dünya 
üzerinde çok farklı ülkelerde faaliyet göste-
rirken dünyanın birçok yerinden ham mad-
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de, yarı mamul tedarik etmekte, üretim 
merkezlerinde bir araya getirmekte ve bit-
miş ürünleri yine birçok ülke pazarına sun-
maktadır. Bunun bir sonucu olarak lojistik, 
işletmeler için en önemli faaliyetlerden biri 
olmuştur. Küreselleşme aynı zamanda lojis-
tik sektörünü de büyütmüştür.

•	 Rekabet	baskısının	artması:	Rekabetin	art-
ması işletmeleri her fırsatı değerlendirme 
zorunluluğunda bırakmaktadır. Kâr oran-
larının azalması, ürünlerin satış fiyatlarına 
etki yapan ürün maliyetlerinin azaltılmasını 
gerekli kılmaktadır. Ürün maliyetlerinde 
etkili bir maliyet unsuru olan lojistik ma-
liyetler de ürün maliyetleri ile birlikte aşağı 
çekilmeye çalışılmaktadır.

•	 Talebin	 farklılaşması:	 Önceki	 dönemlerle	
karşılaştırıldığında günümüzde müşteriler 
daha bilgilidir ve daha fazla kaliteyi daha 
ucuz ve daha iyi servis koşullarında talep 
etmektedirler. Ayrıca müşteriler daha hızlı 
ve bireysel cevap istemektedirler.

•	 Uluslararası	 ticaretin	 büyümesi:	 Kuzey	
Amerika Serbest Bölgesi, Avrupa Birliği 
gibi serbest bölgelerin varlığı uluslararası 
ticaretin hacmini büyütmektedir. Bu du-
rum ülkeler arasında dolaşan mal miktarını 
artırmaktadır. Dolayısıyla uluslararası ti-
carette dolaşan mal ve bilginin zamanında 
ve istenilen yere ulaştırılması çabası lojistik 
faaliyetleri etkilemektedir. 

•	 Perakende	sektöründe	yaşanan	değişimler:	
Günümüzde yeni satış noktaları ve hizmet 
modelleriyle karşılaşmaktayız. Telefondan 
satış, elektronik ticaret, 24 saat hizmet, 
eve teslim hizmetinin sunulması, şehir dışı 
alışveriş merkezlerinin kurulması peraken-
de sektöründe yaşanan değişimlere birer 
örnektir. 

•	 Tedarik	 zincirlerinin	 gücündeki	 değişim:	
Tedarik zincirlerinde gücün değişimi söz 
konusu olmaktadır. Bazı sektörlerde teda-
rikçi işletmelerin büyüklüğü üretici işlet-

melerin üzerine çıkmıştır. Tedarik zincir-
lerinde gücün değişimi üretici işletmelerle 
tedarikçiler arasındaki ilişkileri etkilemiştir. 
Örneğin çok büyük perakende zincirleri 
tedarikçilerinden kendilerine özgü lojistik 
hizmeti talep edebilmektedir. 

•	 Tedarik	 zincirinin	 stratejik	 öneme	 sahip	
olduğunun anlaşılması: Yöneticiler tedarik 
zincirinin stratejik önemini fark etmişlerdir.

•	 Üretim	 felsefesinde	 değişim:	 İşletmeler	
tam zamanında üretim, yalın üretim, es-
nek üretim gibi üretim sistemlerine yö-
nelmektedir. Bu gelişmelerin yanı sıra iş-
letmelerin bazılarında son ürünü dikkate 
alan ürün odaklı yaklaşım, yerini süreci 
dikkate alan (işletmelerin ürünün nasıl 
yapıldığını dikkate aldığı) süreç odaklı bir 
yaklaşıma bırakmaktadır. Bu durum lojis-
tiği de içine alan işlemlerin geliştirilmesini 
desteklemektedir.

•	 İletişim	 ve	 bilgi	 teknolojilerinde	 meydana	
gelen gelişmeler: Son yıllarda iletişim ve 
bilgi teknolojilerinde dikkate değer geliş-
meler yaşanmıştır. Bu gelişmeler; elektronik 
veri transferine, elektronik fon transferine, 
e-ticarete, bilgi sistemlerinin paylaşımına 
olanak sağlamaktadır.

•	 Ulaştırmada	tutumların	değişime	uğraması:	
Taşımacılığın serbestleştirilmesi, demir yol-
larının özelleştirilmesi, kara yolu taşımacı-
lığında kapasitesinin artması ve bunun bir 
sonucu olarak hava kalitesi ve kirliliğine yö-
nelik endişeler ve çevre ile ilgili tutumlarda 
değişim söz konusudur. Tüm sayılanlar ne-
deniyle ulaştırma konusundaki tutumlarda 
değişim yaşanmaktadır.

•	 Taşıma	 uzaklıklarının	 ve	 maliyetlerinin	
artması: Avrupa Birliği’nin genişlemesi, 
Çin’in, Dünya Ticaret Örgütüne girişi gibi 
gelişmeler uluslararası ticaretin hacmini 
artırmaktadır. Bu tür genişlemeler üretim 
merkezleri ile tüketim merkezleri arasında-
ki uzaklıkları artırmaktadır.
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Lojistiğin Yeni Tanımı; Risksiz Hız, Doğ-
ru Kaynak Kullanım, Ürüne Dönüştürülmüş 
Hizmet

Lojistik pazarı Avrupa’da yıllık ortalama yüz-
de 10’luk büyüme gerçekleştirirken, son yıllarda 
Türkiye’de yüzde 17-20 oranında bir büyüme 
kaydetti. Dönemsel olarak bakıldığında son 5 
yılda Türk lojistik pazarı 5 milyar dolardan 20 
milyar dolar büyüklüğüne erişti. Türk Lojistik 
pazarının Avrupa’daki yeri ise 1,8 trilyon dolarlık 
pazarda yüzde sadece 1’dir.

2012’de de perakende, otomotiv, teknoloji, 
sağlık ve enerji lojistiğinin artış trendi koruna-
caktır. Son iki yılda güçlü global lojistik firma-
lar servislerinin yüzde 60-65’ini öz kaynaklarını 
kullanmadan sağlamış durumdalar. Buna karşın 
tedarikçi sayısında daralma var. Buradan çıkan 
sonuç şu; sadece nitelikli hizmet verenler ayakta 
kalabiliyor, az sayıda tedarikçi ile çalışıp entegre 
hizmet almak, çok sayıda tedarikçi yönetmeye 
tercih ediliyor.

Türk lojistik piyasası irili ufaklı 1400 civarın-
da firmanın 40 bini aşkın bir araç parkıyla faaliyet 
gösteriyor. Dünyadaki her 5 tır karnesinden biri 
Türk lojistik filosundaki araçlar tarafından taşını-
yor. Lojistik faaliyeti belgesine sahip firma sayısı 
140 bile değil. Daha da çarpıcı bir sonuç sektör 
sıralamasındaki ilk 20 sirketin toplam sektörden 
aldığı pay yüzde 5 civarında kalıyor Türkiye’nin 
ihraç ürünlerinin yüzde 40’ını, ithal ürünleri-
ninse dörtte birini 300 bin kişilik bir istihdam 
karşılıyor. Bununla birlikte Türkiye olarak kon-
junkturel gücümüzü ve kaynaklarımızı kullanma 
bilincini henüz oturtabilmiş değiliz. Bu dünya-
yı değiştirecek eğilimleri bugünün aksine servis 
veren değil servis alan belirleyecek. Risksiz hız, 
doğru kaynak kullanımı, efektif insan kaynağı ile 
ürüne dönüştürülmüş hizmet çeşitliliğinde başarı 
sağlayan firmalar sıradışı olacaklar.

Süreci bütün olarak tasarlayan aracı kurum-
lar yakın gelecekte lojistikte öne çıkacak ve işbir-

liği fırsatlarını yöneterek katmadeğeri yükselte-
cekler. Çevresel, sosyal ve ekonomik alanlardaki 
beklentiler tedarik zinciri tasarımında da dikkate 
alınacak. Yakıt tüketimi, emisyon ve atıkların 
azaltılması ile enerjideki verimlilik çevresel sürdü-
rülebilirliği sağlarken, sağlık ve güvenliğe önem 
verme, çalışan haklarının sağlanması ve korun-
ması ile kurumsal etik değerlerin oluşturulması 
sosyal sürdürülebilirliği tesis edecek, maliyetlerin 
azaltılması, hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve kar-
lılık ise ekonomik sürüdürülebilirliği ön plana 
çıkaracak. SCOR (Supply Chain Operations 
Reference Model) yakın gelecekte iş planlarının 
şekillendirecek.

İyi örnekleri oluşmaya başlayan kara liman-
cılığı dengeleri değiştirerek Türk limacılığını 
katalize edecek. Sektörün topyekün koordinas-
yonunda kritik hatalar var. Ya sahayı doğru tanım-
layamıyoruz ya da bunu ortak bir sinerjik model 
ile bütünleştiremiyoruz. Devlet ile özel sektörün 
liman yatırımı konusunda arzın talebi geçeceği 
düzeyde adeta bir yarışa girmesinin başka izahı 
yok. Çandarlı ve Mersin limanları tamamlandı-
ğında 24 milyon TEU/yıl kapasite oluşacak, buna 
özel sektör liman yatırımlarını da ilave ederseniz 
2015 yılında 35 milyon TEU’luk kapasite talebin 
çok üstüne çıkacak. O halde yeni müşteriler, yeni 
ürünler, yeni hizmetler tasarlamalı ve bu limanlar-
dan opera etmeliyiz. Bu çevrimde kritik bir role 
sahip demiryollarının modernleştirilmesi için 20 
milyar dolarlık bir kaynak zorunlu görünüyor. Bu 
gerçekleşebilir ve işi doğru tarifleyebilirsek deva-
mında sektördeki tüm oyuncular kendilerini doğ-
ru konumlandırarak sinerji yaratacaklardır. Kazan 
– kazan buradadır.

16 Şubat 2012
Izzet	ÇAĞLAYAN

Kaynak: https://www.dunya.com/gundem/
lojistigin-yeni-tanimi-risksiz-hiz-dogru-kaynak-
kullanim-urune-haberi-166129

yaşamla ilişkilendir
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İŞLETMELERDE LOJİSTİĞİN ROLÜ
Lojistik, tedarikçilerden sağlanan malzemenin tesise (fabrika), tesis içerisinde işlem birimlerine ve bit-

miş ürünlerin dağıtım kanalları ve müşteriye akışından sorumlu fonksiyondur. Lojistiğin yerine getirdiği 
fonksiyon Şekil 1.2’de gösterilmiştir.

Şekil 1.2 Lojistiğin Rolü

Lojistiğin tanımında geçen malzeme ve tedarik zinciri kavramlarının açıklanmasında yarar vardır. Her 
işletme müşteri memnuniyetini sağlayacak ürünler üretmektedir. Ürünün üretilmesi sırasında gerçekleş-
tirilen işlemler malzemenin etkin ve verimli akışına gereksinim duymaktadır. Bu anlamda tanımda geçen 
malzeme; bir organizasyonun ürününü oluştururken aktardığı her şeydir. Malzeme maddi (ham madde 
gibi) yapıda olabileceği gibi maddi olmayan (bilgi gibi) yapıda olabilir. Örneğin malzeme; bir enerji sant-
ralinin maden ocağından getirdiği kömür, bir köylünün toptancıya verdiği domates veya bir beyaz eşya 
üreticisinin bir depoya teslimatını gerçekleştirdiği çamaşır makinesi olabilir. Malzeme verilen örneklerde 
maddi varlığa sahiptir ve fiziksel olarak aktarımı söz konusudur. Malzemenin maddi varlığa sahip olma-
yabileceğini söylemiştik. Maddi varlığa sahip olmayan malzemeye örnek olarak organizasyonlar arasında 
veya organizasyon içinde akan bilgi ya da bir televizyon işletmesinin aktardığı televizyon yayını verilebilir. 

Lojistik faaliyetleri birbirine bağlı olan tedarik lojistiği, üretim (tesis içi) lojistiği ve dağıtım lojistiği ol-
mak üzere üç alanda gerçekleştirilmektedir. Tedarik lojistiği üretim için gerekli ham madde, yarı mamulün 
ve hazır parçaların tedarikçilerden teminini, depolanmasını, üretim ortamına taşınması ile ilgili işlemleri 
(araç ve mal takibi, boşatma ve mal kabul, sayım, kontrol vb.) kapsar. Kaynakların üretim hattına taşın-
ması ile ilgili işlemleri içerir. Üretim lojistiği, giriş lojistiği işlemlerinin devamında tesis içerisinde ürünün 
üretim sürecinde gerçekleştirilen (depolama, sipariş, sipariş hazırlama, stok yönetimi, tesis içi taşıma vb.) 
işlemlerden oluşur. Üretim lojistiğinde tesis içinde kısa mesafeli malzeme akışı (fabrika ve depo içi hare-
ketler) söz konusu olmaktadır. Malzeme akışında amaç, işlem birimleri arasında malzemeyi uygun araçla 

İşletmelerde parçalanmış lo-
jistik faaliyetlerin bütünleş-
me sürecini açıklayınız?

Küreselleşme ile lojistik ge-
lişmeler arasındaki ilişkileri 
değerlendirin.

Bilgi teknolojilerinde yaşa-
nan gelişimin lojistiğin ge-
lişimindeki etkisini anlatın.

ÖÇ 1 Lojistiği tanımlayabilme
ÖÇ 2 Lojistiğin tarihsel gelişimini özetleyebilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

İşlem Birimleri

Tedarikçi Müşteri
Tesis İçi İşlemler

Lojistik

Malzeme Yönetimi
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en az zararla etkin bir biçimde taşımaktır. Dağıtım 
lojistiği ise üretim tesisinden üretim sonunda elde 
edilen ürünlerin müşterilere ulaştırılması ile ilgili 
(yükleme, araç rotalama ve çizelgeleme, araç takibi 
vb.) işlemlerden, başka bir deyişle, fiziksel dağıtım 
faaliyetlerinden	 oluşmaktadır.	 Fiziksel	 dağıtım;	
mamullerin üretim aşamasından geçtikten sonra 
tüketiciye teslimine kadar yapılan faaliyetler için 
kullanılan	 genel	 bir	 kavramdır.	 Fiziksel	 dağıtım	
yönetiminin temel amacı, tamamlanmış ürün ve 
eşyaların ülke içinde veya ihraç edilen pazarlarda is-
tenilen yere zamanında, ekonomik, hızlı ve güvenli 
olarak	 ulaştırılmasıdır.	 Fiziksel	 dağıtım	 yönetimi	
firma ve müşteriler arasındaki zincirin kurulmasın-
da büyük önem taşımaktadır. 

Üretim Lojistiği
Tesis içerinde kısa mesafeli işlem birimleri 
arasında malzemeyi uygun araçla en az za-
rarla etkin bir biçimde taşımaktır.

Lojistik Faaliyetler
Lojistik faaliyetler düşünüldüğünde akla ön-

celikle taşıma faaliyeti gelmektedir. Ancak lojistik 
kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin alanı ta-
şıma faaliyetleri ile sınırlanmamaktadır. Lojistik 
faaliyetler; taşıma, stok yönetimi, depo yönetimi, 
ambalajlama, sipariş işleme, elleçleme, gümrükle-
me müşteri hizmetleri, bilgi yönetimi, talep tah-
mini, satış sonrası servis, fabrika-depo yer seçimi, 
satın alma, atık parça yönetimini içine almaktadır. 
Bu faaliyetler içerisinde taşıma, stok yönetimi ve 
depo yönetimi öne çıkan temel lojistik faaliyetler 
olarak ele alınmaktadır. Bu üç faaliyet tüm lojis-
tik kanalı içinde gerçekleştirilen anahtar faaliyetler 
durumundadır. Başka bir deyişle bu faaliyetler tüm 
işletmelerde lojistik işlemlerin etkin bir şekilde yü-
rütülmesinde ve eş güdümün sağlanarak tamam-
lanmasında önemli yer tutmaktadır. Ayrıca toplam 
lojistik maliyetler dikkate alındığında taşıma, stok 
yönetimi ve depo yönetimi faaliyetlerini gerçekleş-
tirebilmek için oluşan maliyetlerin diğer faaliyetler-
den daha fazla olduğu görülmektedir. 

Lojistik faaliyetleri anlayabilmek için malze-
melerin bir işletmenin dâhil olduğu tedarik zinciri 
içindeki akışını ele almak yeterli olacaktır. Lojistik 
faaliyetler ham madde, yarı mamul veya parçala-

rın işletmeye ulaştırılmasından, işletme içerisinde 
ürüne dönüşümü sırasında, malzemenin akışına; 
sonrasında ise son kullanıcıya kadar olan zincir içe-
risindeki tüm faaliyetleri düzenlemeye çalışır.

Tüm işletmelerde lojistik işlemlerin etkin bir 
şekilde yürütülmesinde ve eş güdümün sağlana-
rak lojistik görevlerin tamamlanmasında önemli 
yer tutan faaliyetlerin başında taşıma, stok yöne-
timi ve depo yönetimi gelmektedir. Bu faaliyetler 
ile birlikte ambalajlama, sipariş işleme, elleçleme, 
gümrükleme, müşteri hizmetleri, bilgi yönetimi, 
talep tahmini, satış sonrası servis, fabrika-depo yer 
seçimi, satın alma, atık parça yönetimine kısaca 
değinilmiştir.

Taşıma 
Taşıma, bir nesnenin (ürün, yük, ham madde, 

hizmet vb.) bir yerden başka bir yere aktarılması iş-
lemini temin eder. Malzeme akışının temelini oluş-
turmaktadır. Taşıma faaliyeti daha geniş anlamda 
ele alındığında müşteri ihtiyaçlarının giderilmesi 
amacı ile üretilen malların üretildikleri merkezler-
den ihtiyaç duyulan merkezlere zamanında ve eko-
nomik bir biçimde ulaştırılması olarak karşımıza 
çıkar. Bu anlamda taşıma faaliyeti ürünlerin iste-
nilen yere ulaştırılması ile ürüne yer ve ürünlerin 
istenilen zamanda ulaştırılması ile zaman değeri ek-
leyen bir faaliyettir. Bu anlamda tedarik zincirlerin-
de önemli bir rol üstlenmektedir. Taşımada amaç 
malın bir noktadan diğerine aktarılması işleminin 
en doğru, en güvenli ve ekonomik şekilde gerçek-
leştirilmesidir.

Yüklerin taşınması tedarik zincirinin ayrılmaz 
bir parçasıdır. Tedarik zincirinde fiziksel akış dik-
kate alındığında taşıma işleminin tedarik kaynak-
larından üretim alanına, oradan da müşterilere 
olmak üzere gerçekleştirildiği görülmektedir. Ta-
şıma faaliyeti ile tedarik kaynaklarından üretim 
alanına malzemenin aktarılması sırasında, taşıma 
türünün (Kara yolu, demir yolu, hava yolu) seçimi, 
en iyi taşıma firmasının (nakliyecinin) bulunması, 
tüm güvenlik ve kanuni yükümlülüklerin yerine 
getirilmesini sağlama, teslimatın kabul edilebilir 
maliyette ve zamanında alınması işlemleri gerçek-
leştirilmektir. Üretim alanından ürünlerin müşte-
ri alanına aktarılması sırasında ise ürünlerin çıkış 
alanından müşterilere teslimini içerir. Taşıma yöne-
timi içerisinde; taşıma türü veya türlerinin tespiti, 
yüklerin birleştirilmesi, taşıma araçlarının rotaları-
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nın belirlenmesi, araç çizelgeleme, ekipman seçimi 
gibi faaliyetler yerine getirilmektedir. Taşıma kara 
yolu, demir yolu, hava yolu, su yolu ve boru hattı 
ya da bunların birlikte kullanılması biçiminde ola-
bilir. Kara yolu taşımacılığı, üretim noktalarından 
tüketim noktalarına dek aktarmaya gerek duymak-
sızın ve hızlı taşımaya olanak sağlaması nedeniyle 
diğer taşıma türlerinden ayrılmaktadır. Bu nedenle 
taşıma türleri içerisinde yük ve yolcu taşımacılığın-
da kara yoluna olan talebin sürekli olarak arttığı 
görülmektedir.

Taşıma
Ürün, yük, ham madde, hizmet vb.’nin bir 
yerden başka bir yere aktarılması işlemidir. 

Stok Yönetimi 
Stok, üretimi istenen düzeyde tutmak, teslim ve 

satışı istenen özelliklere göre gerçekleştirmek ama-
cıyla malzeme ve ürün mevcudunun elde bulundu-
rulmasıdır. Başka bir deyişle, iç ve dış müşterinin 
talebini karşılamak amacıyla işletmenin elde tut-
tuğu malzemedir. Tedarik zincirinde işletmelerde 
malzemenin bitmiş ürüne dönüşümü sırasında stok 
bulundurulur. Bir tedarik zinciri içinde ham mad-
de işlenmek üzere tutulur. Ham madde işlendiğin-
de elde edilen ürün henüz son şeklini almadıysa bu 
mamullere yarı mamuller adı verilir. Yüklemeye ha-
zır hâldeki ve üretim sürecini tamamlamış mamul-
lere ise bitmiş ürün denir. Tedarik zincirinin farklı 
bölümlerinde ham madde, yarı mamul ve bitmiş 
ürünlerin stokları tutulmaktadır. Tedarik zinciri 
üyeleri farklı türdeki stoklar için önemli miktar-
da yatırım yapmaktadır. Stoklar işletmelerde nakit 
akışını etkiler, yer kaplar ve stokların korunması 
için iş gücü istihdam edilir. Bu nedenlerden dolayı 
işletmeler ellerindeki stok miktarını olabildiğince 
düşürmenin yollarını ararlar.

Sıralanan olumsuzluklara karşın, stok bazı be-
lirsizlikler karşısında bir nevi tampon işlevi görür. 
Stokların tampon görevi üstlenebileceği belirsizlik 
durumlarına örnek olarak: Değişken müşteri talebi 
karşısında müşteri hizmet düzeyinin korunması, 
fiyat ve döviz kurundaki dalgalanmalara karşı ko-
runma, teslimat süresi değişkenliğine karşı korun-
ma ve mevsimsel talepteki değişiklikleri karşılamak 
amacıyla işletmelerin stok bulundurması verilebilir. 

Stok yönetimi, stok için politikalar belirle-
mektedir. Stok yönetimi ile arzu edilen müşteri 
hizmet düzeyi korunurken stok düzeyinin azaltıl-
masına çalışılır. Stok yönetimi aynı zamanda stok 
maliyetiyle, müşteri hizmetlerini tam anlamıy-
la sağlamak için gerekli stok miktarı arasındaki 
dengeyi sağlamakla sorumludur. Stok yönetimi, 
stokta tutulacak malzeme, stok düzeyi, sipariş 
miktarı, sipariş zamanı, müşteri hizmetleri gibi 
işlem ve kararları içerir. Talepteki belirsizlikler, 
üretim aşamalarındaki değişkenlikler ve tedarik 
zincirindeki üyeler arasındaki teslimat sürelerinde 
oluşabilen gecikmeler nedeniyle stok yönetimin-
de karşılaşılan problemler oldukça karmaşık hâle 
gelebilmektedir. 

Stok yönetiminde hatalı stok yönetimi politi-
kalarına bağlı olarak işletme maliyetleri yüksele-
bilmektedir. Örneğin zamanında elde bulundurul-
mayan malzeme ve parçalar yüzünden, tüm üretim 
sistemi tıkanabilmektedir. Zamanında karşılana-
mayan siparişler sonucunda ise var olan müşteri 
potansiyeli de kaybolabilmektedir. Buna karşılık 
elde fazla tutulan malzeme ve bitmiş ürünler ise iş-
letmeye fazladan maliyet getirmektedir. 

Depo Yönetimi
Depolama, depolara malzemelerin aktarılması 

ve ihtiyaç duyuluncaya kadar muhafaza edilmesi, 
teslim noktalarına gönderilmek için hazırlanması-
dır. Başka bir deyişle stokların (ham madde, yarı 
mamul, parça veya bitmiş ürün) yer aldığı depo, da-
ğıtım merkezi ve aktarma merkezlerindeki lojistik 
işlemlerin gerçekleştirilmesidir. Depolama, tedarik 
zincirinde malzemenin ham madde boyutundan 
bitmiş ürüne dönüşürken ham maddeden üretim 
ortamına, sonrasında tüketicilere dağıtımına kadar 
olan süreçte malzemenin durduğu, malzeme hare-
ketinin kesildiği anlarda ortaya çıkar. Depolama 
tedarik zincirinin en önemli halkalarından biridir. 

Depolama, ihtiyaç duyulduğunda malzemeyi 
hazır tutmanın yanı sıra malzemenin iyi koşullar-
da saklanmasını sağlama işlevini üstlenir. Örneğin 
ilaç, dondurulmuş gıdalar, tehlikeli maddeler gibi 
bazı malzemeler özel muhafaza gerektirmektedir. 
Depolama faaliyetleri malzemenin saklanması ve 
korunması ile birlikte depo yerleşimi, tasarımı, 
otomasyonu ve çalışanların eğitimi gibi faaliyetle-
ri de içerir. Stokların bulunduğu alanlarda ihtiyaç 
duyulan malzemenin hızla bulunması ve istenilen 
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yere kolay bir şekilde ulaştırılması da önem arz 
eder. Depolama diğer lojistik faaliyetler olan satın 
alma ve stok yönetimi ile birlikte çalışmaktadır. Bu 
faaliyet kapsamında aynı zamanda depo yer seçim 
kararı da verilir. Tedarik zinciri üzerinde yer alan 
işletmeler lojistik faaliyetlerini yürütürken malı 
gönderen firmadan müşteriye ulaştırılmasında, 
malların birleştirilmesi, konsolidasyonu vb. faali-
yetler için ara merkezlere ihtiyaç duymaktadır. Bu 
merkezler depo adını alır. İşletmeler ne kadar stok 
bulundurmaları gerektiğini bulmaya çalışırken 
aynı zamanda bu stokların tutulacağı yerleri de bil-
mek isterler. Bu nedenle depo yer seçimi, lojistik 
performans üzerinde etkili bir karardır. Depo yer 
seçiminde pazar, müşteriler, üretim merkezine ya-
kınlık, ulaşım açısından erişilebilirlik gibi faktörler 
dikkate alınmaktadır. 

Depolamanın esas olarak kontrol, teslim alma, 
yerleştirme, sayım, toplama, kalite kontrol ve 
gönderme faaliyetlerini kapsadığı görülmektedir. 
Bu faaliyetler gerçekleştirilirken forklift, paletler, 
konveyör ve raf sistemlerinden yararlanılmakta-
dır.	Forklift,	taşıma	işlemini	hem	deponun	içinde	
hem de dışında gerçekleştirebilen, yük kaldırma-
da kullanılan araçlardır. Paletler plastik, metal 
veya ahşaptan yapılan taşınabilir alçak platform-
lardır. Paletler forklift, asansör ve vinçler tarafın-
dan taşımaya uygundur. Paletlerin işlevi, yükle-
menin yapılmasını, eşyanın belli boyutlar içinde 
toplanmasını ve korunmasını sağlamaktır. Kon-
veyör yükleri veya gereçleri havadan veya yerden 
taşımaya yarayan devamlı aktarma mekanizmala-
rıdır. Raf sistemleri ise düzensizlik ve karışıklıkla-
rın önlenmesi, doğru ve zamanında paletlemenin 
yapılabilmesi, ürün birleştirmenin sağlanmasında 
büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 

Günümüzde depolamanın anlamı ürün ve mal-
zeme stoklamanın ötesine geçmiştir. 3. parti lojis-
tik hizmeti veren işletmeler ile birlikte depolama 
faaliyetinde yükleri birleştirme, geri dönen ürünle-
rin onarılması, elektronik ürünlere bilgi yüklemesi 
gibi değer katan işlemler de yapılmaktadır. Teda-
rik zincirlerinde fiziksel ürün akışı ile birlikte bilgi 
akışı ile de ilgilenilmektedir. Depolama faaliyetleri 
içinde ürün yer belirleme ve dönemlik sayım gibi 
önemli bilgiler ortaya konmaktadır. Bu tür bilgiler 
tedarik zincir performansını artıracak şekilde ger-
çekleştirildiğinde daha da anlam kazanacaktır. De-
polamada karşımıza çıkan bazı kavramların açık-
lanmasında yarar vardır.

Depo, Dağıtım Merkezi
Depo, ürünlerin ham madde aşamasından üre-

tim ortamına, oradan da tüketim merkezlerine 
kadar dağıtımına kadar bütün bir faaliyetler dizi-
sinin gerçekleşmesinde rol oynayan ara birimlerdir. 
Depo sözlük anlamı olarak “korumak ya da gerek-
tiğinde kullanmak için bir şey konulan yer” dir. 
Depolarda malların güvenli bir şekilde saklanması, 
istiflenmesi, ambalajlanması ve kalite kontrolü gibi 
önemli lojistik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 
Tedarik zincirinde yer alan tedarikçiler, üreticiler 
ve dağıtımcılar için depoların önemi büyüktür. 
Dağıtım merkezi ise malların korunduğu ve müş-
teri siparişlerine göre hızlı, sık ve kapsamlı sevki-
yatlara elverişli büyük hacimli depolardır. Dağıtım 
merkezlerinde büyük miktarlardaki ürünler top-
lanıp elleçleme yapılmakta ve firma adına teslim 
noktalarına bu ürünler teslim edilmektedir. Dağı-
tım merkezleri tedarik zincirlerinde fiziksel dağıtım 
işleminin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayan 
merkezlerdir. Depolar ve dağıtım merkezleri depo-
lama süresinin uzunluğuna göre karşılaştırıldıkla-
rında bu süre depolarda dağıtım merkezlerine göre 
daha fazladır. Günümüzde depolarda malları sak-
lamak ve korumak işlevi ile birlikte malı özellikle-
rine, müşteri tiplerine ve sözleşme esaslarına göre 
sınıflandırma, kalite kontrol, ambalajlama, barkod 
ve etiketleme yaparak sevkiyata hazır hâle getirme, 
bilgisayar ortamında stok hareketlerinin kaydını 
tutma ve ilgili taraflar (gönderen, alıcı, müşteri) 
arasında haberleşme sağlama gibi işlemler yerine 
getirilmektedir. Depolarda depoya giren ürünlerin 
depo içerisindeki hareketleri ve depodan çıkış bil-
gileri, depo içerisinde istiflenen ürünlerin yerleri, 
özellikleri ve sayısı gibi bilgilerin kolayca erişebilir 
özellikte olması istenir.

Depo
Malzemelerin korumak ya da gerektiğinde 
kullanmak için bir konulduğu yerdir.

Elektronik Veri Değişimi 
Elektronik	 Veri	 Değişimi	 (	 EDI)	 iki	 kuruluş	

arasında, insan faktörü olmaksızın bilgisayar ağları 
aracılığı ile yapılanmış bilgi ve belge değişimini sağ-
layan bir sistemdir. Böylelikle verinin bir bilgisayar-
dan diğerine anında iletilmesi sağlanabilmektedir. 
Bu şekilde alıcı bilgisayarın veriyi okumasını ve bu 
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veriyi	işlemesini	sağlamaktadır.	EDI	uygulamaların-
da veriyi gönderen firma bir işlem meydan getirir 
(bir satın alma siparişi ile ilgili bilgiler gibi) ve bunu 
ilgili firmaya (tedarikçisine) iletir. Alıcı firma gelen 
bilgi üzerinden harekete geçer ve istenen işlemi yeri-
ne getirir. Elektronik veri değişimi ile tüm firmalar 
arasında, faturalar, siparişler, ödemeler konularında 
bilgi paylaşımı olanaklı hâle gelir. Satın alma ile ilgili 
satın alma siparişleri, malzeme çıkışları, faturalar ve 
sevkiyat bilgileri elektronik veri değişimi ile taşınan 
dokümanlara örnek olarak verilebilir. 

Konsolidasyon
Depolamada gerçekleştirilen işlemlerden bir 

başkasıdır. Konsolidasyon, farklı merkezlerden ge-
len benzer ürünlerin depo içerisinde birleştirilmesi 
işleminden sonra, aynı müşteriye ait olan ürünle-
rin, bir alanda toplanıp kalite kontrol ve ambalajla-
ma işlemlerinden sonra dağıtımının gerçekleştiril-
mesi için hazır hâle getirilmesi işlemidir.

Barkod
Barkodlar çeşitli genişlikteki siyah ve beyaz ge-

nişliklerin birleşiminden oluşur. Bunların birleşimi 
herhangi bir ürün için harf ve sayılardan oluşan bir 
seri karakteri verir. Barkod, sayıları ve/veya harfleri, 
bilgisayar tarafından hızlı biçimde okunabilecek bir 
biçimde temsil eder. Barkod oluşturulduktan sonra 
bir barkod, tarama aleti olarak adlandırılan optik 
okuyucular ile okunur. Barkod etkin bir otomatik 
tanımlama teknolojisi durumundadır. İşletmelerin 
doğru, detaylı ve hızlı veri akışını gerçekleştirme-
sinde yararlanılan bir teknolojidir. Günlük ya-
şamda gerçekleştirdiğimiz alışverişlerde ürünlerin 
üzerinde yer alan ince ve kalın çizgilerden oluşan, 
kasalarda optik okuyucuya okutulan etiketler birer 
barkoddur. Ürün ambalajında bulunan barkodlar 
tanımlama, sayım, stoklama, muhasebe ve kontrol 
gibi işlemlerde kullanılır. Barkodlanmış bir ürü-
nün üretim aşamaları, depo girişi, depo sevkiyatı 
barkod okuyucular ve bağlı bulundukları bilgisayar 
sistemi aracılığı ile otomatik olarak izlenebilir.

Radyo Frekanslı Tanımlama 
Sistemleri 

Radyo frekansı ile tanımlama sistemleri (Radio 
Frequency	 Identification-RFID),	 canlıları	 ya	 da	
nesneleri radyo dalgaları ile tanımlamak için kul-

lanılan	 teknolojilere	 verilen	 genel	 isimdir.	 RFID	
temel olarak bir etiket (canlı ya da nesneyi tanım-
layan bilgilerin bulunduğu mikro çip) ve okuyucu-
dan (etiketteki bilgileri uzaktan algılayabilen araç) 
oluşur.	Bir	otomatik	tanıma	sistemi	olan	RFID’de	
mikroçipteki kayıtlı bilginin anten yardımıyla 
okuyucu olarak adlandırılan araca ulaştırılması ve 
sunucu bilgisayara iletilerek kullanılabilir bilgiye 
dönüştürülmesi söz konusudur. Otoyol ve köprü-
lerde kullanılan Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) 
bir	 RFID	 uygulamasıdır.	 Bu	 sistemlerin	 sağladığı	
en önemli avantaj veri ve enerji transferine mikro-
çip ve okuyucu arasında temas olmaksızın olanak 
sağlamasıdır. Üretimde ve depolarda giderek yaygın 
bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sistemden tedarik 
zincirlerinde ürün üzerindeki etiketlerin okunarak 
tedarik zinciri yönetimi ile ilgili bilgilerin otomatik 
olarak kayıt edilmesi veya güncellenmesi işlemle-
rinde	 yararlanılabilir.	 Bu	 özelliği	 ile	RFID	 tekno-
lojisinin yalnızca bilgiye erişimi değil aynı zaman-
da bilgiyi güncelleme olanağı sağlayabileceği ifade 
edilebilir.	RFID	teknolojisi	stok	yönetimi,	müşteri	
hizmetlerinde etkinliğin sağlaması gibi konularda 
faydalar	sağlamaktadır.	Depolamada	RFID	tekno-
lojisinin kullanımına örnek olarak depo ve kapı 
giriş/çıkış, palet ve raf etiketleme sayesinde fork-
lift ve mobil terminallerle stok sayım, yerleştirme/
toplama uygulamaları verilebilir. Barkod sistemi 
ile	 RFID	 sistemi	 karşılaştırıldığında	 benzer	 uygu-
lamalarda kullanılma imkânı olmasına rağmen bu 
iki teknolojinin birbirinden farklı özellikler taşı-
dığı görülmektedir. Barkod okunabilmesi için bir 
insana	 ihtiyaç	 duyulur	 iken	 RFID	 teknolojisinde	
ihtiyaç duyulmamaktadır. Barkod etiketi yakın me-
safen	okunabilir	iken	RFID	teknolojisinde	okuma	
mesafesi okuyucu menzili ile ilişkili olmakla birlikte 
uzaktan mümkündür. 

Çapraz Sevkiyat
Çapraz sevkiyat, lojistik süreçlerinde tasarruf 

elde etmek için uygulanabilecek bir tedarik zinciri 
stratejisidir. Çapraz sevkiyatta, kamyonlarla gelen 
malzemeler bekletilmeden doğrudan doğruya ya 
da kısa bir süreliğine (24 saate kadar) bekletilerek 
sevkiyatı gerçekleştirecek kamyonlara yüklenir. 
Çapraz sevkiyat tesisleri klasik anlamdaki depolar 
olarak değil bir anlamda transfer noktaları olarak 
görev üstlenirler. Bu tesisler giren ürün akışı ile çı-
kan ürün akışının senkronize edildiği merkezlerdir.
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Müşteri Hizmetleri 
Lojistikte hedef, yüksek müşteri memnuniyeti-

nin elde edilmesidir. Lojistik müşteri hizmet düze-
yi, müşterinin lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilme-
si sonucunda oluşan algısıdır. Bu nedenle müşteri 
hizmetleri, oldukça büyük öneme sahiptir. Lojis-
tikte verilen müşteri hizmetleri müşteri tarafından 
verilen siparişlerin hızlı, güvenilir ve ekonomik 
bir biçimde sunuma hazır hâle getirilmesi olarak 
özetlenebilir. Rekabet koşulları dikkate alındığında 
işletmeler satış noktalarında ürünlerin bulunurlu-
ğunu kabul edilebilir lojistik maliyetlerle sağlama-
lıdır. Bu çerçevede müşteri memnuniyeti dengeli 
bir hizmet-maliyet bileşimi içerisinde sürdürülmesi 
gereken bir faaliyettir. Müşteri hizmetleri, lojistik 
müşteri hizmeti açısından müşterilerin ihtiyaç ve 
isteklerinin saptanması ve nasıl karşılanacağı ile il-
gili faaliyetleri kapsamaktadır. Müşteri hizmetleri 
talep tahmini, sipariş işleme, stok gibi diğer faali-
yetlerle yakın ilişki içindedir. 

Ambalajlama
Ambalaj, ürünlerin üreticiden tüketiciye kadar 

uzanan ulaşımı sırasında güvenli ve hasarsız ula-
şımının sağlanabilmesi için kullanılan koruyucu 
araçların tümüdür. Lojistik yönünden bakıldığın-
da ambalajlama ve paketlemenin; malı koruma ile 
ilgili işlevleri, depolamayı kolaylaştırma ile ilgili 
işlevleri, ulaştırma ile ilgili işlevleri bulunmakta-
dır. Ambalaj, malı koruma işlevi ile ilgili olarak 
ürünün dış etkenlerden; çarpma, ezilme, nem, ısı, 
gibi fiziki etmenlerden korunmasını sağlar. Böy-
lelikle ürünler hem depo içerisindeki taşınmala-
rında hem de nakliye sırasında karşılaşabilecekleri 
risklerden korunmuş olur. Uygun ambalajlama 
olmazsa doğru olmayan yöntemlerle yükleme ya-
pılması ya da araç savrulması sonucunda ürünler 
hasara uğrayabilir. Ambalajlamanın depolamayla 
ilgili olarak ürünün kolayca depo edilmesi, ürüne 
kolaylıkla erişim sağlanabilmesi gibi fonksiyonları 
gerçekleştirmesi istenmektedir. Ulaştırmaya yöne-
lik işlevi açısından bakıldığında ambalajın; ürünün 
yüklenmesi, boşaltılması veya bir yerden bir yere 
aktarılmasında kolaylık sağlaması beklenmektedir. 
Kullanılan ambalaj aynı zamanda müşteriyi bilgi-
lendirmek amacıyla önemli bilgilerin iletilmesinde 
kullanılmaktadır. Estetik açıdan göze hoş gelen 
ambalaj müşterinin dikkatini çekecektir. 

Ambalajlama işleminde bir yandan ürünün 
korunması amacı gerçekleştirilirken diğer yandan 
yapılan ambalajlamanın maliyeti de göz önünde 
tutulmalıdır. Ambalajlama işleminde, bir ürünün 
düşük maliyetle ve güvenli bir şekilde müşteriye 
ulaştırılması temel amaçtır.

Ambalaj
Ürünlerin taşıma işlemi sırasında güvenli 
ve hasarsız ulaşımının sağlanabilmesi için 
kullanılan koruyucu araçlardır. 

Bilgi Yönetimi 
Tedarik zinciri boyunca malzemelerle birlikte 

bilgi aktarımı da söz konusudur. Ürünlere ait bilgi-
ler, müşteri talebi, aktarılması gereken malzemeler, 
stok düzeyi, uygunluk, maliyetler ve benzeri pek 
çok bilgi zincir içerisinde akmaktadır. Bilginin akı-
şının koordine edilmesi çok güç bir işlemdir. An-
cak yeterli, doğru ve erişebilir nitelikteki bilgi lo-
jistik faaliyetlerin etkin biçimde gerçekleştirilmesi 
için önemlidir. Lojistikte iletişim ve bilgi akışının 
gerçekleştirildiği bilgi yönetimi fonksiyonu altında 
bilginin toplanması, depolanması, verinin işlenme-
si, kontrol işlemleri vb. işlemler yerine getirilir.

Lojistik iletişim süreci ele alındığında lojisti-
ğin işletme fonksiyonları (muhasebe, pazarlama ve 
üretim) ile çok sayıda tedarikçi ve müşteri konu-
mundaki işletmeler arasında bağlantı kurduğu, ara-
yüz durumunda olduğu görülmektedir. Herhangi 
tedarik zincirinin etkin bir şekilde işletilmesinde, 
iletişim önemli bir faktör olup rekabet gücünü ar-
tırmada etkisi büyüktür.

Satın Alma
Satın alma faaliyeti işletmelerde önceleri stra-

tejik olarak ele alınmayan basit bir fonksiyon ola-
rak ele alınmıştır. Geçmişte satın alma fonksiyonu 
tarafından üstlenilen sorumluluk üretim için ge-
rekli olan malzemenin en düşük fiyattan alınma-
sı ile sınırlı idi. Son yıllarda lojistikte ve tedarik 
zinciri yönetimi anlayışında yaşanan değişimler 
ile birlikte, satın alma faaliyeti yerini yalnızca 
malzeme satın alma faaliyeti olmaktan, üretici ile 
tedarikçiler arasındaki ilişkiyi de temel alan bir 
anlayışa bırakmıştır. 
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Satın alma bölümü organizasyonun ihtiyaç duy-
duğu ham madde, hazır parça ve yarı mamullerin 
elde edilmesi için uygun tedarikçilerin bulunması, 
onlarla olan ilişkilerin yönetilmesi, pazarlık süreç-
lerinin yönetilmesi, teslimat, sigorta ve ödeme iş-
lemlerinin organize edilmesi ve malzemenin üretim 
ortamına taşınması ile ilgili gerekli tüm işlemleri 
yerine getirmektedir. Bu işlemler genellikle satın 
alma bölümünün tedarikçilere bir satın alma bildi-
rimi göndermesi ile başlar. Üretimin istenen kalite 
ve hızda sürdürülmesi için satın alma faaliyeti çok 
büyük öneme sahiptir. 

Elleçleme
Elleçleme; depoya malzeme boşaltma, depoda 

mal seçerek ayrıştırma, birleştirme, teslim, paket 
açma, istifleme, yerleştirme, yerini değiştirme, ye-
nileme, eksik tamamlama, ambalajlama, yükleme 
vb. işlemleri kapsar. Elleçleme işlemleri ile malları 
yükleme, boşaltma ve depo içerisinde hareket et-
tirme işlemleri gerçekleştirilir. Yükleme-boşaltma 
işlemleri elleçleme faaliyeti için ilk ve son işlem 
halkası olarak kabul edilir. Boşaltma işlemi ürün-
lerin depoya giriş yaptığı anda taşıma araçlarından 
bir ekip veya birtakım araçlar kullanılarak indiril-
mesi işlemidir. Yükleme işlemi ise malların taşıma 
araçlarına aktarım işlemidir. 4458 no’lu Gümrük 
Kanunu’na göre “elleçleme” kavramı, gümrük gö-
zetimi altındaki eşyanın asli niteliklerinin (etiket, 
menşei, model vb.) değiştirilmeden istiflenmesi, 
yerinin değiştirilmesi, kapların yenilenmesi veya 
tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırıl-
ması vb. işlemleri ifade eder. Malzeme elleçlemede; 
konveyör, forklift, vinç ve konteyner gibi mekanik 
ekipmanlardan yararlanılır.

Sipariş İşleme
Sipariş, bir firmanın ürettiği veya satışını yap-

tığı ürün ve/veya hizmetlerin müşteri tarafından 
miktar ve zaman verilmek suretiyle firmaya bil-
dirdiği alım kararıdır. Sipariş işleme, müşteri sipa-
rişlerinin istenilen yerde ve zamanda teslim edil-
mesiyle ilgili bir dizi faaliyeti içerir. Bu faaliyetler 
siparişin alınmasıyla başlar; müşteri siparişindeki 
malzeme bulunur, raflardan alınır, müşterilere veya 
güzergâha ait ürünler birleştirilir ve ambalajlanmış 
bir şekilde kamyonlara yüklenmek üzere çıkış ala-

nına aktarılır. Günümüzde sipariş işlemede yarar-
lanılan	en	önemli	 teknolojik	araçlardan	biri	EDI	
(Electronic	 Data	 Interchange)	 yani	 Elektronik	
Veri	Değişimidir.	EDI	sistemlerinin	sipariş	işleme	
uygulaması ile ilgili bir örnek vermek gerekirse, 
satın alma siparişini hazırlayan firma elektronik 
ortam aracılığıyla siparişle ilgili bilgileri tedarikçi 
firmaya iletir. Yapılandırılmış formatta tedarikçi-
ye ulaşan veri, bir yazılım yardımıyla sipariş girişi 
olarak sisteme dâhil edilir. Sipariş işleme sistemi, 
gerekli düzenlemeleri yaparak gelen talebin hazır-
lanması sürecini başlatır.

Atık Parça Yönetimi
Ürünlerin üretim ve sonrasında kullanılmayan 

malzemelerin değerlendirilmesi söz konusu ola-
bilmektedir. Değerlendirme işlemine tabi tutulan 
malzemenin tekrar kullanımı araştırılır, kullanımı 
mümkün değilse geri dönüşüme uygunluğu araş-
tırılır. Malzemenin taşınmasında kullanılan bazı 
malzemelerin tekrar kullanımı söz konusu olabil-
mektedir. Örneğin taşıma kutuları, kablolar tek-
rar kullanılmak üzere tedarikçilere geri gönderilir. 
Bazı malzemeler (cam, metal, kağıt gibi) ise tekrar 
kullanılmasa da geri dönüşüm için geri toplanır. 
Geri dönüşümü olmayan bazı tehlikeli malzemeler 
ise güvenli bir şekilde yok edilmek üzere toplanır. 
Geri dönüşümü mümkün olmayan malzeme ber-
taraf edilir. 

Satış Sonrası Servis Desteği
Satış sonrası servis desteği müşteri memnuniye-

ti sağlanması ile ilgili bir başka lojistik faaliyetidir. 
Satış sonrası servis desteği satış sonrasında müşteri 
memnuniyetini sağlayacak biçimde parça ve hiz-
met desteği sağlar. Bu kapsamda tamir için parça-
ların bayilere teslimatını, hatalı, fazla sayıda veya 
farklı tipte teslim edilen ürünlerin toplanarak geri 
getirilmesi, doğruları ile değiştirilmesi vb. işlemler 
gerçekleştirilir. 

Fabrika ve Depo Yer Seçimi 
Lojistik faaliyetlerin gerçekleştiği depolar, fab-

rikalar, dağıtım merkezleri gibi tesislerin yerlerinin 
belirlenmesi kararları lojistik yöneticilerini yakın-
dan ilgilendirmektedir. Yer seçimi kararı stratejik 
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bir karardır. Yer seçimi kararları ulaşım maliyetle-
rini, müşteri hizmetlerini ve stoklanacak malzeme 
miktarını doğrudan etkilemektedir. Yer seçimi ka-
rarının alınmasında lojistik yöneticileri tesisler için 
en iyi yerleri bulmalı ya da en azından yer seçimi 
kararında aktif rol almalıdırlar. Yer seçimi kararı 
aynı zamanda tesislerin sayısı ve kapasitelerini de 
dikkate almaktadır.

Talep Tahmini/Planlama
İşletmelerin ürünlerine olan talebi belirlemele-

ri önemlidir. İşletmeler talep tahminlerini dikkate 
alarak üretim programlarını, lojistik faaliyetleri 
planlamada girdi olarak kullanmaktadır. Yapılan 
tahminlerden yararlanılarak ham madde sipariş 
miktarı, taşınacak ürün miktarı, hangi ürünlerden 
ve ne kadar stok tutulacağı tespit edilmektedir. 
Doğru talep tahminleri ile başarılı lojistik kararla-
rın alınması mümkün olmaktadır.

Gümrükleme
Gümrükleme, lojistik faaliyetleri destekleyen 

bir diğer hizmettir. Yabancı bir ülkeyle gerçekleş-
tirilen dış ticaret faaliyetlerinde, ürün veya hizmet-
lerin gümrüklü sahalardan geçişi sırasında devletle 
olan ilişki ve işlemlerin yürütülmesi hizmetidir. 
Uluslararası alanda ülke dışına veya içine yapılacak 
her türlü mal ve hizmet alımında gümrük işlemleri 
söz konusu olmaktadır. 

Lojistik Maliyetler
Lojistik maliyetler firmalardan firmalara ve en-

düstri alanlarına göre değişiklik gösterir. Lojistik 
maliyetler, lojistik faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan 
maliyetlerin tümünü içine almaktadır. Lojistik ma-
liyetler, bir ürünün tedarik edilmesine ilişkin çaba-
lardan, müşteriye teslim edildiği ana kadar yapılan 
tüm faaliyetlere (depolama, ambalajlama, sevkiya-
ta hazırlama, taşıma, ara taşıma, hasar, kayıp vb. 
montaj ve ilişkili tüm hizmetler) ilişkin maliyet-
lerden oluşmaktadır. Lojistik maliyet unsurları; 
taşıma maliyetleri, envanter ve malzeme elleçleme 
maliyetleri, depo ve dağıtım maliyetleri (depo ve 
dağıtım merkezlerinin planlanması ve yönetimi) 
ve bilişim maliyetleri (talep tahminleri, sipariş sü-
reçleri, üretim programlama maliyetleri) olarak ele 
alındığında bu unsurların lojistik maliyetler içeri-
sindeki dağılımı Tablo 1.1’de verilmiştir.

Tablo 1.1 Lojistik Maliyetlerin Dağılımı (İGEME,s.19)

Lojistik Maliyetler Oran

Taşıma Maliyetleri %50-%65

Envanter ve Malzeme Elleçleme 
Maliyetleri

%20-%35

Depo ve Dağıtım Merkezlerinin 
Planlanması ve Yönetimi

%10

İletişim ve Bilgi Maliyetleri (talep 
tahminleri, sipariş süreçleri, üretim 
programlama maliyetleri)

%5

Lojistik maliyetler içinde en büyük payı ta-
şımacılık maliyetleri alırken bunu stok taşıma ve 
depolama giderleri izlemektedir. Lojistik maliyet-
leri oluşturan maliyetlerin sınıflandırılması farklı 
bir biçimde yapılsa da lojistikte maliyet yönetimi 
işletmelerin küresel rekabet ortamında avantaj sağ-
laması ve bunu sürdürmesi ile kârlılık açısından 
büyük bir öneme sahiptir. 

Lojistiğin Önemi
Lojistiğin önemi sanayi devrimi ve sonrasında 

keşfedilmiş ve küreselleşme ile birlikte rekabet et-
menin temel ve önemli bir unsuru hâlini almıştır. 
İşletmelerin benzer teknolojilerden yararlandıkları 
günümüzde başarı için, lojistik faaliyeti önemle ele 
alınması gereken bir faaliyete dönüşmüştür. Lojistik 
günümüzde işletmelerin dolayısıyla da ülkelerin re-
kabetçi üstünlüklerinin ortaya konmasında kullanı-
lan unsurlardan biri hâline gelmiştir. Önemi açıkça 
ifade edilen lojistikte değişimler ve gelişmeler devam 
etmektedir. Lojistik, bilişim teknolojileri ve gen tek-
nolojileri ile birlikte 21. yüzyılda dünyada hızlı geli-
şecek sektörlerden biri olarak gösterilmektedir. 

Lojistik tüm işletmeler için önemli bir fonk-
siyondur. İşletmelerin lojistik faaliyetler ile ham 
madde taşımalarını, üretim işlemlerini, müşterilere 
ürünlerin teslimatını gerçekleştirmeleri söz konu-
sudur. Lojistik, işletmeler açısından önemli olmak-
la birlikte aynı zamanda oldukça büyük maliyete 
neden olmaktadır. Sektörden sektöre değişse de or-
talama olarak bir ürünün satış fiyatının yüzde 4 ile 
20’sini lojistik maliyetler oluşturmaktadır. Lojistik 
maliyetleri dikkate alındığında; işletmenin kârlılığı 
için, lojistiğin hayati önem taşıdığı görülmektedir. 
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Lojistik, tedarikçilerle karşılıklı faydaya daya-
nan uzun dönemli ticari ilişkilerin kurulmasına da 
olanak sağlamaktadır. Tedarikçilerle kurulan ilişki-
lerin iyi yönetilmesi, işletmenin uzun dönem per-
formansını olumlu etkilemektedir. Lojistik ayrıca 
müşterilerle işletme arasında bir bağ kurulmasına 
da olanak verir.

Müşteri açısından bir ürün istediği yer ve za-
manda kullanılabilir olmazsa fazla bir değer ifade 
etmez. Lojistik bu çerçevede bir ürünün istenilen 
yer ve zamanda olmasını sağlayarak müşterinin 
üründen algıladığı değeri artırır. Lojistik, bir ürü-
nün istenilen zamanda, istenilen yerde olmasını 
sağlayarak değer yaratır. Lojistik, bir ürünün iste-
nilen zamanda teslim edilmesini sağlayarak ürüne 
zaman faydası; bir ürünün istenilen yerde olmasını 
sağlayarak ürüne yer faydası katmaktadır.

Ülke ekonomileri açısından bakıldığında lojis-
tiğin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Lo-
jistik harcamaları yaklaşık olarak Kuzey Amerika’da 
gayrisafi millî hasılanın (GSMH’nın) %10’unu; 
Avrupa’da % 11’ini oluşturmaktadır. Türk lojistik 
pazarı, 2007 yılı sonu itibariyle yaklaşık 35 milyar 
dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır.

Lojistik, ürün maliyetleri içerisindeki oranı, 
tedarikçiler ile geliştirilen ilişkiler ve müşterilerle 
kurulan iletişim köprüsü nedeniyle işletmeler açı-
sından stratejik öneme sahiptir. Lojistik harcama-
ların GSMH içindeki payının büyüklüğü lojistiğin 
ülke ekonomileri için ne denli önemli olduğunu 
göstermektedir. Lojistiğin önemi aşağıda maddeler 
hâlinde özetlenmiştir: 

•	 Hizmet	 üreten	 işletmeler	 dâhil	 tüm	 işlet-
melerde üretim, malzeme akışına dayandı-
ğından lojistik temeldir, zorunludur.

•	 Lojistik	pahalıdır.	Sıklıkla	lojistik	maliyetlerin	
ciroya oranı yüksek değerlere ulaşmaktadır.

•	 Kârı	ve	diğer	hesaplanan	organizasyon	perfor-
mans kriterlerini doğrudan etkilemektedir.

•	 İşletmenin	 uzun	 dönemli	 performansına	
etki eden kararları içerdiğinden stratejik 
öneme sahiptir.

•	 Tedarikçilerle	 karşılıklı	 faydaya	 dayanan	
bağlantı kurar. 

•	 Müşterilerle,	 müşteri	 memnuniyetine	 kat-
kıda bulunan, değer katan bağlantı kurar.

•	 Siparişlerin	temin	süresi,	güvenilirlik	ve	di-
ğer müşteri hizmet düzeyini etkileyen fak-
törler üzerinde büyük etkiye sahiptir.

•	 Fabrikalar	ve	dağıtım	merkezleri	gibi	tesis-
ler için en iyi büyüklüğü ve yeri belirler. 

Lojistiğin kâra etkisini bir örnekle somutlaştır-
mak mümkündür:

örnek
Antalya’da	faaliyet	gösteren	ANTA	işletmesi	narenciye	
ticareti	 yapmaktadır.	 Normal	 koşullarda	 satışlardan	
%10 brüt kâr elde etmektedir. İşletme bir danışman-
lık şirketi ile üretim işlemlerinin etkinliğinin araştı-
rılması için anlaşmıştır. Danışmanlık şirketi işletme-
nin işlem maliyetlerinin %20’sinin lojistik nedeniyle 
oluştuğunu ve verimliliğin artırılması durumunda bu 
maliyetin %10 düşürülebileceğini bir raporla öner-
miştir. Bu durum gerçekleştirilirse fazladan ne kadar 
kâr elde edilecektir? Lojistikte verimlilik çalışmaları 
gerçekleştirilmediği zaman kârdaki artışın aynısını 
elde etmek için satışlar ne kadar artırılmalıdır? 

çözüm
Satışların %10’u brüt kâr olduğuna göre, 100 birim-
lik satışın %90’ını işlem maliyetleri oluşturacaktır. 
Bu durumda %90’lık maliyetin 90 x 0,20= %18’lik 
kısmı lojistik kaynaklıdır.
İşletme lojistik maliyetlerini %10 azaltırsa 18 x 0,10= 
%1,8’lik tasarruf edecektir. Satış fiyatında ve di-
ğer maliyetlerde değişiklik olmadığı varsayıldığında 
%1,8 kâra doğrudan katkı olacaktır. Lojistik maliyet-
leri %10 azaltıldığında kâr %10’den %11,8’ye çıka-
caktır. Bir başka deyişle kâr %18 oranında artacaktır. 
Lojistik maliyetlerinde iyileşme sağlanmayıp satış fi-
yatında ve diğer maliyetlerde değişiklik olmadığında 
kârda aynı oranda artışı sağlayabilmek için satışların 
%18 artırılması gerekmektedir.
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ELEKTRONİK TİCARET LOJİSTİĞİ 
Elektronik ticaret (E-ticaret) günden güne büyümektedir. E-ticaretin genişlemesi iş yapma şekillerini 

ve ekonomik hayatta bazı faaliyetleri etkilemektedir. E-ticaretin ekonomik hayatta etkilediği faaliyetler 
arasında; pazarlama, satış ve promosyon, tedarik, kamu alımları, muhasebe, teslimat ve lojistik vb. sayıla-
bilir. İnternetin günlük yaşamımıza, iş yapma şekillerimiz arasına girmesi ile birlikte yaptığımız pek çok 
iş elektronik ortama taşınmıştır. E-ticaret sadece malların hangi yolla satıldığı konusunu değiştirmemiş, 
malların teslim biçimini de değiştirmiştir. E-ticaret müşterisi kişiye özel ürünleri sipariş sırasında, siparişin 
tesliminde tam bir esneklik ve kolaylık istemekte ve siparişini verdiği ürünlerin yüksek hızda teslimini talep 
etmektedir. 

E-ticaretin yaygın olarak kullanıma başlanması ile birlikte günümüzde elektronik ticaret lojistiği 
(e-lojistik) gündeme gelmiştir. E-lojistik İnternet üzerinden yürütülen iş ile ilgili lojistik işlemlerin elektro-
nik olarak yürütülmesidir. Günümüz İnternet müşterisi satın alma işlemini gerçekleştirdiği andan kapıya 
teslim anına kadar siparişlerini izleme olanağına sahip olmak istemektedir. Bu talepler e-ticaretle birlikte 
bu iş, yapma şekli ile ilgili lojistik işlemleri beraberinde getirmiştir. E-ticarette, talebin belirlendiği andan 
ilgili ürünün tüketildiği ana kadar geçen süreç içinde meydana gelen her türlü hareket ve bilgi akışının 
kesintisiz bir şekilde elektronik ortamdan takibi gerçekleştirilmektedir. E-lojistik, E-ticarette yaratılan mal, 
servis ve bilgi hareketini planlamak, yerine getirmek ve kontrol etmek amacıyla lojistik hizmetlerin veril-
mesi işlemidir. E-lojistikte verilen hizmetler; “siparişleri oluşturan ürünlerin tedarikçilerden edinilmesi, 
depolarda yüklerin birleştirilmesi, konsolidasyon, etiketleme, barkodlama, sipariş irsaliyelerinin E-ticaret 
firması adına kesilmesi, dağıtım ve teslimat”tır.

E-ticaret lojistik işlemlerden ulaştırma, depolama ve dağıtımı etkilemektedir. Ayrıca e-ticaret ulusla-
rarası alanda küçük hacimli paket/eşya hareketini büyütmektedir. E-ticaret büyük hacimli eşya ve kesikli 
siparişlerin yanında küçük hacimli ve sürekli taşıma hareketleriyle de ticaret dinamiklerine yeni bir boyut 
getirmiştir. E-lojistik ve geleneksel lojistik arasındaki farklardan bazıları Tablo 1.2’de verilmiştir.

Ürüne kattığı değer açısın-
dan lojistiği değerlendiriniz?

Taşımacılığın lojistikteki yeri 
ve önemini değerlendirin.

Depolamanın günümüzde 
ulaştığı noktayı anlatın.

ÖÇ 3 İşletmelerde lojistiğin üstlendiği rolü açıklayabilme
ÖÇ 4 Lojistik faaliyetleri listeleyebilme
ÖÇ 5 Lojistiğin önemini açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Tablo 1.2 E-Lojistik ve Geleneksel Lojistik Arasındaki Farklılıklar

Geleneksel Lojistik E-Ticaret Üzerinden Lojistik

Taşıma Büyüklüğü Büyük hacim Küçük hacim, paket

Talep Durağan Dönemsel, parçalı

Müşteri Stratejik Bilinmiyor / Kimliği Gizli

Talep Türü İtme sistemi Çekme sistemi

Sorumluluk Tek bağlantı Tüm tedarik zinciri

Günde 24 saat / haftada 7 gün açık olan ve dünyanın her yerinde ticaret yapma olanağı sağlayan 
e-ticaret, lojistik hareketlerini hızlandırmaktadır.

Taşıma büyüklüğü açısın-
dan E-lojistik ile geleneksel 
lojistiği karşılaştırınız?

E-ticaretin lojistiğin üzerin-
deki etkisini değerlendirin.

E-ticaret lojistik işlemler-
den hangilerini etkilemek-
tedir anlatın.

ÖÇ 6 Elektronik ticaret lojistiği ile geleneksel lojistiği ayırt edebilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Lojistik, bir yönetim aracı olarak malların fiziksel akışı ve bilgi-
lerin senkronize bir biçimde akışını kontrol etmektedir. Lojistik 
tedarik, malzeme yönetimi ve dağıtım faaliyetlerinin toplamın-
dan oluşmaktadır. Süreç temelinde ele alındığında ise lojistik, 
müşteri gereksinimlerini dikkate alarak planlama, maliyetleri 
düşürebilme, ham madde yarı mamul ve mamullerin stoklan-
ması gibi süreçlerin yönetilmesidir. Lojistiğin işletme içerisinde 
üstlendiği fonksiyon ise şu şekilde açıklanabilir. Lojistik, teda-
rikçilerden sağlanan malzemenin organizasyonundan, organi-
zasyon içerisindeki işlem birimlerinden ve bitmiş ürünlerin da-
ğıtım kanalları ve müşteriye akışından sorumlu fonksiyondur.

Lojistiği 1980’lerin ortasından sonra dikkat çeken bir alan olarak 
görsek de bu alanın köklerinin çok daha eskiye dayandığını gö-
rürüz. Lojistik faaliyetlerin başlangıcının örgütlenmiş ticaretin 
ilk oluşumlarına kadar uzandığı söylenebilir. İşletme yönetimin-
de lojistik finans, pazarlama ve üretim gibi alanlarla karşılaştırıl-
dığında daha yeni bir alan olarak kendini göstermiştir. Müttefik 
devletlerin 2. Dünya Savaşı’nın kazanılmasına yaptığı katkının 
anlaşılmasından sonra lojistiğe olan ilgi artmıştır. İşletmelerde 
lojistik faaliyetler ayrı ayrı yürütülmüştür. Lojistik yapılanma-
da ilk birleşme parçalanmış lojistik faaliyetlerinin malzeme yö-
netimi ile fiziksel dağıtım olarak iki grupta toplanması olarak 
görülmüştür. Lojistik faaliyetlerin tek bir çatı altında toplanma 
çabası sonrasında ise malzeme yönetimi ve fiziksel dağıtım bir-
leştirilmiş ve bu yapı lojistik olarak adlandırılmış ve bugünkü 
lojistiğin temeli ortaya çıkmıştır. 1990’larda lojistik işletme içi 
faaliyetlerden müşteriye ürün teslimine katkı sağlayan faaliyetle-
ri de içine alacak şekilde genişlemiştir. Günümüzde parçalanma 
ve birleşme kısmında yer alan faaliyetlerin lojistik fonksiyonlar 
olarak ayrı ayrı yönetilmesi yerine tüm lojistik zincirin tek bir 
varlık olarak yönetilmesi geçerlilik kazanmıştır. 

Lojistiğin tarihsel gelişimini 
özetleyebilmeÖÇ 2

Lojistiği tanımlayabilmeÖÇ 1
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İşletmelerde Lojistiğin Rolü
Lojistik, tedarikçilerden sağlanan malzemenin organizasyonun-
dan, organizasyon içerisindeki işlem birimlerinden ve bitmiş 
ürünlerin dağıtım kanalları ve müşteriye akışından sorumlu 
fonksiyon durumundadır. 

Lojistik faaliyetlerin içinde; tedarik ve satın alma, ulaştırma, ka-
bul, depolama, stok yönetimi, sipariş işleme, malzeme aktarımı, 
fiziksel dağıtım yönetimi, paketleme ve ambalajlama, geri dönü-
şüm ve iade, müşteri hizmetleri, yer seçimi, iletişim ve bilgi akışı 
yer almaktadır. 

Hizmet üreten işletmeler dâhil tüm işletmelerde üretim, malze-
me akışına dayandığından lojistik temeldir. Kapsadığı faaliyetler 
bakımından zorunludur. Bu durum lojistiğin vazgeçilmezliği ve 
önemini açıklamaktadır. Lojistik faaliyetler aynı zamanda paha-
lıdır. Sıklıkla lojistik maliyetlerin ciroya oranı yüksek değerlere 
ulaşmaktadır. Bu maliyetler kâra ve diğer hesaplanan organizas-
yon performans kriterlerine doğrudan etki etmektedir. Lojistik 
alanında alınan kararlar işletmenin uzun dönemli performan-
sına etki eden kararları içerdiğinden stratejik öneme sahiptir. 
Lojistik tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan bağlantı kurul-
masını destekler. Müşterilerle ise müşteri memnuniyetine kat-
kıda bulunan, değer katan bağlantı kurulmasını olanaklı kılar. 
Siparişlerin temin süresi, güvenilirlik ve diğer müşteri hizmet 
düzeyini etkileyen faktörler üzerinde büyük etkiye sahiptir.

Lojistik faaliyetleri listeleyebilmeÖÇ 4

Lojistiğin önemini açıklayabilmeÖÇ 5

İşletmelerde lojistiğin üstlendiği 
rolü açıklayabilmeÖÇ 3

ÖÇ 6 Elektronik ticaret lojistiği ile 
geleneksel lojistiği ayırt edebilme

Elektronik Ticaret Lojistiği
E-lojistik internet üzerinden yürütülen iş ile ilgili lojistik iş-
lemlerin elektronik olarak yürütülmesidir. E-ticarette, talebin 
belirlendiği andan ilgili ürünün tüketildiği ana kadar geçen 
süreç içinde meydana gelen her türlü hareket ve bilgi akışının 
kesintisiz bir şekilde elektronik ortamdan takibidir. E-lojistik, 
e-ticarette yaratılan mal, servis ve bilgi hareketini planlamak, 
yerine getirmek ve kontrol etmek amacıyla lojistik hizmetlerin 
verilmesi işlemidir.
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1  Aşağıdakilerden hangisi lojistiğin 7 doğrusu 
içinde yer almaz?

A. Doğru ürün
B. Doğru miktar
C. Doğru yer
D. Doğru taşıma aracı
E. Doğru zaman

2  Aşağıda lojistikle ilgili ifadelerden hangisi 
doğrudur?

A. Lojistik faaliyetlerin başlangıcı yenidir.
B. Tarımsal ürünlerin dağıtımında lojistik faaliyet-

ler yer almaz.
C. Lojistik faaliyetler başından beri bütünleşik ola-

rak yürütülmektedir.
D. Lojistik, askerî alanda da kullanılan bir kav-

ramdır.
E. Lojistik, finansman ile ilgili bir kavramdır.

3 	 Fiziksel	 dağıtım	 kavramı	 ortaya	 hangi	 dö-
nemde çıkmıştır?

A. 1950 öncesi
B. 1950 li yıllar
C. 1960’lı yıllar
D. 1970’li yıllar
E. 1980’li yıllar

4  Bir organizasyonun ürün oluşturması sırasın-
da aktardığı şeylere genel olarak ne ad verilir?

A. Stok
B. Belge
C. Bilgi
D. Malzeme
E. Mamul

5  Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerden 
biri değildir?

A. Paketleme
B. İnsan Kaynakları Yönetimi
C. Malzeme Aktarımı
D. Stok Yönetimi
E. Depolama

6  Satın alma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A. Ürünün ambalajlama işlemlerinin yürütülme-
sidir.

B. Organizasyonun ihtiyaç duyduğu malzeme 
için uygun tedarikçilerin aranmasıdır.

C. Tedarikçilerle pazarlık süreçlerinin yürütülme-
sidir.

D. Teslimat işlerinin organize edilmesidir.
E. Sigorta işlemlerinin organize edilmesidir.

7 	 Forklift	ve	paletlerden	hangi	 lojistik	 faaliye-
tinde yararlanılır?

A. Müşteri hizmetleri
B. Yer seçimi 
C. Bilgi akışı
D. Stok yönetimi
E. Depolama

8  İki kuruluş arasında insan faktörü olmaksızın 
bilgisayar ağları aracılığı ile yapılanmış bilgi ve bel-
ge değişimini sağlayan sisteme ne ad verilir? 

A. Elektronik veri değişimi
B. Stok yönetimi
C. Tedarik zinciri
D. Depolama
E. Barkod

9  Bir nesnenin bir yerden başka bir yere taşın-
ması faaliyetine ne ad verilir?

A. Tedarik
B. Satın alma
C. Ulaştırma
D. Depolama
E. Konsolidasyon

10  Üretimi istenen düzeyde tutmak, teslim ve 
satışı istenen özelliklere göre gerçekleştirmek için 
elde bulundurulan malzeme ve ürün mevcuduna 
ne ad verilir?

A. Sipariş miktarı
B. Malzeme miktarı
C. Barkod
D. Stok
E. Bitmiş ürün
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Lojistiğin Tanımı” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. D Yanıtınız	yanlış	ise	“Lojistik	Faaliyetleri”	ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Lojistiğin Tarihsel Ge-
lişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. C Yanıtınız	yanlış	ise	“Lojistik	Faaliyetleri”	ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Lojistiğin Tanımı” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. D Yanıtınız	yanlış	ise	“Lojistik	Faaliyetleri”	ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “İşletmelerde Lojistiğin 
Rolü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız	yanlış	ise	“Lojistik	Faaliyetleri”	ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız	yanlış	ise	“Lojistik	Faaliyetleri”	ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız	yanlış	ise	“Lojistik	Faaliyetleri”	ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. D

Araştır Yanıt
Anahtarı

1

Araştır 1

Lojistik yapılanmada ilk birleşme parçalanmış lojistik faaliyetlerinin malzeme 
yönetimi ve fiziksel dağıtım olarak iki grupta toplanması olarak görülmüştür. 
Lojistik faaliyetlerin tek bir çatı altında toplanma çabası sonrasında ise mal-
zeme yönetimi ile fiziksel dağıtım birleştirilmiş ve bu yapı lojistik olarak ad-
landırılmıştır. 1990’larda lojistik işletme içi faaliyetlerden müşteriye ürün tes-
limine katkı sağlayan faaliyetleri de içine alacak şekilde genişlemiştir. 2000’li 
yıllarla birlikte parçalanma ve birleşme kısmında yer alan faaliyetlerin lojistik 
fonksiyonlar olarak ayrı ayrı yönetilmesi yerine tüm lojistik zincirin tek bir 
varlık olarak yönetilmesi geçerlilik kazanmıştır.

Araştır 2

Müşteri açısından bir ürün istediği yer ve zamanda kullanılabilir olmazsa fazla 
bir değer ifade etmez. Lojistik bir ürünün istenilen yer ve zamanda olmasını sağ-
layarak müşterinin üründen algıladığı değeri artırır. Lojistik, bir ürünün isteni-
len zamanda istenilen yerde olmasını sağlayarak ona fayda katmaktadır. Lojistik, 
bir ürünün istenilen zamanda teslim edilmesini sağlayarak ürüne zaman faydası, 
bir ürünün istenilen yerde olmasını sağlayarak ürüne yer faydası katmaktadır.

Araştır 3
Geleneksel lojistikte büyük hacimli malların taşınması söz konusudur. 
E-ticarette ise büyük hacimli malların yanında küçük hacimli malların hare-
ketleri söz konusudur.
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Bölüm 2

Lojistik Sisteminin Bileşenleri

Anahtar Sözcükler: • Geri Dönüş Lojistiği • Tek Modlu Taşımacılık • Çok Modlu Taşımacılık 
• Kombine Taşımacılık • Üçüncü Parti Lojistik • Taşıma İşleri Organizatörleri
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1 Lojistik İş Süreçleri
1 Lojistik iş süreçlerini tanımlayabilme 2 Lojistik Sistemin İşleyişi

2 Lojistik sistemin işleyişini özetleyebilme

4
Uluslararası Lojistik ve Taşıma İşleri 
Organizatörleri
4 Taşıma işleri organizatörlerini 

tanımlayabilme

Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı
3 Lojistikte dış kaynak kullanımını 

özetleyebilme3
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GİRİŞ
İşletmelerde lojistik faaliyetlerin önemi tartışıl-

mazdır. Lojistik faaliyetlerin işletmelerde üstlendiği 
rolün önemini açıklayabilmek için lojistik sistemin 
işleyişini anlamak önemlidir. Günümüzde lojistik, 
işletmelerin kendilerini pazarda farklılaştırabilme-
lerine olanak sağlayan önemli bir araç konumuna 
gelmiştir. Bir işletmenin iyi bir lojistik sistemine sa-
hip olması beraberinde müşteriye daha iyi hizmet 
sunma imkânını da sağlar. İyi bir lojistik sistemi 
ile sağlanacak avantajlardan bir başkası da lojistik 
sisteminin maliyetleri düşürücü etkisidir. İyi bir lo-
jistik sistemi müşteri memnuniyeti sağlarken siste-
min etkin bir şekilde işletilmesi de masrafların azal-
tılmasını sağlar. Bu iki önemli avantaj işletmenin 
rekabet gücünü olumlu yönde etkiler.

İşletmeler gün geçtikçe daha hızlı, esnek ve daha 
az maliyetle çalışma ile karşı karşıyadırlar. İşletme-
lerin pazarda yaşanan değişime uyum sağlayabilme, 
olası krizlerden daha az etkilenme isteği, bilgi biri-
kimi ve güncel teknolojilerden yararlanma çabaları 
beraberinde dış kaynak kullanımını gündeme ge-
tirmiştir. Lojistikte dış kaynak kullanımı; lojistik-
le ilgili tüm faaliyetler ya da bazılarının sorumlu-
luklarının bir başka işletmeye devredilmesi olarak 
gerçekleşmektedir. Böylelikle lojistik hizmet alan 
işletme zamanını ve kaynaklarını ana yetkinliğine 
yönelik daha verimli olarak kullanabilmektedir. 

Zaman içerisinde yakıt fiyatlarındaki artış, çev-
re ve sürdürülebilirlik konusunda endişelerin art-
ması, işçilik maliyetlerindeki artış özellikle lojistik 
maliyetler üzerinde önemli etkiye sahip taşıma 
alanında bazı önemli değişimler yaşanmaktadır. 
Taşıma maliyetlerinin ulaştığı boyut ulaştırmanın 
küresel ve ulusal tedarik zincirleri için önemini 
günden güne artırmaktadır. Taşıma maliyetleri ile 
birlikte tüketici davranışlarında da değişiklikler 
gözlemlenmektedir. Tüketiciler rekabetçi fiyat, 
yüksek kalite, işlemlerde ve hizmetlerde esneklik 
beklemektedirler. Tüketici davranışındaki bu de-
ğişim yalnızca perakendecileri değil aynı zamanda 
tedarik zincirlerindeki taşımacılık işletmelerini ve 
lojistik hizmet sağlayıcılarını da önemli ölçüde et-
kilemektedir. Sonuç olarak perakendeciler, taşıma 
firmaları, lojistik hizmet sağlayıcıları bu yeni hiz-
met düzeyleri için maliyetleri aşağı çekecek yollar 
bulmaya zorlanmaktadır. Firmalar arası iş birliği 
bu tür değişimlerin karşısında başarı elde etmenin 
bir yolu olmuştur. İşletmelerin çevresinde yaşanan 
değişimler işletmeler açısından tedarik zinciri bü-
tünleşmesini daha önemli kılmaktadır. 

LOJİSTİK İŞ SÜREÇLERİ
Lojistik iş süreçleri tedarik ve tüketim noktaları 

arasında gerekli lojistik faaliyetlerin yerine getiril-
diği süreçlerdir. Bu süreçler bir anlamda lojistik ağ 
veya başka bir deyişle tedarik zinciri üzerinde mal-
zemenin hareket ettirilmesi ve depolama işlemleri-
nin gerçekleştirilmesidir. 

Tedarik zinciri incelendiğinde merkezde yer 
alan üretici, odak işletme olarak ifade edildiğinde 
bu işletmenin hem müşteri hem de satıcı duru-
munda olduğu görülmektedir. Örneğin odak işlet-
me tedarik aşamasında alıcı durumundadır. Buna 
karşılık bu işletmeler dağıtım aşamasında satıcı du-
rumundadır. Bununla birlikte işletmelerde tedarik 
ve dağıtım işlemleri ile birlikte üretim esnasında da 
lojistik faaliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreç-
ler dikkate alındığında lojistiğin malzeme yönetimi 
ve dağıtım lojistiği (fiziksel dağıtım) olmak üzere 
iki temel süreçten oluştuğu söylenebilir. Malzeme 
yönetimi ise tedarik lojistiği (girdi lojistiği) ve üre-
tim lojistiği olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu bağlam-
da lojistik; tedarik (girdi) lojistiği, üretim lojistiği 
ve dağıtım (çıktı) lojistiği olmak üzere üç süreçten 
oluşur. Ancak günümüzde geri dönen ürünlerin 
akışının önem kazanması ile birlikte tersine lojistik 
(geri dönüş lojistiği), bu üç temel lojistik süreçle 
birlikte ele alınmaktadır. Tedarik zincirinde lojistik 
faaliyetlerin bu dört ana süreç içerisinde gerçekleş-
tiği görülür. Lojistik süreçlerin gerçekleşmesi so-
nucundan ise tedarik zinciri içerisinde tedarikçi ile 
müşteri arasında bağlantı kurulmuş olur.

Tedarik Lojistiği
Tedarik lojistiği; İşletmenin malzemenin kayna-

ğından (tedarik kaynaklarından) ham madde, yarı 
mamul vb. girdilerinin üretim noktalarına akışıyla 
ilgili işlemlerini içermektedir. Bu süreçte malzeme 
ve yarı mamullerin; satın alma, iç kontrol, taşıma, 
depolama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu süreç 
üretim öncesi gerçekleştirilen ve kaynakların üretim 
hattına ulaştırılmasına yardımcı olan bir süreçtir. İş-
letmeye giriş yapan malzemenin akışı ve bu malze-
meye ait bilgi akışının planlanması, gerçekleştirilme-
si ve kontrol edilmesinden oluşmaktadır. Örneğin 
ham maddenin üretim öncesinde depoya taşınması 
bu süreçte gerçekleştirilen işlemlerden bir tanesidir. 
Tedarik lojistiği, tedarik kaynakları ile üretim arasın-
da bağlantının kurulduğu tedarikçi ile üretici arasın-
da olan lojistik süreçtir. Bu süreçte;
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•	 Hangi	 malzeme	 kullanılacak,	 bu	 malzeme	
ne zaman ve ne miktarda sipariş edilecek?

•	 Hangi	malzeme	hangi	 firmadan	 satın	alı-
nacak?

•	 Tedarik	 kaynaklarının(tedarikçilerin)	 de-
ğerlendirilmesinde nasıl bir yol izlenecek?

•	 Malzemenin	üretim	merkezine	taşınmasın-
da hangi taşıma araçları kullanılacak?

•	 Gelen	 malzeme	 üretim	 merkezine	 gelince	
ne şekilde kabul edilecek ve nasıl depolana-
cak? vb. kararlar verilir.

Tedarik lojistiği işlemleri gerçekleştirilirken 
öncelikle, sürecin tedarikçi ile işletme arasında 
karşılıklı kontrol altında olabilmesi amacıyla bilgi 
akışı sağlanır. Bu şekilde düzenli malzeme akışı ile 
üretimde aksama olmaksızın mümkün olan en az 
stokla üretim olanaklı hâle gelir. Tedarik lojistiği 
sürecinde yerine getirilen faaliyetlerde etkinliğin 
sağlanması ile maliyet tasarrufu sağlanır.

Üretim Lojistiği
Üretim sürecinde malzemenin sürekli hareketi 

söz konusudur. Malzemenin işlenmesi süresi bo-
yunca istenilen yere, istenilen zamanda ve sayıda 
ulaştırılması, paketlenmesi, depolanması söz konu-
sudur. Bu süreç işletme içerisinde gerçekleştirilen 
tüm lojistik faaliyetleri kapsamakta ve üretim lojis-
tiği olarak isimlendirilmektedir. Ağırlıklı olarak ge-
len malzeme ve yarı mamullerin ürüne dönüştürül-
mesi sırasında yapılan fabrika içi taşımaları ve geçici 
depolama işlemlerini içerir. Üretim lojistiği tedarik 
lojistiğini tamamlayan süreçtir. Bu süreçteki lojistik 
faaliyetler malzemenin hareket ettirilmesi şeklinde 
tamamen işletme içi bir fonksiyon olarak gerçekle-
şir. Üretim lojistiği izleyen aşamalardan oluşur; 

•	 Malzeme	İhtiyaç	Planlamasının	çalıştırılması
•	 Planlı	siparişlerin	ve	satın	alma	taleplerinin	

oluşturulması
•	 Üretim	siparişi	açma
•	 Üretim	için	depodan	mal	çekme
•	 Üretim
•	 Depoya	giriş

Dağıtım Lojistiği
Dağıtım	 lojistiği	 ilgili	 işlemlerin	başlangıcında	

üretim işlemi tamamlanmıştır. Bu süreçte üretimi 
tamamlanan ürünler pazara ve müşteriye ulaştırıl-
maktadır.	Dağıtım lojistiği bu anlamda işletme ile 

tüketim noktaları arasında köprü işlevi görmekte-
dir. Bu süreç mamullerin fiziksel dağıtım fonksi-
yonunu içermektedir. Ürünlerin depolara gönde-
rilmesinden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçirdiği 
depolama	ve	taşıma	işlemlerinden	oluşur.	Dağıtım	
lojistiği süreci ürünlerin müşterilere doğru olan fi-
ziksel olarak teslimi ile ilgilidir ve ürünlerin müş-
terilere ulaştırılmasına yönelik faaliyetleri kontrol 
etmektedir. Bu nedenle bu süreçte yerine getirilen 
faaliyetlerin büyük bir bölümünü fiziksel dağıtım 
işlemleri oluşturmaktadır. 

Dağıtım	lojistiği	süreçlerin	müşteri	yönündeki	
son halkası konumundadır. Bu süreç müşteri ile 
işletme arasında iletişimin kurulduğu aşama olma-
sından dolayı ayrıca önemlidir. Müşterinin talep-
leri doğrultusunda ürünlerin anlaşılan miktar ve 
zamanda müşteriye ulaştırılmasının sağlanamaması 
durumunda daha önce yapılmış olan tüm olumlu 
çalışmalar anlamını kaybedebilecektir. Bu durum 
dağıtım lojistiğinin işletmeler açısından önemini 
vurgulamaktadır. 

Bu sürecin kapsamında değerlendirilecek konu-
lar aşağıda sıralanmıştır: 

•	 Dağıtım	depolarının	yeri
•	 Depolama	koşulları
•	 Talep	 edilmiş	 olan	ürün	miktarı	 ve	 teslim	

zamanı
•	 Ürünün	ambalajlanması
•	 Taşıma	 araçlarının	 ve	 taşıma	 yönteminin	

belirlenmesi

Tersine Lojistik (Geri Dönüş Lojistiği)
Geri dönüşüm aslında yeni bir kavram değildir. 

Meşrubat şişeleri için depozito sistemi, metal hur-
dacıları, atık kâğıt dönüşümü eskiden beri bilinen 
geri dönüşüm örnekleridir. Verilen örneklerde kul-
lanılmış ürünlerin dönüşümü ekonomik yönden 
yok edilmesinden daha cezbedicidir. Ayrıca gün 
geçtikçe çevreye yönelik kaygıların artması tekrar 
kullanıma olan ilgiyi de artırmıştır. Geri dönüş 
lojistiği, tedarik zincirinin aksi yönünde tedarikçi-
lerden alınan ürünlerin müşterilere teslimatından 
sonra hasar görmesi, iadesi, reddedilmesi, ambalaj 
maddelerinin geri kazanımı, kullanım süresinin 
dolması, modasının geçmesi, onarım vb. neden-
lerle bu malların ve/veya ambalaj malzemelerinin 
müşterilerden başlangıç noktasına geri götürülmesi 
gibi faaliyetleri içerir. Bu süreçte malzemenin yeni-
den kazanılması ya da uygun yöntemle yok edilme-
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si amacıyla, uygun malzeme depolarının, malzeme 
akışının ve bu akışa ilişkin bilginin planlanması, 
uygulanması, kontrol edilmesi işlemleri gerçek-
leştirilmektedir. Tersine lojistik iadeleri, defoları, 
kapları veya kutuları ve paketleme malzemelerini 
de içerir. Ters lojistiğin uygulama alanı oldukça ge-
niştir. Tersine lojistik kapsamında ham maddeden 
ürünün akış yönünün tersine bir yön izlenmekte-
dir. Ürünün konduğu kasaların toplanması yeniden 
kullanıma olanaklı ambalajların toplanması, hatalı 
ürünlerin nihai kullanıcıdan veya nihai kullanıcıya 
yönelik dağıtım ağından geriye alınması sırasında 
gerçekleştirilen nakliyeler ters yönlü lojistik içinde 
gerçekleştirilen faaliyetlerin bazılarıdır. Sıklıkla ye-
rine getirilen ters lojistik faaliyetleri bir firmanın 
kullanılmış, hasar görmüş, istenmeyen (geri dö-
nüşler) ya da modası geçmiş ürünlerinin yanı sıra 
yeniden kullanılmak amacıyla satıcı ya da son kul-
lanıcıdan paketleme ve yükleme malzemelerinin 
toplanması sürecidir. Tersine lojistik işlemlerinde 
aşağıdaki adımlar izlenir;

•	 Kabul;	iç	veya	dış	müşteriden	geri	kazanıla-
cak ürünün alınması 

•	 Geri	alım;	ürünün	müşteriden	fiziksel	ola-
rak taşınması

•	 Gözden	 geçirme;	 işletmenin	 geri	 alınmış	
ürün ile ne yapılacağına karar vermesi

•	 Yenileme;	geri	dönen	ürünün	tamiri/işlenmesi
Tedarik zinciri içerisinde ürün ve parçalar aşağı-

da sıralanan nedenlerden ötürü ters lojistiğe konu 
olabilmektedir. 

•	 Üretim	dönüşleri:	Yeterli	olmayan	kalite	dü-
zeyi, üretim sonucu artan ürünler gibi ne-
denlerle geri dönüşler söz konusu olabilir.

•	 Ürün	geri	çağırma:	Bazı	durumlarda	hatalı	
ürünler ancak ürün tedarik zincirine girdik-
ten sonra fark edilebilir ve zincirden geri 
çağrılır.

•	 Ticari	 dönüşler:	 Bazı	 ticari	 anlaşmalara	
dayalı geri gönderimler, bunlarla birlikte 
zamanlama ve ürün kalitesi açısından talep 
ve tedariğin eşleşememesi sonucunda olu-
şan dönüşler.

•	 Garanti	 ve	 servis	 dönüşleri:	Garanti	 kap-
samında bulunan ürünlerin tamir edilmek 
veya eş değeri ile değiştirilmek üzere mey-
dana gelen geri dönüşler. 

•	 Kullanım	 sonu	 ve	 ömür	 sonu	 dönüşleri:	
Ürünün kullanım veya ömrü sonunda ye-
niden üretim, geri dönüşüm veya uygun şe-
kilde yok etme amacı ile oluşan dönüşlerdir.

Tersine lojistik için geliştirilen genel yapı Şe-
kil 2.1’de gösterilmiştir. Şekilde tedarikçiler ve 
üreticilerden müşterilere doğru ileri yönlü akış ve 
müşterilerden üretici ve tedarikçilere doğru ters 
akışın olduğu görülmektedir. Ters lojistikte malze-
me müşterilerden dağıtımı üstlenen dağıtıcılar ve 
toplanma merkezlerinin aracılığıyla üretici ve geri 
dönüşümcülere, geri dönüşümcülerden üreticiler 
ve/veya tedarikçilere aktarılmaktadır. 

k

Üretici

Dağıtıcılar

Geri
Dönüşümcüler

Tedarikçiler Müşteriler

Toplayıcılar

Ters Lojistik

İleri Lojisti

Şekil 2.1 Tersine Lojistik Genel Yapısı (Fleischman vd.,1997)
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Geri dönüş lojistiği, tedarik zincirinde 
ürünlerin müşterilere teslimatından sonra 
hasar görmesi, iadesi, reddedilmesi, amba-
laj maddelerinin geri kazanımı, kullanım 
süresinin dolması, modasının geçme-
si, onarım vb. nedenlerle ürünler ile bu 
ürünlere ilişkin ambalaj malzemelerinin 
müşterilerden başlangıç noktasına geri gö-
türülmesi faaliyetidir.

İşletmeleri geri dönüşüme ilişkin lojistik uygu-
lamalarına yönelmeye teşvik eden bazı durumlarda 
zorlayan birtakım etkenler söz konusudur. İşletme-
lerin geri dönüşümü sosyal sorumluluk çerçevesin-
de ele almaları, ekonomik nedenler, çevresel kay-
gılar ve çevreyi koruma amaçlı yasal düzenlemeler 
işletmeleri ve diğer organizasyonları geri kazanım-
da bulunmaya iten etkenler olarak sıralanabilir. Bu 
etkenlerin işletmeye etkisine kısaca değinelim: İş-
letmeler çevresel kaygıların bir sonucu olarak tersi-
ne lojistik faaliyetlerine yönelebilir. Geri dönüşüm-
le yeni ürün elde etmek daha az ham madde, daha 
az enerji tüketimi gibi ekonomik faydalar sağlama 
amacı ile tersine lojistik tercih edilebilir. Ayrıca 
işletmelerin geri dönüşüm lojistiğini çevreci işlet-
me olarak müşteri tarafında kendine avantaj sağ-
lamak	amacıyla	bir	araç	olarak	görebilir.	Yukarıda	
açıklanan etkenlerin yanı sıra, işletmeler uymaları 
gereken yasal düzenlemelere bağlı olarak geri dö-
nüşüm lojistiğini uygulamak durumunda kalabilir. 
Firmaların tersine lojistik işlemlerine başvurma 
nedenleri; maliyetleri azaltmak ve kâr elde etmek 
(ekonomik nedenler), yasal düzenlemeler nede-

niyle uygulamak zorunda kalmak (yaptırımlar) ve 
toplumsal açıdan sorumluluk hissetmek (sorumlu-
luk) olmak üzere üç maddede toplanabilir. Tersine 
lojistikte ürün geri kazanımında yerine getirilen 
faaliyetler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

•	 Geri	dönüşüm;	kullanılan	ürünlerin,	parça-
ların ve/veya malzemenin üretim alanında 
toplanarak (gerekli görüldüğünde parçalara 
ayrılması) ayrılması sonucunda geri dönüş-
müş ürünler, parçalar malzemeler hâline ge-
tirilmesidir. Orijinal malzeme işlevselliğini 
kaybetmektedir.

•	 Tamir;	 bu	 işlemin	 amacı,	 geri	 dönmüş	 ve	
kullanılmış ürünü yeniden çalışır ya da kul-
lanılabilir hâle getirmektir.

•	 Yeniden	kullanım;	malzemelerin,	ürünlerin	
ve parçaların malzemelerin üretim alanın-
dan toplanarak kullanılmış olarak dağıtıl-
ması veya satılması işlemidir. Bu işlemde 
ürünün asıl değeri azalır ancak ek bir işleme 
ihtiyaç duyulmamaktadır.

•	 Yeniden	üretim;	bu	süreçte	toplanan	kulla-
nılmış ürünlerin veya parçaların durumları-
nın kontrol edilerek eskimiş veya işlevini yi-
tirmiş parçalarının yenileri ile değiştirilmesi 
gerçekleştirilmektedir.	 Yeniden	 üretim	 ile	
kullanılmış ürünün yeni ürüne uygulanan 
kalite standartlarına uygun hâle getirilme-
sidir. Bu durumda ürün orijinalliği ve işlev-
selliği korunur. 

•	 Yok	etme;	bu	süreçte	ise	ürünün	kendisi	ya	
da üretimi esnasında oluşan tehlikeli atıkla-
rın çevreye zarar vermeyecek biçimde yok 
edilmesine yönelik işlemler yerine getirilir. 

Üretim lojistiğini tanımlaya-
rak aşamalarını sıralayınız?

İşletmelerin geri dönüşüm 
faaliyetlerini sosyal sorum-
luluk çerçevesinde ele alma-
larını değerlendirin.

İşletmeleri geri dönüşüme 
iten nedenleri anlatın?

ÖÇ 1 Lojistik iş süreçlerini tanımlayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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LOJİSTİK SİSTEMİN İŞLEYİŞİ
Lojistik sistem işleyişini anlayabilmek için ön-

cellikle sistem yaklaşımının ve sistemin iyi anlaşıl-
ması gereklidir. Sistem; birbirine bağlı elemanlar-
dan (bileşenlerden) oluşan kavramsal veya fiziksel 
bir varlık olarak tanımlanmaktadır. Bu varlık içe-
risinde yer alan bileşenler birbirleri ile etkileşim 
hâlindedir.	Karşılıklı	 ilişkileri	olan	birden	çok	bi-
leşenden oluşan anlamlı bütünler, birer sistem ola-
rak ele alınabilir. Bir sistem elemanı birden fazla 
elemandan oluştuğunda, sistemi oluşturan eleman-
lar alt sistemler olarak düşünülebilir. Anlamlı bir 
bütünün bir parçası ya da elemanı olduğu başka bir 
bütünden de söz edilebilir. Bu anlamda bir sistemin 
anlamlı alt birimleri onun alt sistemlerini ve bir sis-
temi kapsayan anlamlı bütün ise bu sistemin üst 
sistemini oluşturur. Örneğin bir işletmede lojistik 
sistemi işletmenin alt sistemi, işletmenin üretimini 
gerçekleştirdiği endüstri de işletmenin bir üst siste-
midir. Sistemde yer alan elemanlar arasında ilişki 
söz konusudur. Elemanlar arasındaki ilişkiler siste-
min yapısını yansıtmaktadır. Bir sistemin faaliyeti, 
o sistemin alt sistemleri arasında var olan fonksiyo-
nel	bağlılığın	bir	 sonucu	olarak	ortaya	çıkar.	Do-
layısıyla alt sistemler, bir sistemin incelenmesinde 
ele alınacak temel birimler durumundadır. Sistemi 
anlayabilmek için alt sistemlerinin işleyişini öğren-
mek	önemlidir.	Her	sistem	belirli	bir	çevrede	faa-
liyetlerini sürdürmektedir. Eğer sistem ile sistemin 
faaliyette bulunduğu çevre arasında malzeme, bilgi 
vb. ilişkisi varsa bu tür sistemler açık sistem olarak 
adlandırılır. Eğer sistem ile çevresi arasında bu tür 
bir ilişki bulunmuyor ise sistem kapalı sistemdir. 
Lojistik sistemler sürekli olarak çevresi ile bilgi 
malzeme akışı gerçekleştirmektedir. Bu anlamda 
lojistik sistemler açık sistemlerdir.

Sistemin varlığını sürdürebilmesi için belirli 
dönemlerde ulaşılması istenen değerlere ise hedef 
denir. Sistemin belirlenmiş hedefleri için oransal 

ulaşım ölçütleri tanımlanır. Belirlenmiş ulaşım 
göstergelerine amaç denir. Sistemin bir amacı 
vardır. Faaliyetler amacı başarmak için gerçekleş-
tirilmektedir. Sistem ayrıca sisteme dâhil olan ma-
teryalin bir veya daha fazla özelliğinin (yer, form, 
büyüklük gibi) değişime uğradığı süreçleri içerir. 
Zaman içerisinde bir şeyler olmaktadır. Sistemin 
durumu, sistemin çevreyle ve çevre elemanlarla 
karşılıklı etkileşimi sonucunda sürekli değişmek-
tedir. Bu bağlamda lojistik sistemleri bir amacı 
başarmaya çalışan, çevresiyle etkileşim hâlinde 
olan sistemlerdir. Lojistikte temel hedef yüksek 
müşteri memnuniyeti elde ederek kaynak ve yatı-
rımların en iyi şekilde kullanımıyla rekabet avan-
tajının	elde	edilmesi	olarak	ifade	edilebilir.	Yüksek	
düzeyde müşteri memnuniyeti hedefine ulaşabil-
mek için; en az maliyet, en az stok, hızlı yanıt (si-
parişten teslimata) gibi ölçütler ise amaçlar olarak 
belirlenebilir. Lojistikte hedefe ulaşabilmek için 
tanımlanabilecek amaçlar, lojistik faaliyetleri ye-
rine getiren elemanların bazıları için hedef iken 
bazıları için amaç olmaktadır. 

Lojistik sistemi bir amacı gerçekleştirmek 
için bir araya gelmiş tesislerden oluşmaktadır. 
Bu bağlamda bir lojistik sistemi ulaştırma hiz-
metleri ile bağlanan elemanların (tesislerin) bir 
kümesinden oluşmaktadır. Sistemde yer alan te-
sisler malzemenin işlendiği; üretim, depolama, 
satış gibi işlemlerin yerine getirildiği tesislerdir. 
Bu tesisler; üretim ve montaj tesisleri, depolar, 
dağıtım merkezleri, aktarma noktaları, peraken-
deci dükkânları vb.leridir. Tesislerin tamamı bir 
lojistik ağını oluşturur. Lojistik ağı aynı zaman-
da tedarik zinciri olarak isimlendirilmektedir. 
Nakliye hizmetleri tesisler arasında malzemeyi 
ekip, kamyonlar, tırlar, paletler, konteyner gibi 
ekip, taşıtlar ve ekipman ile hareket ettirir. Şekil 
2.2 lojistik ağı kavramını bileşenleri ile eşleştir-
mektedir.
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Lojistik sisteminin işletmenin bir alt sistemi durumunda olduğunu belirtmiştik. Sistem, birbiri ile ilişkili 
alt sistemlerden oluşmaktadır. Girdiler, sistemin belirli bir düzeyde faaliyet gösterebilmesi için çevresinden 
aldığı her şeydir. Bu girdiler bir dönüşüm sonucunda çıktı hâline çevrilir. Çıktılarda çevre faktörlerine de 
yer verilir. Ürün, siparişlerin akışı ve kaynaklar girdi kabul edilerek bu yönleriyle lojistik sistemi Şekil 2.3’te 
ele alınmıştır. Şekil 2.3’te görüldüğü üzere ürün, bir dönüşümün sonucunda ortaya çıkmaktadır. Şekil 
2.3’te yer alan kavramları sırası ile açıklayalım: Siparişler; müşteri siparişleri olmaksızın ürün akışı söz konu-
su	olmayacaktır.	Bu	akışın	sonunda	siparişler	karşılanmış	siparişlere	dönüşecektir.	Kaynaklar	ürünü	yapmak	
için	sistemde	var	olanlardır.	Kaynaklar	sisteme	dâhil	olur	ve	kullanılır.	Sistemde	dönüşümün	sonucu	ise	tes-
lim	edilmiş	ürünler,	karşılanmış	siparişler	ve	kullanılmış	kaynaklardır.	Hizmet	üreten	işletmeler	söz	konusu	
olduğunda ürün fiziksel bir 
varlığa sahip olmayabilir. 
Örneğin sigorta işletmesine 
gelen bir sigorta talebi si-
gortalama işleminin gerçek-
leşmesiyle sonuçlanacaktır.

Şekil 2.3’te lojistik siste-
mi için bir model gösteril-
mektedir. Bu modelde ince 
oklar veri akışını gösterirken 
kalın oklar kaynak, sipariş 
ve ürün akışını göstermek-
tedir.	 Kaynaklar	 kısmında	
insan, makine ve donanım 
yer almaktadır. Bu kaynak-
lar arasında iş gücü ile uzun 
süreli sözleşmeler yapılması 
söz konusudur. Makine ve 

Tedarikçi

Tedarikçi

Üretim Tesisi

Üretim Tesisi

Montaj Tesisi

Merkezî
Dağıtım
merkezi

Bölgesel
Dağıtım
merkezi

Bölgesel
Dağıtım
merkezi

Bölgesel
Dağıtım
merkezi

Merkezî
Dağıtım
merkezi

Bölgesel
Dağıtım
merkezi

Perakende
Dükkânı

Perakende
Dükkânı

Perakende
Dükkânı

Perakende
Dükkânı

Montaj
Tesisi Liman Liman

Merkezî
Dağıtım
merkezi

Şekil 2.2 Lojistik Ağı

Sipariş

Ürün

Kaynak

Dönüşüm

Kontrol

İhtiyaç

Gereklilikler Sonuçlar

Performans

Çevre

Karşılanmış
Sipariş

Teslim
Edilmiş Ürün

Kullanılmış
Kaynak

Şekil 2.3 Lojistik Sistemi İçin Bir Model (Veeke,2003)
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donanımlar ekonomik ömürleri boyunca kullanılabileceklerinden, akışları diğerlerine oranla daha yavaştır. 
Sistem içerisinde bilginin yatay ve dikey akışının olduğu görülmektedir. İşlemlerin yürütülmesi ile ilgili 
yatay veri akışı, kontrol amaçlı ise dikey veri akışı söz konusudur.

İyi tasarlanmış bir lojistik sisteminde müşteri talebi geldiğinde ürünün doğru zamanda doğru yerde 
bulunması amacıyla ürün akışı ve bilgi akışının etkili bir biçimde bütünleştirilmesi gerçekleştirilmektedir. 
Bu durumda lojistik sistemi nasıl işlemektedir? Lojistik sistemi sipariş işleme süreci, envanter (stok) yö-
netimi ve yük nakliyesi olmak üzere üç temel faaliyetten oluşmaktadır. Bu faaliyetler parçalanarak Şekil 
2.4’te ayrıntılı bir biçimde gösterilmektedir. Bu faaliyetlerin çoğu işletme içinde gerçekleştirilirken nakliye 
faaliyeti pek çok farklı alanda gerçekleştirilir.

Sipariş Alımı Provizyon
Satın Alma Üretim Sevkiyat Servis Müşteri

Nakliye

Envanter

Şekil 2.4 Lojistik Operasyonel İşlemler (Sadler, 2007)

Şekil 2.4’te görüldüğü üzere sistem müşteri si-
parişinin alınması ile başlamaktadır. Sonrasında 
bu siparişin hazırlanması için gerekli işlemler ye-
rine getirilmektedir. Son aşamada ise müşterinin 
sipariş ettiği ürünün müşteriye teslimi gerçekleş-
tirilmektedir.

Sipariş Alımı
Sipariş alma müşterilerden çeşitli ürünlere iliş-

kin siparişlerin alınmasını, siparişlerin üretim ye-
tenekleri içinde olup olmadığını ve mali kurallara 
uygunluğunu garanti altına alacak kontrolü ve 
malların hazır olduğu veya yapılabileceği yanıtı ile 
birlikte teslim taahhüdünü ve fiyatını kapsar. Sipa-
riş alımı sistemi lojistik sistemindeki bilgi akışları-
na sıkı sıkıya bağlıdır. Günümüzde sipariş ile ilgili 
işlemler elektronik ortama taşınmıştır. Müşterinin 
siparişinin iletimi genellikle faks veya elektronik 
mesaj olarak yapılır. Sipariş alındıktan sonra müş-
teriye ürünün temin edilmesine kadar bir dizi işlem 
gerçekleştirilmektedir. Bu işlemlerin gerçekleştiril-
diği aşama provizyon (hazırlık) aşamasını oluştur-
maktadır. Sipariş işleme yapısının iyi olması sonu-
cunda siparişlerin verilmesi ile sevkiyatın yapılması 
arasında geçen zaman en aza indirgenebilir. 

İşletmeler, gerçekleşen ve tahmini siparişlere 
göre çalışmaktadır. Bu bağlamda talebin tahmin 
edilmesi büyük öneme sahiptir. Talep tahmini ope-
rasyonel işlemler arasında yer almamakla birlikte 
benzer siparişlerin önceden tahmini olduğundan 

bu aşamada gerçekleştirilen önemli faaliyetlerden 
bir tanesidir. İş dünyasında karşılaşılan uygulama-
lar son müşterisinden uzak üretim merkezlerinin 
yapılan talep tahminlerine büyük oranda güven-
mek durumunda olduklarını işaret etmektedir. 
Üretim işletmeleri siparişleri makul sürelerde ha-
zırlayamadıklarında yapılan talep tahminleri işlet-
meler için bilgi sağlamada önemlidir. Tüm sayı-
lanlar talep tahmininin önemli bir yönetim aracı 
olduğunu göstermektedir. Talep tahmini geçmiş 
dönem sipariş modellerinden hareketle hesaplan-
maktadır.	Daha	iyi	tahmin,	işletmenin	siparişleri-
ni, ürünleri istenenden geç veya erken hazırlama 
maliyetinden kaçınarak daha iyi hazırlayabilmesi-
ne olanak sağlar. 

Provizyon 
Provizyon	 (hazırlık)	 satın	 alma,	 üretim,	 dağı-

tım	ve	servis	süreçlerini	kapsamaktadır.	Provizyon,	
malzemenin temin edilmesinden ürünün üretilme-
sine ve tedarik zincirinde sonraki aşamaya ulaştırıl-
masıyla ilgili akışı gerçekleştirmek için gerekli tüm 
faaliyetleri kapsamaktadır. Sipariş işleme süreci 
sipariş alımı ile hazırlık aşamasının birleşiminden 
oluşur. Ayrıca tedarik zincirinde yer alan işletme-
lerin bu süreçlerin gerçekleştirilmesi için gerekli 
servis hizmeti ile parçaları ürünlerinde kullanan 
müşterilere yönelik kullanım hizmeti ya da satış 
sonrası gerekli servis hizmeti de provizyon aşaması 
içinde ele alınır.
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Satın Alma
Satın alma mal ve hizmetlerin üretilmesine yönelik olarak tüm ham madde, bileşen, parça gibi kullanı-

lan malzemeler ile birlikte ekipman ve makine gibi girdilerin satın alınarak temin edilmesidir. Tipik satın 
alma kararları üretim için gerekli malzemenin nereden ve hangi işletmelerden alınacağının belirlenmesi ile 
ilgilidir. Ancak bir satın alma süreci;

•	 Ham	madde	ve	bileşen	sağlayacak	nitelikteki	işletmelerin	(tedarikçiler)	bulunmasını,
•	 Üretim	süreci	için	uygun	miktarda	malzemenin	teslim	edilmek	üzere	ilgili	tedarikçilere	satın	alma	

siparişlerinin verilmesini (Tipik bir sipariş malzemeyi bir referans numarası ile teslim tarihi ve yeri 
ile birlikte miktarını belirtir).

•	 Malzeme	ve	bileşenlerin	zamanında	teslimini,
•	 Tedarikçilerin	taahhüt	edilen	teslimatları	gerçekleştirip	gerçekleştirmediklerini	veya	bu	konuda	ne	

kadar başarılı olduklarını garanti etmek amacıyla değerlendirilmelerini içermektedir.

Üretim
Provizyonda	ikinci	adım	üretimdir	ve	bu	süreç	ham	madde	ve	bileşenlerin	nihai	ürüne	dönüştürülmesi	iş-

lemlerini içermektedir. Bu dönüşüm müşterilerin talep ettikleri kalite ve tasarım özelliklerini taşıyacak şekilde 
gerçekleştirilmelidir. Tipik olarak üretimde ham madde öncelikle bileşenlere daha sonra ise bileşenlerin mon-
taj hattında birleştirilmesi ile ürüne çev-
rilmektedir. Bu süreçteki elemanlar Şe-
kil 2.5’te gösterilmiştir. Şekil 2.5’te yer 
alan ve Ü ile gösterilen dikdörtgenler, 
üretim aşamalarını temsil etmektedir. 
M ile gösterilen elipsler montaj aşama-
larını ve S ile adlandırılan üçgenler ise 
stok alanlarını temsil etmektedirler.

Şekil 2.5’te tasarlanmış üretim süreci üç üretim, iki montaj aşamasından oluşmaktadır. Oklar, aşamalar 
arasında malzemenin hareket ettirilmesini göstermektedir. Malzemenin aşamalar arasındaki hareketi insan, 
forklift ve konveyör gibi araçlar yardımıyla sağlanmaktadır. Üçgenlerle gösterilen stoklar ise üretim aşama-
ları ve montaj aşamaları arasında oluşabilecek stokları göstermektedir. Üretim işletmelerinde farklı ürünler 
için farklı üretim aşamaları söz konusu olduğundan üretim süreci doğrusal bir biçim değil üretim aşama-
larının bir ağı biçiminde gerçekleşebilecektir. Ayrıca bu tür ağların şekildeki formdan daha da karmaşık 
olacağı açıktır. Üretimde montajı tamamlanan ürünler ise müşterilere ulaşımı esnasında dış etkenlerden za-
rar	görmelerinin	engellenmesi	amacıyla	paketlenir.	Paketleme,	ürün	müşteriye	teslim	edilene	kadar	gerekli	
korumayı, ürününün iyi koşullarda bulunmasını ve ürününün ulaşımı sırasında gerekli tanıtıcı bilgileri 
sağlamak için gerekli ambalajlama işlemini içerir. Ürünler sıklıkla bir istife, palete veya kutuya yerleştiri-
lir. Bu işlemler kısa süreli taşıma işlemlerini ve nakliye sırasında oluşabilecek hataları azaltmaya ve yeterli 
miktarda ürünün depolara veya müşteriye ekonomik bir şekilde ulaştırılmasına yardımcı olur. Üretim, bir 
fabrikada yapılabileceği gibi birden fazla aşamaya bölünerek birden fazla fabrikada da gerçekleştirilebilir.

Sevkiyat
Üçüncü adım, sevkiyat sürecidir. Bu süreç ürünlere ilişkin siparişin üretim merkezinden müşteri alanı-

na aktarılmasından oluşur. Burada gerçekleştirilen ilk faaliyet sipariş için ürünlerin birleştirilerek palet veya 
konteyner üzerinde paketlenmesidir. Bu işlem müşterinin siparişinin eksiksiz paketlendiğinin kontrolü ile 
devam	eder.	Kontrol	işlemi	bir	operatör	yardımı	ile	gerçekleştirilebilir.	Siparişin	tümü	daha	sonra	araçlara	
yüklenir ve müşteriye ulaştırılır. Burada nakliye sırasında kamyonların, uçakların, gemilerin, trenlerin veya 
bunların birkaçının birlikte kullanılması söz konusudur. Genellikle sevk edilen ürün miktarı büyük ha-
cimli olduğundan dağıtım esnasında tüketicinin satın alabileceği miktarlara bölünmesi gerekir. Sevkiyat, 

Ü2Ü1 Ü3 M1 M2
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Şekil 2.5 Üretim Sürecinde Elemanlar (Sadler, 2007)
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dağıtım sürecinin önemli bir bölümüdür. Sevkiyat 
işlemlerinde üretim merkezinden çıkan büyük ha-
cimli ürün dağıtım merkezlerinde bölünmektedir. 
Dağıtım	merkezleri	belirli	müşteri	alanına	yönelik	
hizmet veren ürün depolarıdır. Bu merkezlerde bü-
yük hacimdeki ürünün bölünmesi, depolanması 
müşteri siparişlerinin karşılanması amacıyla birleş-
tirme	işlemleri	yerine	getirilir.	Dağıtım	işlemlerin-
de aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:

•	 Fabrikalardan	ürünlerin	 toptan	bir	 şekilde	
dağıtım merkezlerine nakliyesi.

•	 Dağıtım	 merkezlerinden	 müşteri	 alanına	
sevkiyatı (mal teslimi).

•	 İkinci	 seviye	 müşterilerle	 koordinasyonu	
(ürün izlenmesi, stok kontrolü ve buna bağ-
lı dağıtımdaki bilgi akışı) sağlanır.

Lojistik Müşteri Hizmeti 
Lojistik müşteri hizmeti özellikle ürün sevkiya-

tı ile ilgili servis parametrelerini ve bu hizmetlerle 
bir arada yer alan garanti ve satış sonrası hizmetleri 
içermektedir. Malzemenin satın alınması, ürünün 
üretilmesi ve sevk edilmesinde pek çok hizmet ge-
rekli olmaktadır. Operatörlerin eğitimi, makine-
lerin bakımı, temizlik hizmeti ve bilim adamları 
veya mühendisler tarafından sağlanan danışmanlık 
hizmetleri gibi pek çok hizmet bu hizmetlere ör-
nek olarak verilebilir. Sayılanlar bitmiş ürünlerin 
hazırlık aşamasında yerine getirilen ve en az ürün 
bileşenleri kadar önemli olan hizmetlerdir.

Taşımacılık 
Tedarik zinciri dikkate alındığında taşımacılık 

tedarik zincirinde farklı bağlantı noktaları arasın-
da malzeme ve ürünün kontrollü hareketi olarak 
tanımlanabilir. Başka bir deyişle malzemenin ve 
ürünlerin tedarikçi, üretici, toptancı, perakendeci 
ve	müşteri	 arasındaki	hareketidir.	Lojistik	Derne-
ğinin sözlüğüne göre ise “kara, hava ve deniz yolu 
kullanılarak ve resmî belge ile gerçekleştirilebilen 
yük taşımacılığıdır”. Bir işletmenin lojistik sistemi 
içerisinde taşıma işlemleri, çeşitli şekillerde yapı-
labilmektedir.	Demir	yolu,	deniz	yolu,	hava	yolu,	
kara yolu ve boru hattı olmak üzere taşımacılığın 
beş türü vardır. Belirtildiği üzere işletmenin lojistik 
faaliyetleri içerisinde gerçekleştirilen taşımalar bu 
beş taşıma türü kullanılarak yapılabilmektedir. Beş 
taşımacılık türüne aşağıda kısaca değinilmiştir.

Kara	 Yolu	Taşımacılığı:	 Kara	 yolu	 taşımacılığı	
en	 yaygın	 taşımacılık	 türüdür.	 Pek	 çok	 tüketim	
malı kara yolu ile taşınır. Ürünlerin dağıtımı ve 
toplanmasına yönelik olarakda kullanılmaktadır. 
Kara	yolu	taşımacılığı	diğer	taşıma	türlerine	oranla	
daha esnektir, hava şartlarından daha az etkilen-
mekte ve çok yönlü kullanıma açık olmaktadır. 
Bu özellikleri kara yolu taşımacılığına avantaj sağ-
lamaktadır.	Kara	yolu	taşımacılığına	her	çeşit	kara	
yolunda yapılabilir olması, kapsadığı pazar alanı 
bakımından da üstünlük getirmektedir. Tüm lo-
jistik	süreçlerde	kullanılabilir	özelliktedir.	Kapıdan	
kapıya taşımacılığa olanak sağlamaktadır. Sayılan 
avantajlarına rağmen çevre kirliliği, ağırlık ve boyut 
sınırlamalarının olması, kötü hava koşullarından ve 
trafik sıkışıklığından etkilenmesi, büyük miktarlar-
da maliyetin artması gibi dezavantajlara sahiptir. 
kara yolu taşımacılığı düşük miktarlı yüklerde hava 
yolu, daha büyük yüklerde ise demir yolu ile reka-
bet içerisindedir. 

Deniz	 Yolu	 Taşımacılığı:	 Okyanus	 kıyıları	 ve	
uluslar arası derin denizlerde yapılan taşımacılık 
türüdür. Nehirler ve kanallar gibi iç sularda ger-
çekleştirilen taşımacılık ise iç su taşımacılığı olarak 
isimlendirilir.	Deniz	 yolu	 taşımacılığı	 en	ucuz	 ta-
şıma	biçimidir.	Her	türlü	yük	için	tüm	hava	şart-
larında kullanılmaktadır. Çok büyük miktarda 
kuru yük, sıvı, gaz ve konteynerlerle malzemelerin 
taşınması söz konusudur. Bu taşıma türünde hızın 
çok önemli olmadığı düşük değerli ürünlerin (ma-
denler, kimyevi maddeler, hurda gibi) nakliyesin-
de	tercih	edilmektedir.	Deniz	yolu	taşımacılığının	
en önemli avantajı çok büyük hacimli ürünlerin 
taşınmasına olanak sağlamasıdır. Bununla birlikte 
en büyük dezavantajı ise hızının yavaş olmasıdır. 
Bu taşıma şekli kombine taşımacılıkta önemli bir 
yere	 sahiptir.	Dünya	ekonomisindeki	mal	 taşıma-
cılığının büyük bir bölümü deniz taşımacılığı ara-
cılığıyla gerçekleştirilmektedir. Limanlar ise deniz 
yolu taşımacılığının başlangıç ve bitiş noktaları du-
rumundadır.

Demir	 Yolu	 Taşımacılığı:	 Demir	 yolları	 ağır	
yüklerin taşınmasında kullanılan taşımacılık tü-
rüdür.	Demir	 yolu	 şebekelerinin	 çok	 fazla	 yaygın	
olmaması nedeniyle kapsadığı pazar alanı kara 
yoluna göre daha sınırlıdır. İlk yatırım maliyetleri 
yüksektir. Bu nedenle kurulumu ve işletimi genel-
likle devlet tarafından yapılmaktadır. Uzun mesa-
felerde, zamanın esnek olduğu durumlarda önemli 
bir	 taşıma	 türüdür.	Hız	 konusunda	 kara yolu ve 
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hava yolu taşımacılığının gerisinde kalmaktadır. 
demir yolu taşımacılığı iklim koşullarından (sis ve 
don gibi) kara yolu taşımacılığına göre daha az et-
kilenmektedir.	Hava,	arazi	ve	suların	kirlenmesine	
etkisi kara ve hava yollarına göre daha azdır, bir 
anlamda	çevre	dostudur.	Kurulumu	sırasında	kara	
yollarına göre daha az araziye ihtiyaç duyulmakta-
dır.	Yine	kara	ve	hava	yoluna	göre	daha	az	gürültü	
kirliliğine neden olmaktadır. Özellikle kara yolları 
ile karşılaştırıldığında yük ve yolcu taşımacılığında 
daha	 az	 enerji	 tüketimine	 ihtiyaç	 duyulur.	 Kom-
bine taşımacılık için elverişli olmaktadır. Özellikle 
deniz yolu ile bağlantılı olduğu düşünüldüğünde 
kombine taşımacılığa entegre olmuş demir yolu 
taşımacılığının etkisi güçlü olacaktır. Ülkemiz 
açısından bakıldığında demir yolu taşımacılığının 
kombine taşımacılığa yönelik olarak altyapısının 
yetersizliği göze çarpmaktadır.

Hava	Yolu	Taşımacılığı:	Hava	yolu	taşımacılığı	
diğer taşımacılık türlerine göre en yenisi durumun-
dadır.	Diğer	taşımacılık	türleri	içerisinde	en	pahalı	
olanıdır.	Hava	yolu	taşımacılığından	hacim	olarak	
düşük buna karşılık değer olarak büyük ürünlerin 
taşınmasında kullanılır. Ayrıca uzun mesafelere 
kısa zamanda yük aktarılması söz konusu olduğun-
da	bu	ulaştırma	türünden	yararlanılmaktadır.	Hava	
yolu taşımacılığı diğer taşıma türleriyle karşılaştı-
rıldığında önemli ölçüde hız avantajı sağlamakla 
birlikte hem diğerlerine göre en pahalı taşımacılık 
türü olması hem de hava şartlarından etkilenmesi 
gibi olumsuz yönleri söz konusudur. İlk yatırım ve 
işletme	 giderleri	 yüksektir.	Hava	 yolu	 kargo	 taşı-
macılığına olan talep özellikle e-ticaretin de yay-
gınlaşmasıyla artmıştır. 

Boru	Hattı	Taşımacılığı:	Boru	hattı	taşımacılığı	
petrol, doğal gaz ve su gibi sıvı ve gaz ürünlerin 
taşınmasında kullanılan bir yöntemdir. Boru hattı 
taşımacılığı malzemelerin boru hattından geçerek 
çıkarıldığı alandan satıldığı pazarlara veya bir son-
raki	taşıma	noktasına	aktarıldığı	yapılardır.	Yapım	
maliyetleri çok yüksektir. Bununla birlikte işletme 
maliyetleri düşüktür. 

Taşıma hizmetleri yerine getirilirken yukarıda 
açıklanan taşıma türlerinden yalnızca bir tanesi 
(tek modlu) kullanılabileceği gibi özellikle ulus-
lararası taşımacılık söz konusu olduğunda birden 
fazla taşıma türünün (çok modlu) birlikte kullanıl-
ması söz konusu olabilmektedir. Bu şekilde taşıma 
türlerinin avantajlı yönlerinin birleştirilmesi ile lo-
jistikte avantaj elde edilmektedir. 

Taşımacılık Türlerinin Kullanım 
Biçimleri

Günümüzde uluslararası pazar şartlarının ge-
tirdiği rekabet ortamında, diğer işletmelerin önün-
de olabilmek için hızlı ve ekonomik taşımacılık 
üzerinde durulmaktadır. Taşımacılıkta önceleri 
ayrı kullanılan taşımacılık türleri uluslararası ta-
şımacılıkla zaman içerisinde birlikte kullanılmaya 
başlanmıştır. Taşımacılık türleri bir veya daha faz-
lasının kullanılmasına göre sınıflandırılmaktadır. 
Bu sınıflar;

•	 Tek	modlu	(tekil)	taşımacılık
•	 Çok	modlu	taşımacılık
•	 Modlar	arası	(İntermodal)	taşımacılık
•	 Kombine	taşımacılık
Tek modlu taşımacılık yalnızca demir yolu 

veya yalnızca hava yolu kullanılması gibi tek bir 
taşıma türünün kullanılması durumudur. Çok 
modlu taşımacılık ise kara yolu-demir yolu, hava 
yolu-kara yolu, boru hattı-deniz yolu, deniz yo-
lu-kara yolu gibi birden çok taşımacılık türü veya 
taşıma aracının yükün başlangıç noktasından 
teslim noktasına yük taşımacılığında kullanıldığı 
taşıma biçimidir. İntermodal taşımacılık yükle-
rin bir taşıma birimi veya aracı içerisinde iki veya 
daha fazla ulaştırma türü ile taşınmasıdır. Taşıma 
türleri arasındaki geçişlerde yüklerin kendisi değil 
konteyner gibi taşıma birimlerinin aktarılması ile 
gerçekleştirilen taşıma biçimidir. İntermodal ta-
şımacılıkta yükleme birimlerinin bir taşımacılık 
türünden diğerine aktarımına olanak veren tekno-
lojilerden yararlanılmaktadır. İntermodal taşıma-
cılıkta büyük hacimleri taşımak için bir taşımacı-
lık türünden (kara yolu) diğerine (tren veya gemi) 
yükün taşınması aşamasında taşıma biriminin de-
ğişimi gerçekleştirilir. İlk başta taşıma biriminin 
taşımacılık türleri arasında değiştirilmesi verimsiz 
ve zaman alıcı gibi gözükmektedir. Buna karşılık 
intermodal taşımacılığın sağladığı avantajlar-ta-
şıma işlemi sırasında malların değil taşıma biri-
minin elleçlenmesi, taşımacılık türlerinin üstün 
yanlarının birbiri ile birleştirilerek kullanılması-
oldukça fazladır. Örneğin hava yolu taşımacılığı-
nın hızı, bozulabilir (çiçek vb.) ürünlerin ülkeler 
arasında hızla akışına olanak sağlarken, kara yolu 
ile diğer taşımacılık türleri ile olanaklı olmayan 
noktalara erişim sağlanmaktadır. İntermodal taşı-
macılık yükün verimli ve düşük maliyetli taşınma-
sına olanaklı kılar.
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Kombine	taşımacılık	ise	çok	modlu	taşımacılığın	özellikli	bir	alt	türüdür.	Kombine	taşımacılık,	birden	
fazla taşıma türünü içermesi nedeniyle, tek modlu taşıma türlerinden ayrı ve daha karmaşık bir yapıya 
sahiptir.	Kombine	taşımacılık	sistemi	aynı	ulaştırma	aracının	ve	taşıma	biriminin	birden	fazla	taşımacılık	
türünü kullandığı taşıma modudur. Taşıdığı yüküyle birlikte demir yolunda taşınan bir kamyon kombine 
taşımacılık	sistemine	örnek	olarak	verilebilir.	Kombine	taşımacılığın	yapılabilmesi	için	özel	taşıtlar	gerek-
lidir.	Konteyner	gemileri,	treyler,	konteyner	taşıyan	özel	vagonlar	bunlara	örnek	olarak	verilebilir.	Ro-Ro	
taşımacılığı kombine taşımacılığa verilebilecek bir başka örnektir.

Kombine	taşımacılık;	taşımacılıktaki	taşıma	zincirinin	büyük	kısmının	demir	yolu,	deniz	yolu	ya	da	iç	
su yolu ile gerçekleştirildiği, başlangıç ve bitiş noktalarında kara yolunun olabildiğince kısa olarak yer aldı-
ğı bir taşıma sistemi biçiminde tanımlanmaktadır. Bu özelliğiyle kombine taşımacılık, taşıma türleri içeri-
sinde ekonomik açıdan en uygun olan ve çevresel açıdan sürdürülebilir entegre bir taşıma zinciri oluşturan 
taşımacılık	türüdür.	Kombine	taşımacılık;	malların	istenilen	noktaya	ulaştırılmasında	hava-kara-deniz	gibi	
temel taşıma türlerinin kullanılarak birbirine bütünleşmiş bir şekilde gümrükleme, elleçleme ve depolama 
gibi faaliyetlerle birlikte gerçekleştirilmesidir. 

Günümüzde farklı taşıma türlerini kullanarak daha çevreci bir düşünceyle yükün üretim yerinden tü-
ketim yerine kadar güvenli, ekonomik ve daha hızlı taşınması önem kazanmaktadır. Bu bağlamda kombine 
taşımacılığın önemi artmaktadır. Gelişmeler yük taşımacılığını, tüm taşıma türlerini en etkili oldukları yer-
lerde kullanma olanağı sağlayan ve sonuçta hem süre ve gü-
venlik açısından üstün hem de daha az maliyetli ve daha az 
zaman alan bir taşımayı gerçekleştiren kombine taşımacılık 
üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Gelecekte taşıma kavramın-
da kombine taşımacılık sistemi daha da önem kazanacaktır.

Ro-Ro Gemi Taşımacılığı
Uluslararası karayollarında eşya taşımacılığı 

yapan 2087 firmamız ve bunların da uluslararası 
taşımacılık yapan 61 bin çekicisi, 16 bin kam-
yonu, 72 bin yarı römorku, 4 bin kamyoneti, 
400 tankeri var. Uluslararası taşımacılık yapan 
firmalar (aktif ) 21 sınır kapısından doğrudan 
ve ro-ro taşımaları ile 83 ülkeye gidip geliyorlar. 
Geçen yıl ihracat malları taşımak için 1.2 mil-
yon, ithalat malları taşımak için 600 bin sefer 
yaptılar.	Ro-ro	taşımacılığı,	karayolunda	taşıma	
yapan araçların, yolculuğun bir bölümünü ge-
miyle	yapmalarına	imkân	veriyor.	Ro-ro	(roll	on	
- roll off) gemileri, tekerlekli araçların taşımacı-
lığı için kullanılan özel gemilerdir. Bu gemilere 
yarı römorklar çekicileriyle yüklenebilir ve yol 
alırlar. Veya çekici, römorku yükleme limanında 
gemiye bırakır. Boşaltma limanından bir başka 
çekici römorku peşine takar. Gideceği yere götü-
rür. Ulaşım araçları karayolu kullanmak yerine 
ro-ro’yu değişik nedenlerle tercih ederler.  Tüm 

maliyetler dikkate alındığında ro-ro daha ucuz-
dur.	 Güvenlidir.	 Değişik	 ülkelerdeki	 geçiş	 bel-
gesi, hudut ve trafik sorunlarından kurtulmaya 
imkan verir. Şoförlerin Avrupa’daki kalış süresini 
kısaltır.	Vize	sorunlarını	azaltır.	Kısıtlı	sayıda	ve-
rilen karayolu geçiş belgelerinin harcanmasını ve 
hudut kapılarında beklemeyi önler.

Süre uzun, maliyet düşük Bir karayolu ta-
şıma aracı Almanya’ya 4-5 günde gidebiliyor. 
Ro-ro	seyahati	ise	5-6	gün	sürüyor.	Fakat	taşıma	
aracı 2.500-3.000 km yol gitmekten kurtuluyor.
Karayolu	ile	Almanya’ya	gitti	geldi	-amortisman	
hariç- 6 bin euro olan maliyet, ro-ro ile 5.500 
euro dolayında. 3 işletmeci var. Türkiye’de 3 ro-
ro işletmecisi var.

1)	 U.N.	Ro-Ro	şirketi	1994	yılında	uluslarara-
sı nakliye firmalarının ortaklığıyla kuruldu. 
2007	 yılında	 KKR	 isimli	 Amerikalı	 Özel	
Sermaye Fonu’na satıldı. Grubun 12 ro-ro 
gemisi 43.5 km gemiye yükleme kapasite-
si, yıllık 320 bin araç taşıma kapasitesi var. 

yaşamla ilişkilendir

Çok modlu taşımacılık, birden fazla taşı-
ma türünün birlikte kullanılmasıdır.
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Taşımacılık Türünün Seçimi
Küresel	ulaşım	planlamasında,	belgelerin	hazırlanmasından	sonraki	aşama	taşımacılık	türünün	ve	ta-

şıyıcıların seçimi ile taşıma yollarının belirlenmesidir. Bu alanda çalışan yöneticilerin sayılan konularda 
verecekleri kararlar kurumsal stratejileri ile uyumlu, riski kontrol altında tutan ve arzu edilen müşteri 
hizmet düzeyini sağlayacak nitelikte olmalıdır. Ayrıca taşımacılığın planlanması ile ilgili kararları taşıma 
maliyetlerini yukarı çekmemelidir. 

Taşımacılık beş geleneksel taşımacılık türü -kara yolu, deniz yolu, demir yolu, hava yolu, boru hattı- 
kullanılarak	yapılmaktadır.	Her	taşımacılık	türünün	kendine	özgü	hizmet	ve	maliyet	avantajı	vardır.	Taşıma	
türlerinin karşılaştırılması Tablo 2.1’de yer almaktadır.

Tablo 2.1 Taşımacılık Türlerinin Karşılaştırılması (Coyle vd.,s.78)

Tür Güçlü Yanları Sınırlılıkları Temel Rol
Temel Ürün 
Özellikleri

Örnek 
Ürünler

Kara 
Yolu

Erişim 
Hızlı ve çok yönlü 
Müşteri hizmeti 

Sınırlı kapasite 
Yüksek maliyet

Yerel, bölgesel ve 
ulusal pazarlarda küçük 
gönderilerin taşınması

Küçük hacimde değeri 
yüksek bitmiş ürünler

Gıda, tekstil, 
elektronk eşya

Demir 
Yolu

Yüksek kapasite 
Düşük Maliyet

Erişim 
Tutarsz hizmet 
Hasar oranları

Ulusal uzun mesafeli 
büyük gönderilerin 
taşınması

Büyük hacimde düşük 
değerli hammadde

Kömür, 
kereste, 
kağıt, tahıl, 
kimyasallar

Hava 
Yolu

Hız 
Yükün korunması 
Esneklik

Erişim 
Yüksek Maliyet 
Düşük kapasite

Ulusal ve uluslararası 
acil küçük gönderilerin 
taşınması

Düşük hacimde yüksek 
değerli bitmiş ürünler 
Zamana duyarlı

İlaç, ticari 
teslimatlar

Deniz 
Yolu

Yüksek kapasite 
Düşük Maliyet 
Uluslararası 
yetenekler

Yavaş 
Erişim

İç sularda ve 
uluslararası alanda 
büyük gönderilerin 
taşınması

Düşük değerli 
hammadde, dökme 
mal Konteynerde 
bitmiş ürün

Ham petrol, 
cevherler, 
tarım ürünleri, 
tekstil, 
elektronik eşya

Boru 
Hattı

Transit depolama 
Verimli 
Düşük maliyet

Yavaş 
Sınırlı ağ

Uzun mesafelerde üyük 
hacimli taşımacılık

Düşük değerli sıvı mal 
Zaman duyarlılığı yok

Ham petrol, 
benzin doğal 
gaz

Şimdilerde	yılda	200	bin	araç	taşıyor.	Pen-
dik, Tekirdağ ve Mersin’den Avrupa liman-
larına,	İskenderun’dan	Hayfa	aktarmalı	Ür-
dün	ve	Dimyat	aktarmalı	Suudi	Arabistan’a	
araç taşıyor.

	 Pendik	ve	Trieste	limanları	gruba	ait.	İtalya’daki	
Trieste Limanı’ndan araçlara demiryolu bağ-
lantısı imkânıyla Avrupa’nın çeşitli noktalarına 
taşıma imkanı sağlıyor. Son dönemde uygula-
maya konan ro-ro gemileriyle çift kat kontey-
ner taşımacılığı hızla büyüme kaydetmekte.

2)	 Ulusoy	 Ro-Ro,	 Ulusoy	 ailesinin	 kurduğu	
bir şirket ve Avrupa’ya çalışan 3 ro-ro gemisi 
var. Gemilerin kapasitesi yıllık 40 bin araç. 

Çeşme Limanı’ndan Trieste Limanı’na sefer 
yapıyor. 2013 yılında 4 bin araç taşıdı.

3)	 Alternatif	 Ro-Ro,	 Ahmet	 Musul’un	 başında	
bulunduğu Ekol Lojistik grubunun, gruba ait 
araçlar için oluşturduğu fakat hızla gelişen bir 
ro-ro işletmesi. 3 kiralık ro-ro gemisi ve yıllık 
40	bin	araç	kapasitesiyle	başlayan	işletme	Hay-
darpaşa Limanı’ndan Trieste’ye sefer düzenli-
yor. 2013 yılında taşıdığı araç sayısı 27 bin.

26.082014 Güngör URAS
Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/ro-ro-

gemi-tasimaciligi/ekonomi/ydetay/1930906/de-
fault.htm
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Taşıma türleri, hız, güvenilirlik ve maliyet gibi 
kriterlere göre karşılaştırılabilir. Taşıma türleri taşı-
ma hızına göre karşılaştırıldıklarında taşıma türle-
rinin en hızlıdan yavaşa göre sıralaması; hava yolu, 
kara yolu, demir yolu ve deniz yolu şeklindedir. 
Başlangıç noktasından varış noktasına kadar taşıma 
için gerekli olan süre geçiş zamanı olarak ifade edilir. 
Geçiş zamanı hava ve yol durumundan etkilenebilen 
bir değişkendir. Bu nedenle taşıma türleri arasında 
güvenirlik açısından karşılaştırma yapmak müm-
kündür. Güvenirlik açısından taşıma türleri incelen-
diğinde en yüksekten en düşüğe; boru hattı, hava 
yolu, kara yolu, demir yolu, ve deniz yolu taşımacılı-
ğı biçimindedir. Taşıma maliyetleri taşıma türünün 
seçim kararınıda, rekabet dikkate alındığında etkili 
olabilmektedir. Genellikle hava yolu taşımacılığı en 
pahalı taşıma türü iken boru hattı en ekonomik tür 
olarak kabul edilmektedir. Maliyetler dikkate alın-
dığında ise taşıma türleri en az maliyetliden en çok 
maliyetliye; boru hattı, deniz yolu, demir yolu, kara 
yolu ve hava yolu taşımacılığı olarak sıralanabilir.

Taşımacılık türüne karar verilirken dikkate alı-
nan kriterler; maliyet, erişilebilirlik, kapasite, geçiş 
zamanı, güvenilirlik ve ürün güvenliği olarak sıra-
lanabilir. 

Maliyet: Taşıma maliyeti taşıma türü kararının 
önemli bir bileşeni ve bu seçimi etkileyen en önem-
li ölçütlerden biridir. Taşıma maliyeti yükün çıkış 
noktasından varış noktasına kadar taşıma ücreti ile 
birlikte sağlanan ek hizmetler için ödenen ücretleri 
kapsar.

Erişilebilirlik:	 Yük	 taşıyan	 firmaların	 yükün	
alındığı ve teslim edildiği tesisler arasında bir ta-
şıma türünün ulaşım ile birlikte belirlenen rotada 
hizmet olanaklarını gözden geçirmeleri gereklidir. 
Taşıma türünün altyapısının coğrafi sınırlılıkları 
veya ağı ve devletin düzenleyici kurumlarının faali-
yet kapsamı erişilebilirliği etkilemektedir. 

Kapasite:	 Taşınan	 yük	 miktarı	 bir	 taşımacılık	
modunu uygulanamaz kılabilir ya da ekonomik se-
çenek	olmaktan	çıkarabilir.	Yöneticiler	taşınan	yü-
kün boyutu ve niteliğini taşıma türünün kapasitesi 
ile eşleştirmelidirler. Bazı taşımacılık türleri büyük 
hacimli yüklerin taşınması için uygun iken bazıları 
daha küçük boyuttaki mal ve yükler için uygundur.

Güvenilirlik: Geçiş zamanı güvenilirliği, tedarik 
zinciri faaliyetleri planlamasını etkileyen bir bile-
şendir. Bu nedenle geçiş zamanı güvenilirliği pek 
çok firma tarafından taşıma türü seçiminde hızdan 

daha fazla önemsenmektedir. Güvenilirlik bir taşı-
ma türünün geçiş süresinin tutarlılığına karşılık gel-
mektedir. Uluslararası taşıma söz konusu olduğun-
da güvenilirlik uzaklık, liman tıkanıklığı sorunları, 
sınır geçişleri gibi faktörlerden etkilenmektedir.

Geçiş zamanı: Zaman stok uygunluğu müşteri 
memnuniyetini etkilediğinden taşıma türü seçi-
minde anahtar bileşen durumundadır. Geçiş zama-
nı yükün çıkış noktasından teslim noktasına kapı-
dan kapıya yükü taşımak için geçen toplam zamanı 
ifade eder. Taşıma türünün hızı ile alım ve teslimat 
sorumluluklarını gerçekleştirme yeteneği büyük öl-
çüde geçiş zamanını etkiler.

Güvenlik: Ürünler teslim noktasına başlangıç 
noktasında belirlenmiş koşullar sağlanarak ulaş-
tırılmalıdır. Isıya duyarlı ürünler (gıda, ilaç, bazı 
tehlikeli kimyasallar) tutarlı ısıtma ve soğutma kı-
sıtlarını sağlayabilen taşıma türleri ile taşınmalıdır.

Taşıma türü seçiminde etkili olan başka fak-
törlerden de söz edilebilir. Ürünün yapısına bağlı 
olarak (büyüklüğü, dayanıklılığı, değeri) bazı taşı-
ma türleri seçim aşamasında (fiziksel, hukuksal ve 
/veya güvenli bir şekilde elleçleme yapılamacağın-
dan) elenebilir. Bununla birlikte sevkiyat özellikleri 
(büyüklük-rota, gerekli süre) dikkate alınan önemli 
özelliklerdir. Taşıma türlerinin yükün toplam ağırlı-
ğı ve boyutları ile eşleşmesi gerekirken taşıma türü-
nün sağladığı olanakların müşteri hizmet düzeyinin 
gereklerini yakalaması gerekmektedir. Lojistik yö-
neticileri taşıma türünün seçimi sonrasında taşıyıcı 
seçimi ve rota planlaması kararlarını vermektedirler. 

Stok Yönetimi
Stok yönetimi lojistik sistem planlama ve iş-

lemlerinin yerine getirilmesi için çok önemlidir ve 
lojistiğin en temel faaliyetlerinden biridir. Stoklar 
üretilmeyi, nakledilmeyi veya satılmayı bekleyen 
stok edilmiş malzemelerdir. Başka bir deyişle üreti-
mi istenen seviyede tutmak, teslim ve satış işlemle-
rini istenen nitelikte gerçekleştirebilmek amacıyla, 
elde bulundurulan malzeme, bileşen, yarı bitmiş ve 
bitmiş ürünlerdir. Aşağıda stoklara ilişkin tipik ör-
nekler verilmiştir:

•	 Bir	fabrikada	üretilmeyi	veya	montajı	bek-
leyen bileşen veya yarı bitmiş ürünler

•	 Tedarik	 zinciri	 boyunca	 aktarılan	 mallar	
(ham madde, bileşen, bitmiş ürün)

•	 Satış	öncesinde	dağıtım	merkezinde	depo-
lanan bitmiş ürünler
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Tedarik zincirinde yer alan tesislerde bazı ne-
denlerden ötürü stok bulundurulmaktadır. Bu ne-
denler izleyen biçimde sıralanmıştır:

•	 Hizmet	düzeyini	artırma.	Depolarda	müş-
teriye yakın bitmiş ürün stoku bulunduru-
lur. Bu şekilde daha kısa hazırlık süresi ile 
ürünlerin müşterilere iletimi sağlanmakta-
dır. Böylelikle malın üretildiği merkez ile 
bu mala talep olan merkezler arasındaki 
uzaklığın neden olabileceği hizmet düzeyi 
aksamalarının önlenmesi söz konusudur. 

•	 Toplam	 lojistik	 maliyetini	 azaltma.	 Yük	
nakliyesi yüksek sabit maliyetler nedeniyle 
ölçek ekonomisi ile nitelendirilmektedir. 
Ölçek ekonomisinden yararlanabilmek 
amacıyla işletme, müşteri taleplerini karşı-
lamak üzere uzun mesafelere küçük miktar-
larda sevkiyat yerine müşteri talebinin yerel 
depodan karşılanmasını daha uygun bula-
bilir.

•	 Müşteri	talep	ve	hazırlık	sürelerindeki	belir-
sizlik ile baş edebilme. Bitmiş ürün stokları 
müşteri talebinde gerçekleşebilecek ani ar-
tışlar ve olumsuz hava ve trafik problemleri 
sonucunda oluşabilecek geç teslimatın önü-
ne geçmeye yardımcı olmaktadır.

•	 Mevsimsel	ürünlerin	tüm	yıl	boyunca	erişi-
lebilir hâle getirilmesi. Mevsimsel ürünler, 
ürünlerin bol oldukları zaman üretilerek 
depolarda stoklanır ve sonraki aylarda satışa 
sunulabilir. Örneğin domates yaz aylarında 
işlenip (salça, doğranmış domates, kuru-
tulmuş domates) kutulanmakta daha sonra 
tüm yıl boyunca pazara sunulmaktadır. 

•	 Lojistik	 sistemin	 yönetimindeki	 etkinsiz-
liğin giderilmesi. Stoklar bazı durumlarda 
lojistik sistemin yönetilmesindeki etkinsiz-
liğin giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 
Örneğin bir dağıtım işletmesi tedarik ve ta-
lep uyumunun sağlanamamasından dolayı 
stok bulundurabilir.

•	 Fiyat	yapısına	göre	satın	alma.	Fiyatlardaki	
dalgalanmalar göz önünde bulundurularak 
stok	yapılabilir.	Yıl	içerisinde	bir	malın	fi-
yatı büyük dalgalanmalar gösteriyorsa mal, 
fiyatının düşük seyrettiği dönemde satın 
alınıp stoklanır ve fiyatlar yükseldiğinde de 
satılabilir.

Yukarıda	sayılan	nedenlerden	ötürü	stok	bulun-
durulması işletmelere çeşitli avantajlar sağlamakta-
dır. Ancak stok bulundurma işi fırsat maliyet ve 
depolama maliyetleri göz önünde bulunduruldu-
ğunda oldukça maliyetli olabilmektedir. 

Lojistik sisteminde proviz-
yon aşamasını açıklayarak 
bu aşamada gerçekleştirilen 
faaliyetleri sıralayınız?

Taşımacılık kapsamında lo-
jistik merkezlerini değerlen-
direbilmek için 
(http://www.tcdd.gov.tr/
content/33) adresini ziyaret 
ediniz?

Stok bulundurmanın hiz-
met düzeyine etkisini tar-
tışınız?

ÖÇ 2 Lojistik sistemin işleyişini özetleyebilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

LOJİSTİKTE DIŞ KAYNAK KULLANIMI 
Küreselleşme,	teknolojideki	hızlı	değişim,	yoğun	rekabet	ortamı	işletmeleri	daha	hızlı,	esnek	ve	daha	az	

maliyetle çalışmaya itmektedir. Müşteriler bilinçlenmiş ve beklentilerini karşılayan ürünlere istediği kalite, 
fiyat ve hızda ulaşmayı istemektedir. Ülke ve küresel ekonomilerde oluşan ani dalgalanmalar işletmeler açı-
sından çeşitli riskleri beraberinde getirmektedir. İşletmelerin bu çevrede yaşanan değişime uyum sağlaya-
bilme, olası dalgalanmalardan daha az etkilenme isteği, bilgi birikimi ve güncel teknolojilerden yararlanma 
çabaları dış kaynak kullanımını beraberinde getirmiştir.
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Lojistikte dış kaynak kullanımının tercih edil-
mesinin pek çok nedeni vardır. Bunlar aşağıda sı-
ralanmıştır:

•	 Küreselleşmenin	 bir	 sonucu	 olarak	 tedarik	
zincirleri daha da karmaşık bir hâle gelmiş 
ve uluslararası sektörüne daha fazla ihtiyaç 
duyulmaya başlanmıştır. Bu durum lojistiğe 
duyulan gereksinimi artırmıştır. Uluslararası 
lojistik söz konusu olduğunda farklı ülke-
lerin altyapı ve gümrük bilgilerine gereksi-
nim,	işletmeleri	DKK’ye	yöneltmektedir.

•	 Tam	zamanında	üretim	işletmelerde	üretim	
ve dağıtım faaliyetleri için stok ve lojistiğin 
kontrolünün önemini artırmıştır. Tam za-
manında üretimin karmaşıklığı işletmeleri 
kendi kaynakları ile birlikte işletme dışın-
dan kaynak kullanmaya zorlamaktadır.

•	 Piyasalarda	 görülen	 dalgalanmalar	 ve	 ta-
lepteki değişiklikler işletmeleri sabit mali-
yetlerini en aza indirmeye zorlamaktadır. 
İşletmeler yatırım yapmaktansa dış kaynak 
kullanarak, kullandığı kadar ödeme yapa-
rak sabit maliyetlerini değişkene dönüştür-
meyi amaçlamaktadır. Bu şekilde yüksek 
maliyetli yeni teknolojileri işletme içinde 
geliştirmek ve uygulamak yerine bu hizmet-
leri dış kaynaklardan sağlama yolunu tercih 
edebilmektedirler.

•	 Toplam	maliyetleri	azaltmak,	tedarik	zinciri	
boyunca stok miktarlarını düşürmek, çalı-
şan sayısını artırmamak veya azaltmak gibi 
amaçlar işletmeleri lojistikte dış kaynak kul-
lanımına itmektedir.

•	 Lojistik	hizmeti	 sağlayan	 işletmelerin	 sun-
duğu hizmet çeşitliliği işletmeler açısından 
lojistik hizmetlerde dış kaynak kullanımını 
cazip hâle getirmektedir.

İşletmelerin yukarıda açıklanan nedenlerden 
dolayı lojistikte dış kaynak kullanımı eğilimi gün 
geçtikçe artmaktadır. 

Dış	 kaynak	 kullanımı;	 işletmelerin	 daha	 önce	
kendisi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerini bir 
anlaşmaya bağlı kalarak başka bir işletmeye (te-
darikçi firma veya firmalara) devretmesi şeklinde 
açıklanabilir. İşletme ile hizmeti tedarik eden fir-
ma arasında stratejik bir ilişki kurulur. Söz konusu 
ilişkide işletmelerin hedeflere yönelik olarak ortak 
çalışması söz konusudur. 

İşletmelerin lojistik faaliyetlerinde dış kaynak 
kullanarak gerçekleştirdikleri faaliyetler 3. parti lo-
jistik	(3PL)	olarak	ifade	edilmektedir.	3.	parti	lojis-
tik, lojistik derneğinin (Loder) tanımına göre “te-
darik zinciri içindeki temel lojistik faaliyetlerinden 
birkaçının (ardışık olarak en az üç farklı faaliyet; 
nakliye-stok yönetimi-depolama gibi) konusunda 
uzman lojistik işletmeleri tarafından üstlenilmesi” 
dir. Bu tanıma göre 3. parti lojistik hizmet sağla-
yıcıların yerine getirdiği faaliyetler, işletmenin tüm 
lojistik süreci veya bu süreç içerisinden bazı faali-
yetlerini kapsamaktadır. Bir başka deyişle üçüncü 
parti lojistik, işletmelerin malzeme yönetimlerinin 
ve ürün dağıtım faaliyetlerinin tamamını veya bir 
kısmını gerçekleştirmek için dış kaynak kullan-
malarıdır. Bir tedarik zincirinde işletmeler grup-
lara bölündüğünde; grupların (1. parti) birindeki 
işletmeler üretici, imalatçı, gönderici, toptancı vs. 
malın ve/veya hizmetin üreticisi olarak ele alındı-
ğında, ikinci gruptaki (2. parti) işletmeler birinci 
partinin doğrudan müşterisi veya akışa göre teda-
rikçisi olan işletmelerdir. Üçüncü grup işletmeler 
(3. parti) ise bu iki taraf arasındaki mal ve hizmet 
akışına giren işletmelerdir.

3. parti lojistik hizmet sağlayıcı işletmelerin 
ağırlıklı olarak taşımacılık, depolama ve gümrük-
leme odaklı çalıştıkları görülmektedir. Lojistik hiz-
met sunan işletmelerin sundukları hizmetler beş 
sınıfta toplanabilir. Bu hizmet alanları şu şekilde 
sıralanabilir:

•	 Aktif	hizmetler;	depolama,	yükleme,	birleş-
tirme, ambalajlama, nakliye, kontrol, eti-
ketleme, barkodlama, kalite kontrol

•	 İdari	hizmetler;	sipariş	yönetimi,	stok	taki-
bi, veri işleme, planlama

•	 Finansal	hizmetler;	faktoring
•	 Danışmanlık;	 lojistik	 danışmanlık,	 nakliye	

danışmanlığı, vergi ve mevzuat danışmanlığı
•	 Kavramsal	hizmetler;	özel	lojistik	çözümle-

rin planlanması ve uygulanması.
Üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcılar ile bu 

işletmelerden dış kaynak hizmeti alan işletmeler 
arasındaki ilişkiler büyük önem taşımaktadır. İki 
grup işletme arasında stratejik olarak ifade edile-
bilen iş birlikleri ortaya çıkmıştır. Bu iş birlikleri 
çeşitli avantajlar sağlarken ticari ve etik anlamda 
yaşanabilecek problemleri de beraberinde getirmiş-
tir. Lojistikte üç farklı tip dış kaynak kullanımı söz 
konusudur. Bunlar;



42

Lojistik Sisteminin Bileşenleri

•	 Üretimde	dış	kaynak	kullanımı,
•	 Katma	değer	yaratıcı	lojistik	faaliyetlerde	dış	kaynak	kullanımı,	
•	 Ulaştırma,	depolama	ve	dağıtımda	dış	kaynak	kullanımıdır.
Üçüncü parti lojistik işletmeleri, dış kaynak hizmeti vermekte oldukları işletmelerle uyumlu bir şekilde 

ve müşterilerinin pazarlama stratejilerini yüksek performans ve/veya düşük maliyet hedefini gerçekleştirmeye 
yönelik olarak çalışmaktadırlar. Üçüncü parti lojistik işletmelerinin temel özellikleri;

•	 Alanında	uzman,	
•	 Süreç	yönetimine	yönelen,
•	 Müşteriye	özgün	çözümler	üreten,
•	 Riski	paylaşan,
•	 Uzun	dönemli	iş	birliğine	yatkın	işletmeler	olmalarıdır.
İşletmeler depo yönetimi, taşıma, lojistik bilgi sisteminin kurulması, sipariş ve stok yönetimi, ürün iade ve 

onarımı gibi alanlarda üçüncü parti lojistik hizmet işletmelerinden hizmet alabilmektedir. Üçüncü parti lojis-
tik ilişkileri, geleneksel taşıma hizmeti sağlayan işletme ilişkilerine göre daha karmaşıktır. Geleneksel nakliye 
anlayışı ile dış kaynak kullanımının karşılaştırılması Tablo 2.2’de sunulmuştur.

Tablo 2.2 Nakliye Yaklaşımı ile Dış Kaynak Kullanımının Karşılaştırılması (İGEME, 2003)

GELENEKSEL DIŞ KAYNAK KULLANIMI

Standart Müşteriye özel

Genellikle tek boyutlu, yalnızca taşıma ya da 
yalnızca depolama

Çok boyutlu; taşıma, depolama, ambar yönetimi 
birbirini tamamlar biçimde bütünleşik sistem 
yaklaşımı

Amaç nakliye masraflarının en aza indirilmesi
Hizmet kalitesi ve esneklik gereksinimlerini de göz 
önüne alarak toplam sahip olma maliyetin en uygun 
düzeye indirilmesi

1-2 yıllık sözleşmeler
Üst/orta yönetim düzeyinde tartışılan daha uzun 
süreli sözleşmeler

Daha kısıtlı bir alanda uzmanlık gereksinimi
Daha geniş kapsamlı lojistik uzmanlığı ve analitik 
yetenekler gereksinimi

Sözleşme görüşmeleri kısa sürer Sözleşme görüşmeleri uzun sürer

Firmalar arasındaki bağ daha zayıf, hizmet sağlayıcı 
firmayı değiştirmek daha kolay

Firmalar arasındaki bağ daha kuvvetli, hizmet 
sağlayıcı firmayı değiştirmek daha zor ve maliyetli

Alanında uzman üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcılar tarafından lojistik faaliyetlerin yerine getiril-
mesi işletmenin lojistik fonksiyonunun etkinliğini ve verimliliğini artırabilecektir. Bir işletme için lojistik 
faaliyetlere yönelik dış kaynak kullanımının sağlayacağı faydalar şu biçimde sıralanabilir:

•	 Ana	işe	odaklanmak:	lojistik	hizmet	alan	işletme,	ana	faaliyetlerine	yoğunlaşma	olanağı	sağlar.	İş-
letmeler lojistikle ilgili tüm faaliyetlerini ya da bazılarının sorumluluklarını dış kaynak kullanı-
lan işletmeye devretmektedir. Bu hizmeti alan işletme, hedefleri belirleyerek işletmeler arasındaki 
ilişkiyi yönetmektedir. Böylelikle hizmet alan işletme zamanını ve kaynaklarını ana yetkinliğine 
yönelik daha verimli olarak kullanabilmektedir. Sadece üretim işletmeleri değil diğer sektörler-
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de de ana işe odaklanılması çeşitli faydalar 
sağlar. Örneğin büyük miktarlarda teslimat 
gerçekleştirebilen bir deponun kullandığı 
forklift araçlarını kiralama yoluna gitmesi, 
depoda bu parçaların bakım onarımı için 
bilgili personel bulundurma, istihdam etme 
zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır.

•	 Maliyetin	 azaltılması:	 Dış	 kaynak	 hizmeti	
veren işletmeler müşterilerinin tek başla-
rına sahip olduklarından daha büyük bir 
ölçeğe sahip olabilmektedir. Örneğin bir-
çok müşterinin siparişlerinin birleştirilmesi 
yoluyla taşıma, gümrükleme gibi alanlarda 
kaynakları daha verimli kullanmak ve buna 
bağlı olarak maliyetleri azaltmak mümkün 
olmaktadır.

•	 Sabit	 maliyetin	 değişkene	 dönüştürülme-
si: Lojistik faaliyetlerin sürdürülmesi için 
gerekli kaynakların; yüksek maliyetli yük 
taşıtları, geniş depo alanları, gerekli insan 
gücü ile lojistik bilgi sistemlerinin kurul-
masının ilk maliyeti çok yüksek olmaktadır. 
Kendi	 lojistik	 sistemini	 kuran	 işletmeler	
bu sabit maliyetlere katlanmaktadır. Bu 
maliyetleri toplamda büyük bir havuzda 
erittiklerinden bu maliyetleri müşterilerine 
yansıtmayabilmektedirler. Bunun yanı sıra 
işletmeler lojistik alanında dış kaynak kul-
lanımına giderek lojistik faaliyetler için ge-
rekli altyapı maliyetini düşürebilmektedir.

•	 Öngörülebilen	maliyetler:	Piyasalardaki	ani	
dalgalanmalarla ve talepteki değişmelerle 
başa çıkabilmek için işletmeler farklı du-
rumlarda maliyetlerinin nasıl değişeceğini 
önceden tahmin etmek, bilmek istemekte-
dir. İşletmeler lojistik maliyetleri belirleme 
ve ileriye yönelik değişimleri tahmin etme-
de zorlanabilirken hizmeti sunan işletme 
lojistik alanında uzmanlaşmış olduğundan 
riskleri daha iyi yönetebilmekte, maliyetleri 
daha iyi hesaplayabilmekte ve hizmeti alan 
işletmeye taahhüt edebilmekte, maliyet ko-
nusunda kesin bilgi verebilmektedir. 

•	 Belirlenmiş	 hizmet	 düzeyleri:	 Dış	 kaynak	
kullanımında işletmeler müşterilerinin ala-
cakları hizmetin niteliklerini önceden be-
lirleyebilmektedir. Bu hizmet düzeylerinin 
sağlanamaması durumunda yapılan söz-
leşmelerde uygulanacak yaptırımlar ortaya 

konulabilmekte ve bu şekilde verilen ta-
ahhütlerin gerçekleştirilmesi garanti altına 
alınmaktadır.

•	 Bilişim	 teknolojilerini	 doğru	 kullanmak:	
Günümüzde bilişim teknolojilerinin lojis-
tik yönetiminde kullanımı işletmenin re-
kabet gücüne katkı yapmaktadır. Bilişim 
teknolojilerini doğru kullanamayan işlet-
meler lojistik sürecini etkin biçimde kont-
rol edememe durumu ile karşı karşıya kal-
maktadır. Bilişim teknolojisini, hizmet alan 
işletmenin lojistik yönetiminde iş hedefle-
rine göre yönetmek dış kaynak kullanımı 
işletmesinin sorumluluğudur.

•	 Çalışma	 koşullarında	 kaynak	 sürekliliği:	
İşten ayrılma, hastalık, izin gibi kaynak 
sürekliliğini engelleyebilecek durumlar ile 
mücadele edebilmek ve beklenmedik du-
rumlar için önlem geliştirmek bir dış kay-
nak kullanımı işletmesinin yönetebileceği 
konulardır. İşletmeler ayrıca iş güvenliği 
ve sağlığı gibi konularda yasal yönden so-
rumluluklarını dış kaynak hizmeti veren 
kurumlara devretmektedir.

•	 Riski	azaltması:	İşletmeler	dış	kaynak	kulla-
nımına yöneldiklerinde daha az risk üstlen-
mektedir.

•	 Coğrafi	 esneklik	 sağlanmasına	 ve	 yeni	 pa-
zarlar oluşturulabilmesine olanak sağlan-
ması:	 Dış	 kaynak	 kullanılan	 işletmenin	
elindeki mevcut kapasiteyi birleştirerek ula-
şılamayan coğrafi bölgelere ulaşmak müm-
kün olabilir.

Dış	 kaynak	 kullanımının	 işletmelere	 sağlaya-
bileceği faydalar dış kaynak kullanımı yapan iş-
letmelerin sorunsuz bir şekilde işlerini çözüme 
kavuşturduğu durumda geçerli olmaktadır. Aksi 
durumda bazı sıkıntılar yaşanabilmektedir. Özel-
likle iki işletme arasındaki ilişkinin tanımı doğru 
yapılmadığında ve ilişki iyi yönetilemediğinde çe-
şitli sorunlarla karşılaşılacaktır. Örneğin lojistik 
faaliyetlerin 3. parti lojistik hizmet sağlayıcısına 
devredildiğini düşünelim; zaman içinde işletmenin 
iflas etmesi, yükümlülüklerini yerine getirememesi 
söz	konusu	olabilir.	Diğer	taraftan	işletmenin	lojis-
tik sürecin üzerindeki kontrolünü kaybetmesi veya 
hizmet alınan işletmeye aşırı bağımlılık durumu ile 
karşılaşılabilir.

Lojistik alanında işletmelerin dış kaynak kullanı-
mına yönelmeme nedenleri ise aşağıda sıralanmıştır.
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•	 İşletmenin	 zaman	 içerisinde	 lojistik fonk-
siyonu üzerindeki kontrolünü yitirme 
endişesi; uzun vadeli olarak bir işletmeye 
bağlanılması sonucunda alternatifleri de-
ğerlendirememe ve fiyat pazarlığında güç 
kaybetme endişesi.

•	 Güvenlik;	işletme	için	gizli	kalması	gereken	
bilgilerin paylaşılıyor olması endişesi.

•	 Hizmet	 alınacak	 işletmenin	 verdiği	 taah-
hütleri yerine getirememesi, değişime ayak 
uyduramaması, iş hedeflerini doğru olarak 
anlamaması.

•	 Önceleri	 işletme	 veya	 kurumların	 kendi	
personeli tarafından yapılan faaliyetlerin 
dış kaynak kullanma yoluyla temin edilme-
sinin, yeniden yapılanma değişiminin getir-
diği kültürün oluşturulması gibi işletme içi 
organizasyonel sorunlara neden olması.

Lojistik dış kaynak kullanımı ile ilgili diğer 
kavramlar “dördüncü parti lojistik” ile “beşinci 
parti	 lojistik”tir.	Dördüncü	parti	 lojistik	kavramı,	
üçüncü parti lojistik işletmelerinin işletmelerin 
karmaşık lojistik gereksinimlerini karşılayamama-
ları sonucunda, dağıtım, nakliye ve dağıtım faali-
yetlerinin en uygun bir şekilde bütünleştirilmesiyle 
tedarik zincirinin yaratacağı tasarruflardan ve ve-
rimliliklerden yararlanılması amacının bir sonucu 
olarak	ortaya	çıkmıştır.	Lojistik	Derneği	Dördüncü	
parti lojistik işletmelerini; kapsamlı tedarik zinciri 
çözümleri sunmak amacıyla kendi organizasyonla-
rının kaynaklarını, yeteneklerini ve teknolojisini, 
bütünleşik	 hizmet	 sağlayıcılarıyla	 (3PL’ciler)	 bir	
araya getiren ve yöneten bütünleştirici işletmeler, 
olarak tanımlamıştır. Bu işletmeler lojistik sektörde 
bilgi ve ürün akışı konusunda danışmanlık hizmeti 
sunan	işletmeler	olarak	da	tanımlanmaktadır.	Dör-
düncü parti lojistik işletmeleri, farklı müşterilerin 
tedarik zinciri faaliyetlerini yerine getiren işletme-
lerdir ve dağıtım, nakliye, depolama gibi konular-
da uzmanlaşmış üçüncü parti lojistik işletmelere 
sahiptir. İşletmenin lojistik faaliyetlerini gerçek-
leştirmede en uygun çözümü sağlayacak en başa-
rılı üçüncü parti lojistik işletmeleri seçilmekte ve 
dördüncü parti lojistik işletmesi bunlar arasındaki 
koordinasyonu yerine getirmektedir. Bu işlemlerin 
yerine getirilmesinde bilgi teknolojisi büyük öne-

me sahiptir. Uygulamada başarı ve üçüncü parti 
lojistik işletmeleri arasındaki koordinasyonun sağ-
lanması bilgi teknolojisine dayanmaktadır. 

Dördüncü	parti	lojistik	kavramında	üçüncü	parti	
lojistik anlayışında hâkim olan dış kaynaktan yarar-
lanma kavramından farklı olarak işletme süreçlerinin 
de dış kaynak yardımı ile organize edilmesi durumu 
söz konusudur. Geleneksel dış kaynak kullanma iş, 
görev ve sorumlulukların, konusunda uzman iş-
letmelere devredilmesi temeline dayanır. Böylece 
işletme, ana işine esas katma değer yaratan işlerine 
odaklanır.	Dördüncü	parti	 lojistik	 yaklaşımında	 ise	
uzman işletmenin bilgi, deneyim ve teknolojisi de 
alınarak işletme süreçleri yeniden tasarlanır, geliştiri-
lir. Temelde üçüncü parti lojistik, uygulama ve hiz-
met sağlar iken dördüncü parti lojistik yöneticileri 
ise stratejik ve teknoloji destekli konulara yoğunlaşır. 
Dördüncü	parti	lojistik	işletmeleri,	müşterilerine	öz-
gün olan problemlere ilişkin iş çözümleri üretir. Lo-
jistiğin gelişmesi ile birlikte dördüncü parti lojistik 
işletmelerine olan ihtiyaç da artmaktadır.

Dördüncü	parti	 lojistik	işletmeleri	 izleyen	hiz-
metleri sunabilmektedir: 

•	 Taşıma	 hizmetlerinin	 yanı	 sıra	 dağıtım	 ve	
depolama gibi diğer lojistik faaliyetlerini de 
bütünleştirilmiş bir şekilde yapabilmekte-
dirler.

•	 Lojistik	 alanındaki	 değişimlerle	 birlikte	
oraganizasyonel konulardaki gelişmeleri de 
birleştirerek işletmeye sunabilirler.

•	 Dördüncü	parti	 lojistik	işletmeleri,	müşte-
rilerinin işlerini kısa bir süre içinde öğrene-
rek müşterileri için daha iyi lojistik çözüm-
ler üretirler.

•	 Dördüncü	 parti	 lojistik	 işletmeleri	 sahip	
oldukları güçlü teknolojik altyapılarıyla ba-
şarılı tedarik zinciri uygulamasını meydana 
getirirler. 

Beşinci	 parti	 lojistik	 (5PL)	 uygulamaları	 ise	
dördüncü parti lojistik uygulamalarının gelişmiş 
bir biçimidir ve tüm tedarik zinciri kapsamında 
bütünleşik lojistik çözümleri sağlayacak sistemin 
kurulmasıdır. 

İşletmeler dış kaynak kullanmanın sağlayacağı 
avantajları dikkate alarak artık çok daha fazla alan-
da dış kaynak kullanımına yönelmektedirler. 
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ULUSLARARASI LOJİSTİK 
VE TAŞIMA İŞLERİ 

ORGANİZATÖRLERİ 
Mal ve hizmet ticaretinde yaşanan küreselleşme 

çerçevesinde ulusal sınırların önemi azalmaktadır. 
Mal ve hizmet ticaretinin gittikçe serbest hâle gel-
mesi ise bu sürece katılan ülkelerin dış ticarete daha 
fazla katılmalarını sağlamıştır. Uluslararası ticaretin 
gün geçtikçe büyümesi ile birlikte lojistik hareket-
lerin	 de	 arttığı	 görülmektedir.	 Dünyada	 lojistik	
hareketlerinin artması da operasyonel işlemlerin 
türleri ve iş süreçlerinde de birtakım farklılıklar 
meydana getirmektedir. Uluslararası ticaret eğilim-
lerinin lojistik alanında etkileri söz konusudur. Ör-
neğin işletmeler uluslararası alanda rekabet edebil-
mek için üretim maliyetinin düşük olduğu yerlerde 
üretim yapma ve sürekli yeni pazarlar bulma çabası 
içine girmiştir. 

Uluslararası taşımacılık ve lojistik dış ticarete 
konu malların yurt dışına gönderilmesinde satılan 
ürününün önemli bir parçası olmuştur. Uluslarara-
sı taşımacılık söz konusu olduğunda malların üre-
tim yeri ile teslim noktası iki ayrı ülke olmakta ve 
söz konusu malların belirli bir bedel ve sözleşme 
çerçevesinde teslim noktasına ulaştırılması gerçek-
leştirilmektedir. Lojistik uluslararası ticaret, bölge-
sel bütünleşme ve küreselleşmede önemli bir görev 
üstlenmektedir. Ulusal ve uluslar arası lojistik kar-
şılaştırıldığında şu farklar görülür:

•	 Uluslararası	lojistik	ulusal	(yerel)	lojistikten	
daha maliyetli ve zordur.

•	 Envanter	 maliyetleri	 uluslararası	 lojistikte	
daha yüksektir.

•	 Uluslararası	 taşımacılıkta	 ağırlıklı	 olarak	
deniz yolu, hava yolu ve kara yolu taşıma-
cılığından yararlanılır iken ulusal taşımacı-
lıkta çoğunlukla kara ve demir yolu türleri 
kullanılmaktadır.

•	 Uluslararası	lojistikte	kültürel,	ekonomik	ve	
politik faktörler önemli olmaktadır.

•	 Uluslararası	 lojistik	 işletmelerinin	 yöneti-
cileri yeni kurum ve kuruluşlarla, yeni ko-
şullarla, daha karmaşık dokümanlarla karşı 
karşıya kalmaktadırlar.

•	 Uluslararası	 lojistik	 çok	 sayıda	 yabancı	dil	
bilme gerekliliğini getirmektedir.

•	 Büyüyen	iş	sahaları,	artan	masraflar	ve	zor-
luklar nedeniyle uluslararası lojistik endüst-
rilerinde işletmeler arası birleşme ihtiyacı 
oluşmaktadır.

Uluslararası alanda “Freight Forwarder”, ülke-
mizde ise “Taşıma İşleri Organizatörleri” olarak 
tanımlanan firmalar, kara, hava, deniz, demir yolu 
ve kombine (hava+deniz, deniz+kara, hava+kara 
gibi) taşımacılığın yanı sıra lojistik hizmetler ve-
ren işletmelerdir. Taşıma işleri organizatörlerinin 
geleneksel işleri; ülke topraklarında ithal edilen 
malı gümrükten çekme veya ihraç edilen mallar 
için gümrük işlemlerini tamamlama, malların sev-
kiyatının yapılması için rezervasyonun yapılması 
gibi faaliyetleri kendi ülkesinde gerçekleştirmektir. 
Ancak uluslararası ticaretin hızla büyüdüğü günü-
müzde bu işletmelerin faaliyet alanları; bir ya da 
daha fazla taşıma türü kullanılarak gerçekleştiri-
len taşımaya ilişkin konsolidasyon, depolama, el-

Dördüncü	 parti	 lojistik	 iş-
letmelerinin sunabileceği 
hizmetler nelerdir?

Dış	 kaynak	 kullanımı	 ile	
işletmelerin lojistik faali-
yetleri kendi kaynakları ile 
yerine getirmelerini küre-
selleşme boyutunda değer-
lendirin.

Lojistik faaliyetlere yönelik 
dış kaynak kullanımının 
sağlayacağı faydaları sırala-
yınız.

ÖÇ 3 Lojistikte dış kaynak kullanımını özetleyebilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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leçleme, paketleme veya dağıtım ile birlikte, ilave 
işlemler ve danışmanlık dâhil tüm hizmetler ile 
eşyanın gümrük beyanının yapılması, sigortalan-
ması, kıymetli evrakın hazırlanması ve ödemenin 
tahsilatı gibi işlemleri de kapsayan bir dizi hizmet-
ler zincirini kapsar.

Taşıma	 İşleri	 Organizatörleri,	 Diğer	 iş-
letmelere kara, hava, deniz, demir yolu 
ve kombine (hava+deniz, deniz+kara, 
hava+kara gibi) taşımacılığın yanı sıra lo-
jistik hizmetler veren işletmelerdir.

Taşıma işleri organizatör-
lerinin geleneksel işleri ne-
lerdir?

Uluslararası lojistikte kar-
şılaşılan zorlukları ulus-
lararası ticaret hacminin 
büyümesi bağlamında de-
ğerlendirin.

Ulusal ve uluslararası lo-
jistik arasındaki farkları 
anlatın.

ÖÇ 4 Taşıma işleri organizatörlerini tanımlayabilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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bölüm
 özeti

ÖÇ 1 Lojistik iş süreçlerini 
tanımlayabilme

Lojistik İş Süreçleri
Tedarik zinciri (lojistik ağı) incelendiğinde işletmenin hem 
müşteri hem de satıcı durumunda olduğu görülmektedir. Ör-
neğin işletme tedarik aşamasında alıcı durumdadır. Bununla 
birlikte dağıtım aşamasında ise satıcı durumdadır. Bu anlam-
da tedarik ve dağıtım işlemleri ile birlikte üretim esnasında da 
lojistik faaliyetlere ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Lojistik, 
malzeme yönetimi ve dağıtım lojistiği (fiziksel dağıtım) olmak 
üzere iki temel süreçten oluşur. Malzeme yönetimi ise tedarik 
lojistiği (girdi lojistiği) ve üretim lojistiği olarak ikiye ayrılmak-
tadır. Bu bağlamda lojistik; tedarik (girdi) lojistiği, üretim lojis-
tiği ve dağıtım (çıktı) lojistiği olmak üzere üç süreçten oluşur. 
Ancak günümüzde geri dönen ürünlerin akışının önem kazan-
ması ile birlikte tersine lojistik (geri dönüş lojistiği), bu üç te-
mel lojistik sürece eklenebilmektedir.

ÖÇ 2 Lojistik sistemin işleyişini 
özetleyebilme

Lojistik Sistemin İşleyişi
Lojistik sistemi bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş 
pek çok tesisten oluşmaktadır. Bu anlamda bir lojistik sistemi 
ulaştırma hizmetleri ile bağlanan elemanların (tesislerin) bir kü-
mesindir. Sistemde yer alan tesisler malzemenin işlendiği; üre-
tim, depolama, satış gibi işlemlerin yerine getirildiği tesislerdir. 
Bu tesisler; üretim ve montaj tesisleri, depolar, dağıtım mer-
kezleri, aktarma noktaları, perakendeci dükkânları vb.lerinden 
oluşur. Lojistik sisteminin işletmenin bir alt sistemi durumun-
dadır. Sistem, birbiri ile ilişkili alt sistemlerden oluşmaktadır. 
Girdiler, sistemin belirli bir düzeyde faaliyet gösterebilmesi için 
çevresinden aldığı her şeydir. Ürün, bir dönüşümün sonucunda 
ortaya çıkmaktadır. Müşteri siparişleri ürün akışının başlama-
sının nedeninin oluşturur. Bu akışın sonunda siparişler karşı-
lanmış	 siparişlere	 dönüşür	 Kaynaklar	 ise	 ürünü	 yapmak	 için	
sistemde	 var	 olanlardır.	Kaynaklar	 sisteme	 dâhil	 olur	 ve	 kul-
lanılırlar. Sistemde dönüşümün sonucunda ise teslim edilmiş 
ürünler, karşılanmış siparişler söz konusu olur.
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ÖÇ 3 Lojistikte dış kaynak kullanımını 
özetleyebilme

Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı

ÖÇ 4 Taşıma işleri organizatörlerini 
tanımlayabilme

Uluslararası Lojistik ve Taşıma 
İşleri Organizatörleri

Bu işletmeler uluslararası alanda “Freight Forwarder”, ülkemiz-
de ise “Taşıma İşleri Organizatörleri” olarak isimlendirilmek-
tedir. Bu işletmeler diğer işletmelere kara, hava, deniz, demir 
yolu ve kombine (hava+deniz, deniz+kara, hava+kara gibi) 
taşımacılığın yanı sıra lojistik hizmetler veren kendi ülkesinde 
gerçekleştiren işletmelerdir. Geleneksel işleri; ülke toprakların-
da ithal edilen malı gümrükten çekme veya ihraç edilen mallar 
için gümrük işlemlerini tamamlama, malların sevkiyatının ya-
pılması için rezervasyonun yapılması gibi faaliyetlerdir.

Dış	kaynak	kullanımı;	 işletmelerin	daha	önce	kendisi	tarafın-
dan gerçekleştirilen faaliyetlerini bir anlaşmaya bağlı kalarak 
başka bir işletmeye (tedarikçi firma veya firmalara) yaptırması-
dır. Bu çerçevede işletme ile hizmeti tedarik eden firma arasında 
stratejik bir ilişki kurulur. Söz konusu ilişkide ana işletmenin 
hedeflerine yönelik olarak ortak çalışılması söz konusudur. İş-
letmelerin lojistik faaliyetlerinde dış kaynak kullanarak gerçek-
leştirdikleri	 faaliyetler	3.	parti	 lojistik	(3PL)	olarak	ifade	edil-
mektedir. 3. parti lojistik hizmet sağlayıcıların yerine getirdiği 
faaliyetler işletmenin tüm lojistik sürecini veya bu süreç içeri-
sinden bazı faaliyetleri kapsamaktadır.
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neler öğrendik?

1  Aşağıdakilerden hangisi ters lojistik kapsa-
mında gerçekleştirilen faaliyetlerinden değildir?

A. Geri alım
B. Gözden geçirme
C.	Kabul
D.	Tedarikçilerin	değerlendirilmesi
E.	 Yenileme

2  Aşağıdakilerden hangisi provizyon sürecinde 
yer almaz?

A. Satın alma
B. Üretim
C.	 Sevkiyat	
D.	Servis
E. Sipariş alımı

3  Aşağıdakilerden hangisi dağıtım lojistiğinde 
ele alınan konulardan biridir?

A. Üretim için depodan mal çekme
B. Üretim
C.	Üretim	siparişi	açma
D.	Dağıtım	depolarının	yeri
E. Tedarikçi değerlendirme

4  Aşağıdakilerden hangisi üçüncü parti lojistik 
işletmesinin temel özelliklerinden biridir?

A. Alanında uzman olması
B.	 Dördüncü	parti	lojistik	hizmet	sağlayıcılarının	

sunduğu çözümlerden daha gelişmiş çözümler 
sunabilmesi

C.	Müşteriye	 özgün	 çözümler	 araştırma	 ihtiyacı	
duymaması

D.	Riski	paylaşmaması
E.	 Kısa	dönemli	iş	birliğine	yatkın	olması

5  Dünya	 ekonomisindeki	 mal	 taşımacılığının	
büyük bir bölümü hangi taşımacılık türü aracılı-
ğıyla gerçekleştirilmektedir?

A.	 Kara	yolu
B.	 Deniz	yolu	
C.	Demir	yolu	
D.	Hava	yolu	
E. Boru hattı 

6 	 Kara	yolu	taşımacılığı	 ile	 ilgili	aşağıdaki	 ifa-
delerden hangisi doğrudur?

A. En ucuz taşıma yöntemidir.
B. Çevre dostu kabul edilebilir özellikteki taşıma 

yöntemidir.
C.	Kapıdan	kapıya	taşımacılığa	olanak	sağlar.
D.	Çok	büyük	hacimli	ürünlerin	taşınmasına	ola-

nak sağlar.
E.	 Diğer	 taşımacılık	 türlerine	göre	en	az	gürültü	

kirliliğine yol açar.

7  Tedarik lojistiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A.	 Hangi	malzeme	 kullanılacak	 ve	 bu	malzeme-
den ne kadar sipariş edileceği kararı verilir.

B.	 Hangi	malzeme	hangi	firmadan	satın	alınacağı	
kararı verilir.

C.	Tedarikçilerin	 değerlendirilmesinde	 nasıl	 bir	
yol izleneceğine karar verilir.

D.	Malzemenin	 üretim	 merkezine	 taşınmasında	
hangi taşıma araçlarının kullanılacağı kararı 
verilir.

E. İşletmenin geri alınmış ürün ile ne yapacağı ka-
rarı verilir.

8  Lojistikte dış kaynak kullanımı ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. İşletmeler için gizli kalması gereken bilgilerin 
paylaşılıyor olmasından endişe edilir.

B.	 Hizmet	alınacak	işletmenin	verdiği	taahhütleri	
yerine getirememesinden endişe edilir.

C.	 Lojistik	 hizmet	 alan	 işletme	 ana	 faaliyetlerine	
yoğunlaşma olanağını sağlar.

D.	İşletmeler	dış	kaynak	kullanımına	yöneldikle-
rinde daha fazla risk üstlenmektedirler.

E. Lojistik hizmet alan işletmenin değişime ayak 
uyduramamasından endişe edilir.
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? 9  Lojistik sistemde sipariş, dönüşüm sonunda 

hangi çıktıya dönüşmektedir?

A.	 Kullanılmış	kaynak
B. Teslim edilmiş ürün
C.	Karşılanmış	sipariş
D.	İhtiyaç
E.	 Performans

10  Taşımacılık türleri içerisinde en pahalı olanı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A.	 Kara	yolu	
B.	 Deniz	yolu	
C.	Demir	yolu	
D.	Hava	yolu	
E. Boru hattı



Lojistik İlkeleri

51

neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız	yanlış	ise	“Lojistik	İş	Süreçleri”	ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. D Yanıtınız	yanlış	ise	“Lojistik	Sistem	İşleyişi”	
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız	yanlış	ise	“Lojistik	İş	Süreçleri”	ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. D Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Lojistikte	 Dış	 Kaynak	
Kullanımı”	konusunu	yeniden	gözden	geçi-
riniz.

8. D

Yanıtınız	yanlış	ise	“Lojistik	Sistem	İşleyişi”	
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. E Yanıtınız	yanlış	ise	“Lojistik	İş	Süreçleri”	ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Lojistikte	 Dış	 Kaynak	
Kullanımı”	konusunu	yeniden	gözden	geçi-
riniz.

4. A

Yanıtınız	yanlış	ise	“Lojistik	Sistem	İşleyişi”	
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız	yanlış	ise	“Lojistik	Sistem	İşleyişi”	
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız	yanlış	ise	“Lojistik	Sistem	İşleyişi”	
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. D

Araştır Yanıt
Anahtarı

2

Araştır 1

Üretim sürecinde malzemenin sürekli hareketi söz konusudur. İşleme süre-
since malzemenin istenilen yere, istenilen zamanda ve sayıda ulaştırılması, 
paketlenmesi, depolanması söz konusudur. Bu süreç işletme içerisinde gerçek-
leştirilen tüm lojistik faaliyetleri kapsamaktadır ve ağırlıklı olarak gelen mal-
zeme ve yarı mamullerin mamule dönüştürülmesi sırasında yapılan fabrika içi 
taşımaları ve geçici depolama işlemlerini içerir. Üretim lojistiği şu aşamalardan 
oluşur: 

•	 Malzeme	ihtiyaç	planlamasının	çalıştırılması
•	 Planlı	siparişlerin	ve	satın	alma	taleplerinin	oluşturulması
•	 Üretim	siparişi	açma
•	 Üretim	için	depodan	mal	çekme
•	 Üretim
•	 Depoya	giriş

Araştır 2
Provizyon	malzemenin	temin	edilmesi	ürünün	üretilmesi	ve	tedarik	zincirin-
de sonraki aşamaya ulaştırılmasıyla ilgili akışı gerçekleştirmek için gerekli tüm 
faaliyetleri kapsamaktadır. Bu faaliyetler sırasıyla; satın alma, üretim, sevkiyat 
ve servis hizmetidir.
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Araştır Yanıt
Anahtarı

2

Araştır 3

Dördüncü	parti	lojistik	işletmelerinin	sunabileceği	hizmetler:	
•	 Taşıma	hizmetlerinin	yanı	 sıra	dağıtım	ve	depolama	gibi	diğer	 lojistik	

faaliyetlerini de bütünleştirilmiş bir şekilde yapabilmektedirler.
•	 Lojistik	alanındaki	değişimlerle	birlikte	oraganizasyonel	konulardaki	ge-

lişmeleri de birleştirerek işletmeye sunabilirler.
•	 Dördüncü	parti	 lojistik	 işletmeleri,	müşterilerinin	 işlerini	kısa	bir	 süre	

içinde öğrenerek müşterileri için daha iyi lojistik çözümler üretirler.
•	 Dördüncü	parti	lojistik	işletmeleri	sahip	oldukları	güçlü	teknolojik	alt-

yapılarıyla başarılı tedarik zinciri uygulamasını meydana getirirler.

Araştır 4

Taşıma işleri organizatörlerinin geleneksel işleri; ülke topraklarında ithal edi-
len malı gümrükten çekme veya ihraç edilen mallar için gümrük işlemlerini 
tamamlama, malların sevkiyatının yapılması için rezervasyonun yapılması gibi 
faaliyetlerdir.
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Bölüm 3

Lojistik Ekonomisi

Anahtar Sözcükler: • Lojistik Faaliyetler • Lojistik Ekonomisi • Başabaş Noktası • Kapatma Noktası
• Toplam Hasılat • Toplam Maliyet • Lojistik Maliyetler • Ulaştırma ve Depolama

• Lojistik Performans İndeksi 
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1
Lojistik Ekonomisinin Tanımı ve Kapsamı
1 Lojistik ekonomisi kavramını 

tanımlayabilme
2 Lojistik ve ekonomi arasındaki ilişkiyi 

açıklayabilme 2

Lojistik İşletmelerinde Üretim, Maliyetler 
ve Sektörde Rekabet
3 Farklı rekabet koşullarının geçerli olduğu 

piyasalarda kısa ve uzun dönemde üretim 
düzeyini açıklayabilme

4 Daha etkin bir lojistik sektörü için kamu 
ve işletmelerin yapması gerekenleri 
değerlendirebilme

4
Lojistik Sektörü ve Dış Ticaret Arasındaki 
İlişki
6 Lojistik sektörü ile dış ticaret arasındaki 

ilişkiyi analiz edebilme

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Lojistik 
Sektörü
5 Dünya ve Türkiye ekonomisi açısından 

lojistik sektörünün önemini analiz 
edebilme3
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GİRİŞ
Lojistik geçmişte daha çok savaş ve ticaretle ilgi-

li bir kavram iken günümüzde bütün ulusal ekono-
miler için önemli bir sektör hâline gelmiştir. İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra doğrudan yabancı serma-
ye yatırımlarının artması, üretim süreçlerinin farklı 
ülkelere yayılması ve bu gelişmelerin neticesinde 
çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinde ciddi artışların 
meydana gelmesi, iç ve dış ticaretin hızla artması, 
mal ve hizmet trafiğinin yetecek bir ivme kazanma-
sına neden olmuştur. Ekonomik faaliyetlerin hızla 
artması lojistik sektörünün önemini de arttırmıştır. 
Nakliyenin yanı sıra depolama, elleçleme gibi lojis-
tik hizmetleri giderek daha fazla ön plana çıkmıştır.

Lojistik faaliyetler ve süreçlerin etkin bir şekil-
de yürütülmesi hem işletmenin kârlılığına hem de 
ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Lojistik fa-
aliyetlerin öneminin anlaşılmasında İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra yaşanan gelişmeler önemli yer 
tutsa da lojistik ekonomisi ile ilgili çalışmaların 
1850’lerde başladığı görülmektedir. Savaşlar lojis-
tiğin öneminin anlaşılmasına önemli katkı sağla-
mıştır. İktisat biliminin önemle üzerinde durduğu 
kaynakların etkin ve rasyonel kullanımını dikkate 
aldığımızda, lojistikteki anahtar kavramlarla iktisa-
dın anahtar kavramlarının paralellik arz ettiği gö-
rülmektedir. Bu nedenle lojistikle ilgili kavram ve 
faaliyetleri incelerken ekonomi (iktisat) kavramını 
da bilmek gerekir.

Lojistik, ekonomi açısından iki anahtar role 
sahiptir. İlk olarak lojistik, söz konusu hizmetleri 
satın alan işletmeler için temel harcamalardan bi-
ridir. İkinci olarak lojistik çoğu iktisadi faaliyetin 
hareket ve akışını destekler. Bütün üretim süreç-
lerinde üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi, 
ham maddenin temini, üretilen nihai ürünün paza-
ra ulaştırılması, depolanması gibi pek çok aktivite 
lojistik kavramının içine girmektedir. Lojistik işlet-
melerinin (firmalarının) faaliyetleri hem kendileri 
hem de diğer ekonomik faaliyetler açısından önem 
arz etmektedir.

Mal ve hizmet üretimi ile ticarette lojistik faa-
liyetlerin etkinliği, önemli bir belirleyicidir. Ham 
maddeden nihai ürün aşamasına kadar geçen her 
süreçte, iç ve dış ticaretteki faaliyetlerin büyük bir 

kısmında, lojistik faaliyetler sürecin olmazsa olmaz 
parçalarından biridir. Dolayısıyla lojistik sektörünün 
verimliliği ve etkin çalışıp çalışmaması, diğer ekono-
mik faaliyetleri etkilemektedir. Üretimin ve ticaretin 
hızla geliştiği dönemlerde lojistik hizmetlerine talep 
artmakta, sektörün gelişimi ve ekonomiye katkısı 
artmaktadır. Günümüzde lojistik sektörü, ekonomi-
nin üçüncü temel sektörü olan hizmetler sektörü-
nün içinde alt sektör olarak yer almaktadır.

LOJİSTİK EKONOMİSİNİN TANIMI 
VE KAPSAMI

Lojistik ekonomisi ile ilgili bir tanımlama yap-
madan önce kısaca lojistik ve ekonomi ile ilgili bir-
kaç noktaya değinmekte yarar vardır. Ekonomik 
ve sosyal gelişmelerin yanı sıra başta bilgi, iletişim, 
teknoloji vb. alanlardaki yenilikler, lojistiğin tanım 
ve kapsamını giderek genişletmiştir. Lojistik; ham 
madde, yarı mamul ve nihai ürün hareketlerinin 
planlandığı, gerçekleştirildiği ve kontrol edildiği 
bir süreçtir.

Günümüzde lojistik faaliyetlerde müşteri odak-
lı bir süreç söz konusudur. Bu nedenle lojistik hiz-
met sağlayıcıları için müşterilerin isteklerini doğru 
algılamak ve talepleri önceden tahmin edebilmek, 
sektördeki rekabette belirleyicidir. Doğru zaman-
da, doğru yerde, doğru malzemenin bulundurul-
masının yanı sıra entegre lojistik fonksiyonlarından 
yararlanarak, giderek artan ve farklılaşan taleplerin 
karşılanması önemli hâle gelmiştir. Bu nedenle, 
müşterinin istediği anda ve istediği şekilde talebi-
ni karşılayacak lojistik sistemlerin oluşturulması 
gerekmektedir. Bu noktada lojistikte esneklik ve 
yaratıcılık ön plana çıkmaktadır. Ayrıca doğru fiyat 
uygulaması da işletmelerin faaliyetlerinin devamlı-
lığı ve rekabette öne çıkması açısından belirleyici 
bir diğer unsurdur.

Ekonomi (iktisat) genel olarak “sonsuz insan 
ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla maksimum (en fazla) 
faydayı sağlayacak şekilde karşılanmasıdır” şeklinde 
tanımlanır. Bu tanım basit bir tanım olmasına kar-
şılık, günlük hayattaki tüm ekonomik faaliyetleri 
açıklayabilmektedir. İktisat bilimi üretim, dağıtım, 
tüketim, ticaret, değişim ve bölüşüm gibi toplumsal 
olguları incelemektedir. İktisat bilimi toplumların 
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nasıl zenginleşebileceği ve refah seviyelerini nasıl ar-
tırabileceği sorularına cevap aramaktadır. İktisadın 
rasyonel davranış ilkesine göre, tüketiciler (müşteri-
ler) ihtiyaçları arasında öyle bir seçim (sıralama) ya-
pacaklar ki elde edecekleri mutluluk ve refahları en 
üst düzeye çıksın. Aynı şekilde üreticiler de kendi 
çıkarları doğrultusunda tercihte bulunarak kârlarını 
maksimize etmeye çalışacaktırlar.

Lojistik ekonomisi ile ilgili tanım yapılırken lo-
jistik ve iktisat tanımlarından çok farklı bir tanım 
yapılamaz. Tanımın hem lojistiği hem de iktisadı 
kapsaması gereklidir. Lojistik ekonomisi; lojistik 
ile ilgili faaliyetlerde farklı müşteri istek ve talep-
leri yerine getirilirken lojistik hizmeti sağlayan 
işletmelerin en az maliyetle nasıl en fazla getiriyi 
(hasılatı) sağlayacağını ele alır. Bu noktada lojistikle 
ilgili birimin yöneticisine önemli sorumluluk düş-
mektedir. Yönetici hem müşterinin farklı istek ve 
taleplerini yerine getirecek hem de lojistik hizmeti 
sunan işletmeye maksimum kârı sağlayacaktır. Ro-
bert V. Dalaney’e göre; lojistik yöneticisinin göre-
vi, tüketici hizmetlerini düzenli bir şekilde yerine 
getirmek, etkin üretimi teminat altına almak, aynı 
anda envanterdeki (stoktaki) yatırımı en alt düzey-
de tutmayı başarmaktır.

Lojistik ekonomisi, mikro düzeyde lojistik fa-
aliyeti yürüten işletmelerin (lojistik hizmet sağla-
yıcıların) kârlarını nasıl maksimize edeceğini ince-
lerken makro düzeyde ise sektördeki verimliliğinin, 
istihdamın, büyümenin ve ülke ekonomisine kat-
kının nasıl artırılacağı konularıyla ilgilenir.

Lojistik Ekonomisi ile İlgili Literatür
Nakliye (taşımacılık) ve lojistikle ilgili çalışma-

lar 1850’lere kadar gitmektedir. O zamanki Yale 
Üniversitesi rektörü olan Henry Adams “nakliye 
(taşımacılık) ekonomisi” dersi açılmasını önermiş-
tir (Farris, 1997; 42). Nakliye ve işletme tarihçisi 
olan L. Leslie Waters (1966)’a göre: Demir Yolu 
Ekonomisi; Taşımacılığın Yeni Şekli Üzerine Bir 
İnceleme (Railway Economy: A Treatise on the 
New Art of Transportation) adlı bir kitap yayım-
landı. Bu kitap taşımacılıkla ilgili olarak hem eko-
nomi hem de iş çevrelerinin kapsamlı değerlen-
dirmelerini ele almakta idi. Bundan sonraki 75 yıl 
içerisinde önde gelen birçok iktisatçı tanımlayıcı 

(betimleyici) ve analitik yaklaşımlarla taşımacılığa 
katkıda bulunmuşlardır. Bu alanla (taşımacılık) il-
gili önemli çalışmalar yapmış iktisatçılardan bazı-
ları Taussing, Fetter ve Handley’dir. Nakliye, yeni 
taşımacılık şekillerinin ortaya çıkmasıyla giderek 
karmaşık hâle gelmiş, bununla beraber konuya ik-
tisatçıların ilgisi azalmıştı. Diğer problemler daha 
çekici hâle gelmişti. Son yıllarda ise taşımacılık 
tekrar işletme yöneticileri, iktisatçılar ve kamu 
görevlilerinin ilgisini çekmeye başlamıştır (Farris, 
1997; 42).

Drucker’ın Lojistik Açılımı ve Lojistik 
Ekonomisi

1950’li ve 1960’lı yıllarda lojistikle ilgili yak-
laşımların sorgulandığı yıllar olmuştur. Peter 
Drucker’ın (1962) Ekonominin Karanlık Kıtası 
(Economy’s Dark Continent) adlı çalışması lojistik 
ve dağıtımın yeniden tanımlanmasını sağlamıştır. 
Drucker (1962) lojistik ve dağıtım konularında 
bilinenlerin, Napolyon’un hiç görmediği Afrika kı-
tası hakkında bildiklerinden daha az olduğunu id-
dia etmiştir. Drucker’ın bu ifadelerini biraz abartılı 
bulanların çoğu, kısa bir zaman sonra onun lojistik 
ve dağıtım alanındaki yeni vizyonunu kabul etmek 
durumunda kalmışlardır.

1960’lı yıllardan itibaren gelişmiş ülkelerdeki 
işletmelerin kâr hadlerinin düşmesi, pazarlamaya 
olan yaklaşımının gelişmesini sağlamıştır. İşletmeler 
artık üretimden çok üretilen malların tüketimini 
artırmaya yönelmiştir. Tüketici tercihlerinin daha 
fazla dikkate alınması, sipariş süreçlerinin daha 
hızlı olması ve tüketimi artırmak için daha çekici 
paketleme ve ambalajlar, yapılması ön plana 
çıkmıştır.

1970’li yılların ortalarına doğru artan pet-
rol fiyatlarının da etkisiyle lojistik faaliyetlerinin 
daha az maliyetle daha iyi nasıl gerçekleştirileceği 
üzerine çalışmalar artmıştır. Bu çalışmaların da 
etkisiyle lojistik yönetiminin faaliyet alanları ge-
nişlemiştir. Buna göre, daha önce fiziksel tedarik 
ve fiziksel dağıtım olarak ayrı ayrı ele alınan iş-
letme faaliyetlerinin aslında ortak faaliyetlerden 
oluştuğu ve bir arada düşünülmesi gerektiği fark 
edilmiştir (Orhan, 2003; 17). Fiziksel tedarik ve 
dağıtımla ilgili taşıma, stok takibi, siparişlerin 
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alınması (sipariş işleme), tedarik (temin), paket-
leme, depolama, malzeme taşıma, bilgi iletimi 
gibi faaliyetler lojistik kapsamında değerlendiril-
miştir. Fiziksel tedarik ve fiziksel dağıtımla ilgili 
faaliyetlerin bir arada düşünülmesi lojistiğin ge-
lişmesine katkı yapmıştır. Lojistik faaliyetlerinin 
kapsamının genişlemesi lojistik süreçlerin uza-
masına neden olmuştur. Artık lojistik faaliyetler 
daha nitelikli yöneticilerin yapabileceği ve organi-
ze edebileceği süreçler hâline gelmeye başlamıştır.

Lojistik Ekonomisine Katkı Yapan 
Gelişmeler

Taşımacılık, iletişim, enformasyon ve tek-
noloji alanındaki ilerlemeler, dünya ekonomi-
lerini giderek küreselleştirmiştir. Diğer yandan 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
(GATT) kapsamındaki tarife indirimine yöne-
lik turlar (1995’ten sonra Dünya Ticaret Örgü-
tünün bünyesinde yürütülmekte) ve iş birliği ve 
birleşmeye yönelik bölgesel ve küresel kuruluş-
ların faaliyetleri ile birlikte dış ticaretin önünde-
ki görünür engeller (diğer bir ifadeyle tarifeler) 
azalmaya başlamıştır. Ayrıca doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarını güvence altına alan ve ulus-
lararası anlaşmazlıkların çözümüne (uluslararası 
tahkim) yönelik önlemler (Çok Taraflı Yatırım 
Garanti Ajansı (MIGA), Yatırım Uyuşmazlıkları 
Çözümlenmesi Uluslararası Merkezinin (ICSID) ve 
Milletlerarası Ticaret Odasının (ICC) faaliyetleri) 
dünya genelinde doğrudan yabancı sermaye yatı-
rımlarını artırmıştır. 

Uluslararası ticaretin giderek serbestleşme-
si, artan doğrudan yabancı sermaye yatırımları 
(DYSY), çok uluslu şirketlerin (ÇUŞ) dünya eko-
nomisindeki ağırlığının artması, ulusal ve ulusla-
rarası alanda toptan ve perakende faaliyeti yürüten 
işletmelerin sayısının artması ve diğer gelişmeler, 
taşımacılık ve lojistik sektörünün gelişmesine kat-
kı sağlamıştır. Bu gelişmeler, ülkeler arasındaki 
başta ham madde ve ara girdi olmak üzere mal ve 
hizmet hareketlerini artırmıştır. Ayrıca önceden 
dış ticarete çok fazla konu olmayan hizmetler ve 

bilgi akışları da artık daha fazla dış ticaret işlem-
leri arasında yer almaya başlamıştır. Artan mal, 
hizmet ve bilgi akışı etkin bir tedarik zincirinin 
oluşturulmasını gerekli kılmıştır. Bu gelişmelere 
paralel olarak 1970’li yıllarda günümüz modern 
lojistik anlayışının temelleri atılmıştır.

Küreselleşme olgusu ile ticaretin önündeki en-
gellerin nispeten azalması, pek çok yabancı rekabet-
çinin ulusal pazarlara girmesine yol açmıştır. Artan 
rekabet ile fiyatların düşmesi ve kalitenin artması, 
tüketici lehine olmuştur. Buna karşılık yeni reka-
bet ortamı mal ve hizmet üreten yerli üreticileri 
(işletmeleri) zorlamıştır. Bu süreçte yerli üreticiler 
devletten belli süre koruma ve sübvansiyon istemiş-
lerdir. Alınan desteklerle işletmeler kendilerini yeni 
rekabet ortamına hazırlamıştır.

Lojistik ve Ekonomi Arasındaki 
İlişkinin Değerlendirilmesi

Lojistik ile ekonomi arasında karşılıklı ve di-
namik bir ilişki vardır. Etkin bir lojistik sistemi 
ekonomiyi olumlu yönde etkilerken ekonomik 
büyüme de aynı şekilde lojistikteki gelişmelere 
olumlu katkıda bulunur. Üretilen mal ve hizmet-
lerin ulusal ve uluslararası pazarlara arzı (sunumu) 
için kara yolu, demir yolu, hava yolu ve varsa deniz 
yolu ulaşımı (taşımacılığı) için gerekli altyapının 
sağlam, güvenli ve etkili olması gerekir. Bu süreçte 
sektörlere ilişkin kurumsal ve hukuki düzenlemele-
rin objektif olmasının yanı sıra bu düzenlemelerin 
etkin bir şekilde uygulanması ve çalışması da bü-
yük önem arz etmektedir.

Lojistikle ilgili süreçlerin etkin çalışması mak-
ro düzeyde ülke ekonomisine, mikro düzeyde ise 
işletmelere (firmalara) rekabet açısından üstünlük 
sağlayacaktır. Bu noktada ulaşım altyapısı ve depo-
lama gibi fiziki imkânların yanı sıra etkin müşteri 
hizmetleri ve tüm kesimlerden (başta tüketiciler 
olmak üzere) bilgi, şikâyet ve isteklerin değerlendi-
rildiği bilgi işleme altyapısı, lojistik işletmelerinin 
rekabet güçlerini artıracaktır. Bu nedenle lojistik 
yönetiminin hem işletme hem ülke ekonomisi re-
kabet edebilirliğine önemli katkı sağlayacaktır.
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LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ÜRETİM, 
MALİYET VE REKABET

Her ticari işletme gibi lojistik faaliyeti yürü-
ten bir işletmenin de birinci amacı kâr elde etmek 
ve bu kârı en üst düzeye çıkarmaktır (maksimi-
ze etmek). Diğer amaçlar satış miktarını en üst 
düzeye yükseltmek, ortaklarına yeterli gelir sağ-
lamak, pazarda (piyasada) tanınan firma olmak, 
mümkün olduğu kadar büyüyebilmek, piyasada 
varlığını sürdürebilmek, piyasada payını artırmak 
(en azından var olan payı korumak) şeklinde sıra-
lanmaktadır.

İşletme, ürünlerini (mal veya hizmet) satmak ve 
kârını maksimize etmek için aşağıdaki kısıt grupla-
rını dikkate almak durumundadır. Bunlar; 

•	 Ürünün	fiyatı,
•	 İşletme	büyüklüğü,
•	 İşletmenin	üretim	miktarı	(düzeyi),
•	 Ürünün	boyutu	ve	paketlemesi,
•	 Promosyona	önem	vererek,	 etkin	dağıtım	

kanalları kurarak ürünün envanter ma-
liyetlerini düşürmek (en az stokla üretim 
yapmak),

•	 Tüketici	hizmetleridir.

Lojistik İşletmelerinde Üretim Düzeyi
Tam rekabet piyasasının geçerli olduğu bir 

sektörde kısa dönemde işletmelerin (firmaların) 
bir kısmı aşırı (normal üstü) kâr, bir kısmı nor-
mal kâr ve bir kısmı da zarar edebilir. Eğer bir 
sektörde kısa dönemde aşırı kâr elde eden işletme-
ler varsa sektördeki firmalar üretimlerini artırarak 
daha fazla kâr elde etmek yoluna gider. Aşırı kâr 
yeni firmaların sektöre dâhil olmasına neden olur. 
Bu durum, uzun dönemde, aşırı kârları ortadan 
kaldırır.

Kısa Dönemde Üretim Düzeyi
Lojistik sektöründe faaliyet gösteren işlet-

melerin üretim düzeyi ne olmalıdır? İşletmeler 
kârlarını maksimum kılacakları üretim düzeyinde 
faaliyet göstermeyi arzular. Kâr maksimizasyo-
nu, toplam hasılat (TR) ile toplam maliyet (TC) 
arasında, farkın hasılat lehine en yüksek olduğu 
üretim düzeyinde (q2) gerçekleşir (Şekil 3.1 Panel 
(b)). (q2) üretim düzeyinde kâr-zarar eğrisinin 
maksimum yüksekliğe (XY) ulaştığı noktada 
toplam hasılat (gelir) ile toplam maliyet arasında 
fark maksimumdur.

Lojistik ekonomisine katkı 
yapan gelişmeler nelerdir?

Ticaretin gelişmesi ile lojis-
tik sektörü arasındaki ilişki-
yi değerlendirin.

Lojistik ile ekonomi arasın-
daki bağlantıyı anlatın.

ÖÇ 1 Lojistik ekonomisi kavramını tanımlayabilme
ÖÇ 2 Lojistik ve ekonomi arasındaki ilişkiyi açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Kâr maksimizasyonunu marjinal hasılat (MR) 
ve marjinal maliyet (MC) ile ifade ettiğimizde, 
marjinal hasılatın (MR) marjinal maliyete (MC) 
eşit olduğu üretim düzeyinde (q2) kâr maksimizas-
yonu sağlanır (Panel (c)). (q2) üretim düzeyinde, fi-
yat (P), marjinal maliyet (MC) ve marjinal hasılata 
(MR) eşittir (P=MC=MR).

Kısa dönemde, işletmeler kâr ve zararın olma-
dığı üretim düzeylerinde (başabaş noktasında) de 
faaliyetlerine devam edebilir. Başabaş noktası, be-
lirli bir üretim düzeyinde toplam gelirin (hasılatın) 
toplam maliyete eşit olduğu noktadır. Şekil 3.1’de 
ise iki başabaş noktası vardır (q1 ve q3). (q1) üretim 
düzeyindeki başabaş noktasına “kara geçiş nokta-
sı” da denmektedir. Çünkü üretime (q1-q3 arasın-
da) devam edilirse kâr elde edilecektir. (q3) üretim 
düzeyinden sonra zarar söz konusudur. 

Şekil 3.1’i daha iyi kavramak için aşağıdaki 
kavramları bilmek gerekir. Toplam hasılat (TR), 
işletmenin ürettiği mal ve hizmet miktarının piyasa 
fiyatıyla çarpılması sonucu elde edilir. Toplam ma-

liyet (TC), işletmenin mal ve hizmet üretirken kat-
lanmış olduğu toplam sabit (TFC) ve değişken ma-
liyetler (TVC) toplamıdır. Marjinal maliyet (MC), 
en son üretilen bir birim mal veya hizmetin maliyeti 
iken marjinal hasılat (MR) ise en son üretilen bir 
birim mal veya hizmetten elde edilen gelirdir.

Zarar Durumunda İşletme Faaliyetlerine 
Devam Edebilir Mi?

Eğer işletme (firma) kâr elde edemiyorsa hatta 
zarar söz konusu ise işletme nasıl bir strateji izle-
yecek? İktisat teorisine göre zarar söz konusu ise 
kısa dönemde işletme faaliyetlerine devam edebi-
lir. Kısa dönemde zarar eden bir işletme için denge 
koşulu, zararı minimuma (en aza) indirecek üretim 
düzeyinde faaliyette bulunmaktır. Yani işletme kâr 
elde edemiyorsa zararı minimum düzeyde tutarak 
(zarar minimizasyonu) uzun dönemde kâr elde 
etmeyi beklemektedir. Kısa dönemde, zarar eden 
firmalar (işletmeler) maliyet yapılarına bağlı olarak 
üretimlerine bir süre devam edebilir. 
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Şekil 3.1 Tam Rekabet Piyasasında Bir İşletmenin Kısa Dönem Dengesi
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Kapatma Noktasına Giden Süreç
İşletme piyasanın daha da kötüleşeceğini tah-

min ediyorsa faaliyetlerine son verir. Eğer işletme 
faaliyetlerine son vermez ise ortalama değişken 
maliyetin (AVC) minimum olduğu nokta belli bir 
zaman sonra artık piyasada oluşan fiyatın (P) üzeri-
ne çıkacaktır. Bu ise zararın artık katlanılamayacak 
düzeyde ulaştığını gösterir. İşletme faaliyetlerine 
son vermezse, sabit maliyetlerin yanı sıra değişken 
maliyetleri de üstlenmiş olacaktır.

Maliyetlerin katlanılamayacak noktaya gelmesi 
ve piyasa ile ilgili beklentilerin olumsuza dönmesiy-
le işletmeler faaliyetlerine son verir. Uzun dönemde 
zarar eden işletmelerin faaliyetlerine devam etmesi, 
iktisadi açıdan mümkün değildir. İşletme zarar edi-
yorsa, uzun dönemde faaliyetlerine son verir.

Uzun Dönemde Üretim Düzeyi
Uzun dönemde, zarar veya başka nedenlerle 

piyasadan ayrılan işletmelerin çoğalması, piyasa 
fiyatını yukarı yönlü baskılar, piyasa fiyatının yük-
selmesi ilk başta piyasaya yeni girişleri teşvik eder. 
Piyasaya dâhil olan yeni oyuncuların fazla olması, 
piyasa fiyatına aşağı yönlü baskı uygular.

Uzun dönemde de iktisadi açıdan her üreti-
cinin kâr maksimizasyonu (kârı en çoklaştırmak) 
için üretimde bulunacağı varsayılmaktadır. Rasyo-
nel davranış ilkesinin gereği, mutlaka her işletme 
kârını en üst düzeye çıkarmak isteyecektir. Çoğu 
zaman piyasa koşulları ve diğer etmenler, bu den-
genin sağlanmasını engelleyebilmektedir. Uzun 
dönemde, firma kâr elde edemiyorsa zarar da et-
memelidir. Dolayısıyla iktisadi açıdan bir işletme-
nin faaliyetlerine devam edebilmesi için en azından 
başabaş noktası (q1) ve üstündeki üretim düzeyle-
rinde faaliyette bulunması gerekir. 

Tam rekabet piyasasında uzun dönemde firma 
dengesi koşulunda uzun ve kısa dönem marjinal 
maliyetlerinin marjinal hasılat ve fiyata eşit olması 
gerekir (P=LMC=SMC=MR). Uzun dönem sektör 
(endüstri) dengesi koşulu ise uzun ve kısa dönem 
ortalama maliyetlerinin ortalama maliyete eşit ol-
masıdır (LAC=SAC=AR).

Tam rekabet piyasasında kâr maksimizas-
yonunda P=MC=MR eşitliği sağladığından ve 
uzun dönemde aşırı kâr ortadan kalkacağından 
P=LMC=SMC=MR=LAC=SAC=AR diyebiliriz. 
Görüldüğü gibi uzun dönemde işletmenin maliyet 

Kısa dönemde işletmeler zarar ettiği hâlde niçin faaliyetlerine devam ederler? İşletme zarar ettiği için 
faaliyetlerine son verirse sabit maliyetlerin tamamını üstlenmiş olacaktır. Buna karşılık (Şekil 3.2’nin Pa-
nel (b) kısmında görüldüğü gibi) piyasa fiyatı (P), ortalama değişken maliyetlerin (AVC’nin) minimum 
düzeyinden yüksekse işletme faaliyetlerine (üretime) devam eder, değişken maliyetlerin tümünü ve sabit 
maliyetlerin de bir kısmını karşılar. Marjinal maliyetin (MC’nin) ortalama değişken maliyeti (AVC) kestiği 
noktadan sonraki üretim düzeylerinde işletme üretimde bulunabilir. Bu üretim düzeylerinde üretim yap-
mak, üretim yapmamaktan daha iyidir. Kısa dönemde, işletme üretim yaparak sabit maliyetlerin tamamını 
karşılamak yerine bir kısmını üstlenmeyi tercih edebilir. İşletme ileride piyasanın düzeleceğini bekliyorsa 
kısa dönemde zarar etmesine karşılık, faaliyetlerine (mal ve hizmet üretmeye) devam edebilir. Bu durumda 
kârın maksimizasyonu yerine zararı minimize etmek (zararın minimizasyonu) esastır.
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eğrilerinin başına uzun dönemi ifade eden (L) har-
fi gelmiştir. LMC; uzun dönem marjinal maliyeti, 
SMC; kısa dönem marjinal maliyeti, LAC; uzun 
dönem ortalama maliyeti, SAC; kısa dönem ortala-
ma maliyeti ve AR ise ortalama hasılatı ifade eder.

Aksak (eksik) rekabetin söz konusu olduğu pi-
yasalarda fiyat (P) marjinal hasılattan büyük oldu-
ğu için uzun dönemde firma ve sektör denge koşu-
lu tam rekabettekinden farklıdır. Aksak rekabette 
uzun dönemde firma dengesinin koşulu, uzun ve 
kısa dönem marjinal maliyetleri marjinal hasılata 
eşit olduğunda sağlanır (LMC=SMC=MR). Aksak 
rekabette uzun dönem sektör (endüstri) dengesi 
koşulu uzun ve kısa dönem ortalama maliyetleri-
nin ortalama maliyet ve fiyata eşitliği şeklindedir 
(P=LAC=SAC=AR).

Lojistik Maliyetler
Lojistik maliyetleri lojistikle ilgili faaliyetlerin 

(satın alma, ithalat, ihracat, depolama, elleçleme, 
stok kontrol, nakliye, araç-kargo takibi vb.) icra 
edilmesinde oluşur. Lojistik maliyetleri taşıma 
(kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu, boru 
hattı, gümrük ve sigorta giderleri), depolama (kira/
amortisman, enerji, elleçleme, paketleme ve katma 
değerli hizmet giderleri), stok (elde bulundurma ve 
elde bulundurmama maliyetleri) ve yönetim (ofis 
personeli ve genel yönetim giderleri) giderleri ola-
rak dört ana başlık altında toplayabiliriz.

Ayrıca lojistik faaliyetler sırasında çevre ve top-
luma verilen olumsuz etkileri (hava ve gürültü kir-
liliği, sıkışıklıktan kaynaklı kayıp zaman, kaza, katı 
atık (atık motor yağı, kullanım ömrü süresi bitmiş 
lastik, vb.) kapsayan dışsal maliyetler vardır (MÜ-
SİAD, 2015, 21-23). Dünya karbon emisyonunun 
(salınımın) %15’i taşımacılık, bu değerin %85-90’ı 
ise kara yolu taşımacılığından kaynaklanmaktadır 
(Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2011; 35). Taşımacılık 
araçları tarafından tüketilen enerji, hem enerji fiyat-
ları hem de enerji kaynakları üzerinde ciddi baskı ya-
ratmaktadır. Bu durum çevre ve toplum üzerindeki 
baskıları azaltacak sessiz, temiz, etkin, verimli ve ik-
lim dostu bir taşımacılık (genelde ise lojistik) sektö-
rünü gerekli kılmaktadır (MÜSİAD, 2015; 21-23).

Lojistik maliyetler ürün satış fiyatının %4 ile 
%20’si arasında değişmektedir (MÜSİAD, 2015: 
21). Taşıma, depolama, stok ve yönetim giderleri 
gibi lojistik maliyetlerin ürün satış fiyatındaki payı, 
sektörden sektöre değişmektedir. 

İşletmeler Açısından Lojistik 
Maliyetler

Her işletme (firma) gibi lojistik firmalarının da 
sabit ve değişken maliyetleri vardır. Kara yolu taşı-
macılığında aracın ilk satın alma maliyeti ile şoför 
ve diğer personele ödenen ücretler sabit maliyetleri 
oluşturmaktadır. Değişken maliyetler ise lojistik 
faaliyetler esnasında oluşan maliyetlerdir (yükle-
me-boşaltma, depolama, transit ücretleri, vizeler ve 
diğer ödemeler).

Lojistik işletmeleri atıl kapasite, ölçek ekono-
milerinden yararlanamama bunun yanı sıra özel-
likle uluslararası yük ve konteyner taşımacılığında 
destinasyonlara dolu gidilip boş dönülmesi gibi 
maliyetlerle karşı karşıyadır. Diğer yandan işletme 
dışında kalan maliyet unsurları da lojistik maliyet-
lerini etkilemektedir. Enerji fiyatları, lojistik altya-
pıdaki (fiziki ve hukuki) yetersizlikler ve vergile-
rin yüksekliği (özellikle uluslararası taşımacılıkta 
alınan yüksek harçlar ve getirilen kotalar) lojistik 
işletmelerinin maliyetlerini artırmaktadır.

Temel ve Destek Lojistik Faaliyetlerin 
Maliyetteki Payları

Lojistik maliyetlerde taşıma (nakliye), stok (en-
vanter) ve depo hizmetlerinden oluşan temel lo-
jistik faaliyetler toplam lojistik maliyetlerin en az 
% 75’ini oluşturmaktadır. Temel lojistik faaliyetler 
içinde yer alan taşıma (nakliye) maliyetlerinin ise 
toplam lojistik maliyetlerin en az %50’sini oluştur-
duğunu belirtmek de gerekir (İhracatı Geliştirme 
Etüd Merkezi (İGEME), 2009; 19). Lojistik hiz-
met sağlayıcılarının yakıt, sigorta, navlun, ekipman 
ve personel gibi maliyet unsurlarına yapmış olduk-
ları ödemeler ve bu unsurların (özellikle yakıt) fi-
yatlarındaki artışlar, taşımacılık maliyetlerinin top-
lam lojistik maliyetler içinde bu kadar yüksek paya 
(en az %50) sahip olmasında oldukça etkilidir.
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Toplam lojistik maliyetler içinde destek lojistik 
faaliyetlerin maliyetleri ise en fazla % 25’ler düze-
yine çıkmaktadır (İGEME, 2009; 19). Destek lo-
jistik faaliyetler; ambalajlama, müşteri hizmetleri, 
bilgi yönetimi ve diğer destek faaliyetlerden (sipa-
riş işleme, elleçleme, talep tahmini/planlama, satış 
sonrası servis desteği, fabrika ve depo yeri seçimi, 
satın alma, gümrükleme, atık parça yönetimi) oluş-
maktadır. Destek lojistik faaliyetler, lojistik süreçle-
rin tamamlanmasında önemli role sahiptir.

Lojistik Sektöründe Maliyetlerin 
Azaltılmasına Yönelik Uygulamalar

Lojistikte maliyetlerin artması ile birlikte lojis-
tik hizmet sağlayıcıları için taşımacılıkta etkinlik 
ve malzeme akışının yönetimi ön plana çıkmıştır. 
Taşımacılıkta etkinlik en az maliyetle ve kısa sürede 
ihtiyaç duyulan malzemelerin taşınması ve yükle-
nip boşaltılmasıdır. Malzeme akışının yönetiminde 
yöneticilerin almış oldukları kararlar ile malzeme-
leri taşıyanlarla alacak olanları (mal ve hizmetlerini 
sevk ettirenler) etkin bir şekilde buluşturmaları ve 
ihtiyaçları karşılamaları gereklidir. Bu karmaşık sis-
temde organizasyonun başındaki kişilerin bilgi ve 
yönetim beceri düzeyi ön plana çıkmaktadır. 

Lojistik hizmet sağlayıcıları eğer dünya lojistik 
pazarlarında başarılı olmak istiyorlarsa girdilerini en 
uygun kaynaklardan, en düşük maliyetle sağlayabil-
meli, müşterilerine en hızlı ve en düşük maliyetle hiz-
met sunabilecek tedarik zincirini oluşturmalı ve bu 
zinciri de etkin bir şekilde yönetmelidir. Bu nedenle 
gerek bölgesel gerekse küresel şirketler, iş birliği ağını 
lojistik ve diğer hizmet sağlayıcılarını da kapsayacak 
şekilde genişletmektedir (İTO, 2006; 27) Böylece lo-
jistik sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren 
işletmeler, iş birliği ve birleşmeye gitmektedir.

Toptan mal lojistiği ile ilgili işletmeler maliyetleri 
azaltabilmek için dört yola başvurmaktadır. Bunlar;

•	 Ölçek	ekonomilerinin	avantajını	kullanmak,
•	 Malların	yükleme	boşaltma	sayısını	azaltmak,

•	 Taşımacılık	 zincirinde	 çeşitli	 elementleri	
bütünleştirmek (entegre etmek),

•	 Stok	büyüklüğünü	azaltmaktır.
Uluslararasında faaliyet gösteren lojistik hizmet 

sağlayıcıları da maliyetlerini azaltmak için;
•	 Ölçek	ekonomilerinden	faydalanmak,
•	 Düşük	faktör	maliyetlerinin	sağladığı	fırsat-

ları kullanmak için düşük maliyetli ülkelere 
yönelmek,

•	 Esneklikten	faydalanmak	için	üretim	yerini	
kendisine en düşük maliyeti sağlayacak bir 
başka yere taşımak,

•	 Döviz	 kuru,	 vergileme,	 taşımacılık	 ve	 iş	
gücü maliyetlerinde uluslararası farklılıkları 
dikkate almak,

•	 Pazarlık	güçlerini	artırmak	gibi	seçeneklere	
yönelmektedirler (Enarsson, 2006; 60).

Lojistik işletmeleri artan maliyetlerle birlik-
te operasyonlarını daha etkin bir şekilde yapma 
ve malzeme akışını iyi yönetmek durumundadır. 
Özellikle uluslararası lojistik faaliyetleri yürüten 
işletmeler döviz piyasası kaynaklı riskleri azaltmak 
için uzun vadeli döviz işlemleri yaparak ek mali-
yetlerden korunmaktadır. Günümüzde en çok 
kullanılan yöntemlerden biri de vergi cennetleri-
ni merkez edinmektir. Bu yöntem özellikle deniz 
yolu taşımacılığında yaygın olarak kullanılmakta-
dır. Uluslararası sularda seyreden gemilerin önemli 
bir kısmı, Panama, Liberya, Marshall Adaları, Ba-
hamalar, Antigua ve Barbuda ve Bermuda bayrak-
larını taşımaktadır. Gemi sahipleri (armatörler), 
gemilerin kaydını “vergi cenneti” olarak tabir edi-
len ülkelere yaptırarak önemli vergi avantajı elde 
etmektedirler. Bu nedenle gemilerin bandıralarına 
(bayraklarına) göre dağılımında ilk sıralarda dünya 
ticaretinde önemli ağırlığı olan Almanya, Birleşik 
Krallık ve Güney Kore gibi ülkeler yerine vergi cen-
neti sayılan Panama, Liberya ve Marshall Adaları 
gibi ülkeler yer almaktadır.
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Tablo 3.1 En Büyük Kayıtlı Gemi Filosuna Sahip Bazı Ülkeler (1 Ocak 2015)

Ülkeler
Gemi

Sayısı

Gemi Sayısı Olarak 
Dünyadaki Payı 

(%)

Taşıma

Kapasitesi

(1.000 dwt)

Taşıma Kapasitesi 
Olarak Dünyadaki 

Payı (%)

Ortalama Gemi 
Büyüklüğü 

(dwt)

1 Panama 8.351 9,33 352.192 20,13 44.052

2 Liberya 3.143 3,51 203.832 11,65 65.018

3
Marshal
Adaları

2.580 2,88 175.345 10,02 67.990

4
Hong 
Kong

2.425 2,71 150.801 8,62 63.575

5 Singapur 3.689 4,12 115.022 6,58 33.830

7 Yunanistan 1.484 1,66 78.728 4,50 63.286

8 Bahamalar 1.421 1,59 75.779 4,33 54.322

12 Japonya 5.224 5,84 22.419 1.28 5.558

15
Birleşik
Krallık

1.865 2,08 17.103 0,98 16.059

21 Almanya 3.561 3,98 12.693 0,73 22.230

22 ABD 1.313 1,80 12.683 0,73 6.089

25 Malezya 1.777 1,99 9.232 0.53 6.793

26 Türkiye 2.471 2,76 8.820 0,50 8.181

27 Hollanda 1.412 1,58 8.651 0,49 7.536

Kaynak: UNCTAD, 2015; 42

Lojistik Sektöründe Rekabet Düzeyi
Lojistik işletmeleri rekabet ettikleri diğer firma-

larla devamlı etkileşim hâlindedir. Bu sayede sek-
tördeki yeniliklerin takibi daha kolaylaşmaktadır. 
Yapılan çalışmalar rekabetin yoğun olduğu piyasa-
larda, araştırma–geliştirme (AR-GE) ve yeniliklerin 
işletmeler için önemli bir rekabet aracı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Firmalar dinamik rekabet orta-
mında ayakta kalabilmek ve farklılık yaratmak için 
yeniliklere ihtiyaç duymaktadır. Bunlara ek olarak 
rekabette avantajlı konuma geçmek, lojistik hizmet 
sağlayıcıların sektörün ihtiyaç ve taleplerine daha 
fazla önem vermesi gerekmektedir. Birçok uluslara-
rası şirketin başarılı olmalarının temelinde talep ya 
da arzda, beklenmedik zamanda oluşan değişimlere 
hazırlıklı olup anında yanıt verebilmeleri yatmakta-
dır (İTO, 2006; 13).

Artan rekabet ortamında lojistik hizmeti sağ-
layan işletmeler iş birliğinin yanı sıra birleşme ve 
satın almaları bir çıkış yolu olarak görmektedir. Ar-
tan maliyetler, pazardan daha fazla pay alma güdü-

sü, kârları artırma isteği ve diğer etmenler, lojistik 
hizmet sağlayıcılarını küresel düzeyde iş birliğine 
yöneltmiştir. Başta hava yolu ve deniz yolu taşıma-
cılığı olmak üzere birçok sektörde şirket birleşme ve 
satın almaları artmıştır. Avrupa’nın bazı bölgeleri 
birleşme ya da satın alma sonucu kurulacak büyük 
dağıtım merkezlerinin kendi ülkelerinde oluşturul-
ması için çeşitli teşvikler sağlamaktadırlar (İTO, 
2006; 27).

Ulaştırma ve lojistik sektöründe birleşme ve sa-
tın almaların sayısı giderek artmıştır. Piyasa fiyatları 
üzerindeki etkileri giderek azalan rekabetçiler, iş bir-
liği ve birleşme sayesinde hem ölçek ekonomisinin 
sağlamış olduğu fırsatlardan yararlanmakta hem de 
sundukları hizmetleri farklılaştırarak kârlılıklarını 
artırmaktadırlar. Lojistik hizmet sağlayıcıları iş 
birliği ve birleşme sayesinde hizmetlerini çeşitlen-
dirmekte ve küresel düzeyde hizmet sunma avan-
tajını yakalamaktadırlar. Ayrıca birleşen işletmeler 
AR-GE ve yeniliklere daha fazla imkân ayırabilme 
olanağına kavuşmaktadır.
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DÜNYA VE TÜRKİYE 
EKONOMİSİNDE LOJİSTİK 

SEKTÖRÜ
Dünya ekonomisine bakıldığında başta GSYH 

olmak üzere kişi başına millî gelir ve dış ticaret hac-
minin yüksek olduğu ülkelerde yoğun ekonomik 
faaliyetlerle beraber lojistik sektörünün hızla geliş-
tiği görülmektedir. Ekonomik istikrar ve gelişmiş-
lik düzeyi de lojistik sektörünün gelişimini önemli 
ölçüde desteklemektedir. Artan üretim, tüketim ve 
ticarete (iç ve dış ticaret) paralel olarak dünya üze-
rinde lojistik sektörü hızla büyümekte ve sektörün 
istihdama katkısı da artmaktadır. Önceden taşıma-
cılık, depolama gibi alanlardaki istihdama karşılık, 
şimdi paketleme, sipariş alma, bakım hizmetleri, 
arama merkezleri (call center) hizmetleri de yeni 
istihdam alanları olmaktadır.

Uluslararası mal ticaretinin belkemiği olan ta-
şımacılık hizmetleri ihracatı 1990-2001 dönemin-

de ortalama %4, 2000-2005 döneminde %10 ve 
2005-2010 döneminde ise % 7 büyümüştür. Kü-
resel mali krizin etkisini iyice gösterdiği 2009 yı-
lında %22 oranında daralan taşımacılık hizmetleri 
ihracatı, 2010 yılındaki canlanma ile birlikte %15 
oranında artmıştır (WTO, 2011; 136). 2010’daki 
güçlü büyümeden sonra taşımacılık hizmetleri ih-
racatı 2011 yılında %9 oranında bir artış göster-
miştir. 2011’de pek çok Asya ülkesinin taşımacılık 
hizmetleri ihracatı yavaşlamıştır. 2010’da yılında 
taşımacılık hizmetleri ihracatı %45 artan Çin’de 
2011’deki artış sadece %4’tür (WTO, 2012; 140). 
2010-2014 döneminde dünya taşımacılık ihracatı 
%4 büyürken Kuzey Amerika, Bağımsız Devletler 
Topluluğu (BDT), Afrika ve Ortadoğu’da büyüme 
oranları dünya ortalamasının üstündedir. AB-28’de 
büyüme dünya ortalaması ile aynıdır. Çin’in etkisi 
ile Asya’da taşımacılık ihracatı büyüme oranı (%2) 
ile dünya ortalamasından düşüktür (Tablo 3.2). 

İşletmeler her zaman 
kârlarını maksimize etmeye 
mi çalışırlar? Bu kural her 
zaman geçerli midir?

Uluslararasında faaliyette 
bulunan lojistik hizmet sağ-
layıcılarının maliyetlerini 
azaltma yöntemlerini de-
ğerlendirin.

Lojistik işletmelerini iş bir-
liği ve birleşmeye yönelten 
sebepleri tartışın.

ÖÇ 3 Farklı rekabet koşullarının geçerli olduğu piyasalarda kısa ve uzun dönemde üretim 
düzeyini açıklayabilme

ÖÇ 4 Daha etkin bir lojistik sektörü için kamu ve işletmelerin yapması gerekenleri 
değerlendirebilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Tablo 3.2 Bölgelere Göre Dünya Taşımacılık Ticareti (Milyar Dolar ve Yüzde)

İHRACAT 
Tutar Pay 2010-2014 Döneminde Ortalama

Büyüme2014 2010 2014

Dünya 955 100 100 4

Kuzey Amerika 104 10,3 10,9 5

Güney ve Orta Amerika 29 3,1 3,1 4

Avrupa 468 48,5 49,0 4

AB (28) 414 43,4 43,3 4

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 41 3,9 4,3 6

Afrika 29 3,0 3,1 5

Ortadoğu 30 2,8 3,2 7

Asya 253 28,4 26,4 2

İTHALAT
Tutar Pay 2010-2014 Döneminde Ortalama

Büyüme2014 2010 2014

Dünya 1.225 100 100 6

K. Amerika 132 10,9 10,7 5

Güney ve Orta Amerika 54 4,5 4,4 5

Avrupa 403 35,9 32,9 3

AB-28 366 32,5 29,9 3

BDT 28 2,4 2,3 5

Afrika 71 5,7 5,8 6

Ortadoğu 113 7,4 9,3 12

Asya 423 33,2 34,6 7

Kaynak: WTO, 2015; 130

Avrupa’da Lojistik Sektörünün 
Ekonomiye Katkısı

Avrupa Birliği’nde (AB’de) 1987’de yürürlü-
ğe giren Tek Avrupa Senedi ile tek pazar oluştu-
rulmuştur. Bu süreçte lojistik sektörü için yapısal 
dönüşüm başlamıştır. Trans-Avrupa ağları ile AB 
ülkelerinin ulusal ulaşım ve enerji altyapılarının 
sınır ötesi ara bağlantıları sağlanmış, ulusal ulaşım 
ağlarının bir arada işleyebilirliği temin edilmiş ve 
ağlara erişim kolaylaştırılmıştır. Diğer lojistik hiz-
met sağlayıcılarının iş birliği ve birleşmeye gitmele-
ri de teşvik edilmiştir.

2012 yılında 5.4 trilyon avro’luk küresel lojis-
tik sektörünün 876 milyar avro’luk kısmı AB (27) 
ülkelerine aittir. Bu rakamın 228 milyar avro’su Al-
manya, 126,3 milyar avro’su Fransa ve 99,2 milyar 
avro’su ise Birleşik Krallık tarafından yaratılmıştır. 

Harita 3.1’e göre, lojistik üslerdeki yoğunluk te-
melde Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’tadır. Bu 
ülkeler, AB lojistik sektörünün yarısını oluşturmak-
tadır. AB üyeleri içinde tutar olarak en küçük lojis-
tik sektörü yaklaşık 300 milyon avro ile Malta’da-
dır (European Comission, 2015; 33). 2010 yılında 
sonra Yunanistan, İspanya ve İtalya’daki ekonomik 
zorluklar nedeniyle AB lojistik sektöründe daralma 
yaşanmıştır. Tablo 3.3’te görüldüğü gibi lojistik har-
camalar azalırken lojistik sektörünün GSYH’daki 
payı nispeten azalmıştır. 2006 yılında lojistik sek-
törünün GSYH’daki payı yaklaşık %7 iken bu 
oran 2010 yılında %7,6’ya yükselmiştir (European 
Commission, 2008; 5, 2013; 33). 2010’daki Avrupa 
Borç Krizi ve durgunluğun etkisiyle lojistik sektö-
ründe küçülme yaşanmıştır. 2012 yılında GSYH’de 
lojistik harcamalarının payı %6,8’dir.
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Tablo 3.3 AB-27’de Lojistik Harcamaları (2008-2012)

2008 2009 2010 2011 2012

Lojistik
Harcamaları
(milyar euro) 

889 857 937 917 876

Lojistik
Harcamaları
(GSYH Yüzdesi
Olarak)

7,1 7,3 7,6 7,2 6,8

Kaynak: European Comission, 2015; 34.

AB’de lojistik maliyetler 1987-2003 dönemin-
de azalmış, 2003-2013 yılları arasında artmıştır. 
1987 yılında toplam maliyetin %12’si lojistik ma-
liyetlerden oluşurken 2003 yılında bu oran yakla-
şık %6 seviyesine düşmüş, 2008 yılında %7,2’ye 
yükselmiş 2013’te tahmini olarak %7,8 seviyesine 
çıktığı hesaplanmaktadır. 2003 yılından sonra ar-
tan yakıt maliyetleri, dijital takografa geçiş, sürücü 
sıkıntısı ve pazar konsolidasyonu (birleştirme) de-
recesine bağlı olarak sürücü ücretlerindeki artışlar, 
AB’de lojistik maliyetlerini yükseltmeye başlamıştır 
(European Comission, 2015; 164) AB’de kara yolu 
altyapısının iyi olması, Birlik içinde düşük maliyet-
le taşımacılık olanağı sağlasa da (European Comis-
sion, 2008b; 135) yukarıda ifade edilen daha çok 
dışsal faktörlerden kaynaklanan sebeplerle 2003 
sonrasında lojistik maliyetler artmıştır. 

AB’de lojistik sektörünün uzun vadeli büyüme 
oranı %4 ile %8 arasında değişmektedir. Bu oranlar 
ortalama olarak GSYH büyüme oranından 2.5 kat 
daha fazladır. 2011 yılında AB’de taşımacılık sektö-
rünün istihdama katkısı yaklaşık 10,6 milyon kişi-
dir. Bu istihdamın 5 milyon kişisi (4.976 bin) kara 
yolu taşımacılığına aittir. Kara yolu taşımacılığını 
yaklaşık 2,5 milyon kişi ile depolama ve destekleyici 
hizmetler, 1,9 milyon kişi ile posta ve kurye faali-
yetleri izlemektedir. Taşımacılık sektörünün istihda-
ma katkısına ülkeler bazında bakıldığında en fazla 
istihdamın yaratıldığı ülke yaklaşık 2 milyon kişi ile 
Almanya’dır. Onu Fransa, Birleşik Krallık ve İtalya 
izlemektedir (European Commission, 2014; 24-25).

AB’de taşıma şekillerine göre dış ticarete (tu-
tar olarak) bakıldığında ağırlık deniz yolu’ndadır 

(%51,5). İkinci sırada %22,4 ile hava yolu, üçüncü 
sırada %15,9 ile kara yolu gelmektedir. Boru hat-
ları %3,6, demir yolu ise %1,2’lik paya sahiptir. 
2012 yılında yük taşımacılığının % 45’i kara yolu, 
%37’si deniz yolu, %11’i demir yolu, %4’ü iç su 
yolu ise %3’ü boru hattı ile yapılmaktadır (Euro-
pean Comission, 2014; 36-37). 1995-2012 döne-
mine bakıldığında 2007 yılına kadar kara yolu ve 
deniz yolu ile taşınan yük miktarının sürekli arttığı 
görülmektedir. 2007 yılından 2009 yılına kadar 
kara yolu ve deniz yolu ile taşınan yük miktarının 
azalmasına karşılık, diğer taşıma şekillerine göre 
üstünlükleri devam etmiştir. 2010’da kara yolu ve 
deniz yolu ile taşınan yükte bir toparlanma olmuş-
sa da sonrasında tekrar düşüş eğilimine girilmiştir. 

Demir yolu, iç su yolu ve boru hattı ile taşı-
nan yük miktarında önemli bir artış yoktur. Sa-
dece 2009 yılında küresel krizin etkisiyle taşınan 
yük miktarında bir azalma olmuş, sonra tekrar 
toparlanma gerçekleşmiştir (European Comission, 
2014; 34-35). 2012 yılında AB’de yurt içi yük ta-
şımacılığında ağırlık %72 ile kara yollarında, onu 
sırasıyla demir yolu (%17,2), iç suyolu (%6,3) ve 
boru hatları (%4,9) izlemektedir.

2012 yılında AB’de yolcu taşımacılığının yakla-
şık %82’si kara yolu ile yapılmaktadır. İkinci sırada 
%9 ile hava yolu, üçüncü sırada %6,5 ile demir 
yolu, dördüncü sırada %1,5 ile tramvay/metro, be-
şinci sırada ise %0,5 ile deniz yolu bulunmaktadır. 
1995-2012 dönemine bakıldığında kara yolunun 
payı nispeten azalırken (%85’den %82’ye), hava 
yolunun payı %6,5’ten %9’a yükselmiştir (Euro-
pean Commission, 2014; 46-47).

Avrupa Birliği’nin demir yolu ağında modern 
hatların yanı sıra eski hatlar mevcuttur. Yolcu 
taşımacılığında yüksek hızlı trenlerin yanı sıra 
metro ve banliyö de kullanılmaktadır. 1970-2003 
döneminde eşya taşımacılığında demir yolunun 
payı, yeni üyelerin katılımı ile birlikte, %20’den 
%8’e düşmüştür (European Commission, 2008b; 
135). AB Komisyonu yük taşımacılığında demir 
yolunun payını yükseltmek ve 1998’lerdeki sevi-
yelerine getirmek için elindeki fonları bu alandaki 
yatırımlara yöneltmiştir. 
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Diğer Ülkelerde Lojistik Sektörünün 
Ekonomiye Katkısı

Lojistik pazarında gelecekte önemi artacak böl-
geler ise sırasıyla Asya-Pasifik, Doğu Avrupa, Rusya 
ve Ortadoğu şeklinde sıralanmaktadır (http://eko-
cerceve.com/print.asp?print=12881 27.09.2009). 
Bu bölgeler üretim ve tüketim ile dış ticaretin yo-
ğunlaştığı ve yoğunlaşma potansiyelinin yüksek ol-
duğu bölgelerdir.

ABD dünyanın en büyük lojistik piyasası-
na sahiptir. Lojistik sektörü GSYH’nin yaklaşık 
%8,5’ine denk gelmektedir. ABD hizmet sektö-
rü ağırlıklı bir ekonomi olmasına karşılık, lojistik 
sektörünün GSYH’daki payı düşüktür. ABD’de 
lojistik sektörü enformasyon teknolojilerini daha 
yoğun kullanmakta, küresel operasyonlar yapabil-
mekte, tek operatörle farklı coğrafyalarda tedarik 
zinciri yönetimi yapabilmektedir. ABD lojistik 
sektörü 4PL’den 7PL’ye kadar lojistik uygulamaları 
yapabilmektedir (Knight Frank, 2014; 11).

Asya’nın ve dünyanın üretim ve ticaret merke-
zine dönüşen Çin’de lojistik sektörünün GSYH’ye 
oranı %18’den fazladır. Ülke GSYH’sinin yaklaşık 
%46’sı sanayi sektöründen oluştuğu için bu üretim 
süreci ve ticaret beraberinde lojistik sektörünün 
millî gelirden daha fazla pay almasına neden olmak-
tadır. Çin lojistik sektörünün gelişmesinde temel 
itici sektörler metal, çimento, tekstil ve elektronik 
sanayi şeklindedir. Son dönemde (1997-2012) Çin 
lojistik sektörü önemli gelişme göstermiş, lojistik 

maliyetler %21’den %18’e düşmüştür. Kara yolu 
ve demir yolu yatırımları doğu-batı bağlantısı güç-
lendirilirken küçük şehirler limanlara bağlanmıştır 
(Knight Frank, 2014; 11).

Asya-Pasifik’in önemli ülkelerinden Avustralya’da 
lojistik sektörünün GSYİH’ye katkısı 2013 yılında 
%8,6’dır. Sektörün istihdama katkısı ise yaklaşık 
1,2 milyon kişidir. Ülkede lojistik sektörünü en yo-
ğun kullanan sektörler ormancılık, imalat, inşaat, 
toptan ve perakende ticaret ve işlenmiş gıda sana-
yileridir (Australian Logistics Council, 2014; 11).

Nüfusu ile dünyanın ikinci büyük ülkesi olan 
Hindistan, lojistik sektöründe evrim olarak büyü-
me aşamasındadır (Lojistik sektöründe evrim ilk 
aşama, büyüme, bütünleşme (sağlamlaştırma) ve 
olgun olarak dörde ayılır). Ülke mevcut yetersizlik-
lerini kapatmaya yönelik yatırım ve düzenlemelerle 
daha iyi konuma gelebilir. Hindistan’da lojistik sek-
törü ile ilgili sorunlar; yetersiz kara ve demir yolu 
altyapısı, limanlardaki yetersizlik ve teslimattaki ge-
cikmelerin fazla olması, depolamadaki yetersizlik-
ler, sektörde enformasyon teknolojileri kullanımı-
nın düşüklüğü, etkili iletişim altyapısının yokluğu, 
yetersiz standart ve nitelikli iş gücü eksikliği şeklin-
de sıralanabilir. Bu sorunlar lojistik maliyetleri ile 
dış ticaret süresini artırmakta ve taşıma sırasında 
kayıpları çoğaltmaktadır. Hindistan’da lojistik sek-
törünün itici gücü olan temel sektörler otomotiv 
parçaları, tekstil, tıbbi ürünler ve çimento sanayiin-
den oluşur ((Knight Frank, 2014; 12, 16).

Şekil 3.3 Avrupa Birliği’nde Lojistik Kümelenme ve Koridorlar

Kaynak: http://www.europe-re.com/system/main.php?pageid=2242& articleid=8738 “The European Logistics 
Market” (10.02.2010)
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Diğer bölgelerde lojistik altyapısının yetersiz, üretim ve dış ticaret hacminin düşük olduğu ülkelerde lo-
jistik sektörünün GSYH’ya katkısı düşüktür. Lojistik altyapı geliştirmeye yönelik yatırım ve düzenlemeler, 
uluslararası iş birliği, artan dış ticaret ve doğrudan yabancı sermaye ile sektöre nitelikli iş gücü yetiştirmeye 
yönelik programlar lojistik sektörünü ve sektörün ekonomiye katkısını artıracaktır.

Türkiye’de Lojistik Sektörünün Millî Gelir ve İstihdama Katkısı
Türkiye’de lojistik sektörünün büyüklüğü ve ekonomiye katkısı ile ilgili farklı tutar ve oranlar söz 

konusudur. Lojistik sektörü 2015 yılında 98 milyar büyüklüğe ulaşmıştır. 2014 yılında lojistik sektörü 
içinde yer alan ulaştırma ve depolamanın GSYH’deki payı ise %12,3’tür (Tablo 3.4). 2008’e kadar ulaştır-
ma ve haberleşme sektöründe büyüme oranları GSYH’deki büyüme oranlarından fazladır. Küresel Kriz’in 
etkisini iyice hissettirdiği 2009 yılında lojistik sektörü ciddi bir daralma yaşamış, GSYH’den daha fazla 
küçülmüştür. 2010 ve 2011’de GSYH’den daha fazla büyüyen ulaştırma ve depolama sektöründe oranı, 
GSYH ile paraleldir. 2010 sonrası dönemde ulaştırma ve depolama sektörü azalan oranlı büyümektedir. 
Ulaştırma ve depolama sektörü (genelde lojistik sektöründe) gelişmeler ülke ekonomisindeki durgun seyre 
paralel bir gelişim göstermektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs 2016’da ulaştırma ve depolama hizmetlerinin 
istihdama katkısı 1.246 bin kişidir. Lojistik sektörü kapsamındaki diğer sektörler de dikkate alındığında, 
lojistik sektörünün istihdama katkısı yaklaşık 1,5 milyon kişidir. Bu ise toplam istihdamın %5,3’üne denk 
gelmektedir. Lojistiğin giderek ön plana çıktığı Mersin ve İzmir gibi şehirlerde sektörün toplam gelir ve 
istihdam içindeki payı %20’lere kadar çıkmaktadır (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), 2009; 5).

Lojistik sektörünün büyümesine etki eden faktörlere bakarsak iç ve dış ticaret hacminin artması, kredi 
kartı uygulamaları, satın alma gücünün yükselmesi ve bununla bağlantılı olarak yurt içi tüketimin artması, 
yatırımların yavaş da olsa Anadolu’ya kayması, komşu ülkelerle her alanda artan iş birliğine bağlı olarak 
sınır ticaretinin gelişmesi lojistik sektörünü geliştirmiştir.

Tablo 3.4 Ulaştırma ve Depolama Hizmetleri ve GSYH (2003-2014)

20
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20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Ulaştırma ve 
Haberleşme/ GSYH (%)

11,7 11,8 12,0 12,1 12,4 12,4 12,0 12,2 12,4 12,4 12,4 12,3

Ulaştırma ve 
Depolama Büyüme 
Oranı (%)

9,2 10,5 10,4 7,5 7,0 1,0 -7,8 11,0 10,4 2,0 3,9 2,6

Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2015; 10.

Türkiye’de Lojistik Altyapı ve Ulaştırma Şekilleri
Taşımacılıkla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında demir yolu, 1950’li yıllarda kara yolu 

yatırımları ön plana çıksa da yurt içi yük ve yolcu taşımalarında ağırlık kara yollarındadır. Yük taşımaların-
da kara yollarını sırasıyla deniz yolu, demir yolu ve boru hatları izlemektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2016; 
273). Türkiye 2.471 adet gemi filosu ile dünyada 9’uncu sırada olup %2,76’lık bir paya sahiptir (UNC-
TAD, 2015; 42). Gemi filosunun yük taşıma kapasitesi düşük olduğu için yük kapasitesine göre yapılan 
sıralamada, Türkiye dünyada 26’nci sıradadır (Tablo 3.1).

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde deniz yolu yolcu taşımacılığı ülke geneline yayılamadığından, 
deniz yolu ile yolcu taşımacılığı daha çok İstanbul ve İzmir merkezli gerçekleşmektedir. 

Yolcu taşımacılığında kara yollarının ardından ikinci sırada hava yolu gelmektedir. 2001 yılından sonra 
hava yolu yolcu taşımacılığının hızla artmasında Türk Hava Yollarındaki (THY’de) kamu payının azal-
tılarak şirketin çoğunluk hissesinin özel sektöre geçmesi, sektörde rekabetin artması ile uçuş fiyatlarının 
düşmesi ve yeni havaalanlarının açılması etkili olmuştur.
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Tablo 3.5 Ulaştırma Altyapılarına Göre Türkiye ve AB Karşılaştırması

Ülkeler
Kara Yolu Yoğunluğu 

km/bin km2  (1) (2012)

Otoyol Yoğunluğu 

km/bin km2 (2012)

Demir Yolu Yoğunluğu 

km/bin km2 (2013)

Çek Cum. 716 10 120

Fransa 734 21 56

Almanya 646 36 94

Belçika 536 58 117

Avusturya 421 21 58

AB-28 435 17 49

Türkiye 83 3 12

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2016; 273
1 Ülkeler arası tanım farklılıklarının verilerdeki yıllık değişimlere etkisi olmaktadır.

Eurostat (2013) verilerine göre karasal (kara 
yolu ve demir yolu) yük taşımalarında Türkiye’de 
%95 olan kara yolu payı, AB-28 ortalamasına kı-
yasla (yüzde 81) oldukça yüksektir. Türkiye’nin 
ulaştırma sektöründe kara yoluna olan bağımlılı-
ğının diğer ulaştırma şekillerine kaydırılması den-
geli bir ulaştırma sisteminin sağlanması açısından 
önemlidir (Kalkınma Bakanlığı, 2016; 273). Ayrıca 
ulaştırma altyapısı açısından da AB-28 ülkelerinin 
oldukça gerisinde (Tablo 3.5) olan ülkemizde ulaş-
tırma ve lojistik ile ilgili yatırımlarında arttırılması 
bir zorunluluktur.

Taşımacılıkla İlgili Projeler ve 
Uluslararası İş Birliği

Türkiye komşu ülkelerin yanı sıra başta AB ve 
Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü (KEİ) gibi 
kuruluşlarla imzalamış olduğu anlaşmalarla pek çok 
projenin içinde yer almıştır. Türkiye, Trans-Avrupa 
Otoyolu (TEM: Trans-European Motorways), 
Trans Avrupa Demir yolu (TER: Trans- Eurpean 
Railways) ve Avrupa–Kafkasya-Asya Ulaşım Ko-
ridoru (TRACECA: Transport Corridor Europe-
Caucasus-Asia) ağlarının içinde kilit role sahip-
tir. Ülkemiz Pan-Avrupa Koridoru’nun (Helsinki 
Koridoru’nun) da bir parçasıdır. Avrupa’yı Asya’ya 
bağlayacak olan Kars-Tiflis-Bakü Demir Yolu, 
Marmarayı ilave olarak Yavuz Sultan Selim Köp-
rüsü, Avrasya Tüneli ve Büyük İstanbul Tüneli 
Projesi’nin tamamlanması Asya-Avrupa bağlan-
tısında alternatifleri (kara yoluna ek olarak demir 
yolu) artıracaktır. Hızlı tren hatlarını ülke geneline 
yayacak projelerin yanı sıra mevcut hatların yeni-
lenmesi demir yoluna ilişkin olumlu beklentileri ar-
tırmaktadır. Söz konusu projelerin tamamlanması, 

bölgede ekonomik kalkınmanın yanı sıra ticaretin 
de artmasını ve dolayısıyla lojistik sektörünün geliş-
mesini sağlayacaktır.

Türkiye mevcut doğal gaz ve petrol boru hatları 
(tamamlanmış ve proje aşamasında olanlar dâhil) ile 
önemli geçiş noktası hâline gelmektedir. Bu hatlar 
transit geçiş ücreti dışında enerjide arz güvenliği 
bakımından önemlidir. Enerjide tek ülkeye bağımlı 
kalmak, stratejik ve ekonomik olarak sıkıntı yara-
tacaktır. Bu nedenle petrol ve doğal gaz arzcılarını 
çeşitlendirecek projeler stratejik yatırımlardır.

Türk Dış Ticaretinde Lojistik 
Hizmetleri

Türkiye’deki lojistik şirketleri çoğunlukla dış ti-
caretin yoğun olduğu sektörlere (tekstil ve konfek-
siyon, otomotiv, hızlı tüketim ürünleri, perakende 
ve gıda, petrokimyasallar, makine üretimi ve inşaat 
sektörleri hizmet sunmaktadır (Deloitte ve Başba-
kanlık Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı, 2010; 
6). Türkiye uluslararası kara yolu eşya taşımacılığı 
sektöründe 44.000 çekiciyle Avrupa’nın en genç ve 
modern filolarından birine sahiptir. Ülkemizde lo-
jistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların sayısı, 
yetki belgesi almamış olanlar nedeniyle tam olarak 
bilinmemekle birlikte yaklaşık 1.500 uluslarara-
sı kara yolu taşımacılık firması vardır. Söz konusu 
firmaların yaklaşık 500.000 adet TIR-kamyonu 
mevcuttur (Kalkınma Bakanlığı, 2014; 21). Lojis-
tik sektörünün önemli kuruluşlarından Uluslararası 
Nakliyeciler Derneği’ne (UND) üye 1.174 firma, 
47 bin çekici ve 77 bin treyler ile 55 milyar dolarlık 
ürünü taşımaktadırlar (UND, 2015; 18). Taşıma-
cılık faaliyetleri Avrupa ve Orta Doğu başta olmak 
üzere dünyanın birçok bölgesine yapılmaktadır. 
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Lojistikçiler Turquality için gün sayıyor
15 milyar dolardan fazla hizmet ihracatı ya-

pan lojistikçilere Turquality kapısı açıldı…
7 Ağustos 2016
SEYİR DEFTERİ
Aysel Yücel, aysel_yücel@dunya.com

Lojistikçilerin Turquality ve Marka Destek 
Programı kapsamına alınmasının önü açıldı… 
UTİKAD Başkanı Erkeskin, Turquality’nin stan-
dartlarına sahip olup bu desteklerden yararlanabi-
lecek en az 20 lojistik firması olduğunu ifade etti.

“Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Mar-
kalaşma Destekleri Hakkında Para-Kredi ve 
Koordinasyon Kurulu Kararı” 2 Haziran 2015 
yılında Resmi Gazete’de yayımlanmıştı… An-
cak lojistiğin kapsama alınıp alınmadığı tartışma 
konusuydu… UND, sitesinden üyelerine yaptığı 
duyuru ile sektörün de bu kapsama kesin olarak 
alındığını, bu hafta itibariyle Turquality ve Marka 
Desteklerine başvuruların başladığını duyurdu…

Firmaların marka bilinirliği artacak
… Erkeskin, Turquality kapsamına alınma-

nın Türk lojistik markalarının dünya genelinde 
daha çok tanınmasına katkıda bulunacağına vur-
gu yaptı. Erkeskin, “Ölçek kapsamında Turqu-
ality kapsamında değerlendirilecek üyelerimizin 
yurt dışında yapacakları ve marka bilinirliğini 
artıracak harcamalarında devlet desteği almaları 
sağlanacak” dedi.

‘İhracat hedefine büyük katkı sağlayacak’ 
Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 

Musul ise “Dünyada ilk ve tek devlet destekli mar-
kalaşma programı olan Turquality’nin ülkemizin 
ihracatını artırma hedefine çok ciddi katkı sağladı-

ğı açık. Programın başlangıç noktası olan üretim-
den sonra lojistik gibi coğrafya bağımsız sektörlere 
de açılması Turquality’ye ikinci bir boyut kazandı-
rarak, Türkiye markalarının global pazarlarda daha 
görünür olmasını sağlayacak. Kurumsal gelişimini 
tamamlamış güçlü sektör temsilcilerinin alacağı 
bu destek sadece programa dahil olan kurumlara 
değil, Türkiye markasına büyük katkı sağlayacak” 
diye konuştu.

… Kıta Lojistik Genel Müdürü Emre Elde-
ner de konuyla ilgili değerlendirme yaparak, “Lo-
jistik sektörünün Turquality kapsamına alınması 
uzun zamandır beklediğimiz bir konuydu. Bu-
nun önünün açılmış olmasını büyük memnuni-
yetle karşılıyoruz. Özellikle yurtdışı fuar desteği-
nin verilmesi sektör için çok önemli. Yurtdışında 
kendimizi tanıtma imkanı artacak. Sektörü kısıtlı 
imkanlarla yurtdışında pazarlama faaliyetleri 
yürütebiliyor. Turquality kapsamına alınmamız 
markalaşmayı ve sektörde büyümeyi hızlandıra-
caktır” dedi.

Hazırlığını tamamlayan firmalar başvuru 
yaptı

Türkiye’de Turquality desteklerden yararla-
nabilecek yaklaşık 20 firma olduğunu belirten 
UTİKAD Başkanı Erkeskin, “Lojistik sektörü; 
Türkiye’nin ihracatına olan katkısının yanı sıra 
üçüncü ülkeler arası taşımalardan daha fazla pay 
alarak net hizmet ihracatçısı olma potansiyeline 
sahip bir sektör” dedi… 

‘Sektöre özel teşvik bekliyoruz’
Lojistiğin sektör bazında desteklenmesi ge-

rektiğini vurgulayan UTİKAD Başkanı Turgut 
Erkeskin, “… çoğunluğunu küçük ve orta boy 
işletmelerin oluşturduğu lojistik sektörünün bü-
tünsel bir yaklaşımla sektör bazında desteklenme-
si için daha cesur adımların atılması gerektiğinin 
de altını çizmekte fayda var. Lojistik sektörünün 
tümünün döviz kazandırıcı hizmet ürettiğini dik-
kate alınarak ölçek ayrımı yapmadan değerlendi-
rilmesinde fayda var. UTİKAD olarak Ekonomi 
Bakanlığı ile bu yöndeki görüşmelerimizi sürdü-
rüyoruz” şeklinde konuştu.

yaşamla ilişkilendir
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128 marka Turquality destek programında

TURQUALITY® Projesi, Dünyada ilk kez 
uygulanan, devlet destekli markalaşma progra-
mı… 2011 yılı sonu itibariyle dayanıklı tüketim 
ürünleri, endüstriyel makina, hazır giyim, ku-
yum/mücevherat, otomotiv ve tekstil sektörlerin-
de 77 şirketin 87 markası TURQUALITY® prog-
ramı, 28 şirketin 31 markası da Marka Programı 
kapsamında destek altına alınmıştı. Bugün ise 
Türkiye’deki 118 firmanın, 128 markası TUR-
QUALITY Destek Programı’nda, 66 firmanın 
66 markası Marka Destek Programı’ndan fayda-
lanıyor…

Performansı yüksek olana 5 yıl ek süre

Konuyla ilgili DÜNYA’ya açıklama yapan 
Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, şunları kaydetti: 
“Hizmet ihracatımızın öncü sektörleri arasında 
yer alan ulaştırma sektörünün “Marka ve TUR-

QUALITY®” programları kapsamına alınmasına 
öncelik verildi ve programa kabul için gerekli alt-
yapı çalışmaları tamamlandı. Başvurular başladı. 
Mevzuat uyarınca, programların kapsamına alına-
cak yararlanıcıların belirli bir iş yönetimi kalitesi, 
operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma 
potansiyeline sahip olması şartı aranıyor. İlgili 
markanın, hazırlanacak Stratejik İş Planı ile belir-
lenecek yurt dışı hedef pazarlarının en az birinde 
tescil edilmiş olması gerekiyor. Marka Programı, 
yararlanıcının destek kapsamına alınmasından iti-
baren 4 yıl, TURQUALITY® Programı ise 5 (beş) 
yıl boyunca uygulanıyor. Performansa göre destek 
süresi 5 yıl uzatılabiliyor.

Kaynak: http://www.dunya.com/eko-
nomi/lojistikciler-turquality-icin-gun-sayiyor-
haberi-326233 (21.09.2016)

Türkiye’de Taşıma Şekillerine Göre 
Dış Ticaret 

2015’de 144 milyar dolarlık toplam ihracatın 
değer olarak %54’ü deniz yolu, % 31’i kara yolu, 
%13’ü hava yolu ve %0,4’ü demir yolu ile taşın-
mıştır (TÜİK, 2016). Türkiye ihracatının yaklaşık 
yarısını oluşturan (2013’te %42, 2014’te %45) AB 
ülkelerine ihracat taşıma pazarının yaklaşık %20’si 
yabancı taşıma (nakliye) firmalarına aittir (UND, 
2014; 11). Dış ticarette deniz yolu yük taşımacılığı-
nın yanı sıra kara yolu bağlantılı Ro-Ro taşımacılığı 
yapılmaktadır. 2003 yılında yurtdışına Ro-Ro ge-
mileri ile taşınan araç sayısı 220.345 iken bu rakam 
2014 yılında 465.555’e yükselmiştir. 2003-2014 
döneminde Ro-Ro ile taşınan araç sayısı (2008 ve 
2009 yılları hariç) artmıştır.

Bölgesel Sorunlar ve Türk Dış Ticaret 
Lojistiğine Etkileri

Türkiye’de lojistik sektörünün geleceği eko-
nomi ve ticaretteki canlanmanın yanı sıra bölge 
ülkelerindeki ekonomik ve ticari canlılıkla iş bir-
liğine bağlıdır (http://www.denizhaber.com/HA-
BER/7994/25/Lojistik-10-bin-kisiyi-yuklenecek.
html 10.10.2009). Türkiye’de dış ticaret lojistiğinde 

gelişmeleri AB ve diğer komşu ülkelerdeki çeşitli kı-
sıtlamalar etkilemektedir. Özellikle 2007 yılından iti-
baren Bulgaristan’ın transit geçişlere getirdiği engel-
lemelerin ardından Avusturya’nın transit geçiş kotası 
ve tren kullanımı ile ilgili düzenlemeleri ile (Ro-La 
uygulaması) Türkiye’den Avrupa ülkelerine yapılan 
transit geçişler önemli ölçüde azalmıştır (http://www.
tasimacilar.com/haber.asp?wtc=haber&id=3338 
20.10.2009 ve UND (2015)). 

Rusya’nın Türk yük pazarından daha fazla pay 
almak için “geçiş belgesi” görüşmelerindeki olum-
suz tavrı ve dolaylı engellemeleri, Türkiye’nin yurt 
dışı yük taşımalarını olumsuz etkilemiştir (UND, 
2014; 12). Türkiye ile Rusya arasında devam eden 
müzakereler, 24 Kasım 2015’teki sınır-uçak düşür-
me krizi nedeniyle olumsuz sona ermiştir. 1 Şubat 
2016’dan itibaren Rusya ile Türkiye arasındaki kara 
yolu taşımacılığını düzenleyen anlaşma uzatılmadığı 
için sona ermiştir. Bu durum iki ülke arasındaki yük 
taşımacılığında ek maliyetler getirmiş, taşıma süre-
sini de artırmıştır. Ağustos 2016’dan itibaren kara 
yolu taşımacılığına ilişkin müzakerelerin yeniden 
başlaması beklenmektedir (http://tr.sputniknews.
com/rusya/20160804/1024226960/rusya-ve-
turkiye-yuk-tasimaciligi-krizini-asmak-icin-
masaya-oturacak.html). 
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İhraç taşıma pazarını tehdit eden bir başka 
ülke ise İran’dır. Bu ülkenin Türk plakalı tırlara 
uyguladığı akaryakıt fiyat farkı uygulaması, Türk 
taşımacıları olumsuz etkilemiştir. 2012 yılında 
Türkiye’den İran’a gerçekleştirilen toplam 56.404 
seferden (bunun içinden 34 bini yabancı araçlarca 
gerçekleştirilmiştir) 33.772 adedi İranlı araçlarca 
gerçekleştirilmiştir.

Suriye, Irak’ta yaşanan iç karışıklar nedeniyle 
Orta Doğu’ya kara yolunun alternatifi olarak yeni 
Ro-Ro güzergâhları belirlenmiş, bu yolla yaklaşık 
100 bin araç taşınmıştır (Deloitte, 2014; 92). Al-
ternatif güzergâhlardan en önemlisi İskenderun 
Limanın’dan Ro-Ro ile Mısır’a ulaşım, ardından 
Mısır’ın içinden konvoy ile transit geçiş ve deva-
mında yine Ro-Ro ile Kızıl Deniz geçilerek Suudi 
Arabistan ve Körfez ülkelerine ulaşımdır. Türkiye 
ve Mısır arasındaki anlaşma ile belirlenen bu hat, 
yine bölgesel ve ikili ilişkilerdeki anlaşmazlık nede-
niyle çok pahalı ve imkânsız hâle gelmiştir. Nisan 
2015’te Mısır Arap Cumhuriyeti, Türkiye Cum-
huriyeti ile arasındaki Ro-Ro ve Kara Yolu Transit 
Taşımacılığı Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat 
Muhtırası’nı tek taraflı olarak fesh etmiş, muhtıra-
nın geçerlilik süresinin sonunda (Nisan 2015) uza-
tılmayacağını bildirmiştir. Mısır ile Türkiye arasın-
da yaşanan kriz nedeniyle alternatif güzergâhlardan 
birisi de Akabe Limanı’na (Ürdün) yönelik Ro-Ro 
seferleridir. Akabe-İskenderun arasında Ro-Ro se-
ferlerinin düzenlenmesi bölge ve Türkiye ekonomi-
sini canlandıracaktır (http://www.hurriyet.com.tr/
ihracata-can-simidi-40078055 (01.07.2016)).

Türkiye’de lojistik sektörü bir potansiyele sahip 
olsa da coğrafi ve stratejik konum fırsatların yanı 
sıra tehditleri de getirmektedir. Türkiye’nin Orta 
Doğu, Orta Asya, Doğu Avrupa ve Karadeniz ül-
kelerine lojistik hizmeti sunabilme olanağı mevcut 
olmasına karşılık, bu imkânlardan çeşitli nedenlerle 
faydalanılamamaktadır. Bölge ülkeleri arasında ye-
terli iş birliğinin olmaması, gelişmiş ülkelere oranla 
düşük kalkınma düzeyi, bölgenin lojistik altyapısı-
nın yetersizliği ve ulusal şebekelerin birbirine etki-
li bir şekilde bağlanamamasının yanı sıra mevcut 
bölgesel istikrarsızlıklar, söz konusu potansiyelin 
değerlendirilmesini engellemektedir. Son dönem-
de bazı AB ülkelerinin çeşitli engellemeleri, Rusya, 
İran ve Mısır gibi ülkelerle yaşanan anlaşmazlık ve/
veya krizler, komşu ülkelerdeki iç karışıklıklar ve 
çatışma ortamları Türk dış ticaretini ve lojistik sek-
törünü olumsuz etkilemekte ve lojistik maliyetleri 
artırmaktadır.

TEM, TER ve TRACECA ile ilgili bilgileri 
http://www.unece.org/trans/main/tem/tem.
html ve http://www.traceca.org.tr/ adreslerin-
den ulaşabilirsiniz.

internet

Avrupa ve Türkiye’de lojis-
tiğin ekonomiye katkısını 
karşılaştırın.

Bölgesel sorunlar ile dış ti-
caret lojistiği arasındaki iliş-
kiyi araştırın.

Türkiye’de lojistik altyapı ve 
ulaştırma şekillerini tartışın.

ÖÇ 5 Dünya ve Türkiye ekonomisi açısından lojistik sektörünün önemini analiz edebilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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LOJİSTİK SEKTÖRÜ VE DIŞ 
TİCARET ARASINDAKİ İLİŞKİ
Dünya ticaretinde bu akış ve yoğunlaşmanın 

söz konusu bölgelerdeki lojistik faaliyetleri (özel-
likle deniz yolu taşımacılığını) artmaktadır. Ticari 
malların dış pazarlara kısa sürede ve en az maliyet 
ile ulaşmasında gümrük mevzuatının yanı sıra lo-
jistik önemli role sahiptir. Taşıma maliyetlerinin 
yüksekliği nedeniyle ihraç mallarının fiyatlarının 
artması, dış ticarette rekabeti olumsuzluk etkile-
mektedir. Gelişmiş ülkelerin dış pazarlara ulaşımı 
konusunda ciddi bir sıkıntı yoktur.

Ulaşım altyapısının yetersiz olduğu az gelişmiş 
ülkeler (AGÜ) ile bazı gelişmekte olan ülkelerde 
(GOÜ), yüksek taşımacılık (lojistik) maliyetleri 
nedeniyle ciddi sıkıntılar mevcuttur. Örneğin La-
tin Amerika’da lojistik maliyetleri ürün değerinin 
%18 ile %34’ü arasında iken bu ölçü ABD ve 
OECD ülkelerinde ortalama %9’dur (Gonzalez, 
Guash and Serebrisky, 2007; 2). Ülkeler bazında 
bakıldığında lojistik maliyetleri, ürün değerinin 
yüzdesi olarak Peru’da %32, Arjantin’de %27 ve 
Meksika %20 düzeylerinde iken ABD’de %9,5, 
OECD ülkeleri ortalaması %9 ve Singapur’da % 
8,5’dir (Guerrero, Lucenti ve Galarza, 2009; 24)

Gelişmiş ülkelerde başta lojistik altyapı olmak 
üzere diğer altyapı unsurlarının iyi düzeyde olması, 
taşıma maliyetlerine ve malların kısa sürede pazar-
lara ulaşımına önemli katkı sağlamaktadır. Şekil 
3.5’e bakıldığında taşıma maliyetlerini gelişmiş 
bölgelerde daha düşük, buna karşılık az gelişmiş 
bölgelerde daha yüksek olduğu görülmektedir. Son 
otuz yıla (1985-2014) ilişkin veriler bütün ülkeler-
de taşıma maliyetlerinde bir düşüş olduğunu gös-
termektedir. Bunun nedenlerine önceki başlıklarda 
dolaylı da olsa değinildiği için bunlar tekrar edil-
meyecektir.

Dünyada taşıma maliyetlerinin en yüksek ol-
duğu bölge Afrika’dır. 2005-2014 döneminde 
Afrika’nın gelişmekte olan ülkelerde taşıma mali-
yetleri on yıllık ortalamalara göre toplam ithalatın 
%11,4’ünü oluşturmaktadır. Bu oran gelişmiş ül-
kelerde %6,8’dir (Tablo 3.6). Az gelişmiş ülkeler 
arasında yer alan Orta Afrika Cumhuriyeti’nin 
Bangui şehrinden bir ihraç malının en yakına lima-
na ulaşması, buradaki gümrük işlemlerinden sonra 
gemiye yüklenmesi 116 gündür (Djankov, Freund 
and Pham, “Trading on Time” s. 2 http://www.do-
ingbusiness.org 10.01.2012).

Birçok Afrika ülkesi için, limanlardaki lojistik 
darboğazlar, ticaretin önündeki en büyük engeller-
den biridir (UNECA vd., 2015; 52). Buna kalifiye 
iş gücü sıkıntısı da eklendiğinde maliyetleri artır-
makta ve ticari malın rekabet edebilir bir fiyattan 
pazara sunulma şansını azaltmaktadır. Gümrük 
ve diğer dış ticaret işlemlerinin fazlalığı ile lojis-
tik altyapının yetersizliği, bazı malların (kullanım 
süresi kısa olan ürünlerin) raf ömrünü kısaltmak-
ta ve dış ticareti de cazip olmaktan çıkartmakta-
dır. Afrika’nın az gelişmiş bölgelerinden Sahra altı 
Afrika’sının dış ticaretteki taşıma maliyetleri Batı 
Avrupa’nın yaklaşık üç katıdır (http://www.uneca.
org/aria4/chap6.pdf (09.01.2012)).

Son 30 yılda taşıma maliyetleri azalma eğili-
minde de olsa oran ülkeden ülkeye ve bölgeden 
bölgeye değişmektedir. Taşıma maliyetlerinin azal-
ması uluslararası ticaretin gelişmesine önemli kat-
kı sağlayacaktır. Ülkelerin ihracat yapabilmesi için 
malları en az maliyetle üretmesi kadar, bu malları 
kısa sürede ve en az maliyetle pazara ulaştırması-
da bir o kadar önemlidir. Bu noktada ulaştırma 
ve lojistik altyapısı ön plana çıkmaktadır. Lojistik 
altyapının tamamlanmış olması ülkenin ekonomik 
kalkınmasına katkı sağlarken malların pazara ulaşı-
mını da kolaylaştıracaktır.

Tablo 3.6 Uluslararası Taşımacılık Maliyetleri: İthalat 
Yüzdesi Olarak Navlun

Ülke

Grupları
1985-1994 1995-2004 2005-2014

Gelişmiş
Ülkeler

9,5 7,2 6,8

Geçiş
Ekonomileri

- 10,4 7,1

Afrika 
GOÜ)

12,4 11,7 11,4

Amerika
(GOÜ)

11,0 11,1 8,0

Asya
(GOÜ)

8,8 9,2 9,0

Okyanusya
(GOÜ)

11,9 9,9 9,6

Kaynak: UNCTAD, 2015; 55
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Lojistik Performans Endeksi
Lojistik Performans Endeksi (Logistics Performance Index: LPI), Dünya Bankası iş birliği ile geliştiri-

len, ülkelerin belli kriterlere göre değerlendirilerek 1 ile 5 arasında puanlar (skorlar) verildiği bir endekstir. 
1 en olumsuz, 5 ise en olumlu skordur. Lojistik Performans Endeksi’nin (LPI) temel değerlendirme ölçüt-
leri (kriterleri);

•	 Gümrükleme	süreçlerinin	hızı,
•	 Ticaret	ve	ulaştırma	ile	ilgili	altyapının	kalitesi,
•	 Yük	taşıma	fiyatlarının	rekabetçi	şartlarda	belirlenme	kolaylığı,
•	 Lojistik	hizmetlerinin	yeterliliği	ve	kalitesi,
•	 Gönderiyi	takip	etme	ve	izleme	kabiliyeti,
•	 Yükün	varış	noktasına	zamanında	ulaşması	şeklindedir	(zamanlama).

Tablo 3.7 Lojistik Performans Endeksi (2016)

İlk 10’daki Ülkeler (Yüksek Gelirli) Üst Orta Gelirli Ülkelerde İlk 10

Sıra Ülke

Lojistik 

Performans

İndeksi (LPI)

Sıra Ülke

Lojistik 

Performans

İndeksi (LPI)

1 Almanya 4.23 20 Güney Afrika 3.78

2 Lüksemburg 4.22 27 Çin 3.66

3 İsveç 4.20 32 Malezya 3.43

4 Hollanda 4.19 34 Türkiye 3.42

5 Singapur 4.14 40 Panama 3.34

6 Belçika 4.11 45 Tayland 3.26

7 Avusturya 4.10 54 Meksika 3.11

8
Birleşik Krallık
(İng.)

4.07 55 Brezilya 3.09

9 Hong Kong 4.07 57 Bostvana 3.05

10 ABD 3.99 60 Romanya 2.99

Son 10’daki Ülkeler (Düşük Gelirli) Alt-Orta Gelirli Ülkelerde İlk 10

151 Zimbabve 2.08 58 Uganda 3.04

152 Laos 2.08 61 Tanzanya 2.99

153 Tacikistan 2.06 62 Ruanda 2.99

154 Lesoto 2.03 73 Kamboçya 2.80

155 Sierra Leone 2.03 81 Burkina Faso 2.73

156 Ekvator Ginesi 1.88 84 Mozambik 2.68

157 Moritenya 1.87 92 Togo 2.62

158 Somali 1.75 98 Komorlar 2.58

159 Haiti 1.72 100 Nijer 2.56

160 Suriye 1.60 107 Burundi 2.51

Kaynak: Worldbank, 2016; 8-9



75

Lojistik İlkeleri

Lojistik Performans Endeksi’nde (2016) ilk 10’da gelişmiş (yüksek gelirli) ülkeler yer almaktadır. Bu ül-
keler sırasıyla Almanya, Lüksemburg, İsveç, Hollanda, Singapur, Belçika, Avusturya, Birleşik Krallık, Hong 
Kong ve ABD’dir (Tablo 3.7). LPI değerlerine bakıldığında genel olarak gelişmiş ve yüksek gelirli ülkelerin 
LPI performanslarının iyi olduğu görülmektedir. Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkeler (özellikle üst-orta 
gelir ile alt-orta gelirli ülkeler) ilk 10’daki ülkelerin oldukça gerisinde kalmıştır.

Ülkelerin hangi gelir grubunda yer aldığını belirleyen kriter nedir sorusuna cevap bulmak için Dünya 
Bankasının yaptığı sınıflandırmaya bakmak gerekir. Dünya Bankasının kişi başına geliri esas alarak yaptığı 
sınıflandırmaya göre;

•	 Düşük	gelirli	ülkeler:	Dünya	Bankası	verilerine	göre	kişi	başına	millî	geliri	1.045	dolardan	daha	az	
olan ülkelerdir.

•	 Alt-orta	gelirli	ülkeler:	Kişi	başına	millî	geliri	1.046	ile	4.125	dolar	arasında	olan	ülkelerdir.
•	 Üst-orta	gelirli	ülkeler:	Kişi	başına	millî	geliri	4.126	ile	12.735	dolar	arasında	olan	ülkelerdir.
•	 Yüksek	gelirli	ülkeler:	Kişi	başına	millî	geliri	12.736	dolardan	daha	yüksek	olan	ülkelerdir.
Gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi LPI skoruna sahip ülke, Güney Afrika’dır (3.78 LPI skoru ile 

20.sıra). Onu 27.sırada Çin, 32.sırada Malezya ve 34.sırada Türkiye izlemektedir. Gelişmekte olan ülkeler 
(üst-orta gelir grubunda) arasında Türkiye’den sonra gelen ülkelerden bazıları ise Brezilya, Meksika, Tay-
land ve Romanya şeklinde sıralanabilir.

Yüksek gelirli ülkelerin dışında, lojistik alt yapısının performans üzerine büyük etkisi olduğu görülmek-
tedir. Listenin orta sıralarında bulunan ülkelerin daha üst sıralarda yer alması önündeki en büyük engel 
olarak yetersiz altyapı ve iletişim yatırımları gösterilebilir.

Tablo 3.7’ye bakıldığında LPI sıralamasında en son sıralarda, diğer göstergelerde olduğu gibi, az geliş-
miş ülkelerin yanı sıra iç savaş, çatışma ve belirsizliğin sürdüğü ülkeler (Somali, Eritre, Irak ve Sudan vd.) 
yer almaktadır. 

Tablo 3.8 Türkiye’nin Lojistik Performans Endeksi’nde Gelişmeler (2007-2016)

Kriterler
2016 2014 2012 2010 2007

Sıra Skor Sıra Skor Sıra Skor Sıra Skor Sıra Skor

Lojistik Performans Endeksi (LPI) 34 3.42 30 3.50 27 3.51 39 3.22 34 3.15

Gümrük 36 3.18 34 3.23 32 3.16 46 2.82 33 3.00

Altyapı 31 3.49 27 3.53 25 3.62 39 3.08 39 2.94
Uluslararası Nakliye 35 3.41 48 3.18 30 3.38 44 3.15 41 3.07

Lojistik Hizmetlerinin Kalitesi ve
Yeterliliği

36 3.31 22 3.64 26 3.52 37 3.23 30 3.29

Takip ve İzleme Kabiliyeti 43 3.39 19 3.77 29 3.54 56 3.09 34 3.27
Zamanlama 40 3.75 41 3.68 27 3.87 31 3.94 52 3.38

Kaynak: World Bank (2007, 2010, 2012, 2014 ve 2016).

Lojistik Performans İndeksi’nde (LPI) Türkiye’nin durumuna biraz daha detaylı bakıldığında (Tablo 
3.8), Türkiye 2007-2016 dönemindeki 5 adet LPI indeksi sıralamasında 27 ile 39. sıralarda yer almıştır. 
2010’da, bir önceki sıralamaya göre aşağıya düşen (39.sıra) Türkiye, 2012 yılında 27.sıraya yükselmiştir. 
2012’den sonraki LPI endekslerinde Türkiye’nin hem endeks değeri hem de sıralamadaki yerinde düşüş söz 
konusudur. 2016 yılında LPI temel ölçütlerine göre değerlendirmede, Türkiye 3,43’lük skor ile 34’üncü 
olmuştur. 160 ülke arasında 34’üncü olan Türkiye’nin durumunu daha net görebilmek için LPI’yi oluştu-
ran 6 alt endeksteki değerlere (skorlara) ve sıralamadaki yerine bakmakta fayda vardır.



76

Lojistik Ekonomisi

2016 yılında Türkiye’nin zamanlamadaki sko-
ru 3,75, sıralamadaki yeri ise 40’tır. Önceki yıllara 
bakıldığında 2010’dan 2012’ye geldiğinde 31’nci 
sıradan 27’nci sıraya yükselen Türkiye, 2014’te 41. 
sıraya inmiştir. 2010-2016 dönemine genel olarak 
bakıldığında LPI’nın zamanlama ölçütüne göre 
Türkiye’nin skoru ve sıralamadaki yerinde olumsu-
za doğru bir gelişme söz konusudur.

Lojistik hizmetlerin kalitesi ve yeterliliği ile ilgili 
endekste (2016) Türkiye 3,31’lik skor ile 36’nci sı-
radadır. 2016 yılı verilerine bakıldığında, 2010’dan 
sonraki dönemde Türkiye’nin lojistik hizmetleri-
nin kalitesi olup yeterliliği hem skor hem de sırala-
ma olarak düşmüştür.

Altyapı ile ilgili endekste (2016) 3,49’luk skor 
ile 31’nci sıradadır. 2010’dan sonraki LPI endeks-
lerinde Türkiye’nin hem altyapı skoru hem de sıra-
lamadaki yeri düşmüştür.

Uluslararası nakliye (3.41’lik skor ile 35.sıra), 
gümrük (3.18’lik skor ile 36.sıra) ile takip ve izle-
me kabiliyeti (3.39’lük skor ile 43) değerleri hem 
sıralama hem de skor olarak dalgalı bir seyir izle-
mekte ve istenilen düzeyde değildir.

Türkiye’nin gerek LPI gerekse LPI’nın alt baş-
lıklarına bakıldığında performansının yetersiz ge-
lişmiş ülkelere göre düşük olduğu görülmektedir. 
Türkiye’nin ivedi olarak gümrük işlemlerini sade-
leştirmesi, teknolojiyi daha fazla kullanması, yük 
taşıma fiyatlarının rekabetçi şartlarda belirlenme-
sini sağlaması ve lojistik altyapısını geliştirmenin 
yanı sıra kaliteyi artırması gerekmektedir.

Dış Ticarette Mal Teslim Yöntemleri 
ve Taşıma Şekilleri

Artan dış ticaret ile birlikte malların taşınma-
sında çeşitli anlaşmazlık, uyuşmazlık ve hukuksal 
ihtilafların önüne geçmek için Uluslararası Ticaret 
Odası (ICC: International Chamber of Commer-
ce) 1936 yılında ilk olarak INCOTERMS adı ve-
rilen belgeyi hazırlamıştır. Amaç, uluslararası tica-
rete konu olan malların alım-satımına belli kurallar 
getirerek anlaşmazlık ortaya çıktığında alıcı ve sa-
tıcının gereksiz yere para ve zaman kaybını önle-
mektir. ICC’nin hazırlamış olduğu belge, zamanla 
gözden geçirilmiş, son gözden geçirme ise 2010 
yılında yapılmıştır. INCOTERMS 2010, 1 Ocak 
2011’de yürürlüğe girmiştir.

INCOTERMS 2010’da terimler, temelde bir-
birinden farklı 2 ana kategori ve 11 başlığa ayrıl-
mıştır. ICC bir önceki gözden geçirmede (INCO-
TERMS 2000) terimleri temelde birbirinden farklı 
4 ana kategori ve 13 başlığa ayırmış idi. INCO-
TERMS 2010’a, INCOTERMS 2000’den farklı 
olarak Terminalde Teslim (DAT: Delivered at Ter-
minal) ve Belirlenen Yerde Teslim (DAP: Delivered 
at Place) eklenmiştir. Sınırda Teslim (DAF: Deli-
vered at Frontier), Gemide Teslim (DES: Delive-
red Ex Ship), Rıhtımda Teslim (DEQ: Delivered 
Ex Quay) ve Vergileri Ödenmemiş Hâlde Teslim 
(DDU: Delivered Duty Unpaid), INCOTERMS 
2010’da yer almamıştır.

1. İş yerinde (Fabrikada) Teslim (EXW: Ex Work)
2. Taşıyıcıda Teslim (FCA: Free Carrier)
3. Taşıma (Navlun) Ödenmiş (CPT: Carriage Paid To)
4. Taşıma ve Sigorta Ödenmiş (CIP: Carriage and Insurance Paid to)
5. Terminalde Teslim (DAT: Delivered At Terminal)
6. Belirlenen Yerde Teslim (DAP: Delivered At Place)
7. Gümrük Resmi (Vergileri) Ödenmiş Olarak Teslim
(DDP: Delivered Duty Paid)

8. Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak
(CIF: Cost Insurance and Freight)
9. Gemi Yanında (Doğrultusunda) Teslim (FAS: Free Alongside Ship)
10. Gemi Güvertesinde Teslim (FOB: Free on Board)
11. Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak (CFR: Cost and Freight)

Mal  Teslim Yöntemleri Taşıma Şekilleri

Bu teslim
şekilleri, çoklu
taşıma şekilleri
(deniz yolu,
kara yolu,
hava yolu ve
demir yolu)
kapsamaktadır.

Bu teslim
şekilleri, 
sadece deniz
ve iç su yolu
taşımalarında
kullanılmaktadır.

Şekil 3.4 Incoterms 2010’a Göre Mal Teslim Yöntemleri ve Kapsadığı Taşıma Sekilleri
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INCOTERMS 2010 ile ilgili daha detaylı 
bilgilere http://www.mevzuat.net/fayda/tes-
limsekilleri.aspx (22.09.2016) ve http://www.
iccwbo.org/products-and-services/trade-faci-
litation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/ 
(22.09.2016) adreslerinden ulaşabilirsiniz.

internet

Dış Ticarette Lojistik Üs/Bölgeler
Dış ticaret ve üretimin yoğunlaştığı bölgelerde 

buna paralel olarak lojistik faaliyetler de artmakta-
dır. Yetersiz ve zayıf altyapı nakliye (taşıma) mali-
yetlerini artırırken ticaretin genişlemesini de bloke 
etmektedir (Limao ve Venables (2000)). Ülkelerin 
lojistik hizmetlere yönelik artan talebi karşılayacak 
her türlü lojistik altyapıyı oluşturmaları, dış ticare-
tin gelişmesini hızlandıracaktır. Dünya ticaretinden 
Çin’in aldığı pay hızla yükselirken Şanghay, Shenz-
hen, Ningbo, Tianjin ve Hong Kong limanları da 
dünyanın en fazla işlem hacmine sahip limanları 
hâline gelmiş, elleçleme kapasitesi hızla artmıştır. 
Görüldüğü gibi ülkelerin dünya ticaretinden aldık-
ları paya paralel olarak limanlarındaki işlem hacmi 
de genişlemektedir. Uluslararası ticaretin yaklaşık 
%90’ında deniz limanlarının kullanıldığı dikkate 
alındığında deniz limanlarının önemi bir kez daha 
ortaya çıkmaktadır (http://www.uneca.org/aria4/
chap6.pdf 09.01.2012). 

Dış ticaretin gelişmesi ile giderek önem ka-
zanan deniz limanları ile havalimanlarının yanı 
sıra kara ve demir yolu ağlarının birbirine enteg-
re edildiği yeni merkezler ortaya çıkmaktadır. Bu 
merkezlere lojistik üs veya lojistik bölge de denil-
mektedir. Hem taşıma merkezi hem de dağıtım 
merkezi niteliğinde olan bu bölgelerde; taşımacı-

lık, dağıtım, depolama, elleçleme, konsolidasyon, 
ayrıştırma, gümrükleme, ihracat, ithalat ve transit 
islemler, altyapı hizmetleri, sigorta ve bankacılık, 
danışmanlık ve üretim gibi birçok entegre lojistik 
faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Dünyada birçok 
lojistik üs modeli bulunmakta olup bunlar ölçek, 
ticaret hacmi ve verilen entegre lojistik hizmetlerin 
çeşitliliğine göre;

•	 Küresel	lojistik	üsler,
•	 Uluslararası	lojistik	üsler,
•	 Bölgesel	taşıma	ve	dağıtım	üsleri,
•	 Yerel	taşıma	ve	dağıtım	üsleri
olmak üzere 4 gruba ayrılabilir. (http://www.

ihracat112.com/files/7.KureselLojistikKavramive-
Lojistiksler.pdf10.01.2012). 

Lojistik üsler, dünyanın her yerine ulaşabilme 
imkânının olduğu bölgelerdir. Bu yönüyle lojistik 
üsler, lojistik bir merkez olmanın yanı sıra ticaret ve 
kalkınmanın da kalbi durumundadır (Erdal, 2005; 
14). Bu nedenle yeni oluşturulacak lojistik üs ve 
bölgelerin seçiminde coğrafi ve ekonomik konum 
önemli bir kriterdir. Ayrıca bölgenin altyapı açısın-
dan yeterli düzeyde olması da diğer önemli nokta-
dır. Altyapı eksiğinin olması durumunda, kamuya 
(duruma bağlı olarak bazen işletmeci konumunda 
olan özel sektöre) önemli görevler düşmektedir.

Görüldüğü gibi lojistik üs veya bölgelerde her 
türlü taşıma altyapısının bulunması, talebin yeterli 
olması, lojistik ve destekleyici hizmetleri sunacak 
işletmelerin bulunması üs/bölgenin cazibesini ar-
tıracaktır. Lojistik üssün/bölgenin cazibesini artı-
ran dış etmenler yatırım ikliminin uygun olması, 
lojistik ve taşımacılık politikaları ile pazarlamadır. 
Sonuçta lojistik üs ve bölgelerin cazibesini artıran 
faktörler tek bir kaynaktan ziyade pek çok kaynağa 
bağlıdır. Bu noktada kamu-özel sektörün etkin ve 
tutarlı bir iş birliği gereklidir.
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Küresel Mali Kriz ve Lojistik Sektörü
Küresel ekonomideki gelişmeler, doğrudan ve 

dolaylı olarak lojistik sektörünü de etkilemektedir. 
2007’de ABD başlayıp 2008’in üçüncü çeyreğin-
den itibaren tüm dünyaya yayılan Küresel Mali 
Kriz (Küresel Kriz), talepte daralmalara yol aç-
mıştır. Küresel Kriz nedeniyle talepteki daralmalar 
üretimi ve uluslararası ticareti olumsuz etkilemiştir. 
Kriz, uluslararası ticaret hacmini daralttığı için taşı-
macılık sektörüne yönelik talep de azalmıştır. Lojis-
tik (taşımacılık) işletmeleri artık düşük kapasite ile 
çalışmaya başlamıştır. Hatta azalan taleple birlikte 
gemi siparişlerinin iptal edilmesi yaygınlaşmıştır.

Krizin etkilerinin küresel ölçekte hissedilmedi-
ği ilk dönemlerde kara yolu taşımacılığında, azalan 
talep nedeniyle petrol fiyatlarındaki artışları navlun 
fiyatlarına yansıtamayan işletmeler iflas etmiş ve faa-
liyetlerini askıya almışlardır. Küresel Mali Krizin reel 
sektör üzerindeki etkileri ile (talep ve üretimdeki dü-
şüşle) birlikte petrol ve petrol ürünlerine yönelik ta-
lep azalmış, bu ürünlerin fiyatları düşmüştür. Petrol 
ürünlerinin fiyatlarının düşmesi, lojistik sektörünün 
üzerindeki baskıyı nispeten azaltmıştır.

Dünya mal ticaretinin %90’nından fazlasında 
mutlaka deniz yolu kullanıldığı için dış ticaretteki 
daralma hemen deniz yolu taşımacılığı ticaretine 
yansımıştır. Küresel Kriz ile birlikte 2009 yılında 
konteyner taşımacılığına yönelik talep %9 oranın-
da azalmıştır. 2010 ve 2011’deki ciddi toparlan-
maya rağmen, kriz öncesindeki oranların gerisinde 
kalınmıştır. Kriz öncesinde konteyner taşımacılığı-
na yönelik talepteki artış oranı %10,2 (2000-2007 
dönemi ortalaması) iken kriz sonrasında bu oran 
%6,8’dir (2010-2014 dönemi ortalaması) (UNC-
TAD, 2015; 57).

Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı Birliğinin 
(IRU’nun), Küresel Mali Krizin kara yolu taşı-
macılığı üzerindeki etkilerini incelediği araştır-
masında, 2009 yılının Ocak-Haziran dönemi, bir 
önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslanmıştır. Taşı-
macılık pazarı ülkeden ülkeye farklılık göstermekle 
birlikte, araştırmada şu ortalama sonuçlar ortaya 
çıkmıştır (UND, 2009; 2): 

•	 Ülkeler	 içi	kara	yolu	yük	taşımaları	hacmi	
(ton-km) % 10 - 20 arasında azalmış,

Arz
Lojistik Şirketleri
  -  Varlığı ve hizmetleri
  -  İş aktiviteleri
  -  Terminal hattı hizmetleri
Destekleyici Hizmetler 

Altyapı
  -  Kara yolu ağları
  -  Demir yolu ağları
  -  Su yolları
  -  Hava trafiği
  -  Enformasyon teknolojisi
  -  Kombine trafik terminalleri
  -  Lojistik iş parkları

Dışsal Çevre
Yatırım İklimi
  -  Dağıtım maliyetleri
  -  İş gücü maliyetleri
  -  Yasal düzenleme
  -  Vergileme
Lojistik ve Taşımacılık Politikaları
  -  Altyapının gelişmişliği
  -  Lojistik stratejisindeki gelişmeler
Pazarlama
  -  İmaj
  -  Ayrıcalıklı olma

Talep
İmalat
  -  Yükleyiciler
  -  Tüketiciler
Nüfus
  -  İstihdam
  -  Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH)

Lojistik Bölge
Profili

Şekil 3.5 Lojistik Bölgelerin Başarısını Etkileyen Faktörler
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•	 Uluslararası	kara	yolu	yük	taşımaları	hacmi	
(ton-km) % 20 - 30 arasında düşmüş,

•	 Elde	edilen	gelirler	(	ülke	içi	taşımalarda)	%	
10 - 20 azalmış,

•	 Elde	 edilen	 gelirler	 (uluslararası	 taşımalar-
da) % 20 - 30 düşmüş,

•	 Navlunlar	%	10’dan	fazla	azalmış,
•	 Sürücü	istihdamı	%10’dan	fazla	düşmüş,
•	 Yeni	kamyon	tescilleri	en	az	%	30	azalmış,
•	 Banka	kredisi	kullanmak	çok	daha	zorlaşmış,
•	 İflaslar	en	az	%	20	artmıştır.
IRU, sektörün kriz ortamından çıkması, geliş-

mesi ve ekonomiye daha fazla katkı yapabilmesi 
için tüm neo-korumacı engellerin acilen kaldırıl-
ması, mevcut vergilerin yeniden değerlendirilmesi 
ve azaltılması, yüzeysel ve etkisiz çevre mevzuatının 
yeniden değerlendirilip tasarlanması ve mali kuru-
luşların (özellikle bankaların) nakliyecilere yönelik 
yeterli düzeyde kredi kullandırılması gibi tedbirler 
önermiştir.

Lojistik Sektörü ve Ekonomisinin 
Geleceği

Lojistik sektörünün dünya ekonomisinde ağır-
lığı giderek artmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkeler-
de artan üretim ve dış ticaret faaliyetlerine paralel 
olarak lojistik sektörü daha da önemli hâle gelmek-
tedir. Dünya ekonomisine bakıldığında ise lojistik 
faaliyetlerin (operasyonların) ABD, Batı Avrupa 
ve Japonya merkezli olarak geliştiği görülmekte-
dir. Doğu-Batı rotasında en çok kargo taşımacı-
lığı Asya-Avrupa-Asya hattında gerçekleşmekte, 
onu Trans-Pasifik (Asya-Kuzey Amerika- Asya) 
izlemektedir. Üçüncü sırada Trans-Atlantik hattı 
(Avrupa-Kuzey Amerika-Avrupa) yer almaktadır. 
Üretimin ve iş gücünün ucuz olduğu Çin, Hindis-
tan, Brezilya ve Türkiye gibi ülkeler de giderek öne 
çıkmaktadır. 

Günümüzde üretim ve tüketimin değişen ka-
lıplarının yanı sıra başta teknoloji, bilişim ve en-
formasyon ve diğer alanlardaki yenilikler de lojistik 
sektörünün gelişimine ciddi katkı yapmaktadır. Bir 
üretim sürecinin daha ham madde tedariki aşama-
sında başlayan lojistik operasyonlar (faaliyetler) 
mal veya hizmetin tüketiciye ulaşması ile bitme-
mektedir. Rekabetin giderek arttığı piyasalarda iş-
letmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri daha kaliteli 

ve etkin hizmet sunmalarına bağlıdır. Bu nedenle 
satış sonrası hizmetler ve müşteri memnuniyeti ön 
plana çıkmaktadır. Satış sonrası hizmetler ise etkin 
bir lojistik sistemini gerektirmektedir. Diğer yan-
dan giderek büyüyen e-ticaret ile birlikte lojistik 
hizmetlerine (özellikle kargo taşımacılığına) talep 
artmış, yeni istihdam alanları doğmuştur. Kargo 
taşımacılığının gelişmesi, başta e-ticaret olmak üze-
re diğer sektörlerin hizmet kalitesinin artmasına ve 
daha hızlı gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Lojistik sektörünün büyümesini ve dolayısıyla 
ulusal ekonomiye daha fazla katkı sağlamasını te-
tikleyen pek çok gelişme vardır. Bunlardan bazıları;

•	 Uluslararası	mal	ve	hizmet	ticaretinin	hızla	
artması,

•	 Çok	uluslu	şirketlerin	(ÇUŞ’ların)	faaliyet-
lerinin küresel anlamda yaygınlaşması,

•	 Mal	 ve	 hizmet	 üretim	 süreçlerinin	 ülke	
içinde farklı bölgelere ve/veya ülkelere da-
ğılması,

•	 Artan	doğrudan	yabancı	sermaye	yatırımla-
rı ile ham madde, ara girdi ve nihai ürünle-
rin taşınması, depolanması, dağıtımı ve di-
ğer işlemlere daha fazla ihtiyaç duyulması,

•	 Özellikle	 sanayi	ve	hizmetler	 sektöründeki	
hızlı gelişme şeklinde sıralanabilir.

Yukarıdaki sıralanan gelişmeler, kara, deniz, 
demir ve hava yolu taşımacılığının yanı sıra dağı-
tım, depolama ve ambarlama gibi pek çok alanda 
faaliyet gösteren lojistik hizmet sağlayıcılarına olan 
talebi artırmıştır. Artan üretim faaliyetlerinin yanı 
sıra ülkeler arasındaki vize ve diğer gümrük engel-
lerinin azalması lojistik sektörünün gelişimin katkı 
yaptığı bir gerçektir. 

Türkiye’nin muhtemel AB’ye üyeliği, lojistik 
sektörünün gelişimine olumlu yönde katkı sağla-
yacaktır. Türkiye-AB ortaklık belgelerinde iki taraf 
arasında kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı 
konusunda açık ifadeler bulunmasına karşılık, 
Birlik bu konuda (kişilerin ve hizmetlerin serbest 
dolaşımında) istekli görünmemektedir. AB Adalet 
Divanının aldığı kararlar da Türkiye’den AB ülke-
lerine nakliyat yapan firma ve kişilere uygulanan 
haksız uygulamanın kaldırılması yönündedir. Bu 
gibi olumsuzlukların ortadan kalkması, Türkiye 
lojistik sektöründe önemli yer tutan kara yolu taşı-
macılığının daha da büyümesini sağlayacaktır.
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Lojistik Performans 
İndeksi’ni (LPI) açıklayarak 
LPI kriterlerini sıralayınız.

Lojistik üs ve bölgelerin ca-
zibesini artıracak unsurları 
değerlendirin.

Küresel Mali Krizin lojistik 
sektörüne etkilerini azalt-
mak ve sektörün canlılığını 
artırmak için neler yapılabi-
leceğini anlatın.

ÖÇ 6 Lojistik sektörü ile dış ticaret arasındaki ilişkiyi analiz edebilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Lojistik Ekonomisinin Tanımı 
ve Kapsamı

Tüketici (müşteri) ihtiyaçlarını karşılamak için ham maddenin 
en uygun maliyetle akışı, depolanması, işlenmesi ile tamamlan-
mış ürün elde edilmesi ve bilginin kaynak noktasından tüketim 
noktasına kadar ulaşmasını planlayan, uygulayan ve kontrol 
eden işlemler lojistik olarak ifade edilmektedir. Ekonomik ve 
sosyal gelişmelerin yanı sıra başta bilgi, iletişim, teknoloji vb. 
alandaki yenilikler, lojistiğin tanım ve kapsamını giderek ge-
nişletmiştir. İktisat ise sonsuz insan ihtiyaçlarının karşılanma-
sında eldeki (kıt) kaynaklardan maksimum (en fazla) faydayı 
sağlamaktır.

Lojistik ve ekonomi birbirlerini etkilemekte ve bu ilişki dina-
mik olarak değişebilmektedir.
Ekonomik büyüme ile lojistik faaliyetler arasında doğru oran-
tılı ve dinamik bir ilişki söz konusudur. Ekonomik büyüme-
yi sağlamak ve gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşmak için lojistik 
altyapının güçlendirilmesi gerekmektedir. Diğer tarafta lojistik 
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin genel ekonomideki 
gelişmeleri takip ederek ona göre yatırım yapması ve en önemli 
müşteri taleplerini dikkate alması gerekir. Lojistik ekonomisi,  
lojistik faaliyetler esnasında farklı müşteri ihtiyaçlarının karşı-
lanmasında eldeki kıt kaynaklarla maksimum (en fazla) faydayı 
sağlamaya odaklanmaktadır. Lojistikle ilgili süreçlerin etkin bir 
şekilde çalışması mikro düzeyde işletmelerin (firmalara), makro 
düzeyde ise ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Lojistik ve ekonomi arasındaki ilişkiyi 
açıklayabilmeÖÇ 2

Lojistik ekonomisi kavramını 
tanımlayabilmeÖÇ 1
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Maliyetler ve Sektörde Rekabet

Her ticari işletme gibi lojistik faaliyeti yürüten bir işletmenin de birinci amacı kâr elde etmek ve bu kârı en 
üst düzeye çıkarmaktır. Eğer kar değil, zarar söz konusu ise, bu durumda zararı en aza indirmek gerekir. Bir 
firmanın kısa dönemde zarar etse dahi piyasada kalarak faaliyetlerine devam edebilir. Ama uzun dönemde 
zarar eden işletme (firma) piyasadan çekilir. Firmaların piyasaya girişlerini teşvik eden veya üretimlerini 
daha fazla artırmalarına neden olan ise firmaların daha fazla kar etme arzusudur. Aşırı kâr yeni firmaların 
sektöre dâhil olmasına neden olur. Bu durum, uzun dönemde, aşırı kârları ortadan kaldırır. Kısa dönemde 
lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin üretim düzeyi ne olmalıdır sorusunun cevabı, işletmeler 
kârlarını maksimum kılacakları üretim düzeyidir. Kâr maksimizasyonu için toplam hasılat (TR) ile toplam 
maliyet (TC) arasındaki farkın hasılat lehine en yüksek olduğu üretim düzeyidir. 
Kısa dönemde, işletmeler kâr ve zararın olmadığı üretim düzeylerinde (başabaş noktasında) de faaliyetle-
rine devam edebilir. Kısa dönemde işletme için iki başabaş noktası vardır. İlk başabaş noktasından sonra 
üretime devam edilirse kar elde edileceği için ilk başabaş noktasına “kara geçiş noktası” da denmektedir. 
İkinci başabaş noktasından sonra üretime devam edilirse, zarar söz konusudur. 
İktisat teorisine göre zarar söz konusu ise kısa dönemde işletme faaliyetlerine devam edebilir. Kısa dö-
nemde zarar eden bir işletme için denge koşulu, zararı minimuma indirecek üretim düzeyinde faaliyette 
bulunmaktır. Kısa dönemde işletmelerin zarar etmelerine rağmen üretimlerine devam etmelerinin sebebi, 
ilerisi için olumlu beklentilerin devam etmesidir.
Eğer işletme zarar ettiği için faaliyetlerine son verirse sabit maliyetlerin tamamını üstlenmiş olacaktır. Buna 
karşılık piyasa fiyatının (P), ortalama değişken maliyetlerin (AVC’nin) minimum düzeyinden yüksekse 
işletme faaliyetlerine (üretime) devam eder. Çünkü bu üretim düzeyinde işletme değişken maliyetlerin 
tümünü ve sabit maliyetlerin de bir kısmını karşılamaktadır. Marjinal maliyetin (MC’nin) ortalama de-
ğişken maliyeti (AVC) kestiği noktadan sonraki üretim düzeylerinde işletme üretimde bulunabilir. Bu 
üretim düzeylerinde üretim yapmak, üretim yapmamaktan daha iyidir. Zarar söz konusu olsa dahi işletme 
kısa dönemde üretim yaparak sabit maliyetlerin bir kısmını üstlenmektedir. Bu noktada işletmeyi üretime 
devam konusunda güdüleyen temel etken, ileride piyasanın düzeleceğidir.
Kısa dönemde işletme piyasanın daha da kötüleşeceğini tahmin ediyorsa faaliyetlerine son verir. Eğer işlet-
me faaliyetlerine son vermezse, belli bir zaman sonra piyasa fiyatı (P) ortalama değişken maliyetin (AVC) 
minimum olduğu düzeyin üzerine çıkacaktır. Bu ise zararın artık katlanılamayacak düzeyde ulaştığını 
gösterir. İşletme faaliyetlerine son vermezse, sabit maliyetlerin yanı sıra değişken maliyetleri de üstlenmiş 
olacaktır. Maliyetlerin katlanılamayacak noktaya gelmesi ve piyasa ile ilgili beklentilerin olumsuza dönme-
siyle işletmeler faaliyetlerine son verir. Uzun dönemde zarar eden işletmelerin faaliyetlerine devam etmesi, 
iktisadi açıdan mümkün değildir. İşletme zarar ediyorsa, uzun dönemde faaliyetlerine son verir.
Uzun döneme gelince zarar veya başka nedenlerle piyasadan ayrılan işletmelerin çoğalması, piyasa fiyatını 
(P) çeker, piyasa fiyatının yükselmesi ilk başta piyasaya yeni girişleri teşvik eder. Piyasaya yeni firmaların 
fazla olması, piyasa fiyatını düşürebilmektedir.
Uzun dönemde her üretici kâr maksimizasyonu için çalışır. Çoğu zaman piyasa koşulları ve diğer etmen-
ler, bu dengenin sağlanmasını engelleyebilmektedir. Uzun dönemde, firma kâr elde edemiyorsa zarar da 
etmemelidir. Dolayısıyla iktisadi açıdan bir işletmenin faaliyetlerine devam edebilmesi için en azından 
başabaş noktası ve üstündeki üretim düzeylerinde faaliyette bulunması gerekir. Tam rekabet piyasasında 
uzun dönemde firma dengesi koşulunda uzun ve kısa dönem marjinal maliyetlerinin marjinal hasılat ve 
fiyata eşit olması gerekir (P=LMC=SMC=MR). Uzun dönem sektör (endüstri) dengesi koşulu ise uzun ve 
kısa dönem ortalama maliyetlerinin ortalama maliyete eşit olmasıdır (LAC=SAC=AR).

Daha etkin bir lojistik sektörü için kamu 
ve işletmelerin yapması gerekenleri 
değerlendirebilme

ÖÇ 4

Farklı rekabet koşullarının geçerli olduğu 
piyasalarda kısa ve uzun dönemde üretim 
düzeyini açıklayabilme

ÖÇ 3
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Lojistik İşletmelerinde Üretim, 
Maliyetler ve Sektörde Rekabet

Aksak (eksik) rekabetin söz konusu olduğu piyasalarda fiyat (P) marjinal hasılattan büyük olduğu için 
uzun dönemde firma ve sektör denge koşulu tam rekabettekinden farklıdır. Aksak rekabette uzun dö-
nemde firma dengesinin koşulu, uzun ve kısa dönem marjinal maliyetleri marjinal hasılata eşit olduğunda 
sağlanır (LMC=SMC=MR). Aksak rekabette uzun dönem sektör (endüstri) dengesi koşulu uzun ve kısa 
dönem ortalama maliyetlerinin ortalama maliyet ve fiyata eşitliği şeklindedir (P=LAC=SAC=AR). 
İktisat teorisine göre kısa ve uzun dönemde denge koşullarını belirttikten sonra lojistik işletmelerine ve 
lojistik maliyetlerine bakmakta fayda vardır. Lojistik maliyetleri lojistikle ilgili satın alma, ithalat, ihra-
cat, depolama, elleçleme, stok kontrol, nakliye, araç-kargo takibi vb. faaliyetlerin icra edilmesinde oluşur. 
Lojistik maliyetlere lojistik faaliyetler sırasında çevre ve topluma verilen olumsuz etkileri kapsayan dışsal 
maliyetleri de katabiliriz. Lojistik maliyetler ürün satış fiyatının %4 ile %20’si arasında değişmektedir. 
Taşıma, depolama, stok ve yönetim giderleri gibi lojistik maliyetlerin ürün satış fiyatındaki payı, sektörden 
sektöre değişmektedir. Lojistikte maliyetlerin artması ile birlikte lojistik hizmet sağlayıcıları için taşımacı-
lıkta etkinlik ve malzeme akışının yönetimi ön plana çıkmıştır. 
Lojistik hizmet sağlayıcıları eğer dünya lojistik pazarlarında başarılı olmak istiyorlarsa girdilerini en uy-
gun kaynaklardan, en düşük maliyetle sağlayabilmeli, müşterilerine en hızlı ve en düşük maliyetle hizmet 
sunabilecek tedarik zincirini oluşturmalı ve bu zinciri de etkin bir şekilde yönetmelidir. Bu nedenle gerek 
bölgesel gerekse küresel şirketler, iş birliği ağını lojistik ve diğer hizmet sağlayıcılarını da kapsayacak şekilde 
genişletmektedir.

Lojistik faaliyetlerde etkinlik, önemli ölçüde ulaşım altyapısı ve depolama gibi fiziki imkânlara bağlıdır. 
Sektörün etkin çalışmasında kurumsal ve hukuki düzenlemelerin yanı sıra kamu tarafından gerekli fiziki 
altyapının  (kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu) ihtiyaçları karşılayacak ölçüde tamamlanmış 
olması gerekir. Kamu yatırımlarına ek özel sektörün de gelişmiş ülkelerdeki yenilikleri ülkeye getirme 
konusunda istekli olması, rekabete istekli olması, AR-GE ve yeniliklere önem vermesi ve tüm kesimlerden 
gelen bilgi, şikâyet ve isteklerin değerlendirildiği etkin müşteri hizmetleri ve bilgi işlem sistem kurması 
gerekir. Bu alanlardaki yatırımlar lojistik sektörünün gelişmesine ve uluslararasında rekabet gücünü artır-
masına katkı sağlayacaktır.

Daha etkin bir lojistik sektörü için kamu 
ve işletmelerin yapması gerekenleri 
değerlendirebilme

ÖÇ 4

Farklı rekabet koşullarının geçerli olduğu 
piyasalarda kısa ve uzun dönemde üretim 
düzeyini açıklayabilme

ÖÇ 3
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ÖÇ 5
Dünya ve Türkiye ekonomisi 
açısından lojistik sektörünün 
önemini analiz edebilme

Dünya ve Türkiye 
Ekonomisinde Lojistik Sektörü

Dünya ekonomisinde artan üretim, tüketim ve ticarete paralel 
olarak lojistik sektörüne yönelik talep de artmaktadır. Ülkelerin 
gelişmişlik düzeyleri, üretim kapasiteleri ve dış ticaret hacim-
leri lojistik sektörünün büyüklüğünü belirlemektedir. Lojistik 
sektörünün tutar olarak en büyük olduğu ekonomiler arasında 
ABD, AB-28 (özellikle Almanya, Fransa ve İngiltere) ve Çin 
yer almaktadır. ABD hizmet ağırlıklı bir ekonomi olmasına 
karşılık lojistik sektörünün GSYH içindeki payı %8,5 düzeyin-
dedir. Çin dünyanın önemli üretim merkezlerinden biri hâline 
dönüştüğü için bu ülkede lojistik sektörü hızla gelişmiş, ülke 
GSYH’sinin yaklaşık %18’ine ulaşmıştır. Lojistik altyapı ye-
tersizliği nedeniyle AGÜ ve bazı GOÜ’lerde lojistik maliyetler 
gelişmiş ülkelerden oldukça fazladır. Lojistik maliyetlerde en 
dezavantajlı bölge Afrika’dır. Herhangi bir mal veya hizmette 
lojistik maliyetlerin düşüklüğü dış ticaret açısından en az üre-
tim maliyetleri kadar önemlidir. 
Türkiye coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle lojistik sektö-
rü açısından büyük bir potansiyele sahip olmasına karşılık bu 
potansiyel yeterince değerlendirilememektedir. Lojistiğin en 
önemli alt sektörlerinden biri olan ulaştırma ve depolamanın 
GSYH’ye katkısı 2014 yılı için %12’nin biraz üstündedir. Lo-
jistik sektörünün gelişimi ekonomik büyüme ile yakın ilişki 
içindedir. Türkiye’de iç ve dış ticaret hacminin artması, kredi 
kartı uygulamaları, satın alma gücünün yükselmesi ve bununla 
bağlantılı olarak yurt içi tüketimin artması, yatırımların yavaş 
da olsa Anadolu’ya kayması, komşu ülkelerle her alanda artan 
iş birliğine bağlı olarak sınır ticaretinin gelişmesi lojistik sek-
törünü geliştirmiştir. Türkiye açısından bakıldığında, lojistik 
sektörünün geleceği ekonomi ve ticaretteki canlanmanın yanı 
sıra bölge ülkelerindeki ekonomik ve ticari canlılıkla iş birliğine 
bağlıdır.
Yurt içi yolcu ve yük taşımalarında ağırlık kara yollarındadır. 
Yolcu taşımacılığında ikinci sıra hava yolunda iken, yük taşı-
macılığında ikinci sıra deniz yolundadır. Türkiye lojistik altyapı 
olarak AB-28 ortalamasının altındadır. Altyapının tamamlan-
ması, uluslararası iş birliğinin artması, üretimin artması lojistik 
sektörünü daha etkin hâle getirecektir. Dış ticaret lojistiğinde 
ağırlık (%54) deniz yolundadır. İkinci sırada ise kara yolu yer 
almaktadır. Dış ticarette hem deniz yolu hem kara yolu taşı-
macılığını içeren Ro-Ro taşımacılığı da son dönemde gelişmiş, 
özellikle bölgesel krizler nedeniyle dış pazarlara ulaşmakta zor-
luk yaşayan dış ticaret girişimcileri için Ro-Ro yeni bir alterna-
tif olmuştur.
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ÖÇ 6 Lojistik sektörü ile dış ticaret 
arasındaki ilişkiyi analiz edebilme

Lojistik Sektörü ve Dış Ticaret 
Arasındaki İlişki

Lojistik Performans İndeksi (LPI), Dünya Bankası işbirliği ile 
geliştirilen bir indekstir. Ülkeler aşağıdaki kriterlere göre değer-
lendirilip en kötüden en iyiye doğru (1’den 5’e kadar) sıralanır. 
Bu sayede ülkelerin lojistik sektörleri hakkında daha objektif 
değerlendirme yapılmaktadır. Lojistik Performans İndeksi’nin 
temel değerlendirme ölçütleri; gümrükleme süreçlerinin hızı, 
ticaret ve ulaştırma ile ilgili altyapının kalitesi, yük taşıma fi-
yatlarının rekabetçi şartlarda belirlenme kolaylığı, lojistik hiz-
metlerinin yeterliliği ve kalitesi, gönderiyi takip etme ve izleme 
kabiliyeti, yükün varış noktasına zamanında ulaşması şeklinde 
sıralanmaktadır.
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1  Aşağıdakilerden hangisi lojistik hizmetleri 
arasında yer almaz?

A. Taşıma
B. Eğitim
C. Stok takibi
D. Siparişlerin alınması
E. Paketleme

2  Aşağıdakilerden hangisi lojistik ekonomisinin 
amaçlarından biri değildir?

A. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak
B. Lojistik hizmet sağlayıcılarının maliyetlerini 

düşürmek
C. Sektörün verimliliğini artırmak
D. Sektörün ekonomiye katkısını artırmak
E. Sektörün diğer sektörlerle ilişkisini en aza in-

dirmek

3  Aşağıdakilerden hangisi ürünlerini satmak ve 
kârını en üst düzeye çıkarmak isteyen işletmenin göz 
önünde bulunduracağı kısıtlardan biri değildir?

A. Üretim miktarı
B. Ürünün boyut ve paketlemesi
C. Diğer işletmelerden uzak yerlerde faaliyet gös-

termek
D. Promosyona önem vermek
E. Etkin dağıtım kanalları kurmak

4  Aşağıdakilerden hangisi işletmenin uzun dö-
nemde gerçekleştirmeyi hedeflediği üretim düze-
yidir?
A. Zararın minimize edildiği
B. Başabaş noktası
C. Ölçek ekonomileri
D. Karın maksimize edildiği
E. Marjinal maliyetin en düşük olduğu

5  Aşağıdakilerden hangisi günümüzde lojistik 
işletmelerinin maliyetleri düşürmek için kullandığı 
yöntemlerden biridir?
A. Diğer işletmelerle iş birliği ve bütünleşmeye 

gitmek
B. Yüksek ücretli çalışanların iş akdini feshetmek
C. Optimal ölçeğin altında üretim yapmak
D. Ulusal para cinsinden işlem yapmak
E. Müşteri hizmetleri departmanını kapatmak

6  Aşağıdakilerden hangisi lojistik işletmelerini 
yoğun rekabette avantajlı konuma getirmez?

A. Yenilikleri takip etmek
B. Marjinal hasılatın en yüksek olduğu üretim dü-

zeyinde üretim yapmak
C. Ar-Ge’ye ağırlık vermek
D. Diğer işletmelerle birleşmek
E. Diğer işletmelerle iş birliği yapmak

7  Aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerine göre 
dünyada taşıma kapasitesi olarak en büyük filoya 
sahiptir?
A. Almanya
B. Fransa
C. Birleşik Krallık
D. Türkiye
E. Liberya

8  İlk dönemlerde lojistiğin gelişmesine en fazla 
katkı sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A. Dış ticaret
B. Göçler
C. Çok uluslu şirketler
D. Savaşlar
E. Yenilikler

9  Türkiye’deki ulaştırma ve depolama hizmet-
lerinin 2014 yılında GSYH’ya katkısı hangi aralık-
tadır?
A. %7-8
B. %10-11
C. %12-13
D. %15-16
E. %17-18

10  Bölgesel sorunlar nedeniyle Ortadoğu pazar-
lara ulaşmada sıkıntı yaşayan Türk ihracatçılar için 
hangi taşıma şekli yeni bir alternatif yaratmıştır?
A. Boru hattı
B. Demir yolu
C. Ro-La
D. Ro-Ro
E. Hava yolu



Lojistik İlkeleri

87

neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Lojistik Ekonomisinin 
Tanımı ve Kapsamı” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

1. B Yanıtınız yanlış ise “Lojistik Sektöründe Re-
kabet Düzeyi” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

6. B

Yanıtınız yanlış ise “Lojistik Sektöründe 
Üretim, Maliyet ve Rekabet” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

3. C Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “Lojistik Ekonomisinin 
Tanımı ve Kapsamı” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

2. E Yanıtınız yanlış ise “Lojistik Sektöründe Ma-
liyetlerin Azaltılmasına Yönelik Uygulama-
lar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Uzun Dönemde Üretim 
Düzeyi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Lojistik Sektöründe Ma-
liyetlerin Azaltılmasına Yönelik Uygulama-
lar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. A

Yanıtınız yanlış ise “Millî Gelir ve İstihdam-
da Lojistik Sektörünün Türkiye Ekonomisine 
Katkısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Bölgesel Sorunlar ve 
Türk Dış Ticaret Lojistiğine Etkileri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

10. D

Araştır Yanıt
Anahtarı

3

Araştır 1

GATT/WTO’nun çalışmaları ile bölgesel ve küresel düzeyde faaliyet gösteren 
diğer kuruluşların çalışmaları dış ticaretin serbestleşmesini sağlamıştır. Yaban-
cı yatırımları güvence altına alan uluslararası anlaşmalar, çok uluslu şirketlerin 
dünya ekonomisindeki ağırlığının artması, ulusal ve uluslararası alanda toptan 
ve perakende faaliyeti yürüten işletmelerin sayısının artması ve diğer gelişme-
ler, ulusal ve uluslararası mal hareketliliğini artırmıştır. Bu ise lojistik sektörü 
ve ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

Araştır 2

İşletmeler kârlarını maksimum kılacakları üretim düzeyinde faaliyet gös-
termeyi arzular. Tam rekabet piyasasının geçerli olduğu bir sektörde kısa 
dönemde işletmelerin bir kısmı aşırı kâr, bir kısmı normal kâr ve bir kısmı 
da zarar edebilir. Zarar eden firmalar maliyet fonksiyonlarına bağlı olarak 
bir süre üretimlerine devam edebilir. Kısa dönemde zarar eden bir işletme 
için denge koşulu, zararı minimuma (en az) indirecek üretim düzeyinde 
faaliyette bulunmaktır.
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Araştır Yanıt
Anahtarı

3

Araştır 3

2012 yılında 5.4 trilyon avro’luk küresel lojistik sektörünün 876 milyar 
avro’luk kısmı AB (27) ülkelerine aittir. Bu rakamın 228 milyar avro’su Al-
manya, 126,3 milyar avro’su Fransa ve 99,2 milyar avro’su ise Birleşik Krallık 
tarafından yaratılmıştır. Avrupa’daki lojistik üsler yoğunlukla Almanya, Fransa 
ve Birleşik Krallık’tadır. Bu ülkeler, AB lojistik sektörünün yarısını oluştur-
maktadır. AB üyeleri içinde tutar olarak en küçük lojistik sektörü yaklaşık 300 
milyon avro ile Malta’dadır.
AB’de lojistik maliyetler 1987-2003 döneminde azalmış olsa da 2003-2013 
döneminde artmıştır. 2003 yılından sonra artan yakıt maliyetleri, dijital ta-
kografa geçiş, sürücü sıkıntısı ve pazar konsolidasyonu (birleştirme) derece-
sine bağlı olarak sürücü ücretlerindeki artışlar, AB’de lojistik maliyetlerini 
yükselmesinde rol oynamıştır.
AB’de 2011 yılında taşımacılık sektörünün istihdama katkısı yaklaşık 10,6 
milyon kişidir. Bu istihdamın yaklaşık 5 milyon kişisi kara yolu taşımacılığına 
aittir. Kara yolu taşımacılığını yaklaşık 2,5 milyon kişi ile depolama ve des-
tekleyici hizmetler, 1,9 milyon kişi ile posta ve kurye faaliyetleri izlemektedir. 
Taşımacılık sektörünün istihdama katkısına ülkeler bazında bakıldığında en 
fazla istihdamın yaratıldığı ülke yaklaşık 2 milyon kişi ile Almanya’dır.
AB’de taşıma şekillerine göre (tutar olarak) dış ticarete bakıldığında, ağırlık 
denizyollarındadır (%51,5). AB’de yurt içi yük taşımacılığında (2012) ağırlık 
%72 ile kara yollarındadır. Karayollarını sırasıyla demir yolu (%17,2), iç su-
yolu (%6,3) ve boru hatları (%4,9) izlemektedir. AB’de yolcu taşımacılığının 
(2012) yaklaşık %82’si kara yolu ile yapılmaktadır.
Türkiye’de lojistik sektörünün büyüklüğü ve ekonomiye katkısı ile ilgili farklı 
tutar ve oranlar söz konusu olmakla birlikte 2015 yılı için lojistik sektörünün 
büyüklüğü 98 milyara ulaşmıştır. 2014 yılında lojistik sektörü içinde yer alan 
ulaştırma ve depolamanın GSYH’deki payı ise %12,3’tür. Mayıs 2016’da ulaş-
tırma ve depolama hizmetlerinin istihdama katkısı 1.246 bin kişidir. Lojistik 
sektörü kapsamındaki diğer sektörler de dikkate alındığında, lojistik sektörü-
nün istihdama katkısı yaklaşık 1,5 milyon kişidir. Bu ise toplam istihdamın 
%5,3’üne denk gelmektedir. 
Türkiye’de yurt içi yük ve yolcu taşımalarında ağırlık kara yollarındadır. Yük 
taşımalarında kara yollarını sırasıyla deniz yolu, demir yolu ve boru hatları 
izlemektedir. Türkiye 2.471 adet gemi filosu ile dünyada 9’uncu sırada olma-
sına karşılık filonün düşük yük taşıma kapasitesi nedeniyle yük kapasitesine 
göre yapılan sıralamada ancak 26’nci sırada yer almaktadır. Türkiye ulusla-
rarası kara yolu eşya taşımacılığı sektöründe 44.000 çekiciyle Avrupa’nın en 
genç ve modern filolarından birine sahiptir. Ülkemizde lojistik sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların sayısı, yetki belgesi almamış olanlar nedeniyle tam 
olarak bilinmemekle birlikte yaklaşık 1.500 uluslararası kara yolu taşımacılık 
firması vardır. Söz konusu firmaların yaklaşık 500.000 adet TIR-kamyonu 
mevcuttur. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde deniz yolu yolcu taşımacılığı 
ülke geneline yayılamamıştır. Yolcu taşımacılığında kara yollarının ardından 
ikinci sırada hava yolu gelmektedir. 
Eurostat (2013) verilerine göre karasal (kara yolu ve demir yolu) yük taşı-
malarında Türkiye’de %95 olan kara yolu payı, AB-28 ortalamasına kıyasla 
(yüzde 81) oldukça yüksektir. Türkiye ulaştırma altyapısı açısından da AB-28 
ülkelerinin oldukça gerisindedir.
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Bölüm 4

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Anahtar Sözcükler: • Tedarik Zinciri • Tedarik Zinciri Yönetimi • Lojistik Yönetimi
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1
Tedarik Zinciri
1 Tedarik zincirini tanımlayabilme
2 Tedarik zinciri kararlarını listeleyebilme 2 Tedarik Zinciri Yönetimi

3 Tedarik zinciri yönetimini açıklayabilme

4
Küresel Tedarik Zincirleri ve Küresel 
Tedarik Zincirlerinin Coğrafyası
5 Küresel tedarik zincirlerinin özelliklerini 

özetleyebilme

Lojistik Yönetimi
4 Lojistik yönetimini tanımlayabilme3
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GİRİŞ
Günümüzde rekabet koşullarının artması, küre-

selleşme, teknolojinin gelişimi, ürün yaşam süreci-
nin kısalması gibi gelişmeler işletmeler için tedarik 
zincirinin önemini artırmıştır. Müşteri beklentile-
rinin işletmelerin sundukları kalite ve hizmet dü-
zeyi arttıkça daha da arttığı görülmektedir. Artan 
müşteri beklentilerinin karşılanabilmesi için işlet-
meler tedarik zincirlerine yönelmekte, tedarik zin-
cirini geliştirebilmek ve daha etkin yönetmek için 
çaba sarf etmektedir. Tedarik zinciri yönetiminde 
müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, ürünlerin 
istenilen zamanda, doğru yerde ve miktarda bu-
lunması ve toplam sistem maliyetinin düşürülme-
si amaçlanmaktadır. Lojistik yönetiminin ise tüm 
lojistik faaliyetleri koordine ve optimize eden bü-
tünleştirici bir rolü vardır. Lojistik yönetimi ayrıca 
lojistik faaliyetler ile diğer işletme faaliyetlerinden 
pazarlama, üretim, finansman ve bilgi teknolojileri 
ile de entegrasyonu sağlamaktadır. 

1990’ lı yılların başlarına kadar işletmelerin 
satın alma işlemlerini gerçekleştirdikleri işletme-
lerle işlem maliyetlerini azaltma üzerine yoğun-
laştıklarını söyleyebiliriz. Takip eden dönemde ise 
tedarik zinciri yönetiminde firmaların daha çok 
uzun dönemli iş yapma odaklı bir yaklaşım sergi-
ledikleri görülür. Tedarik zincirlerinin merkezin-
de müşterilerin ellerine etkin bir biçimde değerin 
aktarılması yatar. Bu yaklaşımla firmaların arala-
rında kurdukları güçlü ittifaklarla bir değer dağı-
tım ağına yöneldiklerini görüyoruz. İş dünyasında 
ve teknolojideki ilerleyiş sonucunda yönetilen te-
darik zincirlerindeki ağ yapı farklılaşmış ve daha 
karmaşık hâle gelmiştir.

Günümüzde işletmeler tüm dünyadan teda-
rikçi ve alıcılarla artan bir şekilde iş yapmaktadır. 
Tasarlanan ve üretilen ürünler tüm dünyaya ulaş-
tırılabilmekte ve satılmaktadır. Bu gelişmeler ulus-
lararası işletmeler için tedarik zincirinin önemini 
daha da artırmıştır. Değişen iş dünyasında işletme-
lerin tek başına kendi aralarında rekabetinden söz 
edilmemektedir. Rekabet artık firmaların içinde 
yer aldığı tedarik zincirleri arasında söz konusu-
dur. Bu ifade her ne kadar iyi bir ürün veya iyi bir 
hizmet firması için önemli olsa da etkin bir tedarik 
zinciri yönetimi stratejisinin firmaya sürdürülebi-
lir bir rekabet avantajının sağlanmasında önemli 
olduğuna işaret eder. 

TEDARİK ZİNCİRİ
Büyük rekabetin yaşandığı küresel pazarlarda, 

ürünlerin pazara sunumu kısalmış, artan müşteri 
beklentileri işletmelerin tedarik zincirlerine odaklan-
malarına ve yatırım yapmaya yöneltmiştir. Bu geliş-
melerle birlikte iletişim ve ulaştırma teknolojilerinde 
devam eden gelişmeler (cep telefonu, İnternet, 24 
saatte teslim vb.) tedarik zincirinin ve tedarik zinciri 
yönetim tekniklerinin sürekli gelişimini teşvik etmek-
tedir. İşletmeler bu çevrede kendi yetenekleri dışında 
kendilerine katkı yapmak üzere tedarik zincirlerine 
odaklanmıştır. İşletmeler tedarik zincirinin etkin yö-
netilmesiyle pazarda ve müşteri isteklerinde meydana 
gelen değişimlere uyum sağlamayı hedeflemektedir.

Tedarik zinciri malzemelerin tedarik edildiği, 
bu malzemelerin yarı mamul ve mamullere dönüş-
türüldüğü ve bu mamullerin müşterilere dağıtım 
işlemlerinin yerine getirildiği tesisler ve dağıtım 
seçeneklerinin oluşturduğu yapıdır. Başka bir de-
yişle tedarik zinciri tedarikçiler ve müşteriler arasın-
da malzeme ve bilgi akışını en yüksek hızda ve en 
düşük maliyetle gerçekleştirmek için iş birliğinde 
bulunan organizasyonların bir ağıdır. Bu yapı içe-
risindeki tesisler birbirlerine nakliye bağlantıları ile 
bağlanmaktadır. Tanımda geçen ve bir tedarik zin-
cirinde yer alan işletmeler sadece birbirini tamamla-
yan işlemleri yerine getiren, işletmelerden değil aynı 
zamanda aynı işlemleri yerine getiren birbiriyle re-
kabet hâlindeki işletmelerden de oluşmaktadır. Bir 
tedarik zinciri ağı örneği Şekil 4.1’de gösterilmiştir.

Tedarikçiler Fabrikalar PazarlarDağıtım Merkezleri

Şekil 4.1 Tedarik Zinciri Ağı



94

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Şekil 4.1’de ağda yer alan her bir düğüm bir te-
sisi göstermektedir. Düğümleri bileştiren oklar ise 
nakliye bağlantılarını ifade etmektedir. İşletmenin 
amacı tedarik zincirinde ürünlerine değer ekleyerek 
pazara istenilen özellikte, istenilen miktarda, doğ-
ru zamanda ve rekabetçi bir fiyattan ulaştırmaktır. 
Yukarıda gösterilen tedarik ağında dört tesis düzeyi 
bulunmaktadır. Zincirde malzemelerin tedarikçi-
lerden fabrikalara, fabrikalardan dağıtım merkez-
lerine, dağıtım merkezlerinden pazara aşağı doğru 
bir akış söz konusudur. Yeniden kullanılabilir özel-
likteki malzemenin pazardan dağıtım merkezlerine 
geri dönüşüm amacıyla dönmesi durumunda mal-
zeme yukarı yönlü hareket edecektir.

Bir tedarik zinciri müşteri talebini karşılamak 
için gerekli olan dolaylı veya dolaysız tüm safhaları 
içermektedir. Tedarik zinciri mal ve hizmetlerin te-
min edilmesinden, üretimine ve müşteriye ulaştırıl-
masına kadar tüm halkaları kapsamaktadır. Malze-
meler, bu ağın başlangıç noktasından(tedarikçiler) 
nihai müşterilere akarken tedarik zincirinde, farklı 
aşamalardan geçmektedir ve bu süreçte malzemeye 
değer katılmaktadır. Tedarik zincirinde amaç, bu 
değerin en yüksek noktaya ulaştırılmasıdır. 

Süreç olarak ele alındığında ise tedarik zinciri; 
ham maddeleri ve yarı mamulleri temin etme, temin 
edilen ham maddeleri ve yarı mamulleri nihai ürüne 
çevirme ve bu nihai ürünleri perakendecilere ve son 
kullanıcılara dağıtma işlemlerinin yerine getirildiği 
bütünleşik bir süreçtir. Bu işlemler yerine getirilir-
ken çeşitli ögeler (tedarikçiler, imalatçılar, dağıtıcılar 
ve perakendeciler gibi) birlikte çalışmaktadır.

Tedarik zinciri, tedarikçiler ve müşteriler 
arasında malzeme ile bilgi akışını en iyi 
düzeyde ve en düşük maliyetle gerçekleş-
tirmek için iş birliğinde bulunan organi-
zasyonların bir ağıdır.

Tedarik zincirinde ürünler için gerekli ham mad-
delerin temininden ürünlerin son kullanıcılarına ka-
dar olan alanda malzeme ve bilgi akışını oluşturan 
organizasyonlar yer almaktadır. Bir tedarik zincirin-
de birbirinden yasal olarak bağımsız iki veya daha 
çok organizasyon bulunmaktadır. Genel bir çerçeve-
de bir tedarik zincirinde yer alabilecek işletmeler ve 
faaliyetler aşağıdaki Şekil 4.2’de gösterilmiştir.

Dünya
Madenciler/
Ham Madde
Çıkarıcıları

Ham Madde
Üreticileri

Yarı
Mamul

Üreticileri

Nihai Ürün
Üreticileri Distribütörler Perakendeciler Son

Kullanıcı

Fiziksel
Dağıtım ve Depolama

Şekil 4.2 Tedarik Zincirinde İşletmeler ve Faaliyetler (Tan, 2001) 

Şekil 4.2’den anlaşılacağı üzere tedarik zincirinde ham madde hareketine, ham maddenin yeryüzünden 
çıkarılmasıyla başlanır ve ürünlerin tekrar kullanılmasına veya atılmasına (imha edilmesi) kadar devam 
edilir. Tipik olarak tedarik zinciri ham maddenin edinilmesi (doğal kaynakların çıkarılması veya edinilme-
si) ile başlar. Edinilen ham madde malzemeleri ve/veya parçaları yarı mamullere dönüştürecek bir üretim 
sürecine doğru hareket ederler. Buradan da nihai ürünleri meydana getirmek üzere bir sonraki seviyede 
(fabrika veya fabrikalarda) birleştirilirler. Bir sonraki aşamada nihai ürünler dağıtım merkezlerinde depola-
nır ve dağıtım merkezlerinden de perakendecilere veya nihai müşterilere gönderilir. 
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Tedarik zinciri birbiri ile bağlantılı pek çok elemanın bulunduğu bir küme durumundadır. Başka bir 
deyişle ürünlerin nihai müşteriye teslim edilmesine kadar geçtiği tüm aşamalar tedarik zinciri elemanlarını 
meydana getirmektedir. Malzemeler ve nihai ürünler bu elemanlar arasında akmaktadır. Bu küme içerisin-
de yer alabilecek elemanlar aşağıda sıralanmıştır. 

•	 Tedarikçiler	(Ham	madde,	parça,	alt	montaj)
•	 Üreticiler,
•	 Dağıtımı	sağlayan	işletmeler	(Distribütörler/	toptancılar),
•	 Perakendeciler,
•	 Müşteriler.
Tedarik zinciri; yukarıda sıralanan elemanlar arasında, müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şe-

kilde karşılanabilmesi için, kaynakları etkin biçimde kullanarak maliyetleri azaltmak verimliliği arttırmak, 
planlı ve esnek tedarik, üretim ve dağıtım ağını ortaya koymak ve gerçekleştirmek amacıyla ortaya çıkmış-
tır. Tedarik zincirinde ham madde ve nihai ürün akışı ile birlikte bilgi, evrak ve para akışı da gerçekleş-
mektedir. Tedarik zinciri tedarikçileri, lojistik hizmet sağlayıcılarını, üreticileri, distribütörler ile peraken-
decileri içine alan ve bunlar arasında malzeme, ürün ve bilgi akışının gerçekleştiği bir elemanlar kümesidir. 
Tedarik zinciri boyunca bu akışların eşgüdümü tedarik zincirinin etkinliği için önem taşımaktadır. Bir 
tedarik zincirinde malzemenin bilginin ve paranın akışı ise Şekil 4.3’de gösterilmiştir.

Perakendeciler

TüketicilerDistribütörlerTedarikçiler

Üreticiler

SATICI ALICI

Malzeme

Para

Tedarik Zinciri

Malzeme, Bilgi ve Paranın Akışı

Bilgi

Şekil 4.3 Tedarik Zincirinde Malzeme, Bilgi ve Para Akışı  (TZY ders notları,Tanyaş, 2009)

Malzeme akışı; tedarikçilerden müşterilere uzanan ürün akışı ile müşterilerden tedarik zincirine ters 
yönlü iade, servis, geri dönüşüm ve imhalardan oluşan akıştır. Bilgi akışı; içerisinde sipariş bildirimi ve 
sevkiyat durum bilgisi vb. bilgilerin yer aldığı akıştır. Bilgilerini birbirleriyle paylaşan işletmeler tek bir 
işletme gibi davranış gösterebilir. İşletmeler beraber çalışarak müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilir 
ve son müşteriye daha iyi hizmet sunabilir. Tedarikçiler üretici, distribütör ve müşteri tedarik zinciri bilgi 
sisteminde birbirleriyle bağlantılı olmalıdır. Doğru bilginin tedarik zinciri halkaları arasında paylaşılması 
önemlidir. Bilginin paylaşıldığı iletişim ağı tedarik zinciri elemanlarını birbirine yakınlaştırmakta, bü-
tünleştirmektedir. Bilgi teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak bilgi akışı hızla işletme birimlerine ve 
tedarik	zincirinin	halkalarına	yayılmaktadır.	Parasal	akış	ise	ödeme	planı	gibi	bilgileri	içermektedir.	Mal-
zemenin tedarikçilerden tüketicilere, ileriye doğru akışı söz konusu iken parasal akışında ise tüketicilerden 
geriye doğru akışı söz konusudur. Bilgi ise iki yönde hareket etmektedir. Tedarik zincirinde sayılan bu üç 
akış iç içe geçmiştir.
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Tedarik Zincirinin Yapısı
Bir ham maddenin ürüne dönüşmesi, son kullanıcı olan tüketiciye ürün olarak ulaşması bir dizi işlem 

gerektirir. İşlemlerin sırasıyla yapıldığı işletmeler ve bu işletmelerin birbirleriyle kurmuş oldukları ilişkiler 
bir tedarik zincirini oluşturmaktadır. Bu zincirdeki her bir halka bir önceki halkanın müşterisi, bir son-
raki halkanın ise tedarikçisi durumundadır. Amaç zincirin sonundaki tüketiciye en iyi hizmeti sunmak, 
müşteri memnuniyetini elde etmektir.

Tedarik zincirleri temel ve genişletilmiş tedarik zincirleri olmak üzere iki yapıda ele alınmaktadır. Temel 
bir tedarik zincirinde işletme(odak işletme) ve bu işletmenin tedarikçileri ile müşterileri yer almaktadır. 
Genişletilmiş bir tedarik zincirinde bu temel yapıya tedarikçilerin tedarikçileri müşterilerin müşterileri ile 
servis	sağlayan	işletmelerle	birlikte	üç	eleman	daha	eklenmektedir.	Herhangi	bir	tedarik	zincirinde	ise	farklı	
fonksiyonları yerine getiren işletmelerin bir araya gelmesinden oluşan gruplar söz konusudur. Bu gruplar-
da tedarikçiler, üreticiler, distribütörler, perakendeciler ve ürünleri kullanan son müşteriler ile birlikte bu 
işletmelerin faaliyetlerini yerine getirmede destek sağlayan hizmet işletmeleri yer almaktadır. Temel tedarik 
zinciri ve genişletilmiş Tedarik zinciri Şekil 4.4’te gösterilmiştir.

Tedarikçi
1. Seviye Tedarikçi

1. Sıra Tedarikçi

Odak (Merkez)Tedarikçi

Tedarikçinin
Tedarikçisi/2.

2. Seviye Tedarikçi/
2. Sıra Tedarikçi

Hizmet 
Sağlayan
İşletme

Tedarik Zinciri Yapısı

Temel Tedarik Zinciri

Genişletilmiş Tedarik Zinciri

İşletme Müşteri

Odak İşletme
Müşteri/1. Seviye

Müşteri/1. Sıra
Müşteri

Müşterinin
Müşterisi/2.

Seviye Müşteri/

Şekil 4.4 Tedarik Zincirinin Yapısı (Hugas, 2003, s.27)

Bir tedarik zincirinde hizmet işletmeleri tedarik zinciri işletmelerine lojistik, pazarlama, bilgi teknolo-
jileri, ürün tasarımı vb. alanlarda hizmet sağlamaktadır. Basit veya genişletilmiş bir tedarik zinciri yapısını 
oluşturan işletmeler aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

Üreticiler:	Üreticiler;	 ham	madde	 ve	 nihai	 ürün	 üretimini	 gerçekleştiren,	 fiziksel	 olarak	 dönüşümü	
sağlayan	işletmelerdir.	Ham	madde	çıkarıcıları/üreticileri,	yan	sanayi,	taşeron,	ana	sanayi,	imalat	atölyeleri	
gibi	işletmelerdir.	Üreticiler	fiziksel	varlığa	sahip	ürünlerin	dışında	aynı	zamanda	fiziksel	varlığa	sahip	ol-
mayan tasarım, bilgisayar programı vb. üreticileri de olabilir.

Distribütörler/Toptancılar:	Distribütörler/toptancılar	 tedarik	zincirinde	ürünlerin	teslim	alındığı,	 sı-
nıflandırıldığı, stoğa kaldırıldığı ve stoktan alındığı, gönderildiği tesislerdir. Bu tesisler üreticilerden büyük 
miktarlarda ürünü alıp müşterilere teslim etmektedir. Bir nihai müşterinin genellikle alacağı miktarların 
üzerinde miktarlarda ürün satışı yapmaktadırlar. Bu işletmeler müşterilere ürünlerin tesliminde rol oyna-
maktadır. Ayrıca bir distiribütör ürünün sahibi olmadan bir ürünün müşteri ile üretici arasındaki aracılık 
hizmetini de yürütebilir.
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Perakendeciler:	 Perakendeciler	 satın	 aldıkları	
ürünleri stoklayıp müşterilere küçük miktarlarda 
ulaştıran organizasyonlardır.

Müşteriler:	Müşteriler	ürünü	teslim	alan	ve	tü-
keten son kullanıcılar veya başka bir ürünle birleş-
tirmek için bu ürünü kullananlardır. 

Hizmet	Sağlayan	İşletmeler:	Hizmet	sağlayan	iş-
letmeler lojistik, finans, pazarlama araştırması, ürün 
tasarım ve bilgi teknolojisi gibi alanlarda hizmet 
sunmaktadır.	 Hizmet	 sağlayan	 işletmeler	 tedarik	
zincirinde gerçekleştirilen belirli bir faaliyet konu-
suna odaklanarak uzmanlaşmış işletmelerdir. Taşı-
macılık ve depolama hizmetleri en çok başvurulan 
hizmet alanlarındandır. Küreselleşme, rekabet ve 
teknolojinin hızla değişimi tedarik zincirlerinin ge-
lişimini şekillendirmektedir. Bu gelişmelerle birlikte 
tedarik zincirinde yer alan işletmeler en iyi oldukları 
asıl ana faaliyetlerine odaklanmakta diğer faaliyetleri 
dışarıdan temin etmektedir. Tedarik zinciri içinde-
ki işletmeler bu şekilde kendi alanlarında rekabetçi 
olabilmek için gerekli yeni yetenekleri kazanmak-
ta ve devam eden değişimle başa çıkabilmektedir. 
İşletmelerin bu şekilde asıl işlerine odaklanmaları, 
işletmeler için yüksek düzeyde çalışma etkinliğinin 
yakalanması için seçeneklerden biri olmaktadır.

Bir üretim, işletmesi söz konusu olduğunda 
tedarik zinciri yapısında, işletmelerin malzemeleri 
pek çok farklı tedarikçiden sağladığı ve ürünleri-
ni pek çok farklı müşteriye sattığı görülür. Tedarik 
zincirinde malzemeler farklı seviyedeki tedarikçi-
lerden gelir ve çeşitli ürünler olarak farklı seviyede 
müşterilere ulaştırılır. Genişletilmiş tedarik zinci-
rinde görüldüğü üzere tedarik zincirinde işletmeye 
en yakın tedarikçiye birinci seviye tedarikçi, daha 
sonraki seviyedeki tedarikçiler ya da başka bir de-
yişle 1. seviye tedarikçilerin tedarikçileri ikinci se-
viye tedarikçi olarak adlandırılmaktadır. Zincirde 
2. seviye tedarikçilerin tedarikçileri de söz konusu 
ise bu tedarikçiler üçüncü seviye tedarikçi olarak 
isimlendirilir.	Üçüncü	seviye	tedarikçi	ikinci	seviye	
tedarikçinin, ikinci seviye tedarikçi birinci seviye 
tedarikçinin tedarikçisi konumundadır. Bir üretim 
işletmesi, alt montaj hizmeti sağlayan tedarikçileri 
birinci seviye tedarikçi, parça üreten tedarikçileri 
ikinci seviye tedarikçi ve malzeme tedarikçilerini 
üçüncü seviye tedarikçiler olarak görebilir. Yine bir 
üretim işletmesi, distribütörleri/toptan satıcıları bi-
rinci seviye müşteriler, perakendecileri ikinci seviye 
müşteriler ve nihai müşterileri ise üçüncü seviye 
müşteriler olarak görebilir.

Tedarik zinciri yapısının kapsamı birinci, ikinci 
ve üçüncü seviye tedarikçilerden müşteri gruplarına 
kadar gerekli tedarik zincirini tasarlamak ve bunun 
sürdürülmesini sağlamaktır. Şekil 4.4’te görüldüğü 
üzere, üretim işletmesi tedarik zinciri; tedarikçiler, 
üreticiler, toptancılar, perakendeciler ve nihai müş-
terilerden	oluşmaktadır.	Her	ne	kadar	tedarik	zin-
cir yapısı Şekil 4.4’teki gibi gösterilse de bir tedarik 
zincirinde sayılan düzeylerin tümünün bulunma 
zorunluluğu yoktur. Uygun tedarik zinciri tasarı-
mı müşterinin ihtiyaçlarına ve bu ihtiyaçların nasıl 
karşılandığına bağlıdır. Örneğin bazı durumlarda 
üretici müşterisinin siparişlerini doğrudan karşıla-
maktadır. Bu durumda tedarik zincirinde peraken-
deci ve toptancı düzeyi bulunmayacaktır. 

Tedarik zincirlerinin karmaşıklığı endüstri kolu-
na ve işletmeden işletmeye farklılık göstermektedir. 
Her	ürünün	kendine	özel	tedarik	zinciri	söz	konu-
sudur. Bununla birlikte zincirin uzunluğu ve karma-
şıklığı tedarik zincirinden tedarik zincirine farklılık 
göstermektedir.

Tedarik zinciri büyük bir coğrafyaya yayılmış 
olan tedarikçileri, lojistik hizmet sağlayıcılarını, 
üreticileri, dağıtıcıları ve perakendecileri müşterile-
ri ile birlikte bunların birbiriyle olan ilişkilerini içe-
ren karmaşık bir bütün durumundadır. Karmaşıklı-
ğın kaynağı değişkenlik ve belirsizliklerdir. Tedarik 
zincirinde birbirinden bağımsız organizasyonlar 
yer almaktadır ve zincirde yer alan bir organizasyon 
için önemli olan bir konu, zincirin diğer bir halkası 
için o düzeyde önemli olmayabilir. Bu nedenle bir-
birinden bağımsız organizasyonların birlikte çalışır 
duruma getirilmesi oldukça zor olmaktadır. Ayrıca 
odak işletme, müşteri ya da tedarikçileri ile iş bir-
liği içinde çalışmayı gerçekleştirebilirken zincirde 
tedarikçilerinin tedarikçilerine doğru ilerlediğinde 
iş birliği içinde çalışması zorlaşmaktadır. Tedarik 
zinciri, doğasında belirsizlik içerir. Söz konusu 
belirsizlik talebin tam olarak bilinmemesi, taşıma 
sürelerinin belirsizliği gibi etkenlerden kaynaklanır.

Tedarik zincirinin karmaşık yapısı karşısında 
müşteri hizmet düzeyi korunurken maliyetleri-
nin minimize edildiği bir sistemin tasarlanması 
büyük bir problemdir. Tedarik zinciri tasarımı 
zor olmakla birlikte işletmeler açısından tedarik 
zincirinin entegre edilmesinden sağlanan fayda-
lar önemlidir. Örneğin tedarik zincirinin etkin 
yönetimiyle gereksiz stokları ortadan kaldırmak, 
müşteriye cevap hızını artırmak gibi önemli kaza-
nımlar elde edilebilir. Tedarik zincirinde stratejik 
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amaç ise müşteri beklentilerini doğru yerde teslim 
edilmiş doğru ürünle karşılamak, bu şekilde pazar 
payını ve kârlılığı artırmaktır.

Tedarik Zinciri Kararları
Tedarik zinciri için verilen kararlar stratejik, 

operasyonel ve taktik kararlar olmak üzere üç sınıf-
ta	toplanmaktadır.	Her	bir	seviye,	kararların	alındı-
ğı zaman ve bu zaman aralığında alınan kararların 
sıklığı ile birbirinden ayrılmaktadır.

Stratejik	Kararlar:	Bu	kararlar	uzun	vadeli	ka-
rarlar olup işletmenin stratejisiyle bağlantılıdır. 
Bazı durumlarda bu kararlar işletmenin stratejisi-
nin kendisi olmaktadır. Stratejik kararlar işletme-
nin yer, üretim, envanter ve ulaştırma ile ilgili ver-
diği kararları içerir. Depoların kapasiteleri, yerleri, 
sayısı, üretim tesisleri ile ilgili kararlardır.

Taktik	Kararlar:	Taktik	kararlar	stratejik	karar-
lara göre daha kısa bir zaman ufkunu kapsamak-
tadır ve belirli aralıklarla gözden geçirilmektedir. 
Taktik kararlar orta vadelidir ve satın alma, stok 
politikaları gibi kararları içermektedir.

Operasyonel	 Kararlar:	 ise	 kısa	 dönemi	 içeren	
günlük işlemlere ilişkin kararları içermektedir. Bu 
tip kararlarda çaba stratejik planlı tedarik zincirin-
deki malzeme akışının etkin ve verimli bir şekilde 
yönetilmesi olmaktadır. Operasyonel kararlar gün-
lük kararlara karşılık gelmektedir. Güzergâh, kam-
yon yükleme gibi işlemlere ilişkin kararlardır.

Tedarik zincirinde karar alınırken talebe hızlı 
cevap verme ve etkinlik faktörü belirleyici olmakta-
dır. Sayılan iki faktör birbirleri ile çatışan faktörler-
dir.	Herhangi	bir	tedarik	zincirinde	yer	alan	işlet-
meler tek başlarına veya diğer işletmelerle birlikte 
beş alana ilişkin kararlar almaktadır. Bu beş karar 
alanı (bileşeni) ayrıca bir tedarik zinciri için gerekli 
yeteneklerin üretilmesi için yönetilen performans 
unsurları olarak da tanımlanmaktadır. Etkin bir te-
darik zinciri yönetimi için öncelikle bu unsurların 
her birinin anlaşılması ve nasıl çalıştığının bilinme-
si sağlanmalıdır. 

Üretim:	Bir	 tedarik	zincirinin	üretme	ve	ürün	
depolama kapasitesine karşılık gelmektedir. Bu 
bağlamda üretim tesisleri olarak fabrika ve depoları 
sayabiliriz. Yöneticilerin üretimle ilgili karşılaştık-
ları temel karar durumları tepki hızı ile verimlilik 
arasındaki dengenin kurulması sorununun nasıl 
çözüleceği üzerine olmaktadır. Fabrikalar ve de-

polama tesisleri çok fazla kapasiteye sahip olarak 
yapılırsa talepteki büyük değişikliklere hızla yanıt 
verebilir. Neredeyse tüm kapasitesini kullanan te-
sisler ise talepte meydana gelebilecek büyük dalga-
lanmalara hızla tepki verme gücüne sahip olamaz. 
Diğer taraftan kapasite maliyete yol açar ve fazla 
kapasite, kullanılmayan boş kapasitedir ve hasılat 
üretmemektedir. Bulundurulan fazla kapasite daha 
az	 verimli	 çalışma	 anlamına	 gelmektedir.	 Pazar	
hangi	 ürünü	 istemektedir.	 Hangi	 ürünlerden,	 ne	
zaman	ve	ne	kadar	üretilecektir?	Problemlerine	iliş-
kin	çözümler	üretilir.	Üretim	karar	alanı	ayrıca	tesis	
kapasitesini, iş gücü dengesini, kalite kontrol, teç-
hizat bakımını dikkate alan ana üretim programını 
da içermektedir. 

Envanter(Stok):	 Stok	 tüm	 tedarik	 zincirine	 ya-
yılmış ham madeden yarı mamule ve bitmiş ürüne 
kadar tedarik zincirindeki üreticiler, dağıtıcılar ve 
perakendeciler tarafından tutulan her şeydir. Zincir 
içinde üreticiler, dağıtıcılar ve perakendeciler tara-
fından bulundurulan tüm tedarik zincirine yayılmış 
ham madde, yarı mamul ve mamullerden oluşur. 
Stok tedarik zincirindeki belirsizliğin azaltılması 
amacıyla bulundurulur. Stok, çeşitleri şunlardır.

•	 Çevrim	stoğu:	Malzemeler	ve	ürünler	parti-
ler hâlinde sipariş edilir. Tüketim sürerken 
bir kısmının stokta beklemesi söz konusu-
dur. Bu stoklar ürüne yönelik siparişlerin 
hazırlanması sırasında geçen zamanda elde 
tutulan stoklardır. İşletmeler ölçek ekono-
misinden yararlanmak amacıyla fazla mik-
tarda üretme ve satma eğilimindedir. Buna 
karşılık büyük miktarda stok elde bulun-
durma maliyette artışa neden olmaktadır.

•	 Emniyet	 stoğu:	 Emniyet	 stoğu	 belirsizliğe	
karşılık olarak tutulur. Talep tahmini ve 
tedarik süresinde bir miktar belirsizlik içer-
mektedir. 

•	 Mevsimsel	stok:	Yıl	içerisinde	belirli	dönem-
lerde tahmin edilen talep artışlarına yönelik 
tutulan stoklardır.(Kışın antifrizli cam suyu-
na yönelik talebin artacağı tahmin edilebilir 
bir	durumdur.	Üretici	bu	artan	talebi	karşı-
layacak esnek bir üretim sistemine sahip de-
ğilse talebin düşük olduğu dönemde talebin 
yüksek olduğu dönem için stok yapabilir).

Yeterli düzeyde tutulacak stok, işletmeye veya 
tedarik zincirine müşteri talebinde meydana gele-
bilecek dalgalanmalara hızlı yanıt verme olanağı 
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sağlayacaktır. Ancak fazla stok tutma bir maliyet 
getirmektedir. Verimliliği artırabilmek için ise stok 
maliyeti mümkün olduğunca az olmalıdır. Tedarik 
zincirinin her aşamasında ne kadar envanter stokla-
nacaktır, ham madde, yarı mamul, bitmiş üründen 
ne kadar tutulacaktır? Burada stoğun temel amacı 
tedarik zinciri içindeki belirsizliğe karşılık tampon 
işlevi göstermesidir. Ancak elde bulundurma ma-
liyetleri pahalıdır. Bu durumda optimal stok dü-
zeylerinin ne olacağı gibi sorunlara ilişkin kararlar 
envanter alanı ile ilgili kararlardır. 

Yerleşim	 kararları:	Tedarik	 zincirinde	 yer	 alan	
tesislerin (üretim, depolama) coğrafi olarak yerle-
şim yeri ile aynı zamanda hangi tesiste, hangi fa-
aliyetlerin gerçekleştirileceği ile ilgili kararlardır. 
Yerleşim ile ilgili kararlar stratejik kararlardır. Bu 
kararlar tesislerin büyüklüğü, sayısı ve yerinin be-
lirlenmesi bitmiş ürünlerin müşteriye taşınmasın-
daki güzergâhları etkilemektedir. Yerleşim kararları 
alınırken tesis maliyetleri, işçilik maliyeti, vergiler, 
tedarikçilere ve müşterilere yakınlık gibi faktörler 
dikkate	alınmaktadır.	Üretim	tesisleri	ve	envanter	
stoklanacak yerler nereye kurulacaktır, maliyet et-
kinliğini sağlayacak biçimde üretim ve envanter 
depo konumu neresi olacaktır, mevcut tesisler mi 
kullanılacaktır yoksa yenileri mi inşa edilecektir? 
Gibi sorulara cevap aranmaktadır. Bu kararlar ve-
rildiğinde ürünün son müşteriye teslimi için olası 
seçenekler belirlenecektir.

Nakliye:	Nakliye,	tedarik	zinciri	 içerisinde	bu-
lunan malzemenin zincir üzerinde farklı tesisler 
arasında taşınmasıdır. Malzeme, tedarik zincirinde 
yer alan işletmeler arasında hangi tür taşımacılık 
kullanılarak hareket ettirilecektir? Ulaştırma türü-
nün seçimi cevap verme hızı ve etkinlik arasında 
dengenin	kurulmasını	gerektirmektedir.	Hava	yolu	
taşımacılığı veya kamyonlarla taşıma genellikle hız-
lıdır ancak pahalıdır. Deniz yolu veya demir yolu 
ile taşımacılık daha ucuzdur ancak daha uzun ge-
çiş süreleri gerektirmekte ve daha fazla belirsizlik 
söz konusu olmaktadır. Ayrıca bu belirsizlik ile baş 
edebilmek için daha yüksek düzeyde stok yapılma-
sı gerekebilmektedir. Ulaştırma maliyetleri lojistik 
maliyetler içinde önemli bir payı oluşturduğundan 
ulaştırma kararlarının önemini artırmaktadır. 

Bilgi:	Ne	kadar	veri	toplanacaktır,	ne	kadar	bilgi	
paylaşılacaktır? Zamanlı ve doğru bilgi tedarik zin-
cirinde koordinasyon ve daha iyi karar vermeyi sağ-
layacaktır. İyi bilgi ile yöneticiler; ne üretileceğine, 
ne kadar üretileceğine, nerede stok depolanacağına 

ve bunu hangi ulaştırma modu ile taşıyacaklarına 
ilişkin daha etkin kararlar verebileceklerdir. Bilgi 
bir tedarik zincirinin farklı aşamalarında gerçekleş-
tirilen faaliyetler ve işlemler arasındaki bağlantıyı 
sağlamaktadır. Faaliyetlerin koordinasyonunda bü-
yük öneme sahiptir. Tedarik zincirinde yer alan di-
ğer karar bileşenleri ile ilgili kararların alınmasında 
temel oluşturmaktadır. Tedarik zincirinde yer alan 
işletmelerin doğru kararlar alabilmesi için bilginin 
doğru, zamanında elde edilmesi ve tam olması gibi 
özellikleri taşıması önemlidir. Ayrıca bilgi tedarik 
zincirindeki tüm karar alanlar için temeldir. 

Tedarik zincirlerinde yer alan işletmelerde bazı 
temel bilgi paylaşım stratejilerinden söz edilebilir. 
Tedarik zincirinde bilgi paylaşım stratejileri; sipa-
riş bilgisi paylaşma stratejisi, talep bilgisi paylaşım 
stratejisi ve nakliye bilgisi paylaşım stratejisi olmak 
üzere üç strateji olarak ele alınmıştır.

•	 Sipariş	 bilgisi	 paylaşma	 stratejisi:	 Her	 bir	
düzeydeki işletme kendi talep tahminini alt 
düzeyden gelen siparişlere göre şekillendir-
mektedir. Ancak farklı düzeylerdeki işletme-
ler birbirlerinin stok düzeylerini, nakliye ve 
teslimat bilgilerini bilememektedir. 

•	 Talep	bilgisi	paylaşma	stratejisi:	Sipariş	bil-
gisi paylaşma stratejisinde tedarik zincirinin 
her bir düzeyindeki işletmeler gerçek sipariş 
bilgilerinin yanı sıra tahmini talep bilgileri-
ni bir üst düzeydeki işletmelerle paylaşır. 

•	 Nakliye	bilgisi	 paylaşma	 stratejisi:	Nakliye	
paylaşma stratejisinde her bir düzeydeki iş-
letmeler geçmiş dönemlere ait gerçek nakli-
ye	bilgilerini	paylaşmaktadır.	Üst	düzeydeki	
işletmeler nakliye bilgisini kendisinden üst 
seviyedeki müşterileri olan işletmelerle pay-
laşarak bu işletmelerin kendi üretim ve stok 
kararlarını almalarına da yardımcı olurlar.

Tedarik zincirindeki işletmeler zincirdeki diğer 
işletmelerle ne kadar bilgiyi paylaşacaklarına karar 
vermelidir. Tedarik zincirinde işletmelerin bilgi pay-
laşımına gitmesi olumlu sonuçlar doğurur. Tedarik 
zincirinde bol bilginin zincir üyelerince paylaşılması;

•	 Tedarik	zincirinde	değişkenliğin	azaltılma-
sına yardımcı olur,

•	 Promosyonlar	ve	pazardaki	değişimlere	kar-
şı tedarikçilerin daha iyi tahminlerde bu-
lunmasına yardımcı olur,

•	 Üretim	ve	dağıtım	sistem	ve	stratejilerinin	
koordinasyonuna olanak sağlar,
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•	 Perakendecilerin	müşterilere	daha	iyi	hizmet	sunmasına	olanak	sağlar,
•	 Perakendecilerin	tedarik	problemlerine	daha	hızlı	biçimde	tepki	verme	ve	uyum	sağlama	olanağı	

sağlar,
•	 Sipariş	temin	süresinin	azaltılmasına	olanak	sağlar.	
Tedarik zincirinde bilginin diğer bileşenler için temel oluşturduğu yapı Şekilde 4.5’te gösterilmiştir.

Bilgi
Tüm Kararların

Temelidir

Üretilecek

Nakliye, Yerleşim
Hangi Faaliyeti

Ne kadar Gerekli

Üretim
Ne Kadar ve Ne Zaman

Malzemeyi
Nasıl ve Ne Zaman
Hareket Ettirmeli

En İyi Nerede
En Uygun

Koşullarda Yapmak

Stok
Üretime ve Depolamaya

Şekil 4.5 Tedarik Zincirinde Beş Karar Bileşeni (Hugas, 2003,s.17)

Tedarik zincirinde beş karar bileşeni bilginin tüm karar bileşenleri ile bağlantısını ortaya koymaktadır. 
Tedarik	zincirinde	bilgi	günlük	faaliyetlerin	koordinasyonu	(Haftalık	çizelgelemesi,	stok	düzeyleri,	ulaştır-
ma güzergâhı vb.) ile gelecekteki talebi tahmin ve karşılama amacıyla kullanılmaktadır.

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
1980’li yıllarda işletmeler daha çok yeni üretim teknoloji ve stratejileri üzerinde durmuştur. Bu dö-

nemde işletmeler farklı pazarlarda daha iyi rekabet etmelerini sağlayacak şekilde maliyetlerini azaltmaya 
odaklanmıştır. Tam zamanında üretim, yalın üretim, toplam kalite yönetimi ve diğer stratejiler yaygınlaş-
mıştır.	Üretim	maliyetlerinin	olabildiğince	azaltıldığının	ortaya	çıkmasıyla	ise	işletmeler	kârlarını	ve	pazar	
paylarını artırmak için bir sonraki adımın etkin tedarik zinciri yönetimi olduğunun farkına varmışlardır. 
Tedarik zinciri yönetimiyle; tedarikçiler, üreticiler, depolar ve perakendecilerin malın, gerekli servis dü-

Temel ve genişletilmiş teda-
rik zincirlerini karşılaştırın?

Tedarik zincirlerinde üyele-
rin bilgi paylaşımı stratejile-
ri ile perakendecilerin elde 
edebileceği faydaları değer-
lendirin.

Tedarik zinciri kararlarını 
sınıflandırın.

ÖÇ 1 Tedarik zincirini tanımlayabilme
ÖÇ 2 Tedarik zinciri kararlarını listeleyebilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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zeyini sağlayacak şekilde en düşük maliyetle, üretimini ve dağıtımını sağlayacak şekilde bütünleştirilmesi 
gerçekleştirilmektedir. Tedarik zinciri, ham maddenin çıkarılmasıyla başlayan ürün üreticileri, toptancılar, 
perakendeciler ve müşterilere kadar uzanan yapıya sahiptir. Bu yapı içerisinde çatışan gereksinmelerle sık-
lıkla karşılaşılmaktadır. Örneğin yüksek müşteri hizmet düzeyini koruyabilmek için yüksek stok düzeyinin 
korunması gerekmektedir. Diğer taraftan da verimli bir şekilde çalışmak stok düzeyini azaltmayı gerektir-
mektedir. Bu talepler ayrı ayrı değil de farklı bölümlerin talepleri birlikte ele alındığında farklı talepleri 
etkili bir biçimde dengelemek mümkün olabilecektir.

Tedarik	Zinciri	Yönetimi	Profesyonelleri	Konseyi	Kurumu	tedarik	zinciri	yönetimini	“Tedarik	zinci-
rinin ve bu zincir içinde yer alan tüm organizasyonların uzun vadeli performanslarını artırmak amacıyla, 
söz konusu organizasyonlara ait işletme fonksiyonları ve planlarının, tedarik zincirindeki tüm organizas-
yonları içerecek şekilde sistematik ve stratejik koordinasyonu” olarak tanımlamaktadır. Tedarik zinciri 
yönetimi, müşteri gereksinimlerini sağlayan ürünü üreten ve maliyetlerde etkisi olan her birimi dikkate 
almaktadır. Bu özelliği ile tedarik zinciri yönetimi, hem işletme içindeki bilgi akışı ile lojistik faaliyetle-
rinin hem de tedarik zincirine dâhil diğer işletmelerin planlama ve kontrolünü içine alır. Tedarik zinciri 
yönetiminde sistemin bütününe odaklanılmaktadır ve tedarik zincirini ve içindeki organizasyonları tek 
bir varlık olarak görmektedir. Bu şekilde kaynakların or-
tak kullanımı söz konusu olur ve bunun sonucunda bir 
sinerji elde edilmesi amaçlanır. Bu yapıyla tedarik zinciri 
bir bütün olarak düşünülmektedir. Bu bütün içerisinde 
zincir üyelerinin performansı diğer zincir üyelerini veya 
tedarik zincirinin performansını etkiler. Bir tedarik zinciri 
bu anlamda en zayıf halkası kadar güçlü olmaktadır.

Tedarik zinciri yönetiminde işletmenin kendisine odaklandığı geleneksel yönetim yaklaşımından farklı 
olarak tüm tedarik zincirine odaklanılmaktadır. Bu, tedarik zinciri yönetimi felsefesinde daha fazla koor-
dinasyon gerektirmektedir. Tedarik zinciri yönetimi bu bağlamda son müşteriye en iyi hizmeti sunabilmek 
ve hizmet ile ürün akışının koordinasyonunu sağlamak üzere gerekli faaliyetlerin yönetilmesi için sistem 
yaklaşımını getirmektedir. Geleneksel yönetim yaklaşımı ile tedarik zinciri yönetimi karşılaştırılması Tablo 
4.1’de verilmiştir.

Tablo 4.1 Geleneksel Yönetim Yaklaşımı ile Tedarik Zinciri Yönetimi Arasındaki Farklar (TZY ders notları, Tanyaş, 2009)

Geleneksel Yönetim Yaklaşımı Tedarik Zinciri Yönetimi Yaklaşımı

İşletme odaklı düşünme Tedarik zinciri odaklı düşünme

Kararlarda işletme temelli optimizasyon
•	 Süreç	iyileştirme
•	 Envanter	Yönetimi
•	 Dağıtım	kanallarının	planlanması
•	 Fiyatlandırma
•	 Sözleşmeler	vd.

Karalarda zincir temelli optimizasyon
•	 Süreç	iyileştirme
•	 Envanter	Yönetimi
•	 Dağıtım	kanallarının	planlanması
•	 Fiyatlandırma
•		 Sözleşmeler	vd.

Malzemenin	geldiği	firmalar	tedarikçileriniz,	
ürünlerin	gittiği	firmalar	ise	müşterilerinizdir.

Malzemenin	geldiği	firmalar	ve	ürünlerin	gittiği	
firmalar	iş	ortaklarınızdır.

Bilgi	bir	çeşit	varlıktır.	Diğer	şirketlerle	
paylaşılmamalıdır.

İş ortaklarınızla bilgi paylaşımı zincirdeki yer alan 
üyelerin	performansını	geliştirebilir.

Tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri içinde yer alan tüm şirketlerin stratejik ve sistematik yöneti-
minin gerçekleştirilmesidir. Tedarik zinciri yönetiminde, malzemenin temininden nihai müşteriye ulaş-
tırılıncaya kadar tedarik zincirinde yer alan tedarikçi, üretici, dağıtıcı, perakendeci ve müşteriler arasın-
da malzeme, para ve bilginin yönetimi gerçekleştirilmektedir. Tedarik zinciri yönetiminde amaç, üretim 
kapasitesinin artırılması, pazara karşı duyarlılığın geliştirilmesi ve tüketici ile tedarik işlerini üstlenenler 

Tedarik zinciri yönetimi,  müşteri gereksi-
nimlerini sağlamak amacıyla tedarik zinciri 
içinde yer alan tüm şirketlerin stratejik ve 
sistematik yönetiminin gerçekleştirilmesidir.
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arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi yoluyla işletme 
performansının artırılmasıdır. Etkin tedarik zinciri 
yönetimi müşteri hizmet düzeyi ve tedarik zinci-
rindeki işletmelerin etkin çalışmasının birlikte elde 
edilmesi	 ile	mümkün	olur.	Her	 tedarik	zincirinin	
kendine özgü pazar talepleri ve işletim zorlukları 
olmasına rağmen sorunlar temelde her durumda 
aynı kalır. Diğer bir deyişle sektörden sektöre, iş-
letmeden işletmeye farklı uygulamalar söz konusu 
olsa bile tedarikçilerden malzemenin temini, mal-
zemenin yarı mamul ve bitmiş ürüne dönüşümü ve 
müşteriye ulaştırılması süreci temeldir. Bu durum-
da tedarik zinciri yönetimi uygulamaları için temel 
bir kalıp olduğu sonucuna varılır.

Tedarik zincirinin gelişmesini etkileyen bazı 
faktörler	vardır.	Bu	faktörler	şu	şekilde	sıralanabilir:

•	 İşletmelerin,	işletme	içinde	ve	dışında	ilgili	
taraflarla iş birliği içerisinde çalışmanın ya-
rattığı faydayı görmeleri. 

•	 Müşteri	taleplerini	karşılayabilen	işletme	sayı-
sının artması ve bunun rekabeti artırması.

•	 Artan	 rekabet	 koşullarının,	 işletmelerin	
müşterilerinin taleplerini hızlı bir şekilde 
karşılamaya zorlaması. 

•	 Ürün	 yaşam	 eğrisinin	 kısalması	 karşısında	
işletmelerin süreçlerinde esnek olmalarını 
gerektirmesi. 

Tedarik zincirinde başarıya ulaşmak için tedarik 
zinciri yönetimini oluşturan unsurları iyi anlamak 
gerekmektedir. Tedarik zinciri yönetiminde, zin-
ciri oluşturan tüm unsurlar uyumlu ve bütünleşik 
olmalıdır.	Ürünlerin,	 tedarikçiden	son	kullanıcıya	
teslim edilmesinde bu unsurlar belirli işlemleri, 
ulaşılmak istenen hedefler çerçevesinde yerine geti-
rir. Bu unsurlar; planlama, satın alma, üretim, da-
ğıtım ve tersine tedarik zinciri olarak özetlenebilir. 

•	 Planlama:	Tedarik	zinciri	yönetiminin	stra-
tejik	basamağını	oluşturur.	Planlamada,	fir-
manın ürettiği ürünün veya hizmetin ortaya 
çıkarılması için gerekli olan kaynakların yö-
netimi gerçekleştirilir. Müşteri siparişlerinin 
zamanında hazırlanması amacı ile üretim 
planları, malzeme alım programları meyda-
na getirmek, bunları dinamik bir yapıda ele 
almak, aynı zamanda üretim ve diğer işlet-
me maliyetlerini ve kısıtlarını göz önünde 
bulundurarak etkin bir şekilde yönetmek 
planlama	 fonksiyonunun	görevidir.	Planla-
mada amaç en düşük maliyetle en yüksek 

müşteri hizmetini sağlayabilecek, uygulana-
bilir bir tedarik zinciri planı oluşturup fir-
ma kaynaklarını bu plana göre yönetmektir. 
Yerine getirilecek işlemler; müşteri talepleri 
ve satış eğilimlerini dikkate alarak sistema-
tik planların oluşturulması, uzun dönemli 
planlar baz alınarak kısa dönemli program-
ların hazırlanmasıdır. Ayrıca satın alma ile 
bütünleşik tedarik sistemi kurulmalıdır.

•	 Satın	alma:	Satın	alma	fonksiyonu	müşteri	
siparişlerini zamanında, kaliteli ve uygun 
maliyetle karşılayacak malzeme ve ürün-
lerin optimum maliyet, kalite ve hızda te-
min fonksiyonudur. Genelde maliyetlerin 
düşürülmesini amaçlayan yaklaşımların 
hedefi olan satın almada, başarı için sade-
ce maliyet değil, stok kontrolü, tedarikçi 
yönetimi, satın alınan ürünün lojistiği ve 
satın alma işlemlerinin planlanması ve yö-
netilmesi gerekmektedir. Satın alma fonk-
siyonu yerine getirilirken satın alma stra-
tejileri şirket stratejileri ile uyumlu olmalı, 
satıcılarla stratejik ortaklıklar kurulmalı, 
tedarikçi performansları sürekli takip edil-
melidir. Tedarikçilerle birlikte entegre bilgi 
sistemleri kurulmalıdır. Ayrıca gerekli olan 
durumlarda tedarikçinin kendi mallarının 
stokunu odak işletme deposunda yönete-
bileceği sistem altyapıları oluşturulmasına 
gidilmelidir.

•	 Üretim:	 İşletmenin	 pazara	 sunduğu	 ürün-
lerin veya hizmetlerin hazırlandığı işlevdir 
ve tedarik zincirinin başarısını büyük oran-
da	etkilemektedir.	Üretimin	zamanında	ve	
en düşük maliyetle yapılması gerekliliğinin 
yanı sıra, tüketicinin beklenti ve isteklerini 
karşılama gerekliliği, üretim fonksiyonu-
nun önemini artırmaktadır. 

•	 Dağıtım:	 Siparişlerin	 alınmasıyla	 birlikte	
ürünün üretim noktasından veya stoklar-
dan tüketiciye ulaştırılması sürecidir. Bu 
sürece satışa hazır ürünlerin depolardan 
müşterilerin istedikleri noktalara dağıtı-
mı amacı ile yapılan aktivitelerin tümü 
girmektedir. Dağıtımda yerine getirilmesi 
gerekenler şunlardır; Dağıtım kanalları iş-
letmenin iş yapma şekillerine uygun olarak 
fayda/maliyet analizine göre belirlenmeli, 
sevkiyat planlaması gerçekleştirilmeli, sev-
kiyatlar siparişlere göre taşıma araçlarına 
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en iyi şekillerde dağıtılmalı ve rota tanım-
ları doğru yapılmalıdır. Sevkiyat ve dağıtım 
performansı sistemli bir biçimde gözlenme-
lidir. Dağıtımda gerekli görüldüğü takdirde 
dış kaynak kullanımı düşünülmelidir.

•	 Geri	 dönüş/tersine	 tedarik	 zinciri:	Tersine	
tedarik zincirinin amacı, tekrar kullanıla-
bilen ürünlerin tedarik zincirine geri ka-
tılmasını sağlamaktır. Bu amacının dışında 
tüketicilerin geri verdiği ürünlerin tedarik 
zincirine katılıp firma için faydalı bir hâle 
getirilmesi konusu da tersine tedarik zinci-
rinin sorumluluğundadır.

İşletmelerin tedarik zincir yapılarına göre bu beş 
alandan kendileri için en fazla stratejik öneme sa-
hip fonksiyonlara yöneldikleri görülmektedir. Ör-
neğin perakendecilik sektöründen bir kuruluşun, 
tedarik zinciri üzerinde odaklandığı fonksiyonlar; 
planlama, tedarik ve dağıtım iken otomotiv sektö-
ründe yedek parça üreten bir kuruluş için planlama 
ve üretim fonksiyonları olmaktadır.

Müşteri hizmet düzeyi korunurken maliyetle-
rin minimize edildiği bir tedarik zincirinin tasar-
lanması ve yönetilmesi zordur. Tek bir tesisin, hiz-
met düzeyinin korunup maliyetlerinin minimize 
edilecek biçimde yönetilmesi dahi zor bir işken 
tüm tedarik zincirinin tek bir sistem olarak ele 
alınarak tasarımı ve yönetimi bu zorluk derecesini 
daha da artırmaktadır.

Tedarik zincirinin doğasında yer alan belirsizlik 
tasarlanacak bir tedarik zinciri yapısında da bulu-
nacaktır. Bu, tüm tedarik zincirleri için söz konusu 
olan bir durumdur. Örneğin müşteri talebi hiçbir 
zaman kesin olarak bilinemez, bunun yanı sıra ta-
şıma zamanlarını tam olarak kestirmek mümkün 
değildir. Makinelerde ya da kamyonlarda öngörü-
lemeyen arızalar yaşanabilmektedir. Tasarlanacak 
tedarik zinciri, belirsizlikleri azaltacak şekilde oluş-
turulmalıdır. 

Bir bütün olarak ele alındığında tedarik zinciri 
sistemi için bütünleşik çözüm üretmeyi zorlaştıran 
etkenler aşağıda sıralanmıştır. Bu etkenler tedarik 
zincirinin karmaşıklığı ve barındırdığı belirsizlikle 
ilişkilendirilebilir.

•	 Tedarik	zinciri	çoğu	kez	geniş	bir	coğrafya-
ya yayılmış tesislerin karmaşık bir ağı duru-
mundadır.

•	 Tedarik	 zincirinde	 yer	 alan	 tesislerin	 çoğu	
zaman birbirinden farklı ve çatışan amaç-
ları vardır. Örneğin tedarikçiler üreticilerin 
istikrarlı biçimde, büyük miktarlarda esnek 
teslim süreleri ile satın almalarını üstlenme-
lerini	istemektedir.	Üreticiler	ise	müşterile-
rin ihtiyaçlarına, değişen taleplerine karşılık 
olarak esnek olmak durumundadır. Bu du-
rumda tedarikçilerin amaçları üreticilerin 
esnek olma düşünceleri ile çatışmaktadır. 
Üretim	 kararları,	 kesin	 bilginin	 olmadığı	
müşteri talebinden hareketle alındığı için 
üreticinin talep ve tedariki eşleştirme gücü 
talep ile ilgili bilgi aldıkça tedarik miktar-
larını	 değiştirme	 gücüne	 bağlıdır.	 Üretici-
lerin büyük partilerde üretim yapma amacı 
depo ve dağıtım merkezlerinin stok azaltma 
amaçları ile ters düşmektedir. 

•	 Tedarik	 zincirleri	 zaman	 içerisinde	 gelişen	
dinamik yapılardır. Zaman içerisinde sade-
ce müşteri talebi ve tedarikçi yeteneklerin-
de bir değişim olmamakta bunlarla birlikte, 
tedarik zincirinde ilişkiler de değişmektedir. 
Örneğin müşterilerin gücündeki artış, üre-
ticiler ve tedarikçiler üzerinde daha kaliteli 
ve daha çok çeşit mamul üretmeleri konu-
sunda artan bir baskı oluşturmaktadır. 

•	 Zaman	 içerisinde	 sistemde	meydana	gelen	
değişkenlikler de göz önünde tutulması 
gereken önemli bir etkendir. Yapılan söz-
leşmelerden dolayı talep kesin olarak bi-
linse bile planlama sürecinde zamana bağlı 
olarak talepte ve maliyetlerde olabilecek 
değişimler dikkate alınmalıdır. Mevsimsel 
dalgalanmaların, promosyon ve reklamla-
rın, rakiplerin fiyat stratejilerinin talep ve 
maliyetler üzerinde etkili olacağı göz önün-
de bulundurulmalıdır. Ayrıca zaman zaman 
müşteriler siparişlerde değişiklikler yapabil-
mekte bunun da ötesinde siparişleri iptal 
edebilmektedir. Ayrıca malzemenin tedarik 
tarafında da bazı sorunlar yaşanabilmekte-
dir. Tedarikçiler yanlış ve/veya eksik malze-
me gönderebilmekte, bazı durumlarda geç 
teslimat söz konusu olabilmektedir. Zama-
na bağlı olarak değişen talep ve maliyet pa-
rametreleri en etkili tedarik zinciri strateji-
sinin belirlenmesini zorlaştırmaktadır. 
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Tedarik zincirlerinin tasarımının belirsizlik al-
tında çalışacak biçimde tasarlanması gerekmek-
tedir. Belirsizlik tedarik zincirinin sistem olarak 
optimize edilmesini daha da zorlaştıran önemli bir 
faktördür. Belirsizliğin kaynağı olarak birkaç et-
kenden söz edilebilir. 

•	 Talep	 ve	 tedarikin	 eşleştirilmesi	 büyük	bir	
iddiadır ve çok büyük bir problem oluştur-
maktadır. Talep ve tedarikin eşleştirilme-
sinin zorluğu talep gerçekleşmeden, üreti-
cilerin belirli üretim miktarlarını önceden 
seçmek durumunda bırakmaktadır. Önce-
den alınan bu kararların sonucunda verilen 
taahhütler beraberinde büyük finans ve te-
darik risklerini getirmektedir. 

•	 Stok	 ve	 karşılanamayan	 sipariş	 düzeyleri	
tedarik zinciri boyunca epeyce dalgalanma 
gösterir. 

•	 Talebi	kesin	olarak	 tahmin	etmek,	bilebil-
mek mümkün olmamaktadır, dolayısıy-
la talep tahminleri taleple ilgili belirsizlik 
problemini ortadan tam olarak kaldırama-
maktadır.

•	 Teslim	 süreleri,	 teslim	zamanları,	 yarı	ma-
mullerin uygunluğu gibi başka faktörler de 
tedarik zincirinde etkilidir. Talep tek başına 
belirsizliğin kaynağı değildir.

Tedarik zincirlerinde belirsizliklerin tamamen 
ortadan kaldırılması söz konusu olamayacağına 
göre zincirin çalışmasında belirsizliğin etkisini 
azaltmak amaç edinilmelidir. Tedarik zinciri yöne-
timini zorlaştıran diğer etkenler ise zincirde çok sa-
yıda işletme bulunması, zincir üyelerinin farklı yö-
netim yapıları, farklı tedarik zinciri kesişimlerinin 
olması, işletmelerin bağımsız davranma güdüsü ve 
zincirin güçlü üyelerinin davranışları, sadece bir 
zincire dâhil olma veya olmama, krizlere hazırlıklı 
olmama alışkanlıkları, bilgi teknolojisi eksiklikleri 
olarak sayılabilir.

Başarılı bir tedarik zinciri yönetimi; bilginin, 
ürünlerin ve malzemelerin akışıyla ilgili bazı ka-
rarların alınmasını gerektirmektedir. Bu kararlar 
zaman dikkate alındığında stratejik, taktik ve ope-
rasyonel düzeyde olmak üzere üç aşamaya ayrıl-
maktadır. 

•	 Tedarik	 zinciri	 stratejisi:	 İşletme	 tedarik	
zincirini nasıl tasarlayacağına, tedarik zin-
cirinin türüne ve her aşamadaki süreçlerin 
ne olacağına karar verir. Bu aşamada veri-

len kararlar arasında, üretim ve depolama 
tesislerinin yerleşim ve kapasiteleri, farklı 
üretim merkezlerinde üretilecek ürünler, 
ulaştırma şekilleri sayılabilir. Tedarik zinci-
ri tasarım kararları uzun dönemli stratejik 
kararlardır. Bunlar, işletmenin stratejisine 
bağlıdır ve tedarik zinciri politikalarını yön-
lendirmektedir.

•	 Tedarik	 zinciri	 planlaması:	Tedarik	 zinciri	
planlaması nihai müşteri talebini tedarik 
zinciri boyunca mevcut stok ve kaynakla-
rın dengeleme sürecidir. Bu amaçla hangi 
pazarlara nereden kaynak sağlanacağı, stok-
ların planlanması, üretimin taşeron işlet-
me ile yapılıp yapılmaması, izlenecek stok 
politikaları, talebi karşılayamama duru-
munda izlenecek politikalar, düzenlenecek 
kampanyaların büyüklüğü, zamanlaması, 
tahmin yürütme gibi kararlar bu aşamada 
verilir. Tedarik zinciri planlama kararları, 
taktik düzeyde kararlardan oluşur. 

•	 Tedarik	zinciri	işlemleri:	İşletmeler	bu	aşa-
mada müşteri siparişleriyle ilgili kararlar 
verir. Müşteri siparişleri üretim ya da stoğa 
yönlendirilir. Sipariş teslim tarihi ve ulaştır-
ma şekli belirlenir. Bu aşamadaki kararlar 
operasyonel kararlardır. 

Malzemelerin etkin bir biçimde sağlanması, bu 
malzemelerin üretimden geçerek son müşteriye ulaş-
masını sağlayan yönetim şekli olan tedarik zinciri 
yönetimi, iyi yönetildiğinde işletmelerin başarılı ol-
malarına önemli katkı yapmakta ve işletmelerin re-
kabet gücünü artırmaktadır. Tedarik zincirinin kötü 
yönetilmesi ise işletmelerin rakip işletmelere göre 
rekabet güçlerini yitirmelerine neden olmaktadır.

Tedarik Zinciri Yönetiminin Amaçları
Tedarik zinciri yönetiminin geleneksel amacı, 

bilinen müşteri talebini karşılamak üzere, tedarik 
zinciri maliyetini minimize etmektir. En aza indiril-
mek istenen maliyet unsurları aşağıda sıralanmıştır;

•	 Ham	madde	maliyetleri,
•	 Satın	alınan	malın	taşıma	maliyetleri,
•	 Fabrika	yatırım	maliyetleri,
•	 Direkt	ve	endirekt	üretim	maliyetleri,
•	 Direkt	 ve	 endirekt	 dağıtım	 merkezi	 mali-

yetleri,
•	 Stok	bulundurma	maliyetleri,
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•	 Fabrika	içi	taşıma	maliyetleri,
•	 Nihai	 ürünlerin	 müşteriye	 taşınma	 mali-

yetleri.
Bu geleneksel bakış açısında tedarik zinciri yö-

netiminin amaçları tamamen maliyetlerle ilişkilen-
dirilmektedir. Ancak işletmeler parasal olmayan 
başka amaçları da gerçekleştirmek isteyebilir. Ör-
neğin işletmeler zamanında teslim, ürün çeşitliliği 
gibi kendilerine rekabet avantajı sağlayacak başka 
amaçlara odaklanabilir. İşletmelerin kâr etme ama-
cı dikkate alındığında bu türden amaçları yerine 
getirilmeye çalışılır iken maliyetlerin dikkate alın-
maması söz konusu olamaz. Bu anlamda işletme-
ler bir amacı diğerine yeğlemek yerine amaçları 
arasında dengeyi sağlamaya yönelmelidir. Tedarik 
zinciri yönetiminin temel amaçları şu şekilde ifade 
edilebilir:	

•	 Müşteri	hizmet	düzeyini	artırmak,
•	 Sipariş	çevrim	süresini	azaltmak,
•	 Stok	 seviyesini	 ve	 stokla	 ilgili	maliyetlerin	

azaltılmasını sağlamak,
•	 Ürün	hatalarını	azaltmak,
•	 Nakliye	işlemlerinin	optimizasyonunu	sağ-

lamak,
•	 Birim	zamanda	yapılan	 iş	miktarında	artış	

sağlamak,
•	 Sipariş	karşılama	oranını	artırmak,
•	 Tedarik	zinciri	 ile	 ilgili	olası	 sorunlar	hak-

kında bilgi sahibi olmak.
Bu amaçları gerçekleştirebilmek için işlet-

melerin, tedarikçileri ve onların tedarikçileri ile 
müşterileri ve onların müşterileri arasında tedarik 
zincirinin bütününde iletişimi artırması ve bilgi 
paylaşımında bulunması gerekmektedir. Bilginin 
tüm zincir üyeleri ile paylaşılması zincir etkinliğini 
artırmaktadır. Tedarik zinciri yönetiminde işletme-
ler arası bilgi paylaşımı arttığında, tedarikçilerle 
odak işletme arasında geçen süreçlerde yüksek dü-
zeyde verim elde edilebilmektedir. Zincir üyeleri 
bu anlamda en iyi bilgiyi diğer üyelerle paylaşma-
lıdır. Tedarik zincirinin iyi yönetilmesi, işletmenin 
performansında önemli bir faktör olarak ortaya 
çıkmaktadır.

Tedarik zincirleri özellikle tedarikçilerin müşte-
rilerden uzak bir coğrafyaya yayıldığı durumlarda 
kaynak ve tüketim noktaları arasındaki boşluğu 
kapatma amacının gerçekleştirilmesine yardımcı 
bir araç olmaktadır. Bu şekilde üretim ve tüketim 

merkezlerinden bağımsız olarak işlemlerin yapıla-
bildiği veya en iyi yapılabileceği yerlerde yapılması-
na olanak tanınmaktadır. Örneğin çekirdek kahve 
üretim alanlarından biri Güney Amerika’dır. Ancak 
ana müşteriler Kuzey Amerika ve Avrupa’dadır. Te-
darik zincirleri arz ve talebin eşleştirilmesinde de 
önemli bir rol üstlenmektedir. 

İyi tasarlanmış tedarik zincirleri pek çok fayda 
sağlamaktadır.	Bu	faydalar	aşağıda	özetlenmiştir:

•	 Üreticiler	müşterilerin	yerlerinden	bağım-
sız olarak işlemleri en iyi yerlerde konum-
landırırlar.

•	 Üreticiler	 işlemleri	 büyük	 tesislerde	 gerçek-
leştirerek ölçek ekonomisinden yararlanırlar.

•	 Üreticiler	büyük	miktarlarda	nihai	ürün	sto-
ğunu, bu stok, tedarik zincirinde müşterile-
re yakın tutulduğundan bulundurmazlar.

•	 Distribütörler	perakendecilere	yakın	mesa-
fededirler ve teslim süreleri kısadır.

•	 Perakendeciler	distribütörler	güvenilir	tesli-
mat sağlayabildikleri için az stok taşırlar.

•	 Taşıma	işlemleri	daha	az	sayıda,	daha	büyük	
miktarlarda ve maliyetleri azaltan yapıdadır.

Tedarik zinciri yönetimin etkin bir biçimde 
gerçekleştirilmesi sonucunda ise işletmenin üretim, 
pazarlama ile ilgili faaliyetleri olumlu biçimde etki-
lenecek, daha düşük maliyetler ile daha fazla müş-
teri memnuniyeti elde edilmesi söz konusu olacak-
tır. Tedarik zinciri yönetiminin etkin bir biçimde 
gerçekleştirilmesi sonucunda işletmenin elde ede-
ceği faydalar aşağıda özetlenmiştir.

•	 Girdilerin	 tedarikini	 garanti	 altına	 alarak	
üretimin devamlılığını sağlar.

•	 Tedarik	süresini	azaltarak	pazardaki	değişik-
liklere kısa sürede cevap verilmesini sağlar.

•	 Tüketici	taleplerini	en	iyi	şekilde	yerine	ge-
tirerek kaliteyi ve hizmet düzeyini artırır.

•	 Toplam	maliyetleri	azaltır.
•	 İşletmenin	 bilgi,	 malzeme	 ve	 para	 akışını	

yönetilebilir duruma getirir.
•	 Gecikme	ve	beklemelerin	en	aza	indirilme-

sini sağlar.
Etkin bir Tedarik Zinciri Yönetimi, organizas-

yonların performansına önemli ölçüde katkı yap-
maktadır. Tedarik zinciri optimizasyonuna yönelik 
yapılan çalışmaların sağladığı katma değer aşağıda-
ki Tablo 4.2’de gösterilmiştir.
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Tablo 4.2 Tedarik Zinciri optimizasyon çalışmaları 
katma değerleri  (İGEME, 2008)

İyileşme Sağlanan Alanlar Net Katkı
Teslim	Performansının	İyileştirilmesi % 15 – 28
Envanterin	Azaltılması % 25 – 60
Sipariş	Karşılama	Oranının	
İyileştirilmesi

% 20 – 30

Talep Tahmin Başarısı % 25 – 80
Tedarik	Çevrim	Süresinin	Kısaltılması % 30 – 50
Lojistik	Masraflarının	Azaltılması % 25 – 50
Verimlilik	&	Kapasite	Artışı % 10 – 20

Günümüzde rekabet rakip işletmeler arasın-
da değil, dâhil oldukları tedarik zincirleri içinde 
yaşanmaktadır. Bu anlamda tedarik zincirinin en 
düşük maliyette, en yüksek kalitede ve en yüksek 
cevap hızında olması önem kazanmaktadır. Tedarik 
zincirinin kötü yönetimi söz konusu olduğunda ise 
işletmelerin rakipleri ile rekabet etme güçlerinde 
azalma ile sonuçlanmaktadır. İşletmelerin tedarik 
zincirini iyi yönetememeleri sonucunda ortaya çı-
kabilecek	kayıplar	şu	şekilde	özetlenebilir:

•	 Gerektiğinden	fazla	ve	işlevsiz	envanterden	
doğan kâr kayıpları

•	 Taleplerin	karşılanamaması	sonucunda	olu-
şan müşteri kayıpları

•	 Öngörülmeyen	taleplerin	karşılanmasından	
ve yanlış yapılan ayırma işlemlerinden kay-
naklanan gelir kayıpları

•	 Müşteri	hizmetleri	ve	ürün	iyileştirme	talep-
lerini daha iyi karşılayabilen rakip işletmeler 
karşısında pazar payında kayıp yaşanması

•	 Operasyonel	belirsizlikleri	ortadan	kaldırabil-
mek için planlamaya çok fazla zaman ayrıl-
ması sonucu oluşan üretim zamanı kayıpları

•	 Taahhüt	edilen	 zamanda	ve	 istenilen	mik-
tarda ürün teslim edememe sonucunda or-
taklık fırsatlarının kaçırılması 

Ele alınan konulara örnek olması amacı ile te-
darik zincirinin iyi yönetilememesi durumu için 
tekstil sektöründen bir olayı inceleyelim. Tekstil 
sektöründe sıklıkla üreticiler ürünlerinin tamamını 
kendi başlarına üretmezler. Tişört üretiminin söz 
konusu olduğu bir tedarik zincirini ele alalım. Bu 
ürünün üretiminde kumaş, iplik, düğme ile paket-
lemede karton yaka şeridi ve ambalaj jelatinine ih-
tiyaç	duyulacaktır.	Ürünün	elde	edilmesi	için,	ku-
maşının boyanması, ilik açılması, düğme dikilmesi, 
etiket basılması, ütülenmesi, paketlenmesi vb. gibi 
birçok işlem gerekmektedir. Bu işlemlerin bazıları-
nın farklı işletmelerde yapıldığını varsayarsak iste-
nilen özellikte ürünün ortaya çıkabilmesi ve zama-
nında teslim edilebilmesi için bu işletmelerin her 
birinin diğeri ile iletişim kurması ve proje üzerinde 
birlikte çalışılması gerekliliğini görürüz. İşlemler-
den birinin aksaması veya bir üretim hatası diğer 
tüm işlemleri etkileyecektir. Sonuç olarak ürün 3 
farklı işletme tarafından yapılacak ayrı işlemler so-
nucunda üretiliyor ise bir üreticinin yaptığı üretim 
hatası veya gecikme diğerlerini etkileyecektir. Orta-
da bir tedarik zinciri yönetiminde bir aksaklık söz 
konusu olduğunda ise sistemde yaşanan aksaklık, 
yapılan hatalar ve bilgi eksikliği ürünün gecikme-
sine veya problemli ve yanlış üretilmesine neden 
olabilir. Bu durum çok büyük bir zaman kaybı ve 
maliyet artışını beraberinde getirir. Örneğin üre-
tici malı alıcıya zamanında teslim edebilmek için 
ulaştırma modunu değiştirir (Kara yolu yerine hava 
kargo ile sevk eder.) Sonuç olarak kârı azalır veya 
zarar eder. Yaşanabilecek başka bir sonuçta ise müş-
teri durumundaki işletme zamanında teslim alama-
dığı ürün için üreticiye maliyet yansıtır/ceza keser 
veya yanlış üretilmiş ürünü satamaz, iade eder. 

Etkin bir tedarik zinciri yö-
netimiyle işletmenin elde 
edebileceği faydalar nelerdir?

Bir işletmenin dâhil olduğu 
tedarik zincirini iyi yönete-
memesinin sonuçları neler 
olabilir, yorumlayın.

Tedarik zinciri yönetiminin 
temel amaçlarını anlatın.

ÖÇ 3 Tedarik zinciri yönetimini açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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LOJİSTİK YÖNETİMİ
Lojistik, işletmenin rekabetçi yapısını güçlen-

diren, işletmenin performansına ve kârlılığına kat-
kı yapan, bu önemi nedeniyle de etkin ve verimli 
yönetilmesi gereken bir fonksiyon hâline gelmiştir. 
Lojistikte doğru ürünün, doğru yerde ve zamanın-
da müşteriye ulaştırılmasına odaklanılmaktadır. 
Lojistik faaliyetlerin yerine getirilmesi için iyi bir 
planlama ve planlanan işlerin de verimli bir biçim-
de yerine getirilmesi gerekmektedir. Depolama, 
stok yönetimi, nakliye, satın alma ve diğer lojistik 
faaliyetler birbirlerine entegredir. Müşteri hizmet 
düzeyinin artırılması ve maliyetlerin azaltılması 
yönünde geliştirilecek lojistik stratejileri lojistik 
faaliyetlerin birbiriyle etkileşimini dikkate almak 
durumundadır. İşletmelerde lojistik faaliyetlerin 
planlanması, organize edilmesi, yönetimi ve kont-
rolü ise lojistik yönetimi ile gerçekleştirilmektedir. 
Lojistik	yönetimi,	Tedarik	Zinciri	Yönetimi	Profes-
yonelleri	Konseyi	tarafından,	“müşteri	gereksinim-
lerini karşılamak amacıyla mal ve hizmetler ile bilgi 
akışının ilk çıkış noktası ile son tüketim noktası 
arasındaki tedarik zinciri içindeki her iki yöne doğ-
ru hareketinin etkin ve verimli bir şekilde akışının 
planlanması, yürütülmesi ve kontrol edilmesinin 
gerçekleştirilmesi” olarak tanımlanmaktadır. 

Lojistik yönetimi, işletmelerde lojistik fa-
aliyetlerin planlanması, organize edilmesi, 
yönetimi ve kontrolüdür.

Lojistik yönetiminde, tedarik zinciri içindeki 
lojistik faaliyetlerin performansının artırılması ve 
maliyet etkinliği çerçevesinde yönetilmesi amaç-
lanmaktadır. Lojistik yönetiminin amaçları şöyle 
sıralanabilir:	

•	 Hızlı	yanıt	(siparişten	teslimata	olan	süre),
•	 En	az	stok,
•	 En	az	maliyet	(yüklerin	birleştirilmesi,	kon-

solidasyon, verimlilik),
•	 Kalite	(hasarsızlık,	performans),
•	 İzlenebilirlik	(yük,	araç	ve	kap	takibi),
•	 Sürdürebilirlik	 (yaşam	 çevrim	 desteği,	 ye-

dek parça, ambalaj malzemesi ve hurda geri 
toplama, çevresel duyarlılık)

Lojistik yönetimi ile üretim ve tüketim mer-
kezleri arasındaki mal, hizmet ve bilginin iki yönlü 
akışlarına yönelik lojistik faaliyetlerin etkinlik ve 
verimlilikleri artırılmaktadır. Lojistik yönetiminde 
maliyet etkinliğin sağlanabilmesi için lojistik faa-
liyetlerin en iyi şekilde planlanması ve planlanan 
faaliyetlerin verimli bir şekilde uygulanması gerek-
mektedir. Lojistik faaliyetler arasındaki bağlantıla-
rı dikkate alarak toplam maliyeti en aza indirmek 
amaçlanmaktadır. Bu anlamda lojistik yönetimin-
de, bir sistem yaklaşımı belirleyerek her biri ayrı 
bir maliyet unsuru olan lojistik faaliyetler arasında 
dengeyi sağlayan müşteri hizmeti düzeyi sürekli 
geliştirilmeye çalışılır. Bu yaklaşım yerine lojistik 
faaliyetlerin tek başlarına dikkate alınması lojistik 
yönetiminin amaçlarıyla bağdaşmayan sonuçlar 
doğurabilecektir. Örneğin diğer lojistik faaliyetler 
dikkate alınmadan yüksek düzeyde müşteri hizmet 
düzeyi hedeflenir ise hizmet düzeyinin istenen sevi-
yeye yükseltilmesi beraberinde yüksek nakliye ma-
liyetleri, yüksek stok düzeyleri ve çok sayıda depo 
merkezinin kurulmasını gerektirecektir. Bu durum 
lojistik yönetiminin lojistik faaliyetlerinin etkin ve 
verimli yürütülmesi amacı ile ters düşecektir.

Lojistik yönetiminde tedarik zinciri boyunca 
planlanması, uygulanması ve kontrolü söz konusu 
olan faaliyetler aşağıda sıralanmıştır;

•	 Taşımacılık
•	 Depolama	
•	 Envanter	yönetimi
•	 Sipariş	işleme
•	 Elleçleme
•	 Paketleme
•	 Talep	yönetimi
•	 Müşteri	hizmetleri
•	 Satın	alma
•	 Bilgi	yönetimidir.
İşletmelerin lojistik yönetiminde başarılı olması, 

kaliteyi artıran ve firmalara iç ve dış pazarlarda re-
kabet gücü kazandıran bir etki oluşturabilmektedir.

Lojistik kavramı ile tedarik zinciri yönetimi 
kavramları zaman zaman birbirleri yerine kulla-
nılan kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
alanlarda çalışanların bir kısmı iki kavramı ortak 
paydası olan iki alan, bir kısmı ikisinin birbirinden 
ayrı alan, bir kısmı lojistiğin tedarik zinciri kavra-
mının içinde bir alan, bir diğer kısım ise tedarik 
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zinciri yönetimini lojistiğin bir parçası olarak görmektedir. Bu ünitede lojistik, tedarik zincirinin bir par-
çası olarak ele alınmıştır. Lojistik kavramı söz konusu olduğunda genel olarak tek bir organizasyonun 
sınırları içinde olan faaliyetler akla gelmekte iken tedarik zincirleri söz konusu olduğunda pazara bir ürün 
sunmak için birlikte çalışan ve faaliyetlerini düzenleyen firmalar ağı işaret edilmektedir. Lojistik söz konu-
su olduğunda ise müşteri, malzemenin teslim noktaları olmaktadır. 

Lojistik üreticilerden, dağıtıcılardan, toptancılardan ve perakendecilerden meydana gelen tedarik zin-
cirinde lojistik faaliyetler aracılığı ile tedarik zinciri içerisinde malzeme ve bilgi akışını sağlayarak tedarikçi 
ve müşteri arasında köprü görevi üstlenir.

Lojistik faaliyetlerin birlikte tek bir bütün olarak ele alınmasıyla elde edilecek fayda dikkate alınarak 
zaman içinde lojistik faaliyetlerin entegrasyonu söz konusu olmuştur. Lojistik bu anlamda ürünlerin is-
tenilen yerlere ulaştırılması amacıyla taşınma, gümrüklenme, depolanma, ambalajlanma vb. faaliyetlerini 
entegre bir şekilde yerine getirir. Tedarik zinciri yönetimi bu yapıya tedarikçiler ve müşterileri de dâhil 
etmektedir. Bu anlamda tedarik zinciri yönetiminin işletmenin faaliyetleri ile zincirde yer alan diğer işlet-
melerle olan ilişkilerini bütünleştirmesi söz konusudur. Başka bir deyişle tedarik zinciri yönetimi lojistik 
faaliyetler ile birlikte tüm işletme faaliyetlerini ve zincirin diğer işletmeleriyle olan ilişkilerini kapsayacak 
biçimde organize ederek daha ileri aşamalara götürür. Geleneksel lojistik ile tedarik zinciri yönetimi arasın-
daki temel fark budur. Geleneksel lojistikte satın alma, dağıtım, envanter yönetimi gibi faaliyetlere odak-
lanılmaktadır. Tedarik zinciri yönetiminde ise lojistikte geçen faaliyetlere pazarlama, yeni ürün geliştirme, 
finans	ve	müşteri	hizmetleri	dâhil	edilmektedir.	Lojistik,	tedarik	zincirinin	önemli	bir	parçasıdır.	Ürün,	
hizmet ya da bilginin doğru ve verimli bir şekilde taşınması ve saklanmasına yönelik planlama, uygulama 
ve kontrol süreçlerini kapsar. Tedarik zinciri yönetiminin kapsamı daha geniştir. Genel strateji ve hedefler 
doğrultusunda, tüm organizasyonu kapsayacak, karşılayacak şekilde uygulanan bir iş yapma biçimidir. 
Lojistik ve tedarik zinciri farklılığı Şekil 4.6’da gösterilmiştir.

Tedarikçi
Müşteri/
Tedarikçi Distribütör Tüketici

Üretim Üretim Perakende

Lojistik Lojistik Lojistik Lojistik LojistikLojistik

Bilgi

Ürün

Nakit

Resim 4.6 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Karşılaştırılması  (TZY ders notları, Tanyaş, 2009)

Tedarik zinciri organizasyonların, tedarikçilerin tedarikçilerinden müşterilerinin müşterilerine uzanan 
tüm ürün, hizmet, bilgi ve nakit akışını içerir. Tedarik zinciri yönetimi sadece lojistik yönetiminden oluş-
mamaktadır. Tedarik zinciri yönetimi bir iş yapış felsefesidir.



109

Lojistik İlkeleri

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRLERİ 
VE KÜRESEL TEDARİK 

ZİNCİRLERİNİN COĞRAFYASI
İşletmeler daha düşük kaynak (ham madde, 

aramalı vb.) maliyeti ve daha geniş pazarlara erişim 
gibi potansiyel faydaları elde etme çabası ile organi-
zasyonlarını ülke sınırları ötesine genişletmektedir. 
Yirminci yüzyılın son on yılı, tedarik zincirlerinde 
uluslararası coğrafi alanlara önemli bir genişlemeye 
tanıklık edilen bir dönemdir. Bu dönemde özellik-
le otomobil, bilişim ve hazır giyim gibi sektörlerde 
tedarik zincirlerinin uluslararası coğrafi alanlara 
genişlediği görülmüştür. Mevcut veya yeni ürünler 
için tedarik zinciri tasarlayan yöneticiler, küresel-
leşmenin sonuçları karşısında ülke sınırlarını aşan 
tedarik zincirleri planlama yolunu seçmişlerdir. Bu 
gelişmeler tedarik zincirlerinin geniş coğrafyalara 
yayılmasına neden olmuştur. 

İşletmeleri ülke dışında üretim yatırımına iten 
nedenler; tarife ve ticaret imtiyazları, düşük mali-
yetli işçilik, sermaye sübvansiyonları, dış pazarlarda 
düşük lojistik maliyeti olarak sıralanabilir. Küresel 
tedarik zincirleri iyi yönetildiklerinde yukarıda 
ifade edilen potansiyel faydaları elde etme olanağı 
sunar. Uluslararası tedarik zincirleri ağı ile işletme-
lerin elde edebileceği diğer faydalar ise müşterilere 
yakınlık sayesinde örgütsel öğrenme ve tedarikçile-
re yakınlık sayesinde tedarikçilerle ilişkilerde güve-
nilirliğin artırılması olarak sıralanabilir. 

Küresel tedarik zincirleri; küresel tedarik (te-
darikçi ilişkilerinin küresel boyutta yönetimi), 
küresel üretim (dünyaya yayılmış üretim faali-
yetlerinin yönetilmesi) ve küresel dağıtım (satış 

ve dağıtım kanallarının küresel yönetimi) olmak 
üzere üç temel operasyonel sürecin kombinasyo-
nu olarak tanımlanmaktadır. Bu üç süreç de bir-
biri ile ilişkilidir. Örneğin küresel ölçekte dağıtım 
kanallarını desteklemek amacıyla işletmeler, ulus-
lararası üretim tesislerine yatırım yapmaktadır. 
Böyle bir durumda da tedarikçilerini küresel bo-
yutta yönetme durumu ile karşı karşıya kalmak-
tadırlar. İşletmelerin bu üç temel süreci ulusal 
sınırların dışına taşıma yoğunlukları ve biçimleri 
farklılık göstermektedir. Tedarik zincirlerinin kü-
reselleşme boyutuna göre uluslararası tedarik zin-
cirleri dört grupta toplanmaktadır. 

Uluslararası	dağıtım	 sistemleri:	Bu	 sistemlerde	
üretim ulusal alanda yürütülmekte iken dağıtım 
ve pazarlamanın bir bölümü ülke dışında yürütül-
mektedir. 

Uluslararası	tedarikçiler:	Bu	sistemde	ham	mad-
de ve parçalar (yarı mamul) ülke dışından, yabancı 
tedarikçiler tarafından sağlanmaktadır.

Uluslararası	üretim:	Bu	sistemde	ürün	yabancı	
bir	ülkede	üretilmektedir.	Ülke	içinde	dağıtımı	ve	
satışı gerçekleştirilmektedir. 

Küresel	tedarik	zincirleri:	Bu	sistemde	ürünlerin	
üretimi, üretime yönelik tedarik ve üretim sonrası 
dağıtım işlemleri dünyaya yayılmış tesislerde geçek-
leştirilmektedir. Küresel tedarik zincirlerinde bu an-
lamda ülke sınırlarından bağımsız tedarik zincirleri 
söz konusudur. 

İşletmelerin küreselleşme stratejilerini destek-
lemek amacıyla, tedarikçilerle müşteriler arasında 
bilgi ve koordinasyon çabaları ise küresel tedarik 
zinciri yönetimine karşılık gelir. 

Lojistik yönetiminde ne 
amaçlanır?

Lojistiğin tedarikçi ve müş-
teri arasında köprü kurma 
işlevini diş fırçası üretimi 
yapan bir işletme için yo-
rumlayın.

Lojistik yönetiminde teda-
rik zinciri boyunca plan-
lanması, uygulanması ve 
kontrolü söz konusu olan 
faaliyetleri anlatın.

ÖÇ 4 Lojistik yönetimini tanımlayabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Tedarik zincirlerinin küreselleşmesi işletmeler 
tarafından bir fırsat olarak görülmektedir. İşlet-
meler artan rekabet karşısında, malzeme ve parça 
tedariği ile üretim ve satış süreçlerinde daha iyi 
sonuçlara ulaşmak amacıyla operasyonlarını ülke 
dışına genişletmeye yönelmektedir. Ticari engel-
lemelerin azaltılması, iletişim teknolojilerindeki 
gelişmeler işletmelere bu fırsatları olanaklı hâle 
getirmektedir. İşletmeler açısından bu kazanımlar 
önemli olmakla beraber, tedarik zincirlerinin ulus-
lararası boyuta ulaşması zincir yönetimini daha da 
karmaşıklaştırmıştır. İşletmeler, tedarik maliyetle-
rini azaltma, yeni pazarlara ulaşma gibi avantajlara 
sahip olma şansı ile birlikte daha uzun tedarik-
teslim süreleri daha karmaşık zincir ağları ve daha 
yüksek riskler ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Tedarik zincirlerinin ulusal sınırların dışına 
genişlemesinde maliyetlerin etkili olduğu ifade 
edilmişti. Maliyetler işletmeleri küresel konum 
kararları almaya iten faktörlerin başında gelmek-
tedir. Maliyetlerle ilişkili olarak geçmişte, ucuz 
niteliksiz iş gücünün üretim tesis konum karar-
ları üzerinde belirleyici bir faktör oluğu görülür. 
Günümüzde de bazı koşullarda ucuz niteliksiz iş 
gücünün, ülke dışında üretim kararlarının alın-
masında geçerliliğini korumakla birlikte daha çok 
uzak bölgelerde tesis işletmenin getirdiği fazladan 
maliyetler için dengeleyici bir unsur olarak ele 
alındığı	 söylenebilir.	 Bununla	 birlikte	Hindistan	
örneğinde olduğu gibi ucuz nitelikli iş gücü de 
işletmeleri yurt dışında yatırıma yönlendirebil-
mektedir. Devletlerin yeni tesislerin kurulması 
amacıyla vergi indirimi veya vergi paylaşımı an-
laşmaları, işletmeleri bu tür avantajlardan yarar-
lanmak üzere ülke dışı yatırımlara yönlendiren 
maliyetlerle ilgili bir başka itici güçtür. 

Dünyanın farklı coğrafi bölgelerinde çeşitli par-
ça üretiminde ve teknolojilerin geliştirilmesinde 
bazı ülkelerin öne çıktığı görülmektedir. İşletmeler 
bu tür kaynakları hızlı ve etkin biçimde kullanma 
ihtiyacını karşılamak amacıyla; araştırma, tasarım 
ve üretim faaliyetlerini bu tür coğrafi bölgelere ya-
kın	kurma	çabasına	girmektedir.	Bu	anlamda	Çin,	
Tayvan gibi küresel boyutta teknolojik parçaların 
üretiminin geçekleştirildiği bölgeler örnek olarak 
verilebilir. Bu konuya ilişkin olarak çok bilinen bir 
akıllı telefon üreticisinin, telefonunun üretimini 
deniz aşırı bir Uzak Doğu bölgesine kaydırması 

verilebilir. İşletme bu kararla, birçok donanım üre-
ticisinin aynı bölgede olmasının yarattığı üretimde 
işlem ile tedarik esnekliği ve hızının avantajlarını 
elde etmeyi tercih ettiği söylenebilir.

Bir küresel tedarik zinciri tasarımı bir işlet-
menin tedarik, üretim ve dağıtım alanında küre-
selleşme düzeyinin incelenmesi ile ortaya çıkar. 
Küresel tedarik zincirleri pek çok açıdan ulusal 
tedarik zincirlerinin daha geniş bir coğrafyaya ya-
yılmış bir yapısı olarak görülebilir. Ancak büyük 
coğrafyalara yayılmış tedarik zincirleri yönetim ve 
işletim boyutunda çeşitli zorlukları beraberinde 
taşımaktadır.	Bu	zorluklar	şu	şekilde	sıralanabilir:

Küresel tedarik zincirlerinde büyük coğrafi 
uzaklıklar, ulaştırma maliyetlerini artırmakta ve 
stok maliyeti ile uzayan tedarik süreleri arasındaki 
ödünleşmeye ilişkin zor kararları beraberinde ge-
tirmektedir. Kültür ve dil farklılıkları ise iş süreç-
lerinin etkinliği üzerinde olumsuz etkiye neden 
olabilmektedir. Küresel tedarik zincirleri ayrıca 
tedarik zinciri performansı üzerinde etkili olabi-
lecek riskler taşımaktadır. Bu riskler döviz kurla-
rındaki değişkenlik ve belirsizlik ile ekonomik ve 
siyasi belirsizlikler olarak sıralanabilir. Küresel te-
darik zincirleri pek çok açıdan ulusal tedarik zin-
cirlerinin daha geniş bir coğrafyaya yayılmış bir 
yapısı olarak görülebilir.

Uluslararası faaliyet gösteren büyük işletmeler-
den tedarikçilerine doğru işlerin dağıtılması, bö-
lünmesi söz konusudur. Bu paylaşım yalnız üretim 
alanı ile değil, üretim alanıyla birlikte ürün tasarı-
mı, süreç innovasyonu gibi alanlarda da yaşanmak-
tadır. İşlerin bölünmesi ülke dışındaki tedarikçileri 
içine almış ve günümüzde küresel tedarik zincir-
lerinin oluşumu ile kıtalara yayılmıştır. İşletmeler 
açısından, küresel tedarik zincirlerinden ucuz iş 
gücü ve hammaddeye erişim tedarik tarafında, ge-
lişen pazarlarda müşterilere hizmet ulaştırma isteği 
dağıtım tarafında fayda sağlarken tedarik zincirleri-
nin küreselleşmesine katkı sağlamıştır. Enerji fiyat-
larındaki değişim ise bu akışın iki yönde de gerçek-
leşmesine neden olmuştur. Örneğin Şeyl gazından 
petrol ve doğal gaz elde edilmesi, demir çelik gibi 
enerji bağımlılığı yüksek sektörlerde üretimin ulu-
sal sınırlara dönüşünü gündeme getirmiştir. 

Küresel tedarik zincirleri üretim, dağıtım ve 
tüketim boyutlarını içeren ayrı coğrafyaya sahip-
tir. Bu coğrafi yapı, işletmeler açısından pek çok 
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kaynak	stratejisi	için	hayati	öneme	sahiptir.	Üre-
tim ve tüketim coğrafyaları arasındaki bağlantı ise 
dağıtım sistemleri ile desteklenmektedir. 

Üretim	 coğrafyası;	 küresel	 üretimin	 coğrafyası	
işçilik ücretleri, enerji ve ulaştırma maliyetlerinde 
inişli çıkışlı seyir nedeniyle değişimine devam etme 
eğilimindedir. İşçilik maliyetlerindeki artışlar ülke 
dışında üretim yapmanın sağladığı maliyet avanta-
jını azaltmaktadır. Bunun nedeni üretimin belirli 
bir bölgeye kayması ile zaman içerisinde bu bölgeye 
yönelen işletmelerin sayısının artması, sonuç olarak 
da bunun işçilik ücretlerini artırmasıdır. Böyle bir 
değişimin yaşandığı bölgede gelişmişlik düzeyinde 
artış yaşanırken çalışanlar da daha yüksek ücret ta-
lep edebilmektedir. Bu gelişme başka bir değişime 
de neden olmaktadır. Bölgede çalışanlar yükselen 
ücretlerle üretilen ürünleri talep edebilen tüketici-
lere dönüşmekte ve bu nitelikleriyle hızla büyüyen 
pazarların oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Bu 
çerçevede	Çin	ile	ilgili	şu	örnek	verilebilir.	1970’	ten	
2012’ye kentsel ücretler beş kattan fazla artış gös-
termiş iken 2000-2012 arasında orta sınıf %4’ ten 
yaklaşık %68’ e yükselmiştir (Aydın vd.,2014, 454).

Pek	çok	vasıfsız	 emek-yoğun	üretim	 işlemleri	
özellikle de son montaj işlemi gelişmiş ülke işlet-
melerinden gelişmekte olan ülkelere kaymaktadır. 
Üretim	alanında	yaşanan	bu	değişim,	geniş	 coğ-
rafyalara dağılmış kuruluşların koordinasyonunu 
sağlayan bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişme-
si ile başlamıştır. Kıtalara yayılan küresel tedarik 
zincirleri ülkeler arasında gelir dağılımı üzerinde 
de etkili olmuştur. Asya üzerindeki bazı gelişmek-
te olan ülkeler bu tedarik zincirlerinin birer par-
çası olarak düşük katma değerli işlemleri başarıyla 
tamamlamıştır. Bu aşamanın geçilmesi endüstri-
leşme ile yüksek büyümeye katkı sağlamıştır.

Bu ülkelerin gelişmiş ekonomileri yakalama 
olanağı, parçası oldukları tedarik zincirlerinde 
kullandıkları yüksek teknoloji nedeniyle güçlen-
mektedir. Bu gelişme aynı zamanda bu ülkeler ile 

böyle bir sistemin dışında kalan gelişmekte olan 
ülke ekonomileri arasındaki farkın da artmasına 
neden olmaktadır.

Dağıtım / Ulaştırma coğrafyası; üretim coğraf-
yasının oluşması, yanında küresel ulaştırma ve da-
ğıtım ağlarının yapılanmasını getirmiştir. Ulaştır-
ma terminalleri küresel yük dağıtımında önemli 
bir yere sahiptir. Ayrıca çok büyük alan kaplama-
ları ve zorlu kuruluş yeri nitelikleri nedeniyle kü-
resel yük dağıtımında darboğaz noktalarıdır. Ter-
minallerin kuruluş yeri ve sahip olduğu nitelikler 
tedarik zincirleri için çeşitli olanaklar sunmakta-
dır. Liman ve iç terminallerin günümüzde tedarik 
zincirlerinde daha aktif rol aldığı gözlenmektedir.

Tüketim coğrafyası; pek çok tedarik zincirinin 
hizmet verdiği yapıyı yönlendirdiğinden dolayı çok 
önemlidir. Bu coğrafya temel ve özel tüketim kalıp-
larının karmaşık bir ağıdır. Bu ağ şehirler, nihai tü-
ketim noktaları olduğundan ürün tüketim yoğun-
luğunun kentsel yansıması olarak temsil edilebilir. 

Küresel tedarik zincirlerinin ülke gelirleri üze-
rinde de etkili olduğu görülmektedir. Gelişmiş 
ekonomiler açısından bakıldığında üretimin ulus-
lararası boyutta parçalanmasının, düşük ve yarı 
nitelikli istihdam ve ücretleri üzerinde negatif etki 
yarattığı söylenebilir. Gelişmekte olan ülkeler açı-
sından bakıldığında ise parçalanmış üretim nitelik-
siz iş gücü için iş olanağı yaratmaktadır. Gelişmiş 
ülkeler açısından göreli olarak niteliksiz bir faaliyet, 
gelişmekte olan ülkeler açısından nitelikli olabilir. 
Bu nedenle bu tür ülkelere üretim kaydırıldığın-
da bu durum gelişmekte olan ülkelerde nitelikli 
iş gücüne olan talebi artırmaktadır (wto.org). Bu 
anlamda gelişmekte olan ülkeler için düşük değerli 
niteliksiz emek yoğun seviyesinin geçildiği, gelişmiş 
ülkelerde ise nitelikli iş gücü ve sermaye yoğun se-
viyesinin tamamlandığı ifade edilebilir. Açıklanan 
üretim seviyelerine bağlı olarak küresel bir tedarik 
zincirinde bir ülkenin konumu, karşılaştırmalı üs-
tünlüğü ile de doğrudan ilişkilidir. 



112

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Türkiye, Avrupa 1.’si, dünya 8.’si oldu
Ülkelerin	 üretimdeki	 çekiciliğini	 ortaya	

koyan	bir	 rapora	göre,	Çin	artan	 işçilik	ve	 işlet-
me maliyetleri nedeniyle üretimdeki gücünü 
Malezya’ya kaptırırken; Türkiye, Avrupa’nın bi-
rinci, dünyanın ise sekizinci önemli üreticisi oldu.

Ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi 
Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan ve 
global ölçekteki en önemli üretici ülkelerin sıra-
landığı rapora göre; ucuz maliyet, iş gücü, pazara 
erişim, sürdürebilirlik, tedarik zinciri gibi unsur-
lar, firmaların üretim üslerini belirlemede başlıca 
faktörleri oluşturuyor.

Buna göre, dünyanın en büyük üreticisi olan 
Çin,	artan	işçilik	ve	işletme	maliyetleri	ile	çekici-
liğini	nispeten	kaybetmeye	başladı.	Çin’in	yerine	
Malezya, Endonezya ve Vietnam gibi düşük ma-
liyetli bölgelerin çekici hale geldiğine işaret edilen 
rapora göre, maliyet açısından Malezya ilk sırada 
yer aldı.

Rapor,	 Asya	 Pasifik	 ülkelerinin	 bir	 üretim	
destinasyonu olarak hakimiyetlerini sürdürdü-
ğünü ortaya koyarken, endeks sıralamasında ilk 
10’un	 7’sini	 bölge	 ülkeleri	 aldı.	 Rapora	 göre,	
2014’e göre üç basamak yükselerek sekizinci 
sırayı alan Türkiye ise Avrupa, Asya, Rusya ve 
Afrika’nın kesişim noktası olarak konumlanma-
sının yanı sıra önemli altyapı yatırımlarından da 
faydalanmakta.

Rapora göre Türkiye, Avrupa’nın ise en 
önemli üretim üssü konumunda bulunuyor. 
Hem	 güvenlik,	 hem	 de	maliyet	 açısından	 daha	
güçlü enerji platformu, kaya gazı ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının ABD’nin profilini güçlen-
dirdiğine işaret edilen rapora göre, ABD de beş 
sıra yükselerek dördüncülüğe oturdu.

Kaynak:	 21.12.2015	 (http://www.milliyet.
com.tr/turkiye-avrupa-1-si-dunya-8-si/ekonomi/
detay/2167202/default.htm)

yaşamla ilişkilendir

Küresel tedarik zincirlerinin 
yönetilmesinde ortaya çıka-
bilecek zorluklar nelerdir?

Küresel üretim coğrafyasını 
işçilik ücretleri ile ilişkilen-
direrek gelecekteki değişi-
mini yorumlayın.

Gelişmiş ekonomiler açı-
sından üretimin uluslara-
rası boyutta parçalanmasını 
anlatın.

ÖÇ 5 Küresel tedarik zincirlerinin özelliklerini özetleyebilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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bölüm
 özeti

Tedarik Zinciri
Tedarik zinciri malzemelerin tedarik edilmesi, bu malzemelerin 
yarı mamul ve mamullere dönüştürülmesi ve bu bitmiş ürün-
lerin müşterilere dağıtım işlemlerini yerine getiren tesisler ve 
dağıtım seçeneklerinin oluşturduğu bir ağdır. Başka bir deyişle 
tedarik zinciri tedarikçiler ve müşteriler arasında malzeme ve 
bilgi akışını en yüksek hızda ve en düşük maliyetle geliştirmek 
için iş birliğinde bulunan organizasyonların küresel bir ağıdır. 
Tedarik zinciri büyük bir coğrafyaya yayılmış olan tedarikçileri, 
lojistik hizmet sağlayıcılarını, üreticileri, dağıtıcıları ve peraken-
deci müşteriler ile birlikte bunların birbiriyle olan ilişkilerini 
içeren karmaşık bir bütün durumundadır. Temel bir tedarik 
zincirinde işletme(odak işletme) ve bu işletmenin tedarikçi-
leri ile müşterileri yer almaktadır. Temel bir tedarik zincirini 
meydana getiren temel unsurlar kümesidir. Genişletilmiş bir 
tedarik zincirinde bu temel yapıya tedarikçilerin tedarikçileri 
müşterilerin müşterileri ile servis sağlayan işletmelerle birlikte 
üç eleman daha eklenmektedir. 

Herhangi	bir	tedarik	zincirinde	yer	alan	işletmeler	tek	başlarına	
veya diğer işletmelerle birlikte; üretim, envanter, yer, ulaşım ve 
bilgi olmak üzere beş alana ilişkin karar verirler.

Tedarik zinciri kararlarını 
listeleyebilmeÖÇ 2

Tedarik zincirini 
tanımlayabilmeÖÇ 1

ÖÇ 3 Tedarik zinciri yönetimini 
açıklayabilme

Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik zinciri yönetimi, tedarik zincirinin ve bu zincir için-
de yer alan tüm organizasyonların uzun vadeli performansla-
rını artırmak amacıyla, söz konusu organizasyonlara ait işletme 
fonksiyonları ve planlarının, tedarik zincirindeki tüm organi-
zasyonları içerecek şekilde koordine edilmesidir. Tedarik zinciri 
yönetimi, müşteri gereksinimlerini sağlayan ürünü üreten işlet-
me ile birlikte maliyetlerde etkisi olan her birimi dikkate alarak 
sistemin bütününe odaklanmaktadır. Tedarik zincirinde yer 
alan organizasyonları tek bir varlık olarak görmektedir. 
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ÖÇ 4 Lojistik yönetimini 
tanımlayabilme

Lojistik Yönetimi
Lojistik yönetimi üretim ve tüketim merkezleri arasındaki mal,, 
hizmet ve bilginin iki yönlü akışına yönelik lojistik faaliyetlerin 
etkin bir biçimde yönetilmesi ve kontrolüdür.

ÖÇ 5 Küresel tedarik zincirlerinin 
özelliklerini özetleyebilme

Küresel Tedarik Zincirleri ve 
Küresel Tedarik Zincirlerinin 

Coğrafyası

İşletmeler ucuz iş gücü ve hammaddeye erişim fırsatı ile tedarik 
tarafında, gelişen pazarlarda müşterilere hizmet ulaştırma iste-
ği dağıtım tarafında küresel tedarik zincirlerinden fayda sağla-
maktadır. Böylelikle tedarik zincirlerinin küreselleşmesi söz 
konusu olmaktadır. Küresel tedarik zincirleri üretim, dağıtım 
ve tüketim boyutlarını içeren farklı coğrafyalara sahiptir. Bu 
coğrafi yapı, işletmeler açısından pek çok kaynak stratejisi için 
hayati	öneme	sahiptir.	Üretim	ve	tüketim	coğrafyaları	arasında-
ki bağlantı ise dağıtım sistemleri ile sağlanmaktadır.
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neler öğrendik?

1  Aşağıdakilerden hangisi temel bir tedarik zin-
cirine karşılık gelmektedir?

A. Tedarikçi-Odak İşletme-Distribütör/Toptancı
B. Odak İşletme-Distribütör/Toptancı-Müşteri
C. Odak İşletme-1. Seviye Müşteri- 2. Seviye 

Müşteri
D. Tedarikçi-Odak İşletme-Müşteri
E. 2. Seviye Tedarikçi-1. Seviye Tedarikçi-Odak 

İşletme

2  Yan sanayi işletmeleri bir tedarik zinciri yapısı-
nı oluşturan işletmelerden hangisinin içinde yer alır?

A. Distribütör/Toptancı
B.	 Perakendeciler
C. Müşteriler
D.	Hizmet	Sağlayıcıları
E.	 Üreticiler

3  Yerleşim kararları ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A.	 Üretim	tesisinin	konumuna	karar	verilir
B. Ulaştırma türüne karar verilir
C. Depo yerine karar verilir
D. Stratejik öneme sahiptir
E. Bu kararlar alınırken uygulanan vergiler etkili 

olmaktadır

4  Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirlerinin 
gelişiminde etkili değildir?

A. Teknolojideki hızlı değişim
B. Müşteri beklentilerinin artması
C. İşletmelerin rekabet güçlerini artırma isteği
D.	Hammadde	fiyatlarındaki	düşüş
E. Etkin müşteri hizmeti sunma isteği

5  Aşağıdakilerden hangisi lojistik yönetimi 
amaçlarından biri değildir?

A. En az stok
B. En az maliyet
C. Kalite
D. İzlenebilirlik
E. Sipariş süresinin uzatılması

6  Aşağıdakilerden hangisi lojistik yönetiminde 
tedarik zinciri boyunca planlanması, uygulanması 
ve kontrolü söz konusu olan faaliyetlerden biri de-
ğildir?

A. Nakliye B. Depolama 
C. Tanıtım D. Envanter yönetimi
E. Sipariş işleme

7  Tedarik zinciri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?

A. Tedarik zinciri çoğu kez geniş bir coğrafyaya 
yayılmış tesislerin karmaşık bir ağı durumun-
dadır.

B. Tedarik zincirinde yer alan tesislerin amaçları 
çoğu zaman çatışmaz.

C. Tedarik zincirleri dinamik bir yapıya sahip de-
ğildir.

D. Talep tam olarak tahmin edilebilir. 
E. Tedarik zincirinde planlama sürecinde maliyet-

lerin değişmeyeceği kabul edilir.

8  Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri yöne-
timini zorlaştıran etkenlerden biri değildir?

A. Zincirde çok sayıda firmanın bulunması
B. Firmaların farklı yönetim yapıları 
C. İşletmelerin bağımsız davranma güdüsü
D. Zincirin güçlü üyelerinin davranışları
E. Bilginin zincir ortakları tarafından paylaşılması

9 	 Hammadde	gibi	girdilerin	sağlanması	hangi	
tedarik zinciri unsurunun kapsamında gerçekleşti-
rilmektedir? 

A.	 Planlama	 B.	 Satın	alma
C.	Üretim		 D.	Dağıtım
E. Geri dönüş

10  Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri opti-
mizasyonuna yönelik yapılan çalışmaların sağladı-
ğı katma değerlerden biri değildir?

A. Teslim performansının iyileştirilmesi
B. Envanterin artırılması
C. Talep tahmin başarısının artırılması
D. Verimlilik artışı
E. Lojistik masrafların azaltılması
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Yanıtınız	yanlış	ise	“Tedarik	Zincirinin	Yapı-
sı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. D Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Lojistik	Yönetimi”	 ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. E

Yanıtınız	yanlış	ise	“Tedarik	Zinciri	Kararla-
rı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. B Yanıtınız	yanlış	 ise	“Tedarik	Zinciri	Yöneti-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız	yanlış	ise	“Tedarik	Zincirinin	Yapı-
sı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. E Yanıtınız	yanlış	 ise	“Tedarik	Zinciri	Yöneti-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. A

Yanıtınız	yanlış	 ise	“Tedarik	Zinciri	Yöneti-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Lojistik	Yönetimi”	 ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız	yanlış	 ise	“Tedarik	Zinciri	Yöneti-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız	yanlış	 ise	“Tedarik	Zinciri	Yöneti-
minin Faydaları” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

10. B

Araştır Yanıt
Anahtarı

4

Araştır 1
Temel bir tedarik zincirinde işletme(odak işletme) ve bu işletmenin tedarik-
çileri ile müşterileri yer almakta iken genişletilmiş bir tedarik zincirinde bu 
temel yapıya tedarikçilerin tedarikçileri müşterilerin müşterileri ile servis sağ-
layan işletmelerle birlikte üç eleman daha eklenmektedir.

Araştır 2

Tedarik zinciri yönetiminin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi sonucunda 
işletmeler; girdilerin tedarikini garanti altına alarak, üretimin devamlılığını ve 
tedarik süresini azaltarak pazardaki değişikliklere kısa sürede cevap verilmesini 
sağlar. Tüketici taleplerini en iyi şekilde yerine getirerek kaliteyi ve hizmet 
düzeyini artırır. Toplam maliyetleri azaltır, işletmenin bilgi, malzeme ve para 
akışını yönetilebilir duruma getirir, gecikme ve beklemelerin en aza indirilme-
sini gerçekleştirir.

Araştır 3

Lojistik yönetiminde, lojistik faaliyetler arasındaki bağlantıları dikkate ala-
rak toplam maliyeti en aza indirmek amaçlanmaktadır. Lojistik yönetiminin 
amaçları	şöyle	sıralanabilir:	
•	 Hızlı	yanıt	(Siparişten	teslimata	olan	süre),
•	 En	Az	stok,
•	 En	Az	maliyet	(yüklerin	birleştirilmesi,	konsolidasyon,	verimlilik),
•	 Kalite	(hasarsızlık,	performans),
•	 İzlenebilirlik	(yük,	araç	ve	kap	takibi),
•	 Sürdürebilirlik	(yaşam	çevrim	desteği,	yedek	parça,	ambalaj	malzemesi	ve	

hurda geri toplama, çevresel duyarlılık)
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Araştır Yanıt
Anahtarı

4

Araştır 4

Küresel tedarik zincirleri pek çok açıdan ulusal tedarik zincirlerinin daha geniş 
bir coğrafyaya yayılmış bir yapısı olarak görülebilir. Ancak büyük coğrafyalara 
yayılmış tedarik zincirleri yönetim ve işletim boyutunda çeşitli zorlukları be-
raberinde taşımaktadır. Küresel tedarik zincirlerinde büyük coğrafi uzaklıklar, 
ulaştırma maliyetlerini artırmakta ve stok maliyeti ile uzayan tedarik süreleri 
arasında ödünleşmeye ilişkin zor kararları beraberinde getirmektedir. Kültür 
ve dil farklılıkları ise iş süreçlerinin etkinliği üzerinde olumsuz etkiye neden 
olabilmektedir. Küresel tedarik zincirleri ayrıca tedarik zinciri performansı 
üzerinde etkili olabilecek riskler taşımaktadır. Bu riskler döviz kurlarındaki 
değişkenlik ve belirsizlik ile ekonomik ve siyasi belirsizlikler olarak sıralanabi-
lir. Küresel tedarik zincirleri pek çok açıdan ulusal tedarik zincirlerinin daha 
geniş bir coğrafyaya yayılmış bir yapısı olarak görülebilir.
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Bölüm 5

Lojistik ve Maliyet Yönetimi

Anahtar Sözcükler: • Maliyet • Gider • Harcama • Maliyet Yönetimi • İşletme Maliyeti • Dönem Gideri 
• Lojistik Maliyetler • Maliyet Muhasebesi
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1 Maliyet kavramını açıklayabilme 2 Maliyetlerin Sınıflandırılması

2 Maliyetleri sınıflandırabilme

4
Lojistik Maliyetlerin Raporlanması ve 
Analizi
5 Lojistik maliyetlerin raporlanmasını 

açıklayabilme

Lojistik Maliyetler ve Yönetimi
3 Lojistik faaliyetleri maliyetlendirebilme
4 Lojistik maliyet yönetiminde kullanılan 

yöntemleri açıklayabilme3
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GİRİŞ
Lojistik kavramı daha önceki bölümlerde farklı 

yönleriyle açıklanmış olup burada lojistik maliyete 
neden olan faaliyet süreçleri açısından ele alına-
caktır. Lojistik maliyeti doğuran olay ve işlemler, 
lojistik faaliyetler sonucunda ortaya çıkmaktadır. 
Maliyet, değişik bakış açılarıyla ele alınabilen; ade-
ta uygulandığı yere, zamana, kişiye göre değişik 
anlamlar kazanabilen geniş bir kavramdır. İşletme-
cilikte her işin, her faaliyetin maliyeti olduğu gibi, 
bazen faaliyette bulunmamanın da maliyeti olabil-
mektedir. Çağdaş yönetim bakış açısıyla “duran her 
şeyin maliyet oluşturacağı” algısı, lojistik yönetimi-
ne kolayca uyarlanabilir.

Lojistik işletmeleri, ağırlıklı olarak hizmet üre-
ten işletmelerdir. Hizmet işletmelerinde genel ola-
rak üretim biriminin ölçülmesi ve üretim maliyeti-
nin saptanması birtakım zorluklar içerir. Günümüz 
işletmeciliğinin bilgi yoğun ve katı rekabet koşulla-
rında maliyet bilgisi, hem stratejik değer taşımakta 
hem de faaliyetlerin yürütülmesi için operasyonel 
ve finansal karar süreçlerinde önemli bir veri oluş-
turmaktadır. Dolayısıyla maliyet bilgisinin doğru 
ve güvenilir şekilde elde edilmesi ve yerli yerinde 
kullanılması, işlerin amaca uygun yürütülmesi, iş-
letmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması ile sıkı 
bir ilişki içindedir.

Lojistik faaliyetlerin karmaşıklığı ve geniş bir 
faaliyet alanını etkileme özelliği, lojistik maliyetle-
rin saptanmasını, kaydedilmesini, raporlanmasını 
ve analizini çok daha önemli hâle getirmektedir. 
Genellikle satışların veya toplam maliyetin belli 
bir yüzdesi şeklinde hesaplanarak değerlendirilen 
lojistik maliyet bilgisi, isabetli yönetim kararları 
için yeterli ayrıntıda bilgi vermemektedir. Yönetim 
neyin, ne zaman, kimlerle, nasıl yapılacağı/yapıl-
dığı sorularına yanıt olmak üzere; amaçları, işleri, 
faaliyetleri, kişileri, üretim faktörlerini planlayan, 
örgütleyen, yönelten ve kontrol eden temel işletme 
işlevidir. Yönetim işlevleri, maliyet odaklı bir sis-
tem yaklaşımıyla lojistik faaliyetlere uygulandığın-
da lojistik maliyet yönetimi gerçekleşir.

Araştırma sonuçlarından oluşan kanaat, ge-
lişmiş ülkelerdeki lojistik maliyet oranının daha 
düşük olduğu yönündedir. Bunun nedeni taşıma 
hızı, yeni teknoloji kullanma yoğunluğu, bilgi yö-
netimi, iş yapma biçimindeki gelişmişlik düzeyi ve 
esneklik olarak ifade edilebilir. Lojistik maliyetler 
içinde taşıma, depolama ve stok yönetiminin ma-

liyeti büyük bir paya sahiptir. Ancak uygulamada 
her bir işletmenin lojistik yönetimi ile ilgili sağlıklı 
kararlar verebilmek için, her bir lojistik alt faaliyet 
grubunun oluşturduğu maliyetler hakkında ayrın-
tılı bilgiye gereksinim vardır.

Bu bölümde önce maliyet kavramı ve maliyetle 
ilgili diğer kavramlar açıklanacak, sonra maliyet sı-
nıflamaları yapılacak, daha sonra da lojistik maliyet 
kavramı ve lojistik maliyet yönetimi konusu ayrın-
tılı şekilde açıklanacaktır.

MALİYET KAVRAMI
Maliyet, günlük yaşantımızda sık sık karşılaştı-

ğımız kavramlardan biridir. Ancak bu kavram ba-
zen yerli yerinde kullanılırken bazen de farklı şeyleri 
anlatmak için kullanılabilmektedir. 

Maliyetin Tanımlanması
Maliyet en genel anlamıyla, herhangi bir varlı-

ğa sahip olabilmek veya bir hizmetten yararlana-
bilmek için katlanılan bedeldir. Maliyeti benzer 
kavramlardan ayırabilmek ve onu daha iyi anlaya-
bilmek için, maliyete katlanmayı gerektiren fayda 
(yarar) beklentisinin olması gerekir. Genel olarak 
fayda, mal ve hizmetlere insan gereksinmelerini 
karşılayacak özelliklerin kazandırılmasıdır.

Maliyeti tüm yönleriyle kapsayan bir tanım 
yapmak pek olanaklı değildir. Genel olarak mali-
yet, hedeflenen sonuca ulaşmak için katlanılması 
gereken fedakârlıkların para ile ölçülebilen tutarı-
dır. Ulaşılmak istenen her farklı sonuç için ayrı bir 
maliyet söz konusu olabilir (Büyükmirza, 2009: 
44). Muhasebeciler maliyeti, özel amaçları gerçek-
leştirmek için feda edilen ya da vazgeçilen kaynak-
lar olarak tanımlar (Horngren, vd. 2012: 49).

Maliyet
Herhangi bir şeye sahip olabilmek için 
katlanılan bedeldir.

Maliyet, yararlanılacak varlık veya hizmeti sağ-
lamak amacıyla elden çıkarılan varlıkların değeri 
ya da yapılan giderlerin toplamı şeklinde de ifade 
edilebilir. Varlıklar, işletme faaliyetlerinin yürütül-
mesinde, işletme işlevlerinin gerçekleştirilmesinde 
kullanılan ekonomik değerlerdir. Örneğin kasadaki 
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para, stoktaki mal, ofiste kullanılan bilgisayar, sahip olunan taşıt aracı, marka ve isim hakları vb. kavramlar 
varlık kavramı içinde yer alır. İşletme ancak bu tür ekonomik değerleri kullanarak faaliyetlerini gerçekleş-
tirebilir. 

Varlıkların edinilmesi, işletmeye kazandırılması ya satın alma yoluyla ya da üretim yoluyla olur. Bedelsiz 
varlık edinmenin maliyetinden söz edilemeyeceği için, yalnız bu iki yoldan biri maliyeti doğuran faaliyete 
konu olur. Örneğin satmak amacıyla kullanıma, tüketime hazır olarak satın alınan malın maliyeti; satın 
alma bedeline ilave olarak ödenecek taşıma, komisyon, temel vergiler gibi unsurların toplamından oluşur. 
Üretim sürecinin çıktısı olarak elde edilen mamulün maliyeti ise bu mamulün üretimi için kullanılan ve 
tüketilen ilk madde-malzeme, işçilik, enerji, teknoloji, bilgi, taşıma, güvenlik, makine-alet-bina sigortası 
ve amortismanı gibi pek çok giderin toplamından oluşur. Böylece satın alma maliyeti, üretim maliyeti, 
dağıtım maliyeti gibi farklı maliyet kavramları ortaya çıkar.

Maliyet Kavramı ile Harcama, Gider ve Zarar İlişkisi
Maliyet ile ilişkili ve maliyete benzer bazı kavramları ve terimleri günlük yaşamımızda sık sık kullanırız. 

Oysa işletme yönetiminde günden güne önemi artan ve günümüz rekabet stratejileri arasında yer alan 
maliyetin ne anlama geldiğini kavramak ve bunu benzerlerinden ayırt edebilmek, maliyet yönetimiyle kâra 
ulaşılmaya çalışılan yolda atılacak ilk adımlardandır. Şimdi maliyetle yakın ilişkisi olan ve genellikle birbi-
rinin yerine de kullanıldığına rastladığımız harcama, gider ve zarar kavramlarını açıklayalım.

Harcama bir varlığın edinilmesi, hizmetin sağlanması ya da zararın karşılanması amacıyla para ödeme, 
para dışında bir varlık verme, hizmet sunma, borç altına girmedir (Büyükmirza, 2009: 54). Harcama; “bir 

mal, fayda ve hizmet sağlanması veya herhangi bir edim 
karşılığı olmaksızın ortaya çıkan bir yükümlülük nedeniy-
le yapılan ödeme ve borçlanmalardır”. (Akdoğan, 2006: 9; 
Sevilengül 1982: 89). Özetle harcama, belli bir amaçla öde-
nen nakdin, transfer edilen varlığın, katlanılan borcun veya 
sunulan hizmetin parasal değeridir.

Ticari işletmelerin temel he-
deflerinden biri kâr elde etmektir. 
Kârın kaynağı gelirlerdir. Gelir 
(hasılat), mal ya da hizmet satışla-
rının veya diğer işletme faaliyetleri 
sonucunda elde edilen varlıkların 
brüt tutarı olarak tanımlanır. Kar-
şılığında herhangi bir şey vermeden 
gelir elde etme olanağı yoktur. Ge-
lir elde etmek amacıyla elden çıka-
rılan varlıkların değeri gider adını 
alır. Gider, belli bir amaca ulaşmak 

için normal sınırlar içinde yapılan tüketimlerdir. Başka bir ifadeyle giderler, tükenen maliyetler veya gelecek 
yararları kalmadığı için varlık olma niteliği kalmayan kalemlerdir (Cemalcılar ve Önce, 1999: 643). Gider 
ile maliyet kavramları arasında yakın ilişki vardır. Gideri tanımlarken yararı tükenmiş maliyetten sözedilir 
(Akdoğan, 2006: 11). Örneğin mal satın alınır, satın alma giderleri toplamı üzerinden varlık maliyeti olarak 
aktifleştirilir. 

Satış gerçekleştiğinde müşteriden alınan/alınacak olan gelire karşılık, malı edinmek, işletmeye getir-
mek için katlanılan maliyet değerine sahip mal, müşteriye verilerek elden çıkarılmış, yani faydası tüke-
tilmiş, gidere dönüşmüş olur. Bu ilişki, Şekil 5.1’de gösterilmiştir.

Şekil 5.1’de görüldüğü üzere, hedeflenen gelire karşılık, faaliyetlere bağlı olarak giderlerin maliyete, mali-
yetin gidere ya da zarara dönüşmesi söz konusudur. Maliyet ve giderlerin harcama ile ilişkisi araştırıldığında 
ise harcamanın ya bir maliyet doğurduğu ya da bir gider meydana getirdiği görülür (Cemalcılar, 1976: 308).

Satın Alma Gideri

Üretim Giderleri

VARLIK

MAL

MAMUL
MALİYETİ

Amaçsız Varlık Tüketimi

Diğer Gelirler

Satış Hasılatı

Satış Giderleri

Diğer Giderler

+ KÂR
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+

-

+

=

( (

( (

Maliyet - Gider - Zarar İlişkisi

Şekil 5.1 Maliyet-Gider-Zarar İlişkisi

Gider
Faaliyetleri gerçekleştirebilmek için yapı-
lan tüketimlerdir.
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Zarar, işletme faaliyetlerinin normal sonucu 
olmayan, arızi bir harcama veya tüketim olabile-
ceği gibi, bir hesap dönemindeki faaliyetin genel 
sonucu (gelirler - giderler = kâr veya zarar) olarak 
da ortaya çıkabilir. Varlıkların amaç dışı tüketilme-
si, aşırı veya kontrolsüz şekilde kullanılması gibi 
nedenlerle ekonomik ömrünün kısalması ve fire, 
çalınma, doğal afet gibi nedenler sonucu ortaya çı-
kan kayıpların genel adı zarardır. Başka bir ifadey-
le zarar, işletmenin normal olmayan veya olağan 
sınırları aşan harcama ve tüketimlerinin ya da iyi 
yönetilmeyen faaliyetlerinin sonucudur.

Bu kavramlar arasındaki ilişkiyi basit bir örnek 
yardımıyla da açıklayabiliriz. Hızlı Lojistik İşlet-
mesi, yük taşımada kullanılacak araba için, kredi 
kartı ile litresi TL4’ten 50 lt akaryakıt satın almış-

tır. Banka aracılığıyla satıcıya ödeme yükümlülüğü 
doğuran bu işlem bir harcamadır. Aynı zamanda 
satın alınan akaryakıtın işletmeye toplam maliyeti: 
TL4 X 50 lt = TL200’dir. Söz konusu araç kullanı-
larak 100 km mesafeye yük taşınması durumun-
da tüketilen TL20’lik yakıt gidere dönüşmüş olur. 
Bilgi eksikliği nedeniyle yanlış adrese teslim edilen 
yükün geri alınması için aynı mesafenin tekrar ka-
tetilmesiyle tüketilen ikinci TL20’lik yakıt bedeli 
ise zarardır. Bu arada yakıt deposundaki çatlak ne-
deniyle oluşan sızıntıyla kaybedilen TL5’lik yakıt 
da doğrudan zarar niteliğindedir. Yakıt satın alır-
ken oluşan kredi kartı borcunun (TL200) bankaya 
ödenmesi ise borç şeklinde doğan harcamanın para 
transferi (ödeme) şeklinde ortaya çıkan son görün-
tüsü olmaktadır.

MALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI
Burada maliyet konusu, öncelikle yatırım ve işletme maliyeti veya dönem gideri ya da zararı ayrımı ba-

kımından, sonra işletme kararlarına konu olmasına göre, daha sonra da muhasebe kayıtlarına temel olması 
bakımından sınıflandırılarak ele alınacaktır.

Maliyetleri Sınıflandırma Gereksinimi
Maliyetler çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere belirlenir. Maliyet belirleme amacı neyin maliyetinin belir-

leneceği kadar bunun ne şekilde yapılacağını da belirler. Maliyeti hesaplanmak istenilen şeye maliyet nesnesi 
(cost object) denir (Horngren, vd. 2012: 49; Büyükmirza, 2009: 44). Maliyet objesi, örneğin edinilen araba 
lastiği gibi bir mamul/mal, bilgisayarların dönemsel bakımı gibi bir hizmet, malların depoya taşınması ve 
istiflenmesi gibi bir faaliyet ya da iş, personelin maliyet farkındalığı konusunda eğitimi gibi bir proje ya da 
program, üretim, pazarlama ve dağıtım işlevlerinin yürütüldüğü birer departman ya da bölüm olabilir.

Makro açıdan sosyal ve alternatif maliyetleri de kapsayacak şekilde maliyet sınıflamaları ve analizleri 
yapılabilir. İşletmecilikte ise maliyetin parayla ölçülebilen kısmı dikkate alınır (Müftüoğlu, 2007: 155). İş-
letme amaçlarını gerçekleştirebilmek için maliyetlerin tüm yönleriyle tespit edilebilmesi gerekir. Bu amaçla 
maliyet analizlerinden yararlanılır. Örneğin kâr hedefinin belirlenmesi, pazar payının ve fiyatlama politi-
kalarının öngörülebilmesi için maliyetlerin sınıflandırılması yararlı olur. Maliyet kontrolünün sağlanabil-
mesi, daha az girdi ile daha çok çıktının en uygun maliyetle elde edilebilmesi, yani maliyet etkinliğinin 
sağlanabilmesi için de maliyetlerin sınıflandırılması önem taşır.

Maliyet nasıl tanımlanır? Maliyet ve gider arasındaki 
ilişkiyi değerlendirin.

Maliyet kavramını günlük 
yaşamınızdan örneklerle 
anlatın.

ÖÇ 1 Maliyet kavramını açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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İşletmecilikte değer yaratan faaliyetlere ağırlık 
verip önem derecesine göre faaliyet temelli bir yö-
netim uygulanması için maliyetlerin sınıflandırıl-
ması gerekir. İşletme faaliyetlerine odaklanma veya 
dışarıdan hizmet satın alma kararında maliyet bil-
gisi belirleyici rol oynar. Maliyetleri sınıflandırma-
dan hesaplamak, kontrol etmek, mukayese etmek, 
raporlamak ve analiz ederek değerlendirmek müm-
kün olmaz. Maliyet bilgilerinden umulan yararın 
elde edilebilmesi için sınıflandırmanın yönetsel 
amaçlara uygun yapılması gerekir. 

Burada yapılan maliyet sınıflandırması, maliyet 
bilgilerinin yaygın kullanımı dikkate alınarak aşa-
ğıdaki sıra ile açıklanmıştır;

•	 Yatırım	ve	işletme	maliyetleri,
•	 Üretim	 çıktısına	 yüklenme	 biçimine	 göre	

maliyetler,
•	 Davranış	şekline	göre	maliyetler,
•	 Faaliyet	hacmi	ile	ilişkisine	göre	maliyetler,
•	 Gerçekleşme	durumuna	göre	maliyetler,
•	 Kararlarda	 kullanım	 amacına	 göre	 mali-

yetler,
•	 İşletme	işlevlerine	göre	maliyetler,
•	 Gider	çeşitlerine	göre	maliyetler.

Yatırım ve İşletme Maliyetleri
İşletmeler uzun vadeli amaçlarla çeşitli mali-

yetlere katlanabilirler. Bu tür maliyetler genellikle 
aktifleştirilerek kayıt altına alınır ve varlık hesap-
larında izlenirler. En çok bir dönem içinde yarar 
sağlayacak üretim yapmak amacıyla katlanılan ma-
liyetlerin de ayrıca izlenmesi gerekmektedir.

Yatırım Maliyeti
Yatırımlar işletme faaliyetlerinin yürütüleceği 

ortamın hazırlanması ile ilgili çalışmalardır. İşlet-
melerin faaliyet merkezlerinin konumlandırılacağı 
yerin seçilmesi (depo, idari ofis, araç parkı vb.), 
faaliyetlerde kullanılacak tesis ve araçların belirlen-
mesi (taşıma bandı, forklift, araç takip sistemi vb.) 
organizasyon ve faaliyetlerle ilgili yetki ve izinlerin 
alınması (patent, ruhsat vb.) yatırım kapsamında 
ele alınabilir. Bu tür varlıkların edinilmesinde kat-
lanılan giderler maliyet bedeli ile aktifleştirilir. 

İşletmeye mal oluş değeri üzerinden muhasebe-
leştirilen bu tür harcamaların, işletme faaliyetlerine 
bir hesap döneminden daha uzun süre (birkaç yıl) 

katkı sağlayacağı, hemen tüketilip yok edileme-
yeceği varsayılır. Dolayısıyla bu tür yatırım mali-
yetleri; mali ve maddi duran varlıklar ya da maddi 
olmayan duran varlıklar ile gelecek dönem gider-
leri şeklinde aktifleştirilerek bilançoda raporlanır. 
Satışların maliyetine temel oluşturan, üretimde 
kullanılmak ya da satılmak üzere alınan, ilk madde 
ve malzeme, yarı mamul, mamul ve ticari malların 
maliyeti de stoklanabilir maliyet kalemleri olarak 
bilançoda yer alır.

İşletme Maliyeti
İşletme faaliyetleri, işletme işlevleri temelinde 

gruplandırılabilir. Buna göre üretim, pazarlama, 
finansman gibi temel işlevlerden işletmenin faali-
yet hacmine, hukuki yapısına, yönetim tercihleri-
ne bağlı olarak detaylanan bir iş bölümü, işlevsel 
faaliyet gruplaması yapılabilir. Bu yaklaşımda ma-
liyetler gider merkezlerine göre belirlenir. Her bir 
gider yerinde malzemeden işçiliğe, kırtasiyeden ha-
berleşmeye çeşitli giderler gerçekleşir. Kısa dönem-
de (1 yıl içinde) gidere/ zarara dönüşen maliyetlere 
dönem giderleri denir. Diğer bir ifadeyle dönem 
giderleri, bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde 
kullanılmak, tüketilmek üzere satın alınan varlık ve 
hizmet bedelleri ile döneme ait amortismanlardır.

Dönem giderleri aynı dönemin gelirleri ile 
karşılaştırılarak dönemin kârını veya zararını be-
lirlemek üzere gelir tablosunda raporlanır. Ancak 
bunların ana faaliyet konusu (ticaret) ile ilgili olup 
olmaması bakımından ayrımı, yönetim ve bölüm 
başarısını değerlemede önem taşır. Bu bakımdan 
işletme maliyetini oluşturan giderler ile diğer dö-
nem giderlerini kendi içinde tekrar ayrıma tabi tut-
mak gerekir.

İşletmeler için en önemli dönem gideri kalemi 
olan satışların maliyetinin oluşumu işletmenin faa-
liyet konusuna göre farklılık gösterir. Genel olarak 
işletmeleri; mamul üreten (imalat) işletmeler, hiz-
met üreten işletmeler ve ticaret işletmeleri şeklinde 
ayırmak mümkündür.

Mamul üreten işletmelerde, üretim maliyetini 
oluşturan giderlerin doğal ayrımı şöyledir (Akdo-
ğan, 2006: 75-108);

•	 Direkt	ilk	madde	ve	malzeme	giderleri,
•	 Direkt	işçilik	giderleri,
•	 Genel	üretim	giderleri.
Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri, üretilen 

mamulün bünyesine ana madde olarak katılan ve 
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hangi mamul birimine ne kadar kullanıldığı doğ-
rudan tespit edilebilen maddelerin bedelidir. Örn. 
kamyon yapımında motor, kasa, tekerlek gibi.

Direkt İşçilik Gideri, ana üretim gider yerleri 
ile ilgili olup üretim maliyetine doğrudan yüklene-
bilen işçilik ücret ve giderlerinden oluşur. Direkt 
işçilik giderleri, mamul birimi başına harcanan iş-
çilik süresinin doğrudan ölçülebildiği durumdaki 
işçiliklerdir. Örneğin kamyonun motor montajını 
yapan ustanın ücreti.

Genel üretim giderleri, üretim maliyetine do-
laylı olarak katılan çok çeşitli giderlerden oluşur. 
Mamul üretimi için harcanan direkt ilk madde 
ve malzeme ile direkt işçilik dışında kalan dolaylı 
tüketimlerdir. Örneğin kamyon üretimi için kulla-
nılan üretim hattının amortisman, sigorta, bakım-
onarım giderleri veya üretim müdürünün maaşı ya 
da üretim bölümü işçilerinin yemek giderlerinden, 
üretilen kamyon başına yüklenecek gider payları.

Üretim süreçlerinde bilgi ve teknolojiye dayalı 
tüketim paylarının artmasıyla, günümüzde genel 
üretim giderlerinin mamul maliyeti içindeki payı 
artmaktadır. Sanayi işletmelerinde üretim (işletme) 
maliyeti bu üç gruptaki giderlerin toplamından 
elde edilir ve satılan miktarla orantılı olarak satılan 
mamul maliyetini oluşturur.

Hizmet Üretim Maliyeti, hizmet işletmelerinde 
(banka, konaklama, ulaştırma vb.) hizmetin üre-
tilmesi (taşıma, depolama vb.) amacıyla tüketilen 
girdilerin (işçilik, bakım vb.) elde edilmesi için 
katlanılan maliyettir. Bu tür işletmelerde satılan 
hizmet maliyeti bilgisi, doğrudan hizmet üretim 
maliyetinden elde edilir.

Ticaret işletmelerinde ise satılan malların mali-
yeti, satmak amacıyla satın alınan ve üzerinde deği-
şiklik yapmadan satışa sunulan malların satın alma 
maliyetidir. Satın alma (tedarik) maliyeti içinde alış 
bedeli yanında alışla ilgili taşıma, komisyon, güm-
rük işlemleri gibi giderler de yer alır.

Dönem Gideri
İşletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için bir 

hesap döneminde tüketilen, kullanılan varlıkların 
değeri dönem gideri olarak adlandırılır. Bunlardan 
satışların maliyetini oluşturan unsurları daha önce 
açıklamıştık. Tüm işletmeler için üretim giderleri 
yanında diğer dönem giderleri şu dört başlık altın-
da toplanabilir; araştırma ve geliştirme giderleri, 
pazarlama satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim 

giderleri, finansman giderleri. İşlevsel bakımdan 
yapılmış olan bu gider ayrımının her bir grubunda 
benzer özelliklere sahip gider çeşitleri yer alabilir. 
Örneğin taşıtların yakıt gideri, bina amortismanı, 
personel ücretleri, haberleşme-aydınlatma-kırtasiye 
giderleri, ödenen vergiler vs.

Araştırma ve Geliştirme Giderleri, üretim ma-
liyetini azaltmak, yeni yönetim ve üretim yöntem-
leri geliştirmek, yeni teknolojiler geliştirmek gibi 
amaçlarla araştırma, izin, patent, tasarım, uygula-
ma vb. için yapılan giderlerden oluşur.

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri, işletme-
nin pazarlama işlevinin gerektirdiği; satış politika 
ve çabaları, satışçı eğitimi, tanıtım, dağıtım, müşte-
ri ilişkileri gibi işler için yapılan giderlerdir.

Genel Yönetim Giderleri, işletmenin farklı dü-
zeylerinde yönetim işlevinin gerçekleştirilebilmesi, 
organizasyon, personel işleri, muhasebe, hukuk, 
güvenlik, haberleşme, bilgi yönetimi gibi pek çok 
yönetsel faaliyetle ilgili olarak yapılan giderlerdir.

Finansman Giderleri, işletme faaliyetlerinin 
kesintisiz yürütülebilmesi için, borçlanmayla ilgi-
li faiz, kur farkı, komisyon ve benzeri giderlerden 
oluşur.

Dönem Zararı
Kendisinden beklenen yararın elde edilemeye-

ceği kesinleşen giderler, doğrudan dönem zararına 
dönüşür. Bunlar dönem giderleri ile birlikte gelir 
tablosunda raporlanan fakat işletme faaliyetlerine 
katkısı olmayan, çalışmayan kısım (boş kapasite) 
giderleri, önceki hesap dönemlerinden kalan gider 
ve zararlar ile diğer olağan dışı gider ve zararlardır.

Üretim Çıktısına Yüklenme Biçimine 
Göre Maliyetler

İşletmenin ana faaliyet konusu (üretim işlevi) 
ile ilgili giderler, üretilen mamul/ hizmet miktarı 
ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisine göre direkt ve 
endirekt gider şeklinde ayrılır. Bu tür gider ayrımı 
üretilen mamul ve hizmetlerle bunların üretiminde 
gerçekleşen giderlerin doğrudan veya dolaylı olarak 
ilişkilendirilmesine göre yapılır.

Dolaysız (direkt) maliyetler, belirli bir üretim 
düzeyi için ne kadar harcandığı kesin şekilde he-
saplanabilen, üretim maliyetine yüklenmesi için 
herhangi bir dağıtım anahtarı gerektirmeyen gider-
lerden oluşur. Örneğin bir uçak seferi için kullanı-
lan yakıt maliyeti.
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Dolaylı (endirekt) maliyetler, oluştukları gider 
yerleri ya da nitelikleri ve hesaplama güçlükleri 
nedeniyle üretim miktarı ile doğrudan ilişkilendi-
rilemeyip, ancak uygun dağıtım anahtarları kulla-
nılarak üretim maliyetine yüklenebilen giderlerdir. 
Örneğin bir uçak sefer maliyetine, uçuş ekibi eği-
tim maliyetlerinden yüklenen pay.

Davranış Şekline Göre Maliyetler
Yönetsel kararlarda kullanılabilmesi için ma-

liyetlerin; sabit, değişken, yarısabit, yarıdeğişken 
şeklinde ayrıldığı görülür. Bazı yönetim kararların-
da kullanılacak giderlerin belirlenmesinde büyük 
kolaylık sağlayan bu ayrım, giderlerin faaliyet hac-
mindeki değişikliklere bağlı olarak değişip değiş-
memesine göre yapılmaktadır.

Değişken giderler, üretim miktarına bağlı ola-
rak değişen, üretim faaliyeti durduğunda sıfırlanan 
giderlerdir. Örneğin kamyonun kullandığı yakıt 
miktarı, gidilen mesafeye ve üretilen çekme gücüne 
göre değişir, yakıt gideri de bu oranda artar veya 
azalır.

Sabit giderler, belirli bir zaman diliminde ve be-
lirli bir kapasite faaliyet hacmindeki değişiklikler-
den etkilenmeyen, toplamda sabit kalan giderler-
dir. Örneğin taşıma faaliyetinde kullanılan kamyon 
için yıl esasına göre hesaplanan sigorta ve amortis-
man giderleri.

Karma giderler; maliyet davranışı bazen sürekli-
lik göstermez, belli bir faaliyet hacminde sabit kalır 
veya belli aralıklarla değişir. Yarı değişken nitelikli 
giderler, faaliyet hacmi ile ilişkili olarak artan ya da 
azalan fakat faaliyet durduğunda tamamen sıfırlana-
mayan giderlerdir. Yarı sabit giderler ise görece uzun 
bir zaman diliminde sabit kalan, belli sınırlarda sıç-
ramalarla, kademeli şekilde değişen giderlerdir.

Faaliyet Hacmi ile İlişkisine Göre 
Maliyetler

Faaliyetlerle ilişkisine göre maliyet ayrımı, üre-
tim miktarının toplam veya birim başına maliyet-
lerinin dikkate alınması şeklindedir.

Toplam maliyetler, belli bir zaman diliminde 
gerçekleştirilen üretimle ilgili faaliyetlerin toplam 
maliyetidir. Otomotiv, giyim, gıda gibi sektörler-
de, belli bir dönemde üretimde kullanılan ilk mad-
de-malzeme, işçilik ve diğer giderlerin toplamı o 
dönemde üretilen mamul miktarının toplam ma-
liyetini oluşturur. Ulaştırma, konaklama, İnternet 

hizmet sağlayıcısı gibi sektörlerde yine belli bir dö-
nemde, bu hizmetlerin üretiminde kullanılan mal-
zeme, işçilik ve diğer giderlerin toplamı, üretilen 
hizmetlerin toplam maliyetini oluşturur.

Birim maliyetler, belli bir dönemde katlanılan 
toplam maliyetin aynı dönemde satın alınan/ üreti-
len/ satılan mal/hizmet/mamul miktarına bölüne-
rek ya da farklı hesaplama yöntemleri kullanılarak 
bulunan birim başına maliyetlerdir. Ulaşılmak iste-
nen amaca göre farklı birim maliyetler hesaplanabi-
lir. Bunun nedeni, her bir amaç için farklı maliyet 
hesaplama yaklaşımlarından yararlanılmasıdır.

Gerçekleşme Durumuna Göre 
Maliyetler

Maliyet bilgisi gerçekleşen (fiili) duruma göre 
elde edilebileceği gibi, üretim faaliyeti başlarken 
planlama (bütçeleme) yoluyla da öngörülebilir. 
Maliyet hesaplamasının, iş bitiminde gerçekleşen 
verilerle yapılması durumunda fiilî maliyet elde 
edilir. Fiilî maliyet, mamul/ hizmet maliyetinin, 
üretim tamamlandıktan sonra, gerçekleşen tüke-
timler esas alınarak belirlenmesidir.

Öngörülen maliyet, mamul/ hizmet maliyetinin 
gelecekte olması beklenen kestirimi, yani tahmini 
maliyet şeklinde olabilir. Buna karşılık öngörülen 
maliyet, gelecekte belli koşullar altında gerçekleş-
mesi gereken, standart maliyet hesaplamalarıyla da 
belirlenebilir.

Kararlarda Kullanım Amacına Göre 
Maliyetler

Karar alma (veya karar verme) gelecekle ilgili 
bir seçim yapma durumudur. Gelecekteki en iyi 
durumu seçmede yararlanılacak, belirsizlik alanını 
daraltacak, daha isabetli karar vermeyi olanaklı kı-
lacak araçlardan biri de geçmişe ait maliyet bilgi-
leridir. İşletmelerin muhasebe sistemlerinden üre-
tilen maliyet bilgileri bazı kararların alınmasında 
doğrudan kullanılabilmesine rağmen, bu durum 
genellikle çok sınırlıdır. Dolayısıyla hangi karar-
larda ne tür maliyet bilgisinin kullanılabileceği ve 
bunun nasıl elde edileceği önemli bir yönetim so-
runudur. Maliyet analizleri, kararlarda kullanılacak 
maliyet verilerinin elde edilmesinde yöneticilere 
yardımcı olmaktadır.

Karar verme amaçları bakımından maliyetler 
şöyle ele alınabilir;

•	 Geçerli	veya	geçersiz	maliyetler,
•	 Ek	(marjinal)	maliyetler,
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•	 Fırsat	maliyeti	(alternatif	maliyet),
•	 Kontrol	edilebilen	veya	kontrol	edilemeyen	

maliyetler,
•	 İlgili	ve	ilgisiz	maliyetler.
Geçerli maliyetler, kararı etkileyen seçenekler 

arasında farklılık gösteren ve alınacak kararı değiş-
tiren maliyetlerdir. Örneğin bir taşıma faaliyetini 
kendi mülkiyetindeki araçla yapacak işletme için 
yakıt maliyeti, dışarıdan araç kiralayarak yapa-
cak işletme için kiralama maliyeti geçerli maliyet 
özelliği taşır. Geçmişte katlanılmış ve geri alınma 
olasılığı zayıf olan ve verilecek kararı etkilemeyen 
maliyetler ise geçersiz (batık) maliyettir. Örneğin sa-
tın aldığı malları, işletmeye kendi aracıyla getirecek 
olan işletme için araç parkında boş duran kamyo-
netin satın alma veya yenileme maliyeti batık mali-
yet niteliğindedir.

Ek (marjinal) maliyet, her bir ek çıktının (ma-
mul/hizmet) toplam üretim maliyetinde meydana 
getirdiği artıştır. Kapasite sınırları içinde, boş ka-
pasite kullanılarak yapılacak ek üretim, sabit ma-
liyetleri etkilemeyeceğinden, bu durumda oluşan 
ek maliyet tamamen değişken maliyet artışından 
kaynaklanır. Kapasitenin üzerine çıkılarak üreti-
min artırılması durumunda ise sabit maliyetler de 
artacaktır.

Fırsat (alternatif ) maliyeti, bir karar seçeneğinin 
tercih edilmesi nedeniyle seçilmemiş olan en iyi 
seçeneğin mahrum kalınan geliri olarak tanımla-
nır. Bu anlamda fırsat maliyeti, önceki açıklama-
larımızda değişik yönleriyle yer verdiğimiz gerçek 
maliyete uymayan, uygulamada vazgeçme maliyeti 
olarak da adlandırılan, kaçırılan fırsatlarla ilgili ge-
lirden yoksun kalmayı açıklayan ekonomik varsa-
yımdır.

Kontrol edilemeyen maliyetler, sorumluluk mer-
kezleri açısından, işletmenin herhangi bir birimin-
de gerçekleşen giderler üzerinde birim yetkilisinin 
etkisiz kalması, giderin değişimini ya da miktarını 
belirleyememesi durumunda oluşan giderlerdir. 
Maliyetin sorumluluk alanları bakımından kont-
rol edilebilme özelliği, maliyet yönetimi açısından 
önem taşır. Örneğin pazarlama bölümü giderleri 
içinde pazarlama müdürünün maaşı, bu birim ta-
rafından kontrol edilemeyen fakat genel müdürlük 
ya da yönetim kurulu tarafından kontrol edilebi-
len gider niteliğindedir. Yine meteorolojik koşullar 
nedeniyle, yolların kapanması dolayısıyla uğranı-
lan gecikme zararı, işletme yönetimince kontrol 
edilemeyen bir maliyet örneğidir. Kontrol edilebilen 

maliyetler ise birim yöneticisinin kararı ve etkisiyle 
değiştirilebilen giderlerdir.

İşletme ile ilgili herhangi bir kararın alınma-
sında etkili olan maliyetler ilgili maliyet, kararlarda 
dikkate alınmayacak maliyetler ise ilgisiz maliyet 
olarak tanımlanır. Örneğin depolama faaliyetleri 
için kiralanan bir binanın yapım maliyeti depola-
ma faaliyeti için ilgisiz, kira maliyeti ise söz konusu 
faaliyetle ilgili bir maliyet kalemidir.

İşletme İşlevlerine Göre Maliyetler
Ülkemizde uygulanmakta olan muhasebe sis-

teminde işletme maliyetleri ve dönem giderleri, iki 
hesap grubu şeklinde düzenlenmiştir. İleride işleyişi 
açıklanacak olan bu hesap gruplarından birincisin-
de, giderlerin işletme işlevlerine (fonksiyon esasına) 
göre sınıflandırılması öngörülmüştür. Buna göre, iş-
letme maliyetini ve bazı dönem (faaliyet) giderlerini 
oluşturacak tüketimler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

•	 Direkt	İlk	Madde	ve	Malzeme	Giderleri,
•	 Direkt	İşçilik	Giderleri,
•	 Genel	Üretim	Giderleri,
•	 Hizmet	Üretim	Maliyeti,
•	 Araştırma	ve	Geliştirme	Giderleri,
•	 Pazarlama	Satış	ve	Dağıtım	Giderleri,
•	 Genel	Yönetim	Giderleri,
•	 Finansman	Giderleri.

Gider Çeşitlerine Göre Maliyetler
Muhasebe sisteminde, işletme maliyetini ve 

dönem giderlerini oluşturacak ikinci sınıflamada 
giderler, çeşit (tür) esasına göre sınıflandırılmıştır. 
Gider çeşitleri şöyle sıralanmıştır:

•	 İlk	Madde	ve	Malzeme	Giderleri,
•	 İşçi	Ücret	ve	Giderleri,
•	 Memur	Ücret	ve	Giderleri,
•	 Dışarıdan	Sağlanan	Fayda	ve	Hizmetler,
•	 Çeşitli	Giderler,
•	 Vergi,	Resim	ve	Harçlar,
•	 Amortismanlar	ve	Tükenme	Payları,
•	 Finansman	Giderleri.
Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen büyük-

lüklere ve muhasebe bilgilerinden yararlanma ama-
cına göre işletmeler, bu iki gider sınıflamasından 
birini ana hesap grubu olarak belirlemek ve uygu-
lamak durumundadır.
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LOJİSTİK MALİYETLER VE 
YÖNETİMİ

Lojistik maliyetler ticaretin her iki yönü (alış 
ve satış) için kaçınılmaz niteliktedir. Lojistik kap-
samındaki faaliyetlerin işletme bünyesinde gerçek-
leştirilmesi ya da bunların dışarıdan hizmet alma 
yoluyla sağlanmasına göre maliyetlerin etkisi farklı 
olur. İşletme yönetimi, maliyet yönetim yaklaşım-
larını lojistik faaliyetlere uygulamak suretiyle bu 
tür maliyetlerin etkisini azaltmaya çalışmaktadır.

İşletme İşlevleri ile Lojistik Maliyet 
İlişkisi

Geleneksel işletme işlevleri; üretim, pazarlama, 
insan kaynakları ve finansman olmak üzere dört 
köşe taşı üzerine kurulur. Aslında en basit anlamıyla 
ticaret iki temel hareketin gerçekleşmesine dayanır. 
Bunlar satın alma ve dönüştürme (tedarik ve üre-
tim) faaliyetleriyle insan gereksinimlerini karşıla-
yacak mal/mamul/hizmetin edinilmesi ve bunların 
pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetleriyle müşteri-
lere (tüketicilere) ulaştırılmasıdır. Böylece en geniş 
anlamıyla üretim ve pazarlama her işletmenin yapı-
sında mutlaka yer alan temel işlevlerdir.

Öte yandan teknoloji kullanma oranı hangi bo-
yutta olursa olsun, günümüz işletmeciliğinde insan 
unsuru vazgeçilemez bir ögedir. İşletme süreçlerin-
de yer alacak insan unsurunun temin edilmesin-
den, üretim, pazarlama ve diğer işlevlerle birlikte 
tüm işletme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, bir 
anlamda satıcı-üretici-müşteri-işgören arasındaki 
ilişkileri sağlıklı bir şekilde yürütmek için para ile 
ölçülebilen harcamaların yapılması gerekir. Diğer 
bir deyişle işletme faaliyetlerinin ve yatırımların 
gerçekleşmesinde kullanılacak para ve diğer varlık-

lar, öz kaynaklarla ya da borçlanarak temin edil-
melidir. Günümüz işletmelerinde dört temel işlev 
yanında maliyet odaklı yaklaşım, hesap verebilir-
lik ve sorumluluk anlayışının ön plana çıkmasıyla, 
maliyet yönetimi temel rekabet stratejisi durumu-
na gelmiş ve muhasebe, temel işletme işlevleri ara-
sındaki yerini almıştır. Özetle, işletme amaçlarının 
gerçekleştirilmesinin sonucu maliyete katlanmak 
olarak ifade edilebilir.

1980’lerden itibaren bilgi ve iletişim teknolo-
jilerindeki hızlı gelişimin de etkisiyle, lojistiğin re-
kabet üstünlüğü sağlama araçlarından biri olduğu 
fark edilmiştir. Böylece lojistik işlevi, diğer işletme 
işlevleri gibi ayrı bir örgüt birimi, hatta uzman lo-
jistik işletmesi şeklinde örgütlenmeye başlamıştır. 
Bu durum lojistik yönetimin önemine ve lojistik 
maliyetlerin etkin yönetilmesi gereğine dikkati çek-
miştir. İşletme amaçlarına ulaşmak için katlanılma-
sı gereken dolaylı maliyetler, genellikle taşıma, de-
polama, stok yönetimi gibi lojistik faaliyetlere bağlı 
olarak ortaya çıkmaktadır.

Lojistik Maliyetin Tanımlanması
Lojistik maliyetler, lojistik faaliyet süreçle-

rinde gerçekleşen giderlerin toplamıdır. Taşıma, 
depolama, stok yönetimi, sipariş işleme, müşteri 
ilişkileri gibi çeşitli lojistik faaliyetlerin gerçekleşti-
rilmesi için yapılan işçilik, amortisman, yakıt gibi 
tüketimlerin toplamı lojistik maliyetleri oluşturur. 
Başka bir deyişle lojistik maliyetler işletmelerin lo-
jistik faaliyetleri için katlandıkları fedakârlıkların 
parasal tutarıdır (Tokay, vd. 2010: 268). Sınırları 
kesin çizgilerle belirlenemese de bir işletmede lo-
jistik maliyetin içeriğini kavrayabilmek için lojistik 
maliyete neden olan faaliyetleri incelemek gerekir.

İşletme maliyetleri sınıfla-
ması ile işlevsel gider sınıfla-
ması arasında nasıl bir ilişki 
vardır?

İşlevsel maliyet sınıflaması 
ile gider çeşitlerine göre ma-
liyet sınıflaması arasındaki 
ilişkiyi değerlendirin.

İşletme yönetiminin amaç-
larına ulaşmasında maliyet 
sınıflamasının önemini an-
latın.

ÖÇ 2 Maliyetleri sınıflandırabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Lojistik Maliyet
İşletmelerde taşıma, depolama, yükleme, 
boşaltma, istifleme, sipariş işleme gibi 
faaliyetleri gerçekleştirirken ortaya çıkan 
maliyetlerdir.

Lojistik Faaliyetler ve Lojistik 
Maliyetler

Lojistik, daha önce de farklı yönleriyle tanım-
landığı üzere, birbirini izleyen birtakım işlemlerin 
bir arada yürütülmesiyle ortaya çıkan bir kavram-
dır. Lojistiğin yaygın kabul gören tanımlarından 
biri Uluslararası Lojistik Yönetimi Konseyi (Co-
uncil of Logistics Management-CLM) tarafından 
yapılmıştır. Buna göre lojistik, tüketici gereksi-
nimlerini karşılamak üzere her türlü mal, hizmet 
ve bilgi akışının, ham maddenin çıkış noktasından 
mamulün tüketildiği son noktaya kadar olan teda-
rik zinciri içerisindeki hareketinin etkin ve verim-
li şekilde sağlanması için planlama, uygulama ve 
kontrol sürecidir.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet 
Üretenleri Derneği (UTİKAD): http://www.
utikad.org.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.

internet

Lojistik Faaliyet Süreci
Üretim faktörleri, üretim yerleri, pazarlar ve tü-

keticiler arasında belli bir mesafe bulunduğu sürece 
lojistik faaliyetlere gereksinim duyulmaktadır. Ge-
nel amaca uygun olarak her işletme alıcı ile satıcı 
arasında belli bir konumda bulunur ve bazen alıcı 
bazen de satıcı rolü oynar. Dolayısıyla işletmecilik-
te lojistik faaliyetler kaçınılmaz olarak ortaya çık-
maktadır. Hatta bazı yazarlar tarafından lojistiğin 
günümüzde artan ve gelecekte daha da artması 
beklenen önemine vurgu yapmak için, işletmeci-
likle lojistiğin aynı anlamda kullanıldığı görülür.

Lojistik faaliyetlerin çeşitli kaynaklarda farklı 
şekilde sıralanabildiği görülmektedir. Genel olarak 
tedarik ve satın alma süreçlerinde işletme içine ilk 
madde-malzeme, mal, enerji, bilgi, teknoloji vb. 
girdilerin akışını sağlayan içe dönük (inbound) lo-
jistik faaliyetler ve mamul/mal/hizmet çıktılarının 

müşterilere, kullanıcılara akışını sağlayan dışa dö-
nük (outbound) lojistik faaliyetler söz konusudur. 
Depolama ve üretim sürecindeki işletme içi akış-
ların yönetiminin diğer bir lojistik faaliyet grubu 
olarak ele alındığı da görülür. Amaçlarına göre lo-
jistik süreçlerin üç grupta incelenmesi olanaklıdır. 
Bunlar;

•	 Tedarik	lojistiği,
•	 Üretim	lojistiği,
•	 Dağıtım	lojistiğidir.
Tedarik faaliyetleri üretimde kullanılmak ama-

cıyla ilk madde ve malzemenin, teknolojik unsur-
ların, insan kaynaklarının ve teknik, finansal ve 
yasal koşulların yerine getirilmesine yönelik girdi-
lerin temin edilmesini kapsar. Bu süreçte işletme 
faaliyetlerini (üretim/operasyon) gerçekleştirmek 
için ne tür üretim faktörlerinin, ne miktarda ve ne 
zaman sipariş edileceği, bunların nerelerden satın 
alınacağı, nasıl teslim alınacağı ve depolanacağı ve 
tedarik sürecindeki bilgi akışının nasıl izleneceği 
gibi sorulara verilecek yanıtlar uygulamayı şekil-
lendirecektir. Tedarik sürecinde, özellikle taşıma ve 
depolama faaliyetleri ile ilgili kararlar ve uygulama 
süreci lojistik maliyetin büyük oranda belirleneceği 
ve maliyet tasarrufunun en etkin uygulanabileceği 
aşamaları oluşturur.

Üretim işletmelerinde üretim faaliyetini des-
tekleyen ham madde-malzeme yönetimi, ara de-
polama ve taşıma faaliyetlerine üretim lojistiği 
adı verilir. Bu kapsamda, tedarik sürecinde ana 
depoya alınan ham madde ve malzemenin üretim 
programı doğrultusunda üretim birimlerindeki ara 
depolara (koltuk altı depo) ve üretim hattına sevk 
edilmesi, taşınması, elleçlenmesi gibi faaliyetler 
gerçekleştirilir. Bu sınırlı faaliyet alanı, ilişkili ta-
raflar bakımından daha basit görünmekle birlikte, 
lojistik maliyetlerin izlenmesi bakımından en kar-
maşık alanı oluşturur.

Dağıtım lojistiği, pazarlama karmasının temel 
elemanlarından biri olan dağıtım sürecindeki fa-
aliyetleri kapsar. Bu aşamada malın/ mamulün 
müşterilere fiziksel olarak teslim edilmesi, hizmetin 
müşteriye fiilen sunumu, dağıtım süreçlerinde taşı-
ma, elleçleme (yükleme-boşaltma), etiketleme, pa-
ketleme, sevkiyat ve bilgi akışının izlenmesi gibi iş-
lemler gerçekleştirilir. Dağıtım lojistiğinde, müşteri 
beklentilerinin ve taleplerinin öngörülmesi miktar, 
yer ve zaman bakımından müşteri isteklerinin ye-
rine getirilmesini sağlayacak dağıtım hizmetlerinin 
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en az maliyetle gerçekleştirilmesi, taşıma araçlarının 
tür ve kapasitelerinin belirlenmesi, müşteri şikâyet 
ve memnuniyetinin izlenmesi, satış sonrası hizmet-
lerin, iade işlemlerinin ve bilgi yönetimi faaliyetleri-
nin eş güdümlenmesi gibi çabalara yer verilir.

Lojistik maliyetlerin belirlenebilmesi ve kayıt 
altına alınarak izlenebilmesi için lojistik faaliyet-
lerin açıkça tanımlanması gerekmektedir. Burada 
benimsenen lojistik faaliyet akışı şöyledir;

•	 Taşıma,
•	 Depolama,
•	 Elleçleme,
•	 Sipariş	işleme	ve	bilgi	yönetimi,
•	 Stok	yönetimi,
•	 Diğer	lojistik	faaliyetler.

Lojistik Faaliyetlerin Maliyeti
İşletmelerde lojistik maliyetlerin yönetilebilme-

si için, lojistik maliyet unsurlarının belirlenmesi 
gerekir. Lojistik maliyetler lojistik faaliyetlerle or-
taya çıkar. Bu nedenle lojistik maliyetlerin belirlen-
mesinde lojistik faaliyet sınıflaması esas alınmıştır.

Lojistik maliyet unsurları şöyle sıralanabilir;
•	 Taşıma	maliyeti,
•	 Depolama	maliyeti,
•	 Elleçleme	maliyeti,
•	 Sipariş	işleme	ve	bilgi	yönetimi	maliyeti,
•	 Stok	yönetimi	maliyeti,
•	 Diğer	lojistik	maliyetler.
Lojistik maliyet unsurları incelendiğinde, bir 

kısmının açıkça izlenebildiği (taşıma, depolama, si-
pariş işleme), diğerlerinin ise (stok bulundurmama, 
hasar ve gecikmeler, yönetim etkinliğinin sağlana-
maması) açıkça izlenemediği görülür. Lojistik faa-
liyetlere ilişkin maliyetler aşağıda açıklanmaktadır.

Taşıma Maliyeti
Lojistik faaliyetler içinde taşıma, en önemli aşa-

mayı oluşturur. Çünkü taşıma faaliyetine bağlı ola-
rak ortaya çıkan maliyetin toplam lojistik maliyet 
içindeki oransal büyüklüğü yanında, taşımanın lojis-
tiğin hemen her aşamasında yer alması, onun çoğu 
zaman lojistikle eş anlamda kullanılmasına neden 
olur. Lojistiğin yer ve zaman faydası sağlama özelli-
ği, büyük ölçüde taşıma ve depolama faaliyetleriyle 
gerçekleşir. Tedarik zinciri içinde lojistiğin, lojistik 
faaliyet sürecinde taşımanın önemi dikkat çekicidir.

Taşıma Maliyeti
Malzemelerin, malların, mamullerin, enerji 
maddelerinin ve insan unsurunun yer de-
ğiştirmesi için yapılan harcamalardır.

Taşıma maliyeti, satın alınan girdilerin işletme-
ye getirilmesi, işletme içi süreçlerde ve müşteriye 
dağıtım aşamalarında hareket ettirilmesi sırasında 
ortaya çıkan giderlerin toplamıdır.

Taşıma maliyeti yalnızca taşınan yüklerin 
ağırlık ve hacimleriyle ilişkilendirilerek ortaya çı-
kan salt taşıma giderlerinden ibaret değildir. Bu 
amaçla yapılan yatırımların, üstlenilen risklerin, 
boş kalan taşıma kapasitesinin, taşıma organizas-
yonunda kullanılan donanım, insan unsuru ve 
taşıt aracı seçim kararının alternatif maliyeti gibi, 
görünen ya da görünmeyen pek çok faktörden 
kaynaklanan maliyeti de kapsar. Taşıma ile ilgili 
olarak yapılacak iyileştirmelerin tedarik zincirinin 
kârlılığına	katkısı	 büyük	önem	 taşır.	Radyo	Fre-
kanslı	Tanımlama	(Radio	Frequency	Identificati-
on/	RFID)	ve	Küresel	Konum	Belirleme	Sistemi	
(Global Positioning System/ GPS) gibi yeni tek-
nolojilerden yararlanılarak araç takip sistemi (ve-
hicle tracking system) gibi cihazlar kullanılmak 
suretiyle taşıma maliyetlerinin azaltılması önemli 
bir rekabet avantajı sağlar.

Depolama Maliyeti
Depolama maliyeti, işletme faaliyetlerinde tü-

ketilmek, üretim veya satış amaçlı kullanılmak 
üzere bir süre işletmede tutulması gereken varlık-
ların depolanması ile ilgili maliyetleri kapsar. Depo 
yerinin belirlenmesinden, kiralama, satın alma, 
bakım, amortisman, güvenlik, sigorta, işçilik gibi 
pek çok faaliyete ilişkin kararlar depolama mali-
yetinin büyüklüğünü ve bunun işletme faaliyetle-
rine etkisini belirler. Tercih edilen satış ve tedarik 
zinciri yönetim yaklaşımına bağlı olarak depolama 
maliyetinin payı değişecektir. Örneğin çağdaş işlet-
mecilik yaklaşımlarından biri olan tam zamanın-
da yönetim (just in time) yaklaşımı, stoksuz ya da 
mümkün olan en az stokla çalışmayı önermektedir. 
Bu yöntemin uygulanmasıyla depolama maliyetleri 
toplam lojistik maliyetler içinde daha az paya sahip 
olacaktır.



131

Lojistik İlkeleri

Elleçleme Maliyeti
Elleçleme, lojistik faaliyetlere konu olan var-

lığın özelliklerinin değiştirilmeden istiflenmesi, 
birimlere aktarılması, araca yüklenmesi ya da 
araçtan indirilmesi, güvenli ortamda tutularak 
bakımının yapılması gibi işlemlere verilen ad-
dır. Elleçleme (elden geçirme/ayıklama/aktarma) 
konusu varlığın işlenmesinde teknolojik araç ve 
gereçlerin (forklift, bant vb.) kullanılması ve ni-
telikli iş gücünden yararlanılması söz konusudur. 
Kullanılan araç-gereç ve makinelerin amortis-
man, bakım, enerji tüketim ve kiralama giderleri 
ile işçilik ve sigorta giderleri elleçleme maliyetini 
oluşturur. Bu tür işlemlerin az sayıda ve dikkatli 
yapılması istenir. Çünkü elleçleme işlemleri sıra-
sında istenmeyen kayıpların, firelerin, kırılma ve 
bozulmaların meydana gelmesi olasıdır. Bunlar da 
maliyeti artıran sonuçlar olur. Elleçleme faaliyet-
lerinin kısmen taşıma, kısmen de depolama faali-
yetlerinin uzantısı olduğu da düşünülebilir.

Sipariş İşleme ve Bilgi Yönetimi 
Maliyeti

Sipariş işleme iki yönlüdür. Birincisi tedarik lo-
jistiğinde satın alma talebi ve kesin satın alma em-
rinin oluşturulmasından teslim almaya kadar (taşı-
ma ve depolama dışında) yapılan işlemleri kapsar. 
Burada stok yönetimiyle, üretim programlarıyla, 
müşteri siparişlerinin karşılanmasıyla eş güdümlü 
bir çalışmanın yapılması gerekir. Sipariş işlemenin 
ikinci yönü ise müşteri siparişlerinin alınması ve 
bunların yerine getirilmesidir. Müşteri hizmetleri 
kapsamında da ele alınabilen bu aşamada sipariş 
alma yöntemleri, kesin sipariş kabulünün yapıl-
ması, fiyatın ve tahsilat koşullarının belirlenmesi, 
müşteriye yanıt verme süresi, müşteri talebinin 
doğru ve tam olarak karşılanması gibi konular 
önem taşır. Sipariş işleme faaliyeti ile ilgili olarak 
siparişin alınması/ verilmesi, sipariş bilgilerinin il-
gili birimlere iletilmesi, siparişin gerçekleştirilmesi 
ve izlenmesi sürecinde ortaya çıkan giderler, sipariş 
işleme maliyetini oluşturur. Hizmet birim maliyet-
lerini düşürmek ve müşteri memnuniyet düzeyini 
yükseltmek büyük ölçüde sipariş süreci ve bilgi akı-
şındaki uygulamalara bağlı olmaktadır.

Sipariş işlemi, lojistik sürecini harekete geçir-
mesi ve tüm faaliyetleri etkilemesi nedeniyle lo-
jistik yönetiminde önemli bir noktadır. Siparişin 
olabildiğince hızlı işlenmesi gerekir. Sipariş süre-

cindeki bilgi ve iletişim kalitesi de bu süreçteki 
faaliyet etkinliğini ve maliyetleri etkiler. Sipariş 
sürecinin başından sonuna izlenmesi ve bilgile-
rin veri tabanında korunması, işletmenin hasılat, 
harcama ve üretim alt bilgi sistemlerinde geniş 
yer tutar. Bu amacı karşılayacak bilgi teknolojisi 
ve bilgi yönetimi maliyetleri de göz önünde bu-
lundurulmalıdır. E-lojistik uygulamalarının yay-
gınlaşması, sipariş ve bilgi yönetimi maliyetlerini 
önemli oranda azaltmaktadır. 

Stok Yönetimi Maliyeti
İşletmenin faaliyet konusuna bağlı olarak üre-

tim yapmak veya satmak amacıyla elde tutttuğu 
ilk madde-malzeme, mamul ve malları stok kav-
ramı içindedir. Bunlara, hesap dönemi sonunda ta-
mamlanma oranına göre yarı mamul maliyetleri ile 
üretim çıktılarından kusurlu ve bozuk mamuller, 
atıklar, değeri düşen mallar, bakım malzemeleri de 
eklenir. Bu tür varlıkların tümü belli bir ekonomik 
değere sahip olduğu sürece stok kapsamındadır.

Stoklar üretimde kullanmak satmak ya da 
diğer işletme faaliyetlerinde yararlanmak 
amacıyla işletmenin sahip olduğu varlık-
lardır.

Stok yönetimi, olabildiğince en az stok mikta-
rıyla işletme faaliyetlerini gerçekleştirmek ve müş-
teri taleplerini karşılamak için yapılan planlama, 
uygulama ve kontrol faaliyetlerini kapsar. En uy-
gun stok düzeyinin sağlanması, müşteri talepleri-
nin en kısa sürede doğru olarak karşılanması, fire, 
modası geçme, çalınma gibi nedenlerle stok zarar-
larının en aza indirilmesi, amortisman, kira, bakım 
gibi maliyetlerin azaltılması ile ilgili çabalar sonu-
cu ortaya çıkan giderler stok yönetimi maliyetle-
rini oluşturur. Bu tür maliyetler her şeyden önce 
işletmenin stok bulundurma politikasına ve stok 
düzeyine bağlıdır. Stok yönetimi maliyetlerinde, 
stoklara yapılan yatırımın (işletme sermayesi) ya da 
stok yönetimi yerlerinin (bina, depo, donanım, ya-
zılım, araç-gereç gibi sabit sermaye) maliyeti kadar, 
stok hizmet maliyeti de önemli yer tutar. Stok hiz-
met maliyeti kapsamında giriş-çıkış kayıtları, stok 
kontrolü ve stok hizmetlerinde çalışan personelin 
ücretleri yer alır.
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Stok yönetiminin başarısında etkili olan stok 
bulundurma kararı, lojistik açıdan riskli bir ka-
rardır. Yeterli stok bulundurmamaktan kaynakla-
nan (müşteri talebinin karşılanamaması, üretim 
programının aksaması gibi) alternatif maliyetler-
le, stokların iyi yönetilmemesinden kaynaklanan 
modası geçme, bozulma, çalınma gibi durumlar-
da ortaya çıkan zararlar da stok yönetimi maliye-
tinin bir parçasıdır. 

Diğer Lojistik Maliyetler
Diğer lojistik faaliyetlerin maliyeti içinde, dışa-

rıdan lojistik hizmeti sağlayıcıların yönetimi, üre-
tim planlaması, zaman yönetimi, montaj, bakım, 
müşteriler ve bilişim teknolojisi ile ilgili hizmetler, 
tersine lojistik işlemleri gibi faaliyetlerle ilgili gider 
ve zararlar yer alır. Bu tür faaliyetlerin temel lojistik 
faaliyetler içine dağıldığı da düşünülebilir.

Öte yandan lojistik süreçte yer alan herhangi 
bir faaliyetle ilgili maliyet düşürme kararı diğer bir 
faaliyette maliyet artışına neden olabilmektedir. 
Dolayısıyla lojistik süreçle ilgili maliyet yönetimi 
kararlarında tüm faaliyetlerin etkilenme durumu-
nu göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Top-
lam lojistik maliyetin işletmeye getirdiği yük ile tek 
tek lojistik faaliyet maliyetlerinin toplamı farklı 
olabilmektedir.

Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı ve 
Maliyete Etkisi

Daha önce işletme bünyesinde yürütülürken ta-
şıma, depolama gibi bazı lojistik faaliyetlerin veya 
tüm lojistik hizmetlerin uzman lojistik işletmelerin-
den satın alınması, lojistikte dış kaynak kullanımı 
olarak adlandırılır. İşletmeler için lojistik faaliyetle-
rin işletme süreçleri içinde yürütülmesi ya da dışa-
rıdan satın alınması kararı, aynı zamanda stratejik 
karar niteliğindedir. Lojistik sektöründeki gelişme-
ler, maliyet odaklılık, müşteri taleplerinin hızlı kar-
şılanma zorunluluğu, işletmelerin öz yeteneklerine 
yönelme eğilimi gibi gelişmeler, işletmeleri lojistik 
faaliyetlerde daha fazla dış kaynak kullanımına yö-
neltmektedir. Tek tek faaliyetlerin maliyeti şeklinde 
ele alındığında bazı lojistik uygulamalarının işlet-
melerin kendi bünyelerinde gerçekleştirilmesinin 
daha avantajlı olabileceği düşünülse de, genel ola-
rak işletmelerin uzmanlık alanları dışındaki konu-
larla ilgili hizmetleri dışarıdan satın almaları daha 
avantajlı olabilmektedir.

Lojistik Maliyet Yönetimi
Yönetim işlevleri planlama, örgütleme, yönelt-

me ve kontrol şeklinde sıralanabilir. Lojistik yöne-
timi, işletmenin diğer faaliyetlerinde olduğu gibi, 
lojistik faaliyetlerin planlanması, bunların gerçek-
leştirilmesi ve uygulama sonuçlarının planlanan 
hedeflerle karşılaştırılarak kontrol edilmesini kap-
sar. Bu süreçte belirlenen lojistik faaliyetlerin en 
uygun yöntemle ve en düşük maliyetle gerçekleşti-
rilmesi önem taşır.

Maliyet yönetimi, geniş kapsamlı bir uygulama 
alanı olup temel amacı maliyet, kalite, zaman ve 
işlevsellik açısından rekabet edilebilir mal ve hiz-
metlerin elde edilmesinde, kaynakların etkin ve 
verimli kullanımı için yöneticilere gerekli bilgileri 
sağlamaktır (Şakrak, 1997: 66). Maliyet yönetim 
sisteminin temel işlevinin maliyetlerin planlanma-
sı, kontrolü ve sonuçların değerlendirilmesi (Kara-
kaya, 2006: 566) olduğu dikkate alındığında, bu 
görevin büyük ölçüde maliyet muhasebesi sistemi-
ne yükleneceği açıktır. 

Maliyet sistemi tasarımı tercihinde genel olarak 
üç faktör etkili olur; maliyet sistemiyle ölçülmek 
istenen maliyetler, rekabet düzeyi ve ürün çeşitli-
liği (Cooper ve Kaplan, 1991: 4). Lojistik maliyet 
yönetimi amacıyla oluşturulacak sistem, malzeme 
ve mal hareketlerini yansıtabilmeli; müşteri tipi, 
pazar bölümü ve dağıtım kanalına göre maliyet ve 
gelir analizlerinin yapılmasına olanak sağlamalıdır 
(Gökçen, 2003: 68). Lojistik maliyetlerin yönetimi 
için öncelikle lojistik sistemin tedarik, üretim ve 
dağıtım faaliyetleriyle ilgili akışları muhasebe süre-
cine dâhil edilmelidir.

Lojistik Faaliyetlerin Yönetiminde 
Maliyet Muhasebesinin Rolü

Muhasebe sistemi, işletme ile ilgili olarak ger-
çekleşen işlem ve olaylara ait para ile ölçülebilen 
değişiklikleri kaydeder, sınıflandırır, özetler ve ge-
rektiğinde yeni bilgiler üretmek üzere analiz edi-
lerek yorumlanmış finansal bilgileri, ilgili taraflara 
raporlar şeklinde iletir. Oysa maliyet yönetimi de-
nildiğinde üretim faaliyeti (mamul ve hizmet üreti-
mi) akla gelir. Üretim süreçlerinin yer aldığı; mal-
zemenin, emeğin, bilginin, teknolojinin ve diğer 
üretim faktörlerinin mamule, hizmete dönüştü-
rüldüğü işletmelerde ayrıntılı maliyet bilgisi üreten 
muhasebe alt sistemine gereksinim duyulur. Bu ge-
reksinim maliyet muhasebesi sistemiyle karşılanır.
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Maliyet Muhasebesi Sistemi
Maliyet muhasebesi işletme içinde, yönetim ka-

demelerine maliyet bilgisi sağlamayı amaçlar. Mali-
yet muhasebesi, üretim maliyetlerinin belirlenmesi, 
planlama, maliyet kontrolü ve özel yönetim karar-
larına yardımcı olacak maliyet bilgilerinin üretil-
mesine yönelik muhasebe alt sistemidir. Diğer bir 
tanımla maliyet muhasebesi, işletme eylemlerinin 
maliyetini, kârlılığını ve başarısını ölçme, hesap-
lama, raporlama ve analiz etme sürecidir (Üstün, 
1996: 23).

Maliyet muhasebesi sisteminde genellikle talep 
edilen bilgiler şunlardır (Kartal, 2011: 3);

•	 Üretim	maliyetini	belirlemek,
•	 Planlamaya	yardımcı	olmak,
•	 Maliyet	kontrolüne	yardımcı	olmak,
•	 Özel	yönetim	kararlarına	yardımcı	olmak.
Lojistik işletmelerinde hizmet üretim maliyeti-

nin belirlenmesi, işletmenin büyüklüğü ve faaliyet 
çeşitliliği paralelinde karmaşık bir iştir. Ancak ge-
rek lojistik işletmelerinde gerekse diğer hizmet ve 
mamul üreten işletmelerde, üretim faaliyetlerinin 
maliyetinin ayrıntılı şekilde bilinme zorunluluğu 
vardır. Maliyet muhasebesi sisteminin varlık ne-
deni de büyük ölçüde üretim faaliyetinde ortaya 
çıkan dolaylı (endirekt) maliyetleri doğru tespit 
edebilmektir. Bunun yanında, işletme amaçlarına 
uygun şekilde yapılması planlanan faaliyetlerin 
bütçelenmesi ve neyin kaça mal olduğunun ve kaça 
mal olması gerektiğinin yanıtları da maliyet mu-
hasebesinden beklenir. Herhangi bir faaliyetle ilgili 
olarak, işin işletme kaynakları kullanılarak mı yok-
sa dışarıdan hizmet satın alarak mı gerçekleştirile-
ceği, üretim girdilerinin satın alma ya da kiralama 
yoluyla mı temin edileceği, fiyatlamanın nasıl yapı-
lacağı gibi konularda karar verirken maliyet muha-
sebesinin sağladığı bilgilerden yararlanılır. 

Muhasebede, ekonomide ve mühendislikte kul-
lanılan maliyet kavramları arasında farklılık olsa 
da maliyet muhasebesince üretilen bilgiler, işletme 
yönetiminde olduğu gibi, mühendislik ve ekono-
mik planlamalarda da yaygın kullanım alanına sa-
hiptir (Orhon, 1983: 139). Yetersizliklerine ilişkin 
eleştirilere rağmen, geleneksel muhasebede lojistik 
maliyetler, toplam üretim maliyetinin çok belirgin 
olmayan bir parçası olarak izlenebilmektedir.

Lojistik işletmeleri maliyetlerini hesaplamadan 
önce, kendilerine gerekli ayrıntıda maliyet bilgisini 
sağlayacak maliyet bilgi sistemini kurmalıdır. Ma-

mul ve hizmet üreten işletmelerde muhasebe bilgi 
sisteminin bir alt sistemi olarak geliştirilen maliyet 
muhasebesi sistemleri, maliyet muhasebesinden 
beklenen yararları sağlamak amacıyla geliştirilmiş, 
kayıt ve hesaplama yöntemleri olmaktadır. Maliyet 
muhasebesi hesapları, finansal muhasebeyle bütün-
leşik çalıştırılabileceği gibi, hesap ayrılığı esasına 
göre de oluşturulabilir. 

Her işletme yöneticisinin maliyet bilgilerini 
kullanma biçimi, bunları talep etme sıklığı ve ay-
rıntısı farklı olabilir. Genel olarak maliyet bilgileri 
ya gerçekleşmiş bir faaliyetin sonucuna ilişkindir ya 
da gelecekte gerçekleşmesi öngörülen, bütçelenmiş 
maliyetlerle ilgilidir.

Maliyetlerin izlenmesinde kullanılan yöntemler 
(sistemler) üç başlık altında toplanabilir. Bunlar;

•	 Maliyetlerin	 gerçekleşme	 durumuna	 göre:	
fiilî maliyet ve öngörülen maliyet sistemleri,

•	 Giderlerin	 tümünün	 temel	 alınıp	 alınma-
masına göre: tam maliyet ve kısmi maliyet 
sistemleri,

•	 Üretim	eylemlerinin	niteliğine	göre:	sipariş	
maliyeti ve safha maliyeti sistemleridir.

Maliyetlerin Gerçekleşme Durumuna 
Göre Maliyet Sistemleri

İşletmeler maliyet bilgilerini, ya faaliyet gerçek-
leştikten sonra oluşan fiilî maliyetleri esas alarak ya 
da faaliyete başlamadan önce, ileriye dönük tahmi-
ni veya standart maliyetler şeklinde hesaplayabilir.

Fiilî maliyet sisteminde, mamul/ hizmet mali-
yeti, üretim tamamlandıktan sonra, gerçekleşen 
(fiilî) maliyet sonuçları esas alınarak belirlenir. Ma-
liyetlendirmenin fiilî sonuçlara göre yapılması esas 
olmakla birlikte önceden karar almayı gerektiren 
durumlarda ileriye dönük maliyetlendirme de ya-
pılabilmektedir.

Öngörülen maliyetle mamul/hizmet maliyeti-
nin belirlenmesi istendiğinde ise gelecekte olması 
beklenen ortalama tahmini maliyetlerle ya da ge-
lecekte belli koşullar altında, bilimsel hesaplama 
sonuçlarına göre gerçekleşmesi gereken standart 
maliyet hesaplamalarıyla, üretim maliyeti önceden 
belirlenir.	Rekabetin	yoğun	olduğu,	stratejik	plan-
lamanın önem kazandığı durumlarda öngörülen 
maliyet sistemlerinden yararlanılabilir.

Gerek vergi mevzuatı gerekse uygulama sonucu-
nun kesin olarak tespit edilebilmesi bakımından fiilî 
maliyetlerin mutlaka hesaplanması söz konusudur.
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Giderlerin Tümünün Temel Alınıp Alınmamasına Göre Maliyet Sistemleri
Maliyet hesaplamada, üretim eylemlerinin neden olduğu tüm giderlerin ya da bunların bir kısmının 

hesaplamaya dâhil edilmek istenmesine göre, tam veya kısmi maliyetleme yöntemlerinden yararlanılır.
Tam maliyet sistemi, üretilen mamul/ hizmet maliyetini, tüm maliyet unsurlarını kapsayacak şekilde 

belirlemeyi benimseyen maliyetleme sistemidir.
Kısmi maliyet sistemi, üretilen mamul/ hizmet maliyetini yalnızca direkt ilk madde-malzeme ve direkt 

işçilik giderleri ile sınırlandıran (direkt maliyetleme) ya da direkt ilk madde-malzeme, direkt işçilik ve 
değişken genel üretim giderleri ile sınırlı (değişken) maliyetlemeyi benimseyen maliyet hesaplama sistem-
leridir. Kısmi maliyetlemenin amaca göre, daha farklı uygulamaları da görülebilir.

Üretim Eylemlerinin Niteliğine Göre Maliyet Sistemleri
Üretim süreçlerindeki akışa göre, maliyetler siparişler ya da üretim safhaları dikkate alınarak belirlene-

bilir. Bu durumda sipariş maliyeti sistemi ve safha maliyeti sistemi söz konusudur.
Sipariş maliyeti sistemi, müşterilerin özel isteklerine uygun, çeşitli türde veya bir defalık iş emirlerinde, 

işin başından sonuna gerçekleşen tüm maliyetleri izlemeyi esas alan yöntemdir. Mobilya, el yapımı süs 
eşyaları üretimi, yarış atı taşımacılığı, proje taşımacılığı gibi alanlarda kullanılabilir. Lojistik hizmetlerin 
maliyetlendirilmesi için uygun bir yaklaşım olduğu söylenebilir.

Safha (evre) maliyeti sistemi, genellikle aynı tür hizmet veya mamulün yığın (toplu, seri hâlinde) üre-
timinde kullanılan maliyetleme yöntemidir. Üretim sürecinin temel adımlarına (safhalara, evrelere) göre 
maliyetler belirlenerek bir safhadan diğerine aktarılmak suretiyle, üretim hattı boyunca gerçekleşen mali-
yetlerin adım adım toplanması şeklinde uygulanır. Araba lastiği, bilgisayar parçaları, çikolata üretimi gibi 
birbirini izleyen safhaların ayrı ayrı izlenebildiği ve birim üretimin değil, toplam üretim miktarının önemli 
olduğu üretim süreçlerinde bu yöntem kullanılır.

Geleneksel Muhasebede Maliyet Bilgilerinin İzlenmesi
Para ile ölçülebilen, ekonomik ve finansal işlemler muhasebe yöntemleri ile izlenebilir. Muhasebe bilgi-

leri geçmişe ait, gerçekleşen işlem ve olaylara ilişkin verilere dayanılarak üretilir. Gerçekleşmiş sonuçlardan 
hareketle geleceğe ait planlamalar ve kestirimler daha sağlıklı yapılabilir.

Şekil 5.2’de göste-
rildiği üzere, tedarik ve 
üretim lojistiği ile ilgili 
giderler üretim işletme-
lerinde direkt ve endirekt 
ayrımı yapılarak işlevsel 
üretim maliyet hesapları-
na (Direkt İlk Madde ve 
Malzeme, Direkt İşçilik 
ve Genel Üretim Giderle-
ri); hizmet işletmelerinde 
ise Hizmet Üretim Mali-
yeti hesabına işlenir. Söz 

konusu giderler, gider türü esasına göre izlenmek istenirse ilk madde-malzeme, işçi ve memur ücretleri, 
amortismanlar ve tükenme payları gibi gider hesaplarına işlenir. Lojistik hizmetin dışarıdan satın alınması 
durumunda, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler hesabı bu amaçla kullanılır.

Dağıtım lojistiği giderleri, işlevsel gider sınıflamasına göre pazarlama, satış ve dağıtım giderleri adıyla 
izlenirken gider çeşitleri sınıflamasında yukarıda tedarik ve üretim lojistiği giderlerinin izlenmesi için be-
lirtilen hesaplar kullanılır. Mal alıp satan ticaret işletmelerinde ise lojistik faaliyetlerin maliyeti tedarik yö-

İlk Madde
Malzeme

Diğer
Girdiler

Ticari
Mallar

Hizmet Üretim Maliyeti

DİMM Giderleri
Dİ Giderleri
GÜ Giderleri

Yarı Mamuller

Mamuller

Satılan Mamuller
Maliyeti

Satılan Hizmet
Maliyeti

Satılan Ticari
Mallar Maliyeti

Pazarlama

Satış

ve

Dağıtım

Giderleri

Tedarik Üretim Lojistiği Satışların Maliyeti Dağıtım

Şekil 5.2 Geleneksel Muhasebede Maliyet Akışı
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nüyle Ticari Mallar hesabında, satın alma maliyeti 
içinde yer alırken dağıtım maliyeti, pazarlama, satış 
ve dağıtım giderlerinde; müşteriden iade giderleri 
de satıştan iadeler hesabında izlenir. Genel üretim 
giderlerinin mamul maliyetlerine yansıtılmasında, 
direkt işçilik ve makine çalışma saatleri gibi tüke-
tim göstergeleri, dağıtım anahtarı olarak kullanılır.

Burada her bir üretim miktarının maliyetleri 
tükettiği kabul edilerek maliyetin belirlenmesinde 
üretim miktarına odaklanılır. Dolayısıyla her birim 
üretim için ne kadar lojistik maliyete katlanıldığını 
izlemek mümkün olmaz. Lojistik maliyetlerin ayrı 
maliyet unsurları olarak değil de üretim maliyeti 
içinde veya dönem gideri olarak raporlanması, ma-
liyet yönetimi açısından yeterli ayrıntıda lojistik 
maliyet bilgisini sağlayamamaktadır.

Muhasebe Sisteminde Maliyet 
Hesapları

Türkiye’de 1 Ocak 1994’te yürürlüğe giren ve 
küçük değişikliklerle hâlen uygulanan Muhasebe 
Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri çerçevesinde, 
Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planının iş-
letmelerde kullanılması zorunlu tutulmuştur. Buna 
göre, bankacılık ve sigortacılık gibi bazı sektörler 
dışında tüm işletmeler (lojistik dâhil) mali işlem ve 
olaylara ait verileri, Tekdüzen Hesap Planı çerçe-
vesinde oluşturacakları hesap planları aracılığıyla, 
aynı ana hesapları kullanarak kaydetmekte ve stan-
dart mali tablolarda aynı şekilde raporlamaktadır.

Bu kapsamda, mal ve hizmetlerin planlanan 
biçim ve niteliğe getirilmesi için yapılan giderlerin 
toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek 
izlendiği (Akdoğan ve Sevilengül, 2007: 643) mali-
yet hesapları mevcuttur. İşletme maliyetlerini oluş-
turan giderler iki hesap grubunda ele alınmıştır. 
7/A kodunu alan birinci grupta, işletme işlevlerine 
(fonksiyon esasına) göre giderler sınıflandırılmış-
tır. 7/B kodunu taşıyan ikinci grupta ise giderler, 
çeşit (tür) esasına göre sınıflandırılmıştır. Maliye 
Bakanlığınca her yıl belirlenen net satış ve net aktif 
büyüklüklerine göre işletmelerin 7/A hesap grubu-
nu uygulama zorunluluk sınırları belirlenmektedir. 
Küçük işletmeler ise 7/B hesap grubunu uygulaya-
bilmektedir.

7/A hesap grubunda, işletme maliyetini ve bazı 
dönem giderlerini oluşturacak giderler, maliyet he-
sapları adı altında aşağıdaki gibi kodlanarak sıra-
lanmıştır.

7/A Maliyet Hesapları:
710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
720 Direkt İşçilik Giderleri
730 Genel Üretim Giderleri
740 Hizmet Üretim Maliyeti
750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
770 Genel Yönetim Giderleri
780 Finansman Giderleri
Bunlardan 710, 720, 730 kodlu gider hesap-

larında biriken tutarların toplamı mamul üretim 
maliyetini oluşturur. Geleneksel üretim giderleri 
üç ana hesapta izlenir. Bu hesaplarda dönem içinde 
üretim faaliyetleriyle oluşan giderler yansıtma he-
sapları aracılığıyla Yarı Mamuller-Üretim hesabına 
ve tamamlanan mamul maliyeti de Mamuller hesa-
bına aktarılır. Dönem boyunca satılan mamullerin 
üretim maliyeti, 620 Satılan Mamuller Maliyeti 
hesabına devredilmek suretiyle dönem giderine dö-
nüştürülür.

Hizmet işletmelerinde hizmet üretim maliyeti-
ni oluşturan tüketimler 740 Hizmet Üretim Ma-
liyeti hesabında toplanır. Burada biriken tutarlar 
dönem sonunda yansıtma hesabı aracılığıyla 622 
Satılan Hizmet Maliyeti hesabına devredilerek gi-
dere dönüştürülür.

Ticaret işletmelerinde ise mal satın alma mali-
yetini oluşturan giderler, bir varlık hesabı olan 153 
Ticari Mallar hesabında izlenir. Satılan mal mik-
tarına isabet eden satın alma maliyeti, dönem so-
nunda 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabına 
devredilerek dönem giderine dönüştürülür.

Dönem sonunda satılamayıp mal hesabında ka-
lan tutarlar ile üretim işletmelerinde dönem sonu 
itibariyle mamul ve yarı mamul stoklarında kalan 
tutarlar, bilançoda stoklar grubunda raporlanır. 
Fire ve kayıplar ise doğrudan zarar yazılır. Mal satın 
alma ve üretim giderleri dışındaki faaliyet giderleri, 
dönem sonunda yansıtma hesapları aracılığıyla 6 
kodlu gelir tablosu hesaplarına devredilmek sure-
tiyle dönem giderine dönüştürülür.

7/B hesap grubunda işletme maliyetini ve bazı 
dönem giderlerini oluşturacak giderler, çeşit esası-
na göre aşağıda sıralandığı gibi belirlenmiştir.

7/B Maliyet Hesapları:
790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri
791 İşçi Ücret ve Giderleri
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792 Memur Ücret ve Giderleri
793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
794 Çeşitli Giderler
795	Vergi,	Resim	ve	Harçlar
796 Amortismanlar ve Tükenme Payları
797 Finansman Giderleri
798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
799 Üretim Maliyet Hesabı
Gider çeşitlerine göre maliyet hesaplarını kulla-

nan nispeten küçük işletmeler, bu hesap grubunun 
altında gider yerlerine (işlevsel bölümlere) göre de 
alt hesaplar aracılığıyla giderleri muhasebeleştirip 
dönem sonunda tek yansıtma hesabıyla gelir tablo-
su hesaplarına aktarırlar.

Giderlerin Gerçekleştiği Yere Göre 
İzlenmesi

Lojistik maliyet kontrolünde gider yerlerinde 
gerçekleşen giderlerin, maliyet objeleri (faaliyet, 
bölüm, personel, müşteri, mamul vs.) aracılığıyla 
ayrıntılı şekilde izlenmesi ve sorumluluk düzeyle-
rine göre maliyet analizlerinin yapılması sağlanır. 
Böylece işletme kârlılığına katkısı oranında faaliye-
tin devam ettirilmesi, yeniden düzenlenmesi ya da 
durdurulması yönünde kararlar verilir. 

Gider yeri, mamul ve hizmet üretim faaliyetinin 
gerçekleştiği ve maliyetlerin oluştuğu birimlerdir. 
Giderlerin gider yeri itibariyle izlenmesi, dengeli 
biçimde toplanıp dağıtılması, maliyet verilerinin 
planlama, kontrol ve çeşitli yönetim kararlarında 
kullanılmasına olanak sağlar (Akdoğan ve Sevilen-
gül, 2007: 744). 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğle-
rinde gider yerleri aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır:

Gider Yerleri (10’dan 99’a kadar kodlanabilir)
•	 Esas	Üretim	Gider	Yerleri
•	 Yardımcı	Üretim	Gider	Yerleri
•	 Yardımcı	Hizmet	Gider	Yerleri
•	 Yatırım	Gider	Yerleri
•	 Üretim	Yerleri	Yönetimi	Gider	Yerleri
•	 Araştırma	ve	Geliştirme	Gider	Yerleri
•	 Pazarlama,	Satış	ve	Dağıtım	Gider	Yerleri
•	 Genel	Yönetim	Gider	Yerleri
•	 Finansman	Gider	Yerleri

Maliyetlerin izlenmesinde kullanılan gider sı-
nıflaması ve gider yerleri ilişkisi, lojistik gider tür-
lerinin gider yerleri ile ilişkisinin kurulmasında 
temel olacaktır.

Lojistik faaliyet süreçlerine ilişkin maliyetlerin 
belirlenmesinde geleneksel maliyet yöntemlerinin 
yetersiz kalmasında, maliyet belirleme çalışmala-
rında lojistik gider yerinin kullanılmaması etkilidir 
(Özdemir, 2007: 66).

Lojistik Maliyet Yönetiminde Faaliyet 
Tabanlı Maliyetleme

Geleneksel maliyetleme yaklaşımlarında mali-
yete neden olan faktörün üretilen mamuller ya da 
hizmetler olduğu varsayılırken faaliyete dayalı ma-
liyetlemede kaynak tüketimine faaliyetlerin neden 
olduğu kabul edilir. Üretimi gerçekleştirmek için 
yapılan faaliyetlerin belirlenip bunların neden ol-
duğu maliyetlerin o dönemde üretilen mamul ve 
hizmetlere yüklenerek üretim maliyetinin hesap-
lanması daha doğru sonuç veren bir yaklaşımdır.

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Üretim akışında yer alan faaliyetlerin mer-
keze alınarak maliyet hesabının yapıldığı 
ölçme ve değerleme sistemi.

 

Faaliyet tabanlı maliyetlemede maliyet taşı-
yıcısı (maliyet objesi) yalnızca mamul ve hizmet-
ler değil, aynı zamanda üretim süreciyle ilişkili 
olarak yönetim kararlarında kullanılabilecek müş-
teriler ve dağıtım kanalları da olmaktadır (Akgün, 
2004: 77). 

Yöneticilerin faaliyet tabanlı maliyetlemeyi ter-
cih etme nedenleri şöyle sıralanabilir (Kartal, 2000: 
152-153);

•	 Artan	rekabet	ve	azalan	kâr	marjları	karşı-
sında ayrıntılı kârlılık analizleri yapılması 
gereği,

•	 Ürün	çeşitliliğinin	artmasına	karşın	üretim	
miktarlarının azalması, dolayısıyla genel 
üretim giderlerinin dağıtım zorluğu,

•	 Otomasyonun	artmasıyla,	üretim	sürecinde	
direkt işçilik paylarının azalması,

•	 Ürün	yaşam	süresinin	kısalması	ve	tasarım	
aşamasında maliyetlerin artması,
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•	 Sağlıklı	olmayan	maliyet	verilerinin	kullanılması	nedeniyle	yaşanan	müşteri	kayıpları	ve	 faaliyet	
hacmindeki daralmalar,

•	 Bilgi	teknolojisi	desteğinin	ayrıntılı	hesaplamada	sunduğu	olanaklar.
Faaliyet tabanlı maliyetlemede işletme faaliyetleri bir değer yaratma süreci olarak ele alınır. Buna göre 

işletme amaçlarına katkı sağlayan faaliyetlere, katkısı oranında önem verilir. Katkısı düşük olan veya hiç 
katkı sağlamayan faaliyetler işletme süreçlerinden çıkarılır.

Faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemiyle lojistik maliyetlerin belirlenmesi sürecinde şu sıra izlenir (To-
kay, vd. 2010: 280);

•	 Lojistik	kaynaklar	belirlenir	(taşıt,	depo,	bilgisayar	vb.)
•	 Lojistik	kaynak	etkenleri	belirlenir	(km,	m2 , adet, vb.)
•	 Lojistik	faaliyetler	ve	faaliyet	havuzları	belirlenir	(taşıma,	depolama,	sipariş	işleme	gibi	faaliyetler	ve	

tedarik, üretim, dağıtım gibi faaliyet havuzları)
•	 Lojistik	faaliyet	etkenleri	belirlenir	(sefer	sayısı,	ton/km,	elleçleme	miktarı)
•	 Lojistik	 faaliyet	maliyetleri,	maliyet	 taşıyıcısı	 durumundaki	mamul	 ve	hizmet	birimlerine	 ya	da	

faaliyet bölümlerine dağıtılır.
Faaliyete dayalı maliyetlemede, maliyetlerin ne zaman ve nerede ortaya çıktığı önemli olmayıp mali-

yete neden olan faaliyetlerin kaynakları tüketme oranlarının belirlenmesi önem taşır. Yöntemin lojistiğe 
uygulanmasında temel ölçü, sipariş sayısı veya sipariş miktarı olmaktadır (Özdemir, 2007: 70). Taşıma 
faaliyeti için sefer sayısı, depolama için depoya mal giriş-çıkış sayısı maliyet etkeni olarak kullanılır. Faa-

liyet tabanlı maliyetlemede birim maliyetlerin 
belirlenmesi yanında performans ölçümleri de 
yapılır. Finansal performans göstergeleri ile bir-
likte kalite, zaman, müşteri tatmini gibi finan-
sal olmayan ölçümlere de yer verilir. Böylece 
faaliyet tabanlı maliyetleme ile dengeli sonuç 
kartı performans modeli birlikte uygulanabilir.

Şekil 5.3’te yatay eksende faaliyetler birbi-
rini izleyen aşamalar şeklinde gerçekleştirilir. 
Lojistik faaliyet sürecinde her bir faaliyet çık-
tısı kendisini izleyen diğer faaliyetin girdisi 
durumundadır. Maliyet etkenleri faaliyetlerin 
gerçekleşme sıklığını ve işlemi sürdürmek için 
yapılması gereken çabaları ölçmektedir (Kay-
gusuz, 2006: 16).

Şekil 5.3’te gösterilen Modelin dikey ekseninde maliyet dağıtımı boyutu ele alınmaktadır. Kullanılan 
kaynakların yapılan faaliyetlerle tüketildiği, dolayısıyla maliyet etkeni ölçümleriyle faaliyetler, kaynakları 
tüketme oranında maliyetlerle ilişkilendirilerek bu faaliyetler sonucunda üretilen mamul ve hizmet maliye-
tinde her bir faaliyet sürecinin payı belirlenir. Son aşamada faaliyet maliyetleri üretim maliyetine yüklenir. 
Maliyetlerin sabit ve değişken şeklinde ayrımı, tüketilen kaynak maliyetinin, faaliyet havuzlarında faaliyet 
hacmi ile ilişkisine göre belirlenir.

Lojistik Maliyet Yönetiminde Hedef Maliyetleme
Hedef maliyetleme, maliyet yönetimi ve kâr planlama aracı olarak kullanılmaktadır. Amaç, müşteri 

beklentilerini karşılayacak özellikte, satılabilecek mamul/ hizmet tasarımına başlamadan önce, kabul 
edilebilir fiyatı esas alarak bu fiyatla ulaşılabilecek kâr hedefini karşılayacak maliyetlerle üretim sürecini 
gerçekleştirmektir. Böylece lojistik maliyetlerin üretim maliyeti içindeki oranını düşürme olanağı elde 
edilir.

Maliyet Dağıtım Yönü

Kaynaklar

Maliyet
Taşıyıcıları

Maliyet
Etkenleri

Performans
Ölçütleri

Süreç Yönü

Faaliyetler

Şekil 5.3 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Modeli

Kaynak: Kaygusuz, 2006:15
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Şekil 5.4’te görüldüğü üze-
re hedef maliyetleme, kavram 
ve tasarım aşamasında maliyet 
yönetimi olanağı sağladığından 
maliyet bilgisi, maliyet yönetim 
sürecinin çıktısı değil, girdisi 
durumundadır.

İşletmelerde bu yöntemi 
uygulayabilmek için; pazar ve 
müşteri beklentileri hakkın-
da ayrıntılı bilgi gereksinimi, 
fiyat esnekliği, hedef kâr mar-
jını sağlayacak satış hacminin 
kestirimi, doğru kâr hedefinin 
hesaplanması, işletmenin tüm 

bölümleriyle koordinasyonun etkin bilgi sistemiyle sağlanması gibi olanaklara gereksinim duyulur. Yönte-
min uygulanmasında uzman personel desteği önem taşır.

Lojistik maliyetlerin izlenmesinde; toplam maliyet, tedarik zinciri maliyetlemesi, müşteri kârlılığı, ürün 
yaşam seyri maliyetlemesi, kalite maliyetlemesi gibi diğer muhasebe yöntemleri de kullanılabildiği gibi, 
satışlar üzerinden tahmin, pazarlık gibi öngörüye dayalı yöntemler (Özdemir, 2007: 67) veya sözleşme 
temelli bazı uygulamalardan da yararlanılmaktadır. 

Mamul/Hizmet
Özelliklerinin
Belirlenmesi

Hedef Fiyat
ve

Satış Hacmi

Hedef Kâr

Hedef
Maliyet

Tasarım
ve

Üretim

Şekil 5.4 Hedef Maliyetleme Süreci

Lojistik yönetiminde faali-
yet tabanlı maliyetlemenin 
önemi nedir?

Geleneksel maliyetleme ile 
faaliyet tabanlı maliyetleme 
arasındaki ilişkiyi değerlen-
dirin.

Lojistik maliyet yönetimin-
de faaliyet tabanlı maliyetle-
menin sağlayacağı yararları 
anlatın.

ÖÇ 3 Lojistik faaliyetleri maliyetlendirebilme
ÖÇ 4 Lojistik maliyet yönetiminde kullanılan yöntemleri açıklayabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

LOJİSTİK MALİYETLERİN RAPORLANMASI VE ANALİZİ
Küresel ekonominin aktörleri olan işletmeler adeta tedarik zincirleri üzerinden yarışmaktadır. Tedarik 

zinciri içinde lojistik süreçler ne kadar güçlü, hızlı ve etkili çalışırsa o ölçüde başarı kazanma fırsatı yakalan-
maktadır. Bu süreçte, başta işletme yöneticileri olmak üzere karar vericilerin en önemli dayanağı nitelikli 
bilgi olmaktadır. Nitelikli bilgi ise doğru, ilgili, zamanlı ve güvenilir olma özelliklerine sahiptir.

Genel olarak bilgi kullanıcılarının kolayca erişebileceği finansal bilgiler, dış raporlama adı verilen finan-
sal tabloların ve eklerinin kamuya açıklanan kısmıyla sınırlıdır. Bu kapsamda elde edilen bilgi sunum araç-

larından biri, işletmenin belli bir tarihteki mali durumunu 
(varlık, borç ve öz sermaye yapısını) temel denge şeklin-
de gösteren finansal durum tablosu (bilanço) olmaktadır. 
Diğer bilgi sağlama aracı ise işletmenin belli bir dönemde 
gerçekleşen hasılat ve diğer gelirleri ile bunlara karşılık tü-

Nitelikli bilgi doğru, güvenilir, kıyaslana-
bilir, karşılaştırılabilir, olmalıdır.
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ketilen maliyet, gider ve zararların karşılaştırmalı 
şekilde sunulduğu, dönem kârı veya zararının olu-
şumunu gösteren gelir tablosudur.

İşletmenin varlıkları, borçları, öz sermayesi, bel-
li bir dönemdeki gelir, gider, kâr ve zarar sonuçları 
hakkındaki bilgiler finansal muhasebe sisteminde 
bilanço ve gelir tablosu aracılığıyla işletme ile ilgili 
tüm bilgi kullanıcılarına standart şekilde raporla-
nır. Bu kapsamda herhangi bir işletmenin nakit du-
rumu, alacakları, stokları, duran varlıkları, borçları, 
sermayesi, hasılat ve harcama işlemleri ile kârlılık 
durumu hakkında genel bilgiler elde edilir.

Lojistik maliyetler, çoğu zaman ayrı bir rapor 
şeklinde elde edilememektedir. Lojistik maliyet-
ler genellikle diğer finansal göstergelerle birlikte, 
tükenmiş dönem giderleri ve zararlar olarak gelir 
tablosunda ya da gelecek hesap dönemlerinde ya-
rarlanmaya devam edilecek tutarlarıyla bilanço ka-
lemleri içine dağıtılarak raporlanır. Örneğin lojis-
tik faaliyetlerin yürütüldüğü alanlara (bina, depo, 
tesisler) yapılan yatırımlarla, bu faaliyetlerde uzun 
süre kullanılacak araçlara (taşıt, makine, bilgisayar 
vb.) yapılan yatırım maliyetleri duran varlık olarak 
muhasebeleştirilir ve bilanço aktifinde maliyet be-
deliyle gösterilir.

Duran varlıkların lojistik faaliyetlerde kullanıl-
masından kaynaklanan amortismanlarla, bunların 
çalışır ve kullanılabilir durumda tutulması için ya-
pılan giderler (bakım, yakıt, işçilik, sigorta vb.) il-
gili hesap döneminin giderleriyle birlikte gelir tab-
losunda raporlanır. Doğrudan lojistik faaliyetlerde 
çalışan işgörenlerin giderleri ile bu faaliyetlerde ya-

rarlanılan kırtasiye, haberleşme, ısıtma-aydınlatma 
gibi tüketimler gelir tablosundaki dönem giderle-
rindendir. Üçüncü taraflara yaptırılan işlemlerin 
giderleri, kira, faiz, komisyon vb. dönem giderleri 
de aynı şekilde gelir tablosunun ilgili bölümlerinde 
raporlanır.

Mevcut muhasebe sistemleri içinde finansal 
raporlama standartları kapsamında, lojistik ma-
liyetlerin ayrı bir başlık altında, sektörde diğer 
işletmelerle karşılaştırmalı olarak incelenmesine 
olanak sağlayan bir raporlama yapılamamaktadır. 
Bu durum sektörle ilgili ekonomik planlama ve ya-
tırım kararları için gerekli ayrıntıda, sağlıklı bilgi 
elde edilememesine neden olmaktadır. Dolayısıyla 
lojistik maliyet analizleri, işletme içi uygulamalara 
karar vermede işletme yöneticilerine bilgi sağlayan 
maliyet muhasebesinden elde edilen bilgilerle sınır-
lı kalmaktadır.

Lojistik maliyet yönetimi açısından lojistik ma-
liyetlerin ayrıntılı şekilde belirlenmesi, kayıt süre-
cinde izlenmesi ve analiz edilerek değerlendirilmesi 
gerekir. Bunun yapılabilmesi için lojistik faaliyet 
maliyetlerinin ayrıca raporlanması gerekmektedir. 
Muhasebe sisteminde, ticari ve mali mevzuatta bu 
konu ile ilgili zorlayıcı düzenlemeler yer almasa da 
işletme yöneticileri, bilgi gereksinmelerini karşıla-
yacak raporlama düzenini oluşturabilirler. İşletme 
içi raporlamada, işletme yönetiminin talebi ve ku-
rulacak maliyet sisteminin olanakları ölçüsünde lo-
jistik maliyet bilgileri istenilen ayrıntıda işlenebilir, 
üst yönetime raporlanıp, çeşitli amaçlarla analiz 
edilerek kullanılabilir.

Lojistik maliyetler nasıl ra-
porlanmaktadır?

Bir işletmenin üretim/ope-
rasyon maliyetleri ile lojistik 
maliyetleri arasındaki ilişki-
yi değerlendirin.

Lojistik maliyetlerin analiz 
edilmesinin işletme yöne-
ticilerine ne gibi avantajlar 
sağlayabileceğini anlatın.

ÖÇ 5 Lojistik maliyetlerin raporlanmasını açıklayabilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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ÖÇ 1 Maliyet kavramını açıklayabilme

Maliyet Kavramı
Maliyet, hedeflenen bir sonuca ulaşmak için katlanılması ge-
reken fedakârlıkların para ile ölçülebilen tutarıdır. Varlıkları 
edinme maliyeti, üretimi gerçekleştirme maliyeti ya da kaçırı-
lan fırsatların maliyeti söz konusudur. İşletmecilikte maliyet, 
sahip olunan varlıkların veya yararlanılan hizmetlerin katla-
nılan bedeli olarak para ile ölçülebilen bir değerdir. Maliyeti-
ne katlanılan değerlerin, gelir elde etmek veya yarar sağlamak 
amacıyla elden çıkarılması, tüketilmesi durumunda gider yapıl-
mış olur. Bir varlığın edinilmesi, bir hizmetin sağlanması, bir 
giderin yapılması ya da bir zararın karşılanması amacıyla para 
ödeme, varlık verme, hizmet sunma, borç altına girme durumu 
harcama kavramı ile açıklanır. Zarar ise işletme faaliyetlerinin 
normal sonucu olmayan veya olağan sınırları aşan harcama ve 
tüketimlerdir.

ÖÇ 2 Maliyetleri sınıflandırabilme

Maliyetlerin Sınıflandırılması
İşletmelerin üretim, satın alma ve yararlanma maliyetlerini doğ-
ru belirleyebilmek ve maliyet kontrolü yoluyla kârlılık, verimli-
lik, etkinlik gibi amaçları gerçekleştirebilmek için maliyetlerin 
sınıflandırılarak izlenmesinde yarar vardır. Maliyetleme amacı, 
neyin maliyetinin belirleneceği kadar bunun nasıl yapılacağı-
nı da belirler. Maliyetler ve maliyeti oluşturan giderler değişik 
yönleriyle sınıflandırılır. Böylece; direkt-endirekt, değişken-sa-
bit, toplam-birim maliyetler gibi sonuçlar veya işletme işlevleri-
ne ya da gider türlerine göre maliyet sınıfları oluşur.
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ÖÇ 5 Lojistik maliyetlerin raporlanmasını 
açıklayabilme

Lojistik Maliyetlerin 
Raporlanması ve Analizi

İşletmelerin lojistik maliyetleri genellikle diğer faaliyet mali-
yetleri içinde raporlanmaktadır. Dolayısıyla finansal tablolar-
da “lojistik maliyetleri” adı altında bir bilgi yer almamaktadır. 
Bu amaçla işletmenin muhasebe sisteminde lojistik maliyetleri 
ayıklayarak değerlendirmek amacıyla ayrı bir çalışmanın yapıl-
ması gerekmektedir.  Muhasebe tekniklerinden yararlanarak bu 
ayrım kayıt aşamasında da yapılabilir. Muhasebe sistemi içinde 
lojistik maliyet bilgilerinin açıkça elde edilebilmesi lojistik ma-
liyet yönetiminde önemli kolaylıklar sağlayacaktır.

Lojistik Maliyetler ve Yönetimi İşletmelerin lojistik faaliyetlerle ilişkisi tedarik, üretim ya da 
satış ve dağıtım işlevleri kapsamında ortaya çıkar. Buna göre 
lojistik süreçlerde yer alan faaliyet grupları temelinde lojistik 
maliyetler; taşıma, depolama, elleçleme, sipariş işleme ve bilgi 
yönetimi, stok yönetimi ve diğer lojistik faaliyetlerin maliye-
ti şeklinde sıralanabilir. Maliyet yönetimi, mal ve hizmetlerin 
elde edilmesinde, kaynakların etkin ve verimli kullanımı için 
yöneticilere gerekli planlama, uygulama ve kontrol bilgilerinin 
sağlanmasını konu edinir. Lojistik maliyetler özellikle küresel 
bilgi ekonomisi pazar koşullarında, toplam işletme maliyetinin 
yarısına yakın bir kısmına karşılık gelebilmektedir. Bu durum, 
lojistik maliyetlerin önemini açıkça ortaya koymaktadır.

İşletmelerin, tedarik sürecini tümüyle kendi olanaklarıyla yü-
rütmesi ile lojistik hizmetleri tümüyle dışarıdan satın almak 
arasında pek çok seçeneği değerlendirerek karar vermeleri ge-
rekmektedir. Bu süreçle ilgili lojistik maliyet yönetiminde, 
geleneksel muhasebe sistemi içinde maliyet muhasebesinden 
sağlanan bilgiler yeterli olamamaktadır. Klasik muhasebe sis-
temlerinin karşılayamadığı ayrıntılı maliyet bilgisi gereksinimi, 
faaliyet tabanlı maliyetleme, hedef maliyetleme, kalite maliyet-
lemesi gibi çağdaş yöntemler kullanılarak telafi edilmeye çalışıl-
maktadır. Muhasebe sistemi içinde lojistik maliyet bilgileri ge-
nellikle gelir tablosu/bilanço kalemleri içinde dikkatten uzakta 
kalabilmektedir. Bu durum lojistik maliyet analizini ve lojistik 
maliyetlere dayalı karar almayı zorlaştırmaktadır. İşletme süreç-
lerinde lojistik maliyetlerin ayrıca izlenmesini sağlayacak kayıt 
ve raporlama sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Lojistik maliyet yönetiminde kullanılan 
yöntemleri açıklayabilmeÖÇ 4

Lojistik faaliyetleri maliyetlendirebilmeÖÇ 3
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1  İşletmelerin, varlıklara sahip olmak, hizmet-
lerden yararlanmak amacıyla katlandıkları, para ile 
ölçülebilen fedakârlıklara ne ad verilir?

A. Hasılat B. Maliyet
C. Finansman D. Harcama
E. Gider

2  Aşağıdakilerden hangisi giderin tanımıdır?

A. Satın alınan/üretilen varlıkların toplam değeridir.
B. Gelir elde etmek için elden çıkarılan varlıkların 

değeridir.
C. İşletme varlıklarının ömrünü uzatacak, verimi-

ni artıracak harcamalardır.
D. İşletme işlevlerinin gerçekleştirilmesi için yapı-

lan ödeme ve borçlanmalardır.
E. Olağandışı veya elde olmayan nedenlerle ortaya 

çıkan tüketimlerdr.

3  Aşağıdakilerden hangisi mamul/hizmet üre-
tim maliyet unsurları arasında yer almaz?

A. Genel üretim giderleri
B. Direkt işçilik giderleri
C. Direkt ilk madde ve malzeme giderleri
D. Hizmet üretim maliyeti
E. Genel yönetim giderleri

4  Üretilen hizmet veya mamul miktarı ile doğ-
rudan ilişkilendirilebilen, üretim maliyetine aracı-
sız yüklenebilen maliyetlere ne ad verilir?

A. Sabit giderler
B. Endirekt giderler
C. Direkt giderler
D. Değişken giderler
E. Dolaylı giderler

5  Aşağıdakilerden hangisi, üretim miktarına 
bağlı olarak artan veya azalan, üretim durduğunda 
tamamen ortadan kalkan maliyet türüdür?

A. Toplam maliyet
B. Sabit maliyet
C. Ortalama maliyet
D. Değişken maliyet
E. Lojistik maliyet

6  Aşağıdakilerden hangisi lojistik maliyetler 
arasında yer almaz?

A. Üretimde kullanılan makinelerin amortismanı
B. Depolama faaliyetlerinde kullanılan binanın 

amortismanı
C. Malzeme taşımak için kullanılan taşıtların 

amortismanı
D. Depo olarak kullanılan binanın kira gideri
E. Elleçleme işçilerinin ücretleri

7  Lojistik faaliyetler içinde maliyet etkinliğinin 
sağlanması bakımından en önemli faaliyet grubu 
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sipariş verme B. Depolama
C. Taşıma D. Elleçleme
E. Stok yönetimi

8  Lojistik maliyetlerin izlenmesi ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Geleneksel muhasebede lojistik maliyetler üre-

tim maliyetinden ayrı olarak izlenir.
B. Lojistik maliyetler pazarlama işlevi kapsamında 

olduğundan, pazarlama satış dağıtım giderleri 
hesabında izlenir.

C. Lojistik maliyetlerin muhasebe sistemi içinde 
ayrıca izlenmesi olanaklı değildir.

D. Etkin bir lojistik yönetimi için, lojistik maliyet 
muhasebesi sistemi kurulabilir.

E. Ticaret işletmelerinde lojistik maliyet oluşma-
dığından dikkate alınmaz.

9  Lojistik maliyetlerin faaliyet tabanlı maliyetle-
me yaklaşımıyla ele alınması durumunda, maliyet be-
lirleme sürecinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A. Lojistik kaynakların belirlenmesi
B. Lojistik faaliyet havuzlarının belirlenmesi
C. Lojistik maliyet taşıyıcılarının belirlenmesi
D. Lojistik faaliyet ölçütlerinin belirlenmesi
E. Lojistik kâr hedeflerinin belirlenmesi

10  Kısmen lojistikle ilgili giderleri de kapsayan 
dönem giderleri aşağıdaki finansal tablolardan 
hangisinde raporlanır?
A. Gelir tablosu 
B. Gider dağıtım tablosu
C. Finansal durum tablosu
D. Lojistik maliyet tablosu
E. Üretim maliyetleri tablosu
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Maliyetin Tanımlanma-
sı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. B Yanıtınız yanlış ise “Lojistik Faaliyetlerin Ma-
liyeti” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Yatırım ve İşletme Mali-
yetleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. E Yanıtınız yanlış ise “Maliyet Muhasebesi Sis-
temi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “Maliyet Harcama Gider 
ve Zarar İlişkisi” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

2. B Yanıtınız yanlış ise “Lojistik Faaliyetlerin Ma-
liyeti” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Üretim Çıktısına Yük-
lenme Biçimine Göre Maliyetler” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Davranış Şekline Göre 
Maliyetler” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Lojistik Maliyet Yöneti-
minde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. E

Yanıtınız	yanlış	ise	“Lojistik	Maliyetlerin	Ra-
porlanması ve Analizi” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10. A

Araştır Yanıt
Anahtarı

5

Araştır 1
Maliyet, yararlanılmak istenen varlık veya hizmete karşılık elden çıkarılan var-
lıkların değeri ya da sahip olunmak istenen şeye karşılık yapılan giderlerin 
toplamıdır. 

Araştır 2
Genel olarak işletme (üretim) maliyetleri, 7/A maliyet hesapları aracılığıyla 
tüm fonksiyonlar; üretim, pazarlama, yönetim, finansman, vb. ayrı gider yer-
leri olacak şekilde sınıflandırılarak izlenir.

Araştır 3

Faaliyet tabanlı maliyetlemede kaynakların tükenmesine faaliyetlerin sebep ol-
duğu kabul edilir. İşletme amaçlarını gerçekleştirmek için yapılan faaliyetleri 
belirleyip bunların neden olduğu maliyetleri bir dönemdeki üretim miktarı 
ile ilişkilendirmenin maliyet hesaplamasında daha doğru sonuç verdiği belir-
tilir. Lojistik faaliyet süreci belli aşamalardan oluşmakta ve bu işlem adımları 
genellikle belirgin şekilde diğerlerinden ayrılabilmektedir. Faaliyet tabanlı ma-
liyetleme uygulamasıyla; 

•	 Yönetsel	kararların	isabet	derecesi	artar,
•	 Faaliyetler	geliştirilerek	genel	üretim	giderleri	azaltılır,
•	 Maliyetleri	tanımlamak	ve	yönetmek	kolaylaşır.

Araştır 4

Lojistik maliyetlerin raporlanmasında, geleneksel muhasebe sisteminde özel bir 
yol izlenmeyip, diğer maliyet unsurları içinde; üretim maliyetinin bir parçası ola-
rak, satın alma maliyeti içinde ya da pazarlama satış dağıtım giderleri kapsamında 
raporlanabilmektedir. Faaliyet süreçleri içinde lojistik faaliyetlerin önemli bir yer 
tuttuğu işletmelerin, bu tür maliyetlerini ayrıca izlemesi ve raporlaması önem taşı-
maktadır. İleride bu konuların ayrıntılı ele alındığı dersler göreceksiniz.
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Bölüm 6

Uluslararası Pazarlamada Lojistik

Anahtar Sözcükler: • Uluslararası Pazarlama • Uluslararası Lojistik • Lojistik Merkez • Freight Forwarders 
• Taşıma Modu • Antrepo • Gümrükleme
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1

Uluslararası Pazarlama Kavramı ve 
Uluslararası Pazarlara Giriş
1 Uluslararası pazarlama kavramını 

tanımlayabilme
2 Uluslararası pazarlara girmenin 

avantajlarını sıralayabilme
3 Uluslararası pazarlara giriş strateji ve 

yöntemlerini açıklayabilme 2
Uluslararası Pazarlamada Lojistik ve 
Lojistik Merkezler
4 Uluslararası pazarlamada lojistik 

kavramını tanımlayabilme
5 Uluslararası pazarlamada lojistik 

merkezler ve önemini açıklayabilme

Uluslararası Pazarlamada Lojistik 
Sistemdeki Temel Dinamikler
6 Uluslararası pazarlamada lojistik sistemin 

temel dinamiklerini açıklayabilme3
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GİRİŞ
Günümüzde pazarların, küreselleşmeye para-

lel olarak giderek daha fazla uluslararası bir bo-
yut kazanması, uluslararası pazarlamada lojistiğin 
öneminin de artmasına neden olmaktadır. Ulus-
lararası pazarlara giren işletmeler, farklı strateji 
ve yöntemlerle pazara giriş yapar. Bu süreçte iş-
letmeler; daha rekabetçi olmak, büyümek, küre-
sel pazarlarda devamlılık sağlamak için etkili bir 
lojistik sistemine gereksinim duyar. İşletmelerin 
seçecekleri farklı strateji ve yöntemler, dağıtım 
kanalının seçimi ve lojistik stratejilerinin belir-
lenmesinde etkili olur. Uluslararası pazarlamaya 
konu olan ürünün; doğru zamanda, doğru yerde, 
ekonomik olarak ve zarar görmeden bulunabil-
mesini sağlamak için doğru stratejilerin seçilme-
si gerekir. Bu nedenle, işletmelerin uluslararası 
pazarlarda lojistiğin önemini anlayabilmesi ve 
lojistiğin temel bileşenlerini doğru değerlendire-
bilmesi gerekir. 

ULUSLARARASI PAZARLAMA 
KAVRAMI VE ULUSLARARASI 

PAZARLARA GİRİŞ
Küreselleşen dünya, pazarların da küreselleşme-

sine neden olmakta ve uluslararası ticaret her geçen 
gün artmaktadır. Bu süreçte, uluslararası pazarlar 
ve pazarlama konusu da giderek daha fazla önem 
kazanmaktadır. Bu bölümde, uluslararası pazarla-
ma kavramı ve uluslararası pazarlara giriş ve strate-
jileri ele alınıp incelenecektir.

Uluslararası Pazarlama
Amerikan Pazarlama Birliği tarafından 1985 

yılında yapılan ve genel kabul gören ayrıntılı bir 
tanıma göre pazarlama, “kişisel ve örgütsel amaçla-
ra ulaşmayı sağlayacak değişimleri gerçekleştirmek 
üzere, malların, hizmetlerin ve fikirlerin üretilme-
si, fiyatlandırılması, dağıtılması ve tutundurulması 
çabalarını içeren bir planlama ve uygulama süreci” 
dir (https://archive.ama.org/archive/ Erişim Tarihi: 
22.08.2016).

Günümüzde pazarlar ve pazarlama, ulusal sınır-
ları aşıp uluslararası hatta küresel bir boyut kazan-
mıştır. Hepimiz kendi ülkemizde üretilmiş ürün-
lerden daha çok, başka bir ülkede üretilmiş olan 
ürünleri kullanıyor ve tüketiyoruz. Masamızdaki 
bilgisayarlardan, ayağımızdaki ayakkabılara kadar, 

tükettiğimiz pek çok ürün uluslararası markalara 
sahip. Özellikle 1980’lerden bu yana küreselleşen 
dünya ile birlikte; toplumsal, kültürel, teknolojik 
yaşam ve iş yaşamına ilişkin pek çok değişim ya-
şandı ve yaşanmaya devam ediyor. Tüm bu deği-
şimler, işletmeleri küresel rekabetle karşı karşıya 
getirirken, uluslararası pazarlamayı da kaçınılmaz 
bir hâle getiriyor.

Uluslararası pazarlama, çok basit bir ifade ile 
pazarlama faaliyetlerinin birden fazla ülkede ger-
çekleştirilmesi ya da uluslararası ortamda yürü-
tülmesi olarak tanımlanabilir. AMA’ nın yukarıda 
yapılan tanımından yola çıkacak olursak, ulus-
lararası pazarlama “işletme amaçlarına ulaşma-
yı sağlayacak değişimleri gerçekleştirmek üzere, 
malların, hizmetlerin ve fikirlerin üretilmesi, fi-
yatlandırılması, dağıtılması ve tutundurulması ile 
ilgili olarak birden çok ülkede yapılan planlama 
ve uygulama süreci” dir. İşletmelerin uluslararası 
pazarlara yönelmelerinin çeşitli nedenleri ve bu 
pazarda faaliyet göstermelerinin çeşitli avantajları 
bulunmaktadır.

Uluslararası pazarlama, çok basit bir ifade 
ile pazarlama faaliyetlerinin birden fazla 
ülkede gerçekleştirilmesi ya da uluslararası 
ortamda yürütülmesi olarak tanımlanabilir.

İşletmelerin dış pazarlara yönelmelerinin ne-
denlerinden bazıları, şu şekilde sıralanabilir: 

•	 İç	pazarın	durgunluk	ya	da	doymuşluğu,	
•	 Yasal	kısıtlamalar,
•	 İhracata	yönelik	uygulanan	teşvikler,	
•	 Dış	pazarların	çeşitliliği	ve	boyutlarının	ge-

niş olması vb. 
İşletmelerin uluslararası pazarlara girmelerinin 

çeşitli avantajları aşağıda sıralanmakta ve Şekil 
6.1’de de görülmektedir (Tenekecioğlu vd., 2007).

•	 Karşılaştırmalı	üstünlüklerden	yararlanmak,
•	 Rekabet	 edebilmek	 veya	 rekabetten	 ka-

çınmak,
•	 Vergi	avantajları	sağlamak,
•	 Ürünün	pazarda	kalma	süresini	uzatmak,
•	 Kârı	korumak	ya	da	artırmak.
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İç pazarlarda çalışan pazarlamacılar ile uluslararası alanda faaliyet gösteren pazarlamacıların amaç ve 
temel işlevleri benzerlikler gösterir. Farklı olan, içinde faaliyet gösterdikleri ortamdır. Uluslararası pazarla-
macıların müşterileri, farklı ülkelerdedir ve pazarlanan ürün ya da hizmetler ulusal sınırların dışına çıkmak 
zorundadır. Bu süreçte; farklı para birimleri, farklı mevzuat, bankacılık işlemleri, gümrük mevzuat ve uy-
gulamaları, farklı ekonomik ve politik sistemler ve farklı dil ve kültürlerle karşılaşmak söz konusudur. Bu 
da uluslararası pazarlamayı daha karmaşık ve zor bir hâle getirmektedir ( Kozlu, 2007). 

Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri ve Yöntemleri
Uluslararası pazarlara giriş stratejisi belirlerken, karar verilmesi gereken iki temel konu vardır: Hangi 

ülke pazarına girilecektir ve bu pazara hangi yöntem ile girilecektir (Altınbaşak vd., 2008). Girilmesi 
düşünülen hedef ülke ve pazarın belirlenmesinde, içsel ve dışsal faktörlerin dikkate alınması gerekir. Bu 
içsel ve dışsal faktörler Şekil 6.2’de görülmektedir.

ULUSLARARASI
PAZARLARA
GİRMENİN

AVANTAJLARI

Vergi
avantajları
sağlamak

Ürünün
pazarda kalma

süresini
uzatmak

Karı korumak
ya da artırmak

Rekabet
edebilmek veya

rekabetten
kaçınmak

Karşılaştırmalı
üstünlüklerden

yararlanmak

Şekil 6.1 İşletmelerin Uluslararası Pazarlara Girmelerinin Avantajları

Uluslararası
Pazarlara
Giriş
Stratejileri 

İçsel faktörler:
İşletme Amaçları
Kontrol İhtiyacı
İşletmenin Boyutu, İçsel Kaynaklar, Varlıklar ve Yetenekler
Uluslararası Deneyim
Esneklik 

Dışsal Faktörler:
Pazarın Büyüklüğü ve Gelişme Potansiyeli
Risk
Kanun ve Yönetmelikler
Rekabetçi Çevre
Yerel Yapı 

Şekil 6.2 Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri
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Uluslararası pazarlara hangi yöntem ile girileceğinin be-
lirlenmesi ise, pazara giriş stratejisi geliştirmede karar ve-
rilmesi gereken bir diğer önemli konudur. Bu doğrultuda 
alınacak olan karar, işletmenin o ülkede uygulayacağı pa-
zarlama programını da etkileyecektir. Uluslararası pazarla-
ra giriş yöntemlerinin her birinin, kendine göre avantaj ve 
dezavantajları bulunmaktadır. İşletme tüm değişkenler ara-
sında doğru seçimi yaparak pazara girmek durumundadır. 

Çoğu işletme uluslararası genişlemeye ihracat ile başlar. 
İhracat yöntemini seçen işletmeler, dolaylı ve dolaysız ihra-
cat	olmak	üzere	iki	seçeneğe	sahiptir.	Dolaylı	ihracatı	seçen	
işletme, kısa süre içerisinde yurt dışı pazarlarla ilgili bilgi ve 
deneyime sahip olur. Buradaki risk de oldukça düşüktür. 
Dolaylı	 ihracatta	kullanılan	aracılar	Şekil	6.3’de	de	görül-
düğü gibi; yerel organizasyonlar, ticaret işletmeleri, şirketin 
pazarlama faaliyetlerini üstlenen işletmeler ve ihracat yöne-
timi firmalarıdır.

Dolaysız	ihracatta	ise,	üretici	ya	da	ihracatçı	kendi	ihra-
cat organizasyonunu kurar ve uluslararası pazarda bir itha-
latçıya ya da başka bir aracıya ürünlerini satar. Bu yöntem 
ile yurt dışı faaliyetlerde daha fazla kontrol sahibi olunur. 
Satış	ve	kâr	da	daha	fazla	artar.	Şekil	6.3’te	görüldüğü	gibi;	
acente ve distribütörler, kataloglar ve tele pazarlama, inte-
raktif	TV	kanalları	ve	e-ticaret	dolaysız	ihracatta	kullanılan	
aracılardır. 

İşletme kendi ülkesinde üretimi gerçekleştirerek uluslararası pazarlara girebileceği gibi, yabancı ülkede 
üretim yaparak da pazara girebilir. İşletmenin tercihini bu yönde kullanması durumunda; ortak girişim ve 
stratejik birleşme, kontrat ile üretim, lisans verme, doğrudan yatırım ve imtiyazlı lisans anlaşmaları ile ulus-
lararası pazarlara girmesi mümkündür.

Şekil 6.3 Uluslararası Pazarlara Giriş Yöntemleri

İşletmeler uluslararası pazarlara kendi ülkele-
rinde üretimi gerçekleştirerek girebileceği gibi, 
yabancı ülkelerde üretim yaparak da girebilirler.

dikkat

ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞ
YÖNTEMLERİ

Yurt içinde üretim

Dolaylı ihracat
Ticaret işletmeleri

İhracat yönetimi firmaları

Şirketin pazarlama
faaliyetlerini üstlenen

işletmeler

Yerel organizasyonlar

Kataloglar ve
telepazarlama

E-ticaret

İnteraktif TV kanalları

Acente ve distribütörler

Dolaysız İhracat

Yurt dışında üretim

Ortak girişim ve stratejik
birleşme

Kontrat ile üretim

Lisans verme

Doğrudan yatırım

İmtiyazlı lisans
anlaşmaları

Dolaylı	ihracatta	kullanılan	aracılar:	Yerel	
organizasyonlar, ticaret işletmeleri, şirke-
tin pazarlama faaliyetlerini üstlenen işlet-
meler ve ihracat yönetimi firmaları olarak 
sıralanır.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu’nun http://www.tesk.org.tr/
tr/calisma/ihracat/8.html adresinden ihracat 
konusunda kapsamlı bilgiye erişebilirsiniz.

internet
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ULUSLARARASI PAZARLAMADA 
LOJİSTİK VE LOJİSTİK 

MERKEZLER
Uluslararası pazarların gelişmesi ve uluslararası 

pazarlamanın önem kazanması, uluslararası pazar-
lamada lojistik faaliyetlerin de ön plana çıkmasına 
neden	olmaktadır.	Dünya	pazarlarında	daha	reka-
betçi olmak isteyen işletmeler, etkili ve iyi işleyen 
bir lojistik sisteme ihtiyaç duyar. Lojistik süreçlerin 
en iyi şekilde yönetilmesi, bu işletmelerin başarı-
sındaki temel etkenlerden birini oluşturur.

Uluslararası Pazarlamada Lojistik
Küreselleşmeye paralel olarak günümüzde dün-

ya üzerinde pek çok işletme, farklı ülke ve bölge-
lerde faaliyet göstermektedir. Bu süreçte, bu işlet-
meler dünyanın birçok bölgesinden ham madde, 
yarı mamul tedarik etme ve en uygun koşullarda 
bu kaynakları üretim merkezlerinde bir araya getir-
me ve daha sonra nihai ürünleri en uygun dağıtım 
kanalları ile birçok ülke pazarında satışa sunma ve 
bu süreci en iyi şekilde planlama durumunda kal-
maktadır. Bu gelişmelerle birlikte, işletmeler tara-
fından geliştirilen yeni iş modelleri ve maliyet azal-
tıcı stratejiler ön plana çıkmakta, lojistik ve lojistik 
hizmetlerin önemi daha da belirginleşmektedir.

Uluslararası pazarlarda rol almak isteyen işlet-
meler; daha rekabetçi olmak, büyümek, küresel 
pazarlarda devamlılık sağlamak için etkili bir lojis-
tik sistemine gereksinim duyarlar. Etkili bir lojis-
tik sistemi, ulusal pazarlamada önem taşıdığı gibi 

uluslararası pazarlamada da aynı derecede öneme 
sahiptir. Aslında ulusal lojistiğe ilişkin kriterler, 
uluslararası lojistik için geçerli olan kriterlerlerle 
benzerlikler taşımaktadır.

Uluslararası lojistik, rekabetin küreselleşmesi 
ile birlikte, uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren 
işletmelerin doğru ürünlere, doğru zamanda, doğ-
ru yerlerde ve doğru fiyatlarla ulaşmasını sağlamak 
üzere gerçekleştirdikleri tüm faaliyetleri içerisine 
alan bir kavramdır. Küresel pazarlarda daha reka-
betçi ve başarılı olmak isteyen işletmeler, iyi hazır-
lanmış rekabet stratejilerine sahip olmalıdır (Şahin 
vd., 2015).

Uluslararası pazarlamada lojistik kavramı izleyen 
biçimde tanımlanabilir; “belirli bir bedel karşılığın-
da, müşterinin ihtiyacını tatmin etmeye yönelik 
olarak nihai bir ürünün, ihracatçı ülkedeki üretim 
yerinden, ithalatçı ülkedeki tüketim yerine ulaştırıl-
masını sağlayan tüm faaliyetlerin yönetimidir”. 

Uluslararası ticaretin hacmi arttıkça, lojistik 
faaliyetler de artmakta ve gelişmektedir. Bu süreç-

Uluslararası pazarlamanın 
ulusal pazarlamadan daha 
karmaşık olmasının neden-
lerini araştırın?

İç pazarlarda çalışan pazar-
lamacılar ile uluslararası 
alanda faaliyet gösteren pa-
zarlamacıların amaç ve te-
mel işlevleri karşılaştırın.

Uluslararası pazarlara gi-
rişte dolaysız ihracatı seçen 
bir işletmenin elde edeceği 
avantajları tartışın.

ÖÇ 1 Uluslararası pazarlama kavramını tanımlayabilme
ÖÇ 2 Uluslararası pazarlara girmenin avantajlarını sıralayabilme

ÖÇ 3 Uluslararası pazarlara giriş strateji ve yöntemlerini açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Uluslararası lojistik
Belirli bir bedel karşılığında, müşterinin 
ihtiyacını tatmin etmeye yönelik olarak 
nihai bir ürünün ihracatçı ülkedeki üre-
tim yerinden, ithalatçı ülkedeki tüketim 
yerine ulaştırılmasını sağlayan tüm faali-
yetlerin yönetimidir.
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te, operasyonel faaliyet türleri ve iş süreçlerinde 
de bazı farklılıklar ortaya çıkmakta ve ticaret biraz 
daha karmaşıklaşmaktadır. Uluslararası lojistik faa-
liyetlerinin yerine getirilmesinde, yerel ve bölgesel 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde karşı karşıya ka-
lınan bazı sorunların yanı sıra aşağıdaki sorunlarla 
da karşı karşıya gelinmektedir (Keskin, 2015):

•	 Ortak	planlama	sorunları	ve	nitelikli	ve	de-
neyimli personelin yetersizliğinden kaynak-
lanan sorunlar,

•	 Ülkelere	göre	farklılık	gösteren	idari	ve	hu-
kuki standart ve kısıtlamalar,

•	 Dil	ve	iletişim	sorunları,
•	 Kültürel	ve	sosyal	farklılıklar,
•	 Otomasyon	sistemleri,	elleçleme	olanakları	

gibi donanım farklılıkları,
•	 Bankacılık	ve	kur	işlemleri	ve	farklılıklar,
•	 Karşılıklı	güvenden	kaynaklanan	sorunlar.
Sektördeki lojistik işletmeler, gelişmeleri iz-

leyerek stratejilerini buna göre geliştirmek duru-
mundadır. Uluslararası ticaret alanında yaşanan 
gelişmelerin, lojistik alanındaki başlıca etkileri aşa-
ğıdaki gibi sıralanabilir (Larsen, 2000):

•	 Üretim	ve	dağıtım	 stratejilerinde	küresel-
leşme

•	 Kombine	taşımacılık
•	 Stratejik	iş	birlikleri
•	 Depolama	yönetimi
•	 Üçüncü	parti	lojistik	(3PL)
•	 E-Ticaret
•	 Çevre	yönetimi.

Uluslararası Pazarlamada Lojistik 
Merkezler

Yeni	 uluslararası	 ekonomik	 süreçte,	 işletmeler	
lojistik hizmetleri geleneksel yöntemler yerine, bü-
tünleşik olarak alabilecekleri altyapılara gereksinim 
duymaktadır. Bu süreçte, bu gereksinimi karşılaya-
bilecek olan lojistik merkezler öne plana çıkmak-
tadır.	 Lojistik	 merkezler	 sanayileşme	 ile	 ABD’de	
ortaya çıkmış, Japonya’da trafik sorunu, çevresel 
maliyetler ve enerji ve iş gücü maliyetlerini azalt-
mak için bir çözüm olarak önerilmiş ve 1960’lardan 
sonra Avrupa’da kurulmaya başlanmıştır. Avrupa’da 
kentsel politikalara dayalı olarak lojistik merkezle-
rin ilk örnekleri Fransa’da (Paris bölgesel alanında 

Garanor ve Sogoris) ortaya çıkmıştır. Uygulama ve 
literatürde; lojistik merkezi, lojistik köy, lojistik üs 
ve lojistik park gibi kavramlar çoğu kez birbirinin 
yerine kullanılmaktadır. 

Lojistik merkezler, 
“tüm lojistik faaliyetlerin 
bir arada bulunduğu, hiz-
met sağlayıcılar ve hizmet 
alıcıları ile ilgili kamu ku-
rumlarını tek bir fiziksel 
mekânda bir araya getiren, 
intermodal taşımacılık alt-
yapısına ve ulusal ve ulus-
lararası taşıma koridorla-
rına etkin bağlantıya sahip 
yerler” olarak ifade edil-
mektedir	(GTB,	2013).

Lojistik merkezler, ulusal ve uluslararası geçiş-
lerde lojistikle ilgili tüm faaliyetlerin, ticari esaslara 
göre çeşitli işletmeler tarafından bütünleşik bir yak-
laşımla ele alındığı ve ölçek ekonomisinin avantaj-
larının sunulduğu bölgelerdir. Bu bölgeler, lojistik 
ihtiyacının daha etkin ve verimli olarak karşılan-
masını sağlamanın yanı sıra aşağıda sıralanan bazı 
avantajlar da yaratırlar (Tanyaş ve Hazır, 2011):

•	 Maliyetlerin	azaltılması
•	 Hizmet	kalitesinin	artırılması
•	 Lojistik	hizmet	sağlayıcıları	arasında	sinerji	

yaratılması
•	 Taşıma	ve	aktarma	sürelerinin	azaltılması
•	 Trafik	yükünün	ve	kazalarının	azaltılması
•	 Toplumsal	yararlar	(çevre	koruma	vb.).
Lojistik merkezler yerel ölçekten küresel ölçeğe 

kadar; teknik, hukuki altyapı ve coğrafi konumu ile 
bir cazibe merkezi olabilmektedir. Lojistik merkez-
lerin verebileceği hizmetler şu şekilde sıralanabilir 
(Meidute, 2005):

Uygulama ve litera-
türde; lojistik merke-
zi, lojistik köy, lojistik 
üs ve lojistik park gibi 
kavramlar çoğu kez 
birbirinin yerine kulla-
nılmaktadır.

dikkat

Lojistik merkezler
Ulusal ve uluslararası düzeylerde, taşıma-
cılık faaliyetlerinin intermodal faaliyetler 
ve lojistik faaliyetlere odaklandığı ve hiz-
met sağlayıcılarla hizmet alıcıların bir ara-
ya geldiği,  ölçek ekonomisi avantajlarının 
sunulduğu bölgelerdir. 
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•	 Uluslararası	yük	taşımasının	fiyatlandırılması
•	 Araç	kapasitesi	ve	depolama	alanlarının	re-

zervasyonu
•	 Ticari	 ve	 gümrük	 dokümanlarının	 hazır-

lanması
•	 İthalat	ve	ihracat	lisansları
•	 Özel	nitelikli	belgelerin	hazırlanması
•	 Yükleme,	boşaltma,	ambalajlama	vb.	işlem-

lerin gerçekleştirilmesi
•	 Sigortalama

•	 Taşımacılık	ücretleri
•	 Çok	modlu	taşımacılık
•	 Araç	temini.
Lojistik merkezler, Avrupa’da oldukça ileri bir 

düzeye	 sahiptir.	Deutsche	GVZ	GmbH	 (DGG)	
tarafından Avrupa’daki lojistik merkezler/köyler 
ile ilgili olarak gerçekleştirilen 2010 tarihli sıra-
lamaya göre, Avrupa’da ilk 20’de yer alan lojistik 
köyleri/merkezleri aşağıdaki Tablo 6.1’deki gibi-
dir. Avrupa’nın İlk 20 Lojistik Merkezi (Köyü).

Sıralama Yer Performans (250 puan üstünden)

1 I - Interporto Verona 211
2 D - GVZ Bremen 209
3 D - GVZ Nürnberg 205
4 I - Interporto Bolonya 202
5 E - Madrid CTC-Coslada 199
6 I - Interporto Torino 198
7 I - Interporto Nola Campano 195
8 I - Interporto Parma 190
9 E - ZAL Barselona 189
10 D - GVZ Güney Berlin 188
11 I - Interporto Padova 187
12 E - Plaza Logistica Zaragoza 186
13 A - Cargo Center Graz 182
14 D - GVZ Leipzig 175
15 F - Delta 3 Lille 174
16 H - BILK Logistics Budapeşte 170
17 I - Interporto Novara 169
18 GB - DIRFT Daventry 167

19-20
GB - Wakefield Europort 165
F - Eurocentre Toulouse 165

Tablo 6.1 Avrupa’nın Lojistik Merkezleri Sıralaması

Kaynak:http://www.kargohaber.com/ab-lojistik-koyleri-siralandi-basi-italya-cekiyor-532h.htm (Erişim Tarihi: 22.08.2016).

Tablo 6.1’den de görüldüğü gibi İtalya, Al-
manya ve İspanya’da yer alan lojistik merkezler, 
Avrupa’da	 ilk	 sıralarda	yer	 almaktadır.	Dünya’da	
en çok lojistik merkezin bulunduğu ülke ise, 
Almanya’dır. 

Avrupa’da lojistik merkezler sıralamasında 
ilk sırayı, İtalya’nın kuzeyinde yer alan In-
terporta	Verona	 almaktadır.	 Lojistik	 mer-
kez, uluslararası intermodal trafiğinin % 
50’den fazlasını karşılamaktadır.

dikkat
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Avrupa	sıralamasında	ilk	sırada	yer	alan	Interporta	Vero-
na, Avrupa’nın en önde gelen lojistik merkezidir ve İtalya’nın 
kuzeyinde ana kara yolları ve demir yollarının bağlantı nok-
tasında kurulmuştur. 1941 yılında kurulan lojistik merkezi; 
belediye, vilayet ve ticaret odası ortaklığında kurulmuştur. 
Merkez, uluslararası intermodal trafiğinin %50’den fazlası-
nı	karşılamaktadır.	Resim	6.1’de	Interporta	Verona	Lojistik	
Merkezi	görülmektedir.	Şekil	6.4’de	Interporta	Verona	Lojis-
tik Merkezi’nin özelliklerine yer verilmektedir.

Resim 6.1 Interporta Verona Lojistik Merkezi

Kaynak: http://online.stradeeautostrade.it/infrastrutture/porti-e-idrovie/2014-04-01/l-interporto-di-verona-e-sulla-
buona-strada-4447/ (Erişim Tarihi: 10.08.2016).

Özellikler

Kuruluş yılı 1941

Çalışan sayısı 4000

Kapasite 28 milyon ton

Toplam alan 2.500.000 m2

Firma sayısı 120

Sağlanan lojistik hizmetler
Taşıma, depolama, yükleme, boşaltma,
konsolide etme, gümrükleme, kamusal
hizmetler, özel hizmetler, sigorta

Şekil 6.4 Interporta Verona Lojistik Merkezi’nin Özellikleri

Kaynak: http://www.izto.org.tr/portals/0/lojistik_merkez_kavrami_ve_italyadaki_lojistik_merkezler.pdf  (Erişim 
Tarihi. 10.08.2016)’ den uyarlanarak oluşturulmuştur.

Türkiye’de,	 Ulaştırma	 ve	 Alt	 Yapı	 Ba-
kanlığı	 öncülüğünde,	 TCDD	 tarafından	
7 lojistik merkez kurulmuştur. Bunlar: 
Samsun,	Uşak,	Denizli,	 İzmit,	 Eskişehir,	
Balıkesir ve İstanbul’dadır.

Türkiye’de de lojistik köy ya da lojistik merkez yapılanmaları, son yıllarda sıklıkla gündeme gelmekte-
dir.	Özel	sektör	girişimi	ile	hayata	geçirilen	Ankara	Lojistik	Üssü,	Türkiye’nin	en	büyük	lojistik	merkezi	
konumundadır.	Ulaştırma	 ve	 Alt	 Yapı	 Bakanlığı	 öncülü-
ğünde,	TCDD	tarafından	da	lojistik	merkezlerle	ilgili	çeşit-
li projeler gerçekleştirilmektedir. Bu projeler kapsamında; 
Samsun,	Uşak,	Denizli,	 İzmit,	Eskişehir,	 İstanbul/Halkalı	
ve	Balıkesir’de	7	lojistik	merkez	hayata	geçirilmiştir.	Dünya	
ölçeğinde lojistik anlamda rekabet gücünü her geçen gün 
artıran Türkiye, gelişime açık lojistik pazarlar içerisinde 
dünya sıralamasında ilk beşte yer almaktadır. 

Uluslararası	Taşımacılık	ve	Lojistik	Hizmeti	Üre-
tenler	Derneği’nin	http:www.utikd.org	tr	adre-
sinden sektöre ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

internet
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Uluslararası Pazarlamada Lojistik ve 
Dağıtım Kanallarının Seçimi

Bir mal ya da hizmetin, tüketim ya da kullanım 
amacıyla elde edilmesi sürecinde yer alan, birbirine 
bağlı örgütler topluluğu (Stern vd., 1996) olarak 
tanımlayabileceğimiz dağıtım kanalı, uluslarara-
sı pazarlarda, ürünlerin hedef pazara ulaşmasında 
stratejik bir konudur. 

Uluslararası pazarlamada lojistik konusu, dağı-
tım kanalları ile ilgili stratejilerden bağımsız olarak 
düşünülemez. Uluslararası pazarlarda faaliyet gös-
teren işletmeler için dağıtım kanallarının seçimi, 
oldukça zor ve karmaşık bir konudur. Çünkü her 
ülkenin kendine göre işleyen bir kanal yapısı bu-
lunmaktadır.

Uluslararası dağıtım kanallarının ulusal ka-
nallara göre daha karmaşık olmasının nedenleri, 
kanallar arasındaki bazı farklıklardan kaynaklan-
maktadır. Bu farklılıklar şunlardır (Altınbaşak 
vd., 2008) :

•	 Uluslararası	dağıtım	kanallarının	daha	kar-
maşık değişkenlere sahip olması.

•	 Farklı	pazarların	farklı	dağıtım	talepleri	gös-
termesi.

•	 Başarılı	 bir	 ulusal	 uygulamayı	 her	 zaman	
uluslararası alana taşımanın mümkün ol-
maması.

•	 İki	sistemin	ortak	unsurlarının	yurt	dışında	
uygulanabilirliği.

•	 Ulusal	ve	uluslararası	pazarlardaki	kültürlerin	
ilişkisinin, göz önüne alınmasının gerekliliği.

Uluslararası pazarlara yönelen işletmeler, dağı-
tım kanallarının belirlenmesinde iyi bir planlama 
yapmalı ve dağıtım kanalının üreticiden tüketici-
ye uzanan bütünleşik bir yapı olduğunu gözden 
kaçırmamalıdır. Bu konuda yapılacak hataların 
en önemli olumsuz etkisi, maliyetlerin artması 
yönünde olacaktır. Uluslararası pazarlara girmek 
isteyen işletmeler, öncelikle nasıl bir dağıtım poli-
tikası izleyeceklerine karar vermelidir. Genel olarak 

tercih edilen dağıtım ka-
nalı politikaları üç başlık 
altında	 toplanır:	 Yoğun	
dağıtım politikası, se-
çimli dağıtım politikası 
ve sınırlı dağıtım politi-
kası.	Ürünün	müşterile-
rin ulaşabilecekleri tüm 
satış noktalarında bu-
lundurulması gerekiyor-
sa, yoğun satış politikası 
tercih edilir. Seçimli dağıtımda ise, hedef pazarda 
ürünler sınırlı toptancı ya da perakendeci aracılığı 
ile	ulaştırılır.	Ürünlerin	dağıtımı	üzerinde	daha	faz-
la kontrol sağlamak isteyen işletmeler ise, tek aracı 
ile çalışarak sınırlı dağıtım politikasını tercih eder. 

İşletmelerin uluslararası pazarlara girişte 
izleyecekleri yol ve stratejiler, ünitemizin ilk 
bölümünde de ele alındığı gibi farklılıklar gös-
termektedir. Bu strateji ve yöntemler, dağıtım 
kanallarının oluşturulmasında ve lojistik strate-
jilerin belirlenmesinde de önemli bir role sahip 
bulunmaktadır.	Dağıtım	kanalı	seçiminde	ayrıca,	
işletmenin sahip olduğu olanak ve kaynaklar da 
önemli bir role sahiptir. 

Uluslararası pazarlardaki işletmeler, kanal ara-
cılarını seçerken ekonomiklik, esneklik ve kontrol 
edilebilirlik kriterlerine göre hareket etmeli ve bu 
kriterler çerçevesinde ürün ve işletme kaynaklarına 
uygun kanalları seçmelidir. 

Kanal tasarımı; işletmenin hedef pazar bölümü-
nün ihtiyaçları, işletmenin kaynakları (insan, bil-
gi, ilişkiler, varlıklar), hedef pazardaki koşullar ve 
ürününün özelikleri çerçevesinde belirlenir. İşletme 
daha sonra; aracı türleri, aracı sayısı ve her birinin 
kanaldaki sorumluluğu çerçevesinde başlıca kanal 
alternatiflerini belirler. (https://www.igeme.com.
tr/faqwd/dagitim-kanallarinin-seciminde-nelere-
dikkat-edilmelidir/ Erişim Tarihi: 12.08.2016).

Kısaca özetlenecek olursa, uluslararası pazarla-
mada dağıtım kanallarının seçiminde dikkate alı-
nacak kriterler izleyen biçimde sıralanabilir:

•	 Üretici	ve	aracılar	arasındaki	ilişkiler,	
•	 Aracılar	ve	tüketiciler	arasındaki	ilişkiler,
•	 Kanal	tasarımı,	
•	 Kullanılacak	aracıların	sayısı,
•	 Aracıların	görev	dağılımları.

Uluslararası pazarlarda yer alan işletmeler, 
kanal aracılarının seçiminde çeşitli kriter-
lere göre hareket eder. Bu kriterler; eko-
nomiklik, esneklik ve kontrol edilebilirlik 
kriterleridir.

İşletmelerin dağıtım 
kanallarını belirlerken 
yapacakları hatalar, ma-
liyetlerin artması yö-
nünde önemli bir etkiye 
sahip bulunmaktadır.

dikkat
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ULUSLARARASI PAZARLAMADA 
LOJİSTİK SİSTEMDEKİ TEMEL 

DİNAMİKLER
Lojistik faaliyetler, çeşitli hizmetlerin yerine 

getirilmesini gerektirir. Bu hizmetler tek bir işlet-
me tarafından yerine getirilebileceği gibi, farklı 
işletmeler tarafından da yerine getirilebilir. Bu hiz-
metlerin entegrasyonu; hizmet kalitesi, hız, güven-
lik, maliyet vb. açılardan önem taşır. Uluslararası 
pazarlamada lojistik sistemin temel dinamiklerini 
oluşturan bu hizmet ve faaliyetler aşağıdaki bölüm-
de açıklanmaktadır.

Freight Forwarder (Taşıma 
Faaliyetlerini Yerine Getiren Aracı 
Kuruluşlar)

Aracı kuruluşlar, uluslararası pazarlamada lo-
jistik sistemi içerisinde önemli bir yere sahiptir. 
Uluslararası pazarlamaya konu olan ürünün; doğru 
zamanda, doğru yerde, ekonomik olarak ve zarar 
görmeden bulunabilmesini sağlamak için ithalatçı, 
ihracatçı ve taşıyıcı firma arasında aracılık yapan 
işletmeler, taşıma işleri komisyoncuları (Freight 
Forwarder) olarak bilinirler (BİFA, 2011). Ulusla-
rarası literatürde, taşıma işleri komisyoncusu yerine 
yaygın olarak Freight Forwarder, kavramı kullanıl-
maktadır (Canıtez, 2011). Freight Forwarder, kav-
ramını daha ayrıntılı bir biçimde şu şekilde tanım-
lamak da mümkündür: “deniz, hava, kara, demir 

yolu, boru hattı, nehir yolu ya da kombine taşıma-
cılık gibi tüm taşıma yollarında, sevkiyat, dağıtım, 
depolama, gümrükleme, dokümantasyon, sigorta 
gibi uluslararası lojistikle ilgili tüm faaliyetleri ger-
çekleştirebilen, gelişmiş bir sosyal ve ekonomik ağa 
sahip olan ve gerektiği zaman tüm lojistik eylemleri 
organize edebilen bağımsız bir işletme” (Çancı ve 
Erdal,	2003).

Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, Freight 
Forwarder’lar ihracatçıya çeşitli katkılar sağlamak-
tadır. Bu katkıları izleyen biçimde sıralayabiliriz 
(Küçük, 2015):

•	 En	ekonomik	nakliye	rotasını	belirlemek,
•	 Gönderilecek	malların	ambalaj	ve	kolilerinin	

üzerine yazılacak olan bilgileri düzenlemek,
•	 Nakliye	 için	 hazırlık	 yapmak	 ve	 belgeleri	

düzenlemek,
•	 Nakliye	için	gerekli	olan	evrağı	toplamak,
•	 Sigorta	ve	hak	talebini	düzenlemek,

Uluslararası lojistikte lo-
jistik merkezlerin önemini 
araştırın?

Dünya’da	 en	 çok	 lojistik	
merkezin bulunduğu ül-
kenin Almanya olmasını, 
Almanya’nın sanayileşme 
potansiyeli ile ilişkilendirin.

Türkiye’de kurulması plan-
lanan diğer lojistik merkez-
ler hangileridir? Araştırın ve 
arkadaşlarınızla tartışın.

ÖÇ 4 Uluslararası pazarlamada lojistik kavramını tanımlayabilme
ÖÇ 5 Uluslararası pazarlamada lojistik merkezler ve önemini açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Uluslararası pazarlamada ürünün doğru za-
manda, doğru yerde, ekonomik olarak ve 
zarar görmeden bulunabilmesini sağlamak 
için; ithalatçı, ihracatçı ve taşıyıcı firma ara-
sında aracılık yapan işletmeler, taşıma işleri 
komisyoncuları (Freight Forwarder)’dır.
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•	 Nakliye	için	yer	ayırttırmak,

•	 Hava	ve	deniz	yolu	ile	nakliyede,	karşılaş-
tırmalı maliyet hesabı yaparak öneride bu-
lunmak.

Freight Forwarder ister ihracatçı isterse ithalatçı 
için çalışsın, temel faaliyeti, malların hareketliliğini 
yani taşınmasını sağlamaktır. Aşağıda Şekil 6.5’te 
ulusal ve uluslararası lojistik süreçlerinde forwar-
derların yeri görülmektedir.

ULUSAL LOJİSTİK

ULUSLARARASI LOJİSTİK

AlıcıFreight Forwarder - TaşıyıcıGönderici

Banka Banka

Forwarder
ForwarderGümrük Gümrük

İhracatçı İthalatçıUluslararası
Taşıyıcı

Ulusal Taşıyıcı Ulusal Taşıyıcı

Şekil 6.5 Lojistik’te Ulusal ve Uluslararası Süreçlerde Freight Forwarder

Kaynak: http://www.tedarikzinciri.org/.../Lojistik%20Yonetimi/TEMELlojistik.ppt (Erişim Tarihi: 12.08.2016)

Freight Forwarder’ın sahip olduğu deneyim; en 
iyi rotanın (en ucuz, en hızlı ve güvenli), en uygun 
taşımacılık modunun (kara, hava, deniz ve demir 
yolu) seçimi, gümrük formaliteleri, paketleme, si-
gortalama, güvenlik konuları ve ülkelerde uygula-
nan düzenlemelerin en iyi şekilde yerine getirilme-
sini sağlar (BIFA, 2011).

Taşıma işleri komisyonculuğu, Türk Ticaret 
Kanunu’nda 917. maddede tanımlanmış olan bir ti-
cari işletme faaliyetidir. Freight Forwarder malların 
kara, hava, deniz ve hava yolu ile taşınmasını düzen-
leyen	acentedir.	Nakliyeci	adına,	liman	ve	gümrükte-
ki tüm prosedür ve evrak formalitelerini tamamlayıp 
malların yola çıkmadan önceki depo işlerini düzenler. 

Freight Forwarder’ların farklı biçimleri olmakla 
birlikte genel olarak üçe ayrılırlar (BIFA, 2011):

•	 Yerel	 işletmeler;	 yerel	 olarak	 faaliyet	 göste-
ren ve yerel olarak küçük iş yerlerine sahip 
olan işletmelerdir.

•	 Ulusal	 işletmeler;	çoğu	 forwarders	ülke	ge-
nelinde büyük liman ve havalimanlarında iş 
yerlerine sahip bulunmaktadır. 

•	 Uluslararası	 işletmeler;	 gerçek	 uluslararası	
işletmeler denizaşırı şirketlere sahiptirler ve 
dünya genelinde hizmet sunarlar. 

Uluslararası Taşımacılık ve Taşıma
Taşımacılık ve taşıyıcı işletmeler, uluslararası 

pazarlamada önemli lojistik dinamiklerden birini 
oluşturmaktadır. Lojistikte temel faaliyetlerden biri 
olan taşımacılık, ürünlerin üretildikleri yerlerden 
ihtiyaç duyuldukları yere, zamanında fiziksel olarak 
hareketini ifade etmektedir. Toplam lojistik ma-
liyetler içerisinde önemli bir yer oluşturan taşıma 
faaliyeti, ürün ve pazara göre farklılıklar göstermek-
tedir. Taşımacılıkta önemli olan konu, işlevsellik ve 
verimliliktir (Özyağcı	 ve	 Oral,	 2012).	 Taşımacılık 
sektörü, mal ve hizmetlerin üretim öncesi, üretim 
sırası, dağıtım ve tüketim aşamalarının her birine 
katılan ve ekonomik açı-
dan temel öneme sahip 
bir sektördür. Sektörün 
iş hacminin büyüklüğü, 
ulusal ve uluslararası ti-
caretin büyüklüğü ile 
doğru orantılıdır. Ulus-
lararası pazarlamada, 
taşıma faaliyetine ilişkin 
olarak dikkate alınması 
gereken çeşitli unsurlar 
bulunur. Bunlar;

Taşıma faaliyeti toplam 
lojistik maliyetler içe-
risinde önemli bir yere 
sahip olup, ürün ve 
pazara göre farklılıklar 
gösterir. 

dikkat
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•	 Taşıma	işinin	uzman	kişiler	tarafından	yapılması,
•	 Eşya	ve	yolcu	taşımasının,	taşıma	sözleşmesi	ve	içeriğindeki	kabul	edilen	esaslara	göre	yürütülmesi,
•	 Taşımanın	doğru	taşıma	sistemleri	ile	yapılmasıdır.
Uluslararası lojistikte taşımacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, taşıma modları önemli bir yere 

sahiptir. Uluslararası lojistikte, taşıma moduna göre çeşitli araçlardan yararlanılır. Bu araçların göreli 
olarak üstün ve zayıf yönleri bulunur. Uluslararası lojistik yönetiminin görevlerinden biri, bu araçlar 
arasında	çeşitli	kriterlere	göre	karşılaştırmalar	yaparak	en	uygun	seçeneği	bulmaktır.	Doğru	bir	tercih	
yapabilmek, değerlendirme kriterlerinin iyi bilinmesine ve doğru değerlendirilmesine bağlı bulunmak-
tadır. Taşıma türünün seçiminde, birçok faktör ve karar değişkeni bulunmaktadır (Şekil 6.6). Çok yönlü 
olan bu değişkenler şu şekilde sıralanabilir (Koban ve Keser, 2010):

•	 Taşınacak	eşyanın	özellikleri
•	 Taşıma	süresi
•	 Taşıma	bedeli
•	 Çevresel	faktörler
•	 Taşıma	türüne	göre	alt	ve	üstyapı	yeterliliği
•	 Ülkelerin	siyasi	yapıları
•	 Yasal	kısıtlayıcı	unsurlar
•	 Taşıtanın	hizmet	beklentileri.
Uluslararası lojistikte önemli bir yere sahip olan taşımacılık modları dört başlık altında ele alınabilir.

Uluslararası lojistikte taşımacılık modları 
dört başlıkta toplanabilir: Kara modunda 
taşımacılık, hava modunda taşımacılık, 
deniz modunda taşımacılık ve çoklu mod-
da taşımacılık.

Taşıma
türü

Kara yolu

Demir yolu

Hava yolu

Deniz yolu

Boru hattı

Su yolu

Taşınacak eşyanın özellikleri

Taşıma süresi

Taşıma bedeli

Yasal kısıtlayıcı unsurlar

Taşıtanın hizmet beklentileri

Çevresel faktörler

Taşıma türüne göre alt ve üstyapı
yeterliliği

Ülkelerin siyasi yapıları

Şekil 6.6 Taşıma Türünün Seçiminde Etkili Olan Değişkenler

Kara Modundaki Taşımacılık
Taşıyıcı araç ve faktörlerin toprakla ilişkili olması durumunda, kara modundaki taşımacılık söz konusu 

olur. Kara modundaki taşımacılıklar; kara yolu, demir yolu ve sabit tesisatlarla gerçekleşen taşımacılık olarak 
üç başlık altında ele alınabilir.

Kara Yolu ile Uluslararası Taşımacılık
Kara yolu ile eşya taşımacılığı, gönderici ve taşıyıcı arasında yapılan sözleşme ve uluslararası kara yolu ile 

eşya taşımacılığına ilişkin anlaşmalar, usul ve esaslar çerçevesinde yürütülen, belirli bir bedel karşılığında 
malların kapıdan kapıya aktarmasız olarak teslimini sağlayan, aynı zamanda diğer taşıma sistemlerini de 
destekleyen taşıma türüdür (Koban ve Keser, 2010).
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Kara yolu taşımacılığının temel bileşenleri; araçlar, taşınacak yük, sürücü 
ve	kara	yolu	olarak	sıralanabilir	(Şekil	6.7).	Üretim	noktasından	tüketim	nok-
tasına kadar hızlı ve aktarmasız taşıma olanakları yaratması açısından uygun 
olan kara yolu taşımacılığı, çok tercih edilen bir taşımacılık türüdür (Kaya vd., 
2013).	Özellikle	her	 türlü	 eşya	 taşımacılığına	 yönelik	 çözümlerinin	olması,	
kapıdan kapıya taşımaya olanak sağlaması, sahip olduğu altyapı ile dünyanın 
pek çok noktasına ulaşım olanağı sağlaması, hızlı, esnek ve alternatif çözümler 
geliştirilmesine olanak sağlaması gibi konular, kara yolu eşya taşımacılığının 
uluslararası lojistikte yaygın olarak kullanılmasının nedenleridir.

Kara yolu taşımacılığının 
temel bileşenleri; araçlar, ta-
şınacak yük, sürücü ve kara 
yoludur.

dikkat

Yük

Kara yoluAraçlar

Sürücü

Şekil 6.7 Kara yolu Taşımacılığının Temel Bileşenleri

Uluslararası kara yolu eşya taşımacılığının temel bileşenlerinden olan sürücüler, araçlar ve yükler aşağıda 
kısaca açıklanmaktadır:

Sürücüler
Taşıyıcı işletmenin temsilcisi olarak algılanana sürücüler, farklı prosedür ve uygulamaların bulunduğu 

uluslararası taşımacılıkta önemli konulardan biridir. Sürücüler, uluslararası kara yolu taşımacılığında, ulus-
lararası sözleşmelerden kaynaklanan bazı kurallara uymak durumundadırlar. Kara yolu eşya taşımacılığında 
etkili olan bazı uluslararası örgütler bulunmaktadır. Bu örgütler şunlardır:

•	 Birleşmiş	Milletler	Avrupa	Ekonomik	Konseyi	(UNECE)
•	 Ulaştırma	Bakanlar	Avrupa	Konferansı	(CEMT-UBAK)
•	 Uluslararası	Kara	Yolu	Taşıma	Birliği	(IRU)
•	 Güneydoğu	Avrupa	Ortak	Girişimi	(SECI)
•	 Uluslararası	Taşıma	Organizatörleri	Dernekleri	Federasyonu	(FIATA).	
Bu örgütlerin kurallarının yanı sıra uluslararası taşımacılık faaliyetinde yer alan sürücüler, her bir geçiş 

ülkesinin uyguladığı kural ve ilkelere de uymak durumundadır. Uluslararası kara yolu eşya taşımacılığı yapan 
sürücüler, diğer sürücülerin yanı sıra araç kullanma becerisi, dürüstlük, temsil yeteneği, kuralları bilme ve 
uyma, iletişim becerileri gibi çeşitli özellikler taşımak durumundadır. 

Araçlar
Uluslararası	Kara	Yolu	Taşımacılık	Anlaşması	(TIR),	çerçevesinde	uluslararası	lojistikte	kara	yolu	ile	yolcu	

ve	eşya	taşımacılığında	kullanılan	araçlar,	uluslararası	kara	yolu	eşya	taşımacılığının	bir	diğer	bileşenidir.	TIR	
anlaşmasının tarafları olan ülkelerin kara yolu taşıtları, araçta bulunan eşyanın içeriğini ve miktarını belirten 
bir	TIR	karnesi	ve	aracın	belirli	bir	yerine	takılan	TIR	plakasını	taşımalıdır	(Küçük,	2015).
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Uluslararası kara yolu eşya taşımacılığında kul-
lanılan araçlar, yükleme hacimlerine göre farklılık-
lar göstermektedir. Genel olarak en çok kullanılan 
taşıma araçları şunlardır:

•	 Kuru	yük	semi	treyler	
•	 Optima	treyler
•	 Jumbo	treyler.	

Yükler
Kara yolu taşımacılığının bir diğer bileşeni olan 

yükler, niteliklerine göre ikiye ayrılır; genel yükler 
ve özellik taşıyan yükler. 

Genel yükler, özel bir hizmet veya depolama 
gerektirmeyen, tehlikeli madde, bozulabilir gıda 
veya canlı hayvan sınıfına girmeyen kuru ve temiz 
gönderidir.

Özellik taşıyan yükler, uluslararası kara yolu 
eşya taşımacılığında, taşınması özellik taşıyan; bo-
zulabilir gıda maddeleri, tehlikeli maddeler ve canlı 
hayvanlardır. 

Kara yolu ile uluslararası taşımacılık faaliyetleri, 
genellikle iki ya da çok taraflı uluslararası kara yolu 
taşımacılığı anlaşmalarına göre yürütülmektedir.

Demir Yolu ile Uluslararası Taşımacılık
Demir	 yolu	 taşımacılığında	 ilk	 yatırım	 mali-

yetleri yüksek olmakla birlikte, işletim maliyetleri 
diğer	taşıma	yollarına	göre	oldukça	uygundur.	De-
mir yolu taşımacılığı, özellikle uzun mesafelerde 
güvenli	 ve	 ekonomik	 bir	 taşıma	 yoludur.	 Demir	
yolu taşımacılığı; ekonomik olması, büyük hacimli 
malların taşınmasına uygun olması, güvenli olma-
sı, çevre maliyetinin düşük olması, kara yollarının 
yükünü hafifletmesi gibi üstünlüklere sahip bulun-
maktadır (Koban ve Keser, 2010).

Uluslararası demir yolu lojistiğinde eşya taşıma-
cılığında kullanılan araçlar şunlardır:

•	 Kuru	yük	trenleri
•	 Dökme	yük	trenleri	ve	
•	 Konteyner	trenleri.
Demir	 yolu	 eşya	 taşı-

macılığında geçerli olan, 
Uluslararası	 Demir	 Yolu	
Taşımalarına İlişkin Sözleş-
me	 (COTIF,	 1980),	 Kara	
Avrupa’sı üzerinde en yay-
gın kabul gören sözleşme-
dir. Uluslararası demir yolu 
taşımacılığında, iki büyük 
uluslararası örgüt bulun-
maktadır;	 Uluslararası	 De-
miryolları Birliği (UIC) ve 
Avrupa	Birliği	Demiryolları	
Birliği	(CER).

Demir	yolu	ile	uluslararası	eşya	taşınmasında	gö-
rev alan taraflar, üç başlık altında toplanır (Çancı ve 
Erdal,	2003):

•	 Gönderici; ithalatçı, ihracatçı ve yurt dışı 
freight forwarder acentesi olabilir.

•	 Taşıyıcı; belirli bir ücret karşılığında yolcu 
ve eşya taşıyandır.

•	 Alıcı; adına eşya gönderilen ve gelen eşya 
için taşıyıcının bu eşya üzerindeki bütün 
alacaklarını ödemek suretiyle, kendisine 
veya vekâletname verdiği bir başka şahsa 
teslimini isteyebilecek ya da eşyayı kabul 
etmeyebilecek kimsedir. 

Uluslararası pazarlamada, demir yollarının 
taşımacılıkta tercih edilmesinde dikkate alınma-
sı gereken bazı kritik noktalar bulunmaktadır. 
Bunlar şu şekilde sıralanabilir (Canıtez, 2011):

•	 Lojistik	 köyler,	 yükleme-boşaltma	 istas-
yonları ve bunların kapasite olanak ve ye-
tenekleri,

•	 Kullanılacak	hatların	olanak	ve	kapasiteleri,
•	 Güzergâh	koşulları,
•	 Geçit	durumu,
•	 Trenlerin	hızları,
•	 Vagonların	kapasite	ve	özellikleri.

Uluslararası	Kara	Yolu	Taşımacılık	Anlaşması,	
kısaca	TIR	olarak	ifade	edilir	ve	TIR	anlaşma-
sının tarafları olan ülkelerin kara yolu taşıtları, 
araçta bulunan eşyanın içeriğini ve miktarını 
belirten	bir	TIR	karnesi	ve	aracın	belirli	bir	ye-
rine	takılan	TIR	plakasını	taşımalıdır

dikkat

Demir	 yolu	 eşya	 ta-
şımacılığında geçerli 
olan,	Uluslararası	De-
mir	 Yolu	 Taşımaları-
na İlişkin Sözleşme 
(COTIF,	 1980),	Kara	
Avrupa’sı üzerinde en 
yaygın kabul gören 
sözleşmedir.

dikkat
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Demir	yolu	taşımacılığında	temel	bileşenler	ise	
dört başlık altında toplanır. Bunlar:

•	 Raylı	sistemler	ve	ilgili	donanımları,
•	 Vagonlar	ve	lokomotifler,
•	 Demir	yolu	taşımacılığına	konu	yükler,
•	 Lojistik	köyler,	terminaller	ve	aktarma	istas-

yonları.

Deniz Modundaki Taşımacılık
En eski taşımacılık modu olan bu taşımacılık türü, 

denizlerin yanı sıra nehir, göl, kanal ve diğer suya iliş-
kin	taşımacılık	alanlarını	da	kapsamaktadır.	Diğer	taşı-
macılık modlarına göre, daha ucuz olan bu taşımacılık 
modu, yavaş işlemesine rağmen uluslararası taşımacı-
lıkta	önemli	bir	yere	sahip	bulunmaktadır.	Dünya	eko-
nomisinde yaşanan gelişmelere paralel olarak üretimin 
denizaşırı ülkelere kaymış olması, deniz taşımacılığının 
da artması ve gelişmesinde etkili olmuştur. 

Limanlar, günümüzde önemli bir ticaret mer-
kezi hâline gelmiştir. Limanların tüm diğer taşıma 
modları ile entegre olması ve gemi kapasitelerinin 
artması, intermodal taşımacılık uygulamalarını da 
yaygınlaştırmıştır.	 Deniz	 taşımacılığında	 yaşanan	
gelişmeler, lojistik işletmeleri için yeni seçenekler 
ortaya çıkarmaktadır. (Erdal ve Saygılı, 2007). 

Uluslararası deniz yolu eşya taşımacılığında Fre-
ight Forwarder’ın faaliyet alanları, üç temel başlıkta 
toplanır:

•	 İhracat taşımaları: Ülke	 içinden	 gelen	
yükleri toplama, konsolide etme ve deniz 
yolu ile yurt dışına taşınmasını sağlama.

•	 İthalat taşımaları: Ülke	 dışından	 deniz	
yolu ile gelen yükleri teslim alma ve ülke 
içinde dağıtımlarını sağlama.

•	 Transit taşımalar:	Ülke	dışından	gelen	ve	
başka bir ülkeye gönderilmesi planlanan 
yükleri teslim alma ve tekrar taşıma süreçle-
ri ile ilgilenme.

Deniz	 yolu	 taşımacılığı,	 büyük	miktarda	mal-
ların taşınmasına olanak sağlaması ve ucuz olması 
gibi avantajlarının yanı sıra, ölçek ekonomisi ve is-
tihdam yaratma olanakları açısından da avantajlar 
sunmaktadır. 

Hava Modundaki Taşımacılık 
Hava modunda taşımacılık, diğer taşımacılık 

modlarına kıyasla en pahalı ve hızlı olan taşımacılık 
modudur. İhracat ve ithalatçıların gönderileri başta 
olmak üzere, ihtiyaç sahibi tüm göndericilerin kar-
goları, hava yolu taşımacılığı ile uygun zaman ve 
yöntemle ulaştırılmaya çalışılır. 

Hava yolu kargo taşımacılığında, bu alana özel 
konular önem taşımaktadır. Bunları şu şekilde sıra-
layabiliriz (Erdal ve Saygılı, 2007): 

•	 Hava	 yolu	 kargo	 operasyon/ithalat-ihracat	
çalışanlarının temel görev alanları

•	 Uçak	 tip	 ve	 kargo	 kapasiteleri	 konusunda	
alan bilgisi

•	 Uluslararası	hava	yolu	taşımacılığına	ilişkin	
yasal bilgi

•	 Tehlikeli	maddeler	 ve	 diğer	 taşınacak	 eşya	
özelliklerine hâkimiyet

•	 Hava	yolu	işletmeleri	ile	ilişkiler	konusunda	
deneyim 

•	 Mevcut	 taşıma	 kaplarının/alanının	 en	 iyi	
şekilde değerlendirilmesi

•	 Düşük/yüksek	sezon	deneyimleri
•	 Düzenli	ve	charter	uçuşlar
•	 Tarifeler
•	 ULD	(sevk	edilecek	kargoların	standart	tek	

birim igloo, palet veya konteyner hâline ge-
tirilmesi) sistemleri

•	 Hacim	ve	ağırlık	oranlarının	dengelenmesi
•	 Uluslararası	 limanlar	 ve	 taşıma	 türleri	 ile	

bütünleşme.
Uluslararası kargo taşımacılığında, hizmet veril-

mesine taraf olan çeşitli kuruluşlar bulunmaktadır. 
Bunların başında Uluslararası Hava yolu Taşımacıla-
rı Birliği (IATA) gelmektedir. Uluslararası Sivil Ha-
vacılık	Teşkilatı	(ICAO)	ise,	bu	alanda	faaliyet	göste-
ren bir diğer kuruluştur. IATA üyesi olan acenteler, 
kargo taşımacılığının yapılacağı alanları, uçaklar ve 
rota konusunda hava yolu şirketinin vereceği yetki 
çerçevesinde temsil edebilir. Acenteler IATA kural-

Deniz	 modundaki	 taşımacılık,	 en	 eski	
taşımacılık modu olup aynı zamanda di-
ğer taşıma modlarına göre ucuzdur. Aynı 
zamanda çok fazla miktarda eşya taşın-
masına	olanak	verir.	Yavaş	olması	 ise,	bu	
taşımacılık modu için bir dezavantaj oluş-
turmaktadır. 
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larına göre kargoyu; ambalajlanma, işaretlenme, 
belgelendirme, adresleri belirtme ve etiketlendirme 
işlemlerini genel kabul görmüş kurallar çerçevesinde 
yaparak hava yolu şirketine teslim eder. 

Hava yolu kargo taşımacılığında, gümrük 
işlemlerinin yerine getirilmesinde kargo nite-
liği önemli bir konudur. Sevk edilecek yükün 
niteliği, taşıma biçimi, paketleme ve etiketleme 
gibi konular da değişik mevzuat ve uygulamalara 
tabidir. Hava yolu taşımacılığında kargo tipleri, 
uçağa yüklenme biçimlerine göre ikiye ayrılır: 
Dökme,	yığma	kargolar	ve	ULD	kargolar	(Çancı	
ve	Erdal,	2003).

Çoklu Modlu Taşımacılık 
Son yıllarda, dünya genelinde taşımacılığın bir 

bütün olarak ele alındığı ve zaman ve maliyet açı-
sından önemli tasarrufların sağlandığı çok modlu 
taşımacılık uygulaması, yaygın olarak kullanılma-
ya başlanmıştır. Kara, hava, deniz gibi taşımacılık 
modlarının her birinin maliyet, ulaştırma süresi, 
taşınabilir kapasite, verilen hizmet, güvenirlilik ve 
güvenlik anlamında avantaja sahip olduğu yönler 
bulunmaktadır. Günümüzde ticaretin uluslarara-
sı ve küresel boyutlar kazanmasının etkisiyle, her 
bir ulaştırma modunun en verimli biçimde kulla-
nılmasına olanak sağlayan, çok modlu taşımacılık 
sistemleri geliştirilmiş ve yaygın olarak bu sistemler 
kullanılmaya başlanmıştır. Kara, deniz ve hava yolu 
taşımacılık modlarından iki ya da daha fazlasının 
birlikte kullanılması ile gerçekleştirilen taşıma yön-
temi çok modlu taşımacılık olarak ele alınmaktadır. 

Çok modlu taşımacılık sisteminde, akıllı ulaş-
tırma sistemlerinin etkin bir biçimde kullanıl-
ması, zaman ve maliyet tasarruflarına yol açtığı 
gibi, çevreye verilen zararı da asgariye indirebil-
mektedir (Gülen, 2010). Çok modlu taşımacı-
lık, kapıdan kapıya taşımacılığın kesintisiz olarak 
gerçekleştirilmesinde önemli bir çözüm yoludur. 
Eşya taşımacılığında, tek bir araç ve taşıma türüy-
le taşımacılık en ideali olarak görülmekle birlikte, 
özellikle uluslararası taşımacılıkta müşteri talebi, 
işin niteliği, yük kapasitesi, coğrafi koşullar, ya-
sal sınırlamalar gibi çeşitli faktörlerin etkisi ile tek 
bir taşıma türü ve aracı kullanılamamaktadır. Bu 
nedenle, çok modlu taşımacılık yöntemi ile bir-
den fazla araç ve taşıma türü kullanılarak, eşya-

lar istenilen zamanda ve düşük maliyetle ulaştı-
rılabilmektedir. Bu konuya açıklık getirmek için, 
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konseyi 
(UNCTAD)	 aşağıdaki	 tanımlamaları	 yapmıştır	
(Çancı	ve	Erdal,	2003):

Tek Modlu Taşımacılık (Unimodal Trans-
port): Eşyaların bir ya da daha fazla taşıyıcı tarafın-
dan tek bir taşıma türü ile taşınmasını ifade eder. 
Kara ya da demir yolu taşımacılığı gibi.

Modlar Arası Taşımacılık (Intermodal 
Transport): Taşıyıcının, taşımanın tümü ya da 
bir bölümünden sorumlu olduğu ve birden fazla 
sayıda taşıma türü ve aracının kullanıldığı taşıma 
türüdür (deniz yolu-demir yolu ya da kara yolu-
hava yolu taşımacılığı gibi). Bu tür taşımacılıkta, 
taşıma türüne ilişkin sorumluluğun paylaşılmasına 
bağlı olarak, taşımacılığa ilişkin farklı belgeler dü-
zenlenmektedir. 

Çoklu Taşımacılık (Multimodal Transport): 
Farklı taşıma üniteleri ya da aracıyla birden fazla 
taşıma türü kullanılarak yapılır.

Kombine Taşımacılık (Combined Transport): 
Tek ve aynı taşıma ünitesi ya da aracıyla birden 
fazla taşımacılık türü kullanılarak yapılır. Bu taşı-
macılık türü, modlar arası taşımacılığın sınırlan-
dırılmış biçimi olarak da düşünülebilir. Bu taşıma 
türünde taşımacılığın önemli bölümü, demir ya da 
deniz yolları ile gerçekleştirilir ve başlangıç ya da 
bitiş noktası, mümkün olduğu ölçüde az kara yolu 
kullanımı ile yapılır.

Kombine taşımacılıkta, malın göndericiden 
çıkmasından alıcıya ulaşmasına kadar olan tüm 
aşamalarda, taşıma zincirinin rasyonel hâle gelebil-
mesi için birtakım süreçler izlenmelidir. Bu süreç-
ler şu şekilde sıralanabilir:

•	 Taşıma	 kaplarının	 standardizasyonu	 (kon-
teyner, palet, treyler vb.)

Kombine taşımacılık, tek ve aynı taşıma 
ünitesi ya da aracıyla birden fazla taşıma-
cılık türü kullanılarak yapılır. Bu taşıma 
türünde taşımacılığın önemli bölümü, 
demir ya da deniz yolları ile gerçekleştirilir
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•	 Taşıma	sisteminin	uyumlaştırılması
•	 Tarafların	 hukuki	 sorumluluklarının	 ortaya	

konulması (taşıma sözleşmeleri, sigortalar vb.)
•	 Sistemin	 bütünleştirilmesi	 (teknolojik,	 ya-

sal ve örgütsel)
•	 Uygun	ücret	tarifelendirilmelerinin	yapılması.
Kombine taşımacılığın üç temel bileşeni bulu-

nur. Bunlar:
•	 Taşıma	araçları	(gemi,	uçak,	tren	ve	kamyon.)
•	 Taşıma	terminalleri	(limanlar	vb.)
•	 Taşıma	üniteleri	(konteynerler,	paletler	vb.)	dir.
Taşımacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde 

hangi ulaşım modu ya da modlarının kullanılaca-
ğına karar verilmesinden sonra, sırasıyla şu süreç 
adımları izlenir: 

•	 Yüklerin	konsolidasyonu,	
•	 Rotalama	ve	
•	 Araç	çizelgeleme.	

Depo ve Antrepo
Ürünlerin	ham	madde	aşamasından	nihai	ürün	

hâline gelmesi ve ulusal ve uluslararası pazarlarda 
tüketiciye ulaşmasına kadar olan tüm aşamalarda, 
depo ve antrepolar önemli bir rol üstlenmektedir.

Depo
Depo,	malların	 ihtiyaç	 anına	 kadar	 saklandığı	

geçici stok noktalarıdır. İşletmeler dört ana nede-
ne dayalı olarak depolama faaliyetlerinde bulunur. 
Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

•	 Ulaştırma	ve	üretime	ilişkin	maliyetleri	dü-
şürmek

•	 Arz	talep	dengesi	yaratmak
•	 Üretim	sürecini	desteklemek
•	 Pazarlama	sürecine	yardımcı	olmak.
Depolama	ve	depo	yönetimi,	 son	dönemlerde	

lojistik faaliyetlerin önemli bir tamamlayıcısı olarak 
giderek daha fazla gelişme göstermektedir. Özellik-
le uluslararası lojistik faaliyetlerinde bu gelişmelere 
paralel olarak, geleneksel depo tanımı yeni ve farklı 
işlevlerle birlikte zenginleşmektedir. Günümüz-

de modern depolama ve dağıtım, ileri teknolojiyi 
gerektirdiği için, birçok işletme bu hizmet için dış 
kaynaklara başvurmakta ve özellikle dış ticaret ya-
pan şirketler profesyonel hizmet almaktadır. 

Günümüzde birçok işletme, kurum ve kuruluş, 
depolama hizmetlerini dağıtım merkezleri kurarak 
ve uzman firmalarla çalışarak gerçekleştirmektedir. 
Bu şekilde, depolama maliyetleri düşürülerek reka-
bet	 avantajı	 yaratılmaktadır.	 Dağıtım	 merkezleri,	
malı koruma ve saklamanın ötesinde; katma de-
ğerli işlemler, ambalajlama, etiketleme ve elleçleme 
gibi hizmetleri de sunmaktadır. 

Lojistik faaliyetlerin önemli bir tamamlayıcısı 
olan depo yönetimi, bazı temel süreçleri kapsa-
maktadır. Bu temel süreçler aşağıda sıralanmakta 
ve Şekil 6.8’de görülmektedir: 

•	 Mal kabul (receiving): Bu süreçte mallar 
depoya boşaltılmakta ve belgeyle depoya 
teslim edilmektedir.

•	 Yerleştirme/raflama (putaway): Mallar 
niteliklerine göre, deponun ilgili bölümle-
rine yerleştirilmektedir.

•	 Sipariş toplama (Picking):	 Depolarda	
kullanılan birtakım yardımcı ekipmanlarla, 
mallar depolandıkları bölümden hareket 
ederek, deponun belli bir bölgesinde top-
lanmaktadır.

•	 Biriktirme, ayrıştırma ve ambalajlama 
(accumulation, sortation, packaging): 
Toplanan malzemeler, siparişi tamamlaya-
cak şekilde biriktirilmekte, ayrıştırılmakta 
ve ambalajlanarak dağıtıma hazır hâle geti-
rilmektedir.

•	 Sevkiyat (shipment): Siparişler müşterilere 
teslim edilmek üzere, taşıma araçlarına yer-
leştirilmektedir. 

Depo	yönetimi	çeşitli	 temel	 süreçlere	 sa-
hiptir. Bu süreçler: Mal kabul, yerleştirme, 
sipariş toplama, biriktirme, ayrıştırma ve 
ambalajlama ve sevkiyat olarak sıralanır.
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Depo Çeşitleri
Depoları	çeşitli	kriterlere	göre	aşağıdaki	gibi	sı-

nıflandırılabilir (Koban ve Keser, 2010):
•	 Coğrafi dağılım açısından depolar: 

Merkezî depolar ve merkezî olmayan de-
polar.

•	 Depolama stratejisi açısından depolar: 
Özel depolar ve genel depolar.

•	 İşleyişe göre depolar: İşletme deposu, da-
ğıtım merkezi, perakende dağıtım deposu, 
yerli depo ve katma değerli hizmet deposu.

•	 Ürün karakteristiği açısından depolar: 
Parça mal depoları ve dökme ürün deposu.

Depolar	 amaçlarına	 göre	 ise	 beş	 başlık	 altında	
toplanır (Tanyaş ve Hazır, 2011):

Klasik depo:	Üretim	ya	da	satış	noktasının	için-
de ya da yanında bulunan, ürünlerin genelde uzun 
süre tutulduğu depolardır.

Dağıtım merkezi: Müşterilere daha yakın nok-
talarda yer alan ve müşterilere karma, hızlı ve az 
miktarda ürün teslimatına olanak sağlayan depo-
lardır. Bu depolar göndericiden büyük hacimli sev-
kiyat sağlar. 

Toplama merkezi: Tedarikçilere daha yakın 
noktalarda yer alan ve üretim yerlerine ham madde 
bazında, çeşit olarak az ama karma ve büyük ha-
cimli sevkiyat sağlayabilen depolardır.

Aktarma merkezi: Genelde farklı taşıma mod-
ları ya da aynı taşıma modunda, farklı taşıma araç-
ları arasında ürünlerin aktarıldığı ve ürünlerin çok 
kısa süreli kaldığı depolardır.

Sipariş işleme merkezi: Genel olarak İnternet 
üzerinden adetle satış yapılan sistemlerde, siparişle-
rin alındığı ve hazırlandığı depolardır.

Antrepo 
Geçmişte antrepoların günümüzde geçerli 

olan işlevleri göz ardı edildiğinden, antrepolar 
yalnızca depolama faaliyetlerinin gerçekleşmesine 
katkı sağlayan ve maliyeti artıran unsurlar olarak 
görülmekteydi. Günümüzde antrepolara ilişkin 
bu bakış açısı değişmiş 
ve antrepolar, ürüne de-
ğer katan ve maliyetle-
rin azalmasına etki eden 
yapılar olarak görülme-
ye başlanmıştır.

Genel olarak depo 
ve umumi mağaza ola-
rak tanımlanan antrepo 
kavramı, uluslararası 
lojistikte farklı bir bi-
çimde ele alınmaktadır 
(Küçük, 2015).

Gümrüklü antrepo, gümrük gözetimi altında 
bulunan eşyanın veya izin verilmesi durumunda, 
ihracata konu olan malın konulduğu yerler olarak 
tanımlanabilir (Canıtez, 2011). Başka bir ifade ile 
antrepo; “mal ve eşyaların miktar, kalite ve özellik-
lerinin incelenip kıymet tespitinin yapıldığı, uygun 
şartlarda korunmalarının sağlandığı, gümrüklü sa-
halarda kurulan 5911 sayılı Gümrük Kanunu ile 
Gümrük	 Yönetmeliği’nin	 ilgili	 maddelerinde	 be-
lirtilen özellikleri taşıyan yerler” olarak tanımlana-
bilir. Gümrüklü antrepo işletilmesine izin verilen 
kişi,“antrepo işleticisi” olarak adlandırılır. Antrepo 
rejimi beyanında bulunan kişi ya da kişinin hak ve 
yükümlülüklerinin devredildiği kişi ise, “kullanıcı” 
olarak adlandırılır (Canıtez, 2011; Akgöz, 2009). 

Mal kabul Yerleştirme

Biriktirme,
ayrıştırma ve
ambalajlama

Sevkiyat

Sipariş
toplama

Şekil 6.8 Depo Yönetiminin Temel Süreçleri

Günümüzde antrepola-
ra bakış açısı değişmiştir. 
Antrepolar artık ürüne 
değer katan ve maliyet-
lerin azalmasına etki 
eden yapılar olarak gö-
rülmektedir. 

dikkat

Gümrüklü antrepo, gümrük gözetimi al-
tında bulunan eşyanın veya izin verilmesi 
durumunda ihracata konu olan malın, ko-
nulduğu yerlerdir.
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Antrepoların kuruluşunda aranacak koşul ve nitelikler yönetmeliklerle belirlenir. Ayrıca antrepolar, 
eşyanın gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde korunması durumunda, süresiz olarak kalabildiği ve 
eşyanın antrepoda kaldığı süre içinde eşyaya temerüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir 
(MEB, 2011). 

Antrepo Çeşitleri
Antrepolar,	Gümrük	Müsteşarlığı	Gümrük	Yönetmeliği’ne	göre;	 genel	 antrepolar	ve	özel	 antrepolar	

olarak iki başlık altında ele alınmaktadır (Şekil 6.9).
Genel Antrepolar: Eşyanın korunması için herkes tarafından kullanılabilen antrepolardır. Genel ant-

repolar, gümrük işlem ve uygulamalarında A,B ve F tipi antrepolar olmak üzere üçe ayrılır (MEB, 2011; 
Canıtez, 2011).

•	 A tipi antrepo; işleticisinin stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada herhangi bir nok-
sanlık olması hâlinde, gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu genel antrepo tipidir.

•	 B tipi antrepo; antrepoya konulan eşyadan Kanun’un 
97. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kullanı-
cının sorumlu olduğu, antrepo beyannamesini kul-
lanıcının verdiği genel antrepo tipidir. 

•	 F tipi antrepo; gümrük idarelerince işletilen genel 
antrepo tipidir. 

Özel Antrepolar: İşletici ve kullanıcısının aynı kişi olduğu antrepolardır. Bu antrepolar yalnızca işletici 
tarafından	kullanılır	ve	C,	D	ve	E	tipi	antrepolar	olarak	üçe	ayrılır.

•	 C tipi antrepo; işleticisi ve kullanıcısı aynı olan ve antrepoya alınan eşyadan bu kişinin sorumlu 
olduğu özel antrepo tipidir.

•	 D tipi antrepo; işleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, Kanun’un 104. maddesinin üçüncü fık-
rasının uygulandığı özel antrepo tipidir.

•	 E tipi antrepo;	işleticisi	ve	kullanıcısının	aynı	kişi	olduğu,	Kanun’un	93.	maddesinin	dördüncü	fık-
rası uyarınca, izin hak sahibinin depolama yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmazsa 
dahi antrepo rejimi hükümlerinin uygulandığı özel antrepo tipidir.

Şekil 6.9 Antrepo Çeşitleri

Antrepoların İşleyişi
Gümrüklü antrepo açılması ve işletilmesine izin verme yetkisi, Gümrük Müsteşarlığı’na aittir. İzin ve-

rilmesi	ile	ilgili	usul	ve	esaslar,	Bakanlar	Kurulu	tarafından	çıkarılacak	yönetmelikle	belirlenir.	Yönetmeliğe	
göre antrepo açma ve işletme izni;

•	 Kamu	kuruluşlarına
•	 Belediyelere
•	 Özel	ve	tüzel	kişilere
verilir.

Gümrük idareleri tarafından işletilen ge-
nel antrepo tipine F tipi antrepo denilir.

Genel
Antrepolar

A Tipi B Tipi F Tipi C Tipi D Tipi E Tipi

Özel
Antrepolar

Antrepo
Çeşitleri
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Antrepo açma ve işletme 
iznine; kamu kuruluşları, 
belediyeler ve özel ve tüzel 
kişiler sahiptir.

dikkat

Müsteşarlıktan izin almak için başvuruda bulu-
nan kişilerin, ekonomik olarak antrepo açılmasına 
ihtiyaç bulunduğunu ifade eden yazılı bir talepte 
bulunması gerekir. İzni alabilmek için, Türkiye’de 
yerleşik kişilerden olmak gerekir. Antrepo işleticisi, 
hak ve yükümlülüklerini Müsteşarlığın izni ile baş-
ka birine devredebilir (Akgöz, 2009).

Antrepo işleticisinin sorumlulukları aşağıdaki 
gibi sıralanabilir (G.K. m. 96):

•	 Gümrük	antreposunda	bulunduğu	süre	içe-
risinde, eşyanın gümrük gözetimi altında 
bulunmasını sağlamak,

•	 Gümrük	antrepo	rejimi	kapsamında,	eşya-
nın muhafaza edilmesi ile ilgili yükümlü-
lükleri yerine getirmek,

•	 İzinde	belirtilen	özel	şartlara	uymak,
•	 Eşyanın	 antrepo	 rejimine	 tabi	 tutulmasına	

ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek.
Gümrük antreposu rejimine tabi tutulan eşya, 

antrepoya konulduğu tarihte işletici tarafından 
kayda geçirilir. Bu kayıtlar, gümrüğün denetimi-
ne her zaman hazır hâlde bulundurulur (GK m. 
99). Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi 
sınırsızdır. Ancak gümrük idarelerince gerekli gö-
rüldüğünde, bir süre belirlenebilir (GK m. 101). 
Antrepo rejimine tabi tutulan eşya, gümrük idare-
lerinden izin almak kaydıyla, geçici olarak gümrük 
antreposundan çıkartılabilir (GK m.102). Genel ve 
özel antrepo işleticileri, yıl sonunda antrepo mev-
cutlarına ilişkin bir listeyi gümrük idaresine verir 
(GK m. 105). Bu listeye göre sayım gerçekleştirilir.

Gümrükleme
Uluslararası lojistikte önemli temel dinamikler-

den birini oluşturan gümrükleme konusuna geç-
meden önce, gümrük kavramını tamamlamakta 
yarar bulunmaktadır. Gümrük genel bir yaklaşım-
la, “tek bir ülke veya bölge ile birden çok ülkenin 
oluşturabileceği ve bir şekilde, sınırları belirlenmiş 
ve idari şekilde teknik araçlarla korunmaya alınmış 

bir bölgeye giren ya da çıkan her türlü eşyadan; ver-
gi, resim veya harç biçiminde alınan maddi ücret 
ve/veya teknik ve idari/yasal kısıtlamaların kont-
rolünü kapsayan uygulamalar” olarak tanımlanır 
(Keskin, 2015). Tanımdan da anlaşılacağı gibi, 
gümrükte, yasalar çerçevesinde ticari malların giri-
şi, çıkışı, kaydı ve vergilendirilmesi işlemleri yapılır.

Gümrükleme, “ürün ya da hizmetlerin 
gümrüklü sahalardan geçişi sırasında dev-
letle olan her türlü resmî ilişki ve işlemle-
rin yürütülmesi ve gerekli belgelerin dü-
zenlenmesi” dir.

 

Dünya	Gümrükler	Örgütü	(WCO-World	Cus-
toms	 Organization),	 dünya	 gümrükleri	 arasında	
iletişim ve iş birliğini sağlamak üzere faaliyet gös-
teren,	 uluslararası	 organizasyondur.	 WCO,	 ulus-
lararası ticaretin % 98’inden fazlasından sorumlu 
olan, 177 gümrük teşkilatını temsil etmektedir. 
WCO’nun	temel	işlevleri	şunlardır	(Keskin,	2015):

•	 Küresel	standartların	yükselmesi.
•	 Gümrük	 süreçlerinin	 basitleşmesi	 ve	 ben-

zeşmesi.
•	 Sahtecilik	 ve	usulsüzlüğün	ortadan	kaldı-

rılması.
•	 Kamu	ve	özel	sektör	iş	birliğinin	sağlanması.

Dünya	 Gümrükler	 Örgütü	
(WCO),	uluslararası	 ticare-
tin % 98’inden fazlasından 
sorumlu olan, 177 gümrük 
teşkilatını temsil etmek-
tedir.	 Sözleşme	 (COTIF,	
1980), Kara Avrupa’sı üze-
rinde en yaygın kabul gören 
sözleşmedir.

dikkat

Gümrükleme, lojistik faaliyetler içerisinde ta-
mamlayıcı ve destek hizmetlerden biri olarak de-
ğerlendirilir. Gümrükleme, “ürün ya da hizmetle-
rin gümrüklü sahalardan geçişi sırasında, devletle 
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olan her türlü resmî ilişki ve işlemlerin yürütülmesi ve gerekli belgelerin düzenlenmesi” olarak tanımlana-
bilir (Şahin vd., 2015). Uluslararası pazarlamada her türlü mal ve hizmet satışında, gümrük mevzuatına 
dayalı olarak yürütülen gümrükleme işlemleri, önemli ve doğru yönetilmesi gereken bir süreci ortaya 
koyar. Uluslararası pazarlamada gümrük sınırları bir engel olmaktan uzaklaşmakla birlikte, günümüzde 
gümrükleme işlemleri önemli bir konudur. Lojistikçilerin sınırlarda karşılaştıkları gümrük süreç sorun-
ları, lojistik zincirin yavaşlamasına neden olmaktadır. Bu süreçte, bazı ürünlerin ekonomik olarak zarara 
uğraması kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle lojistik sektöründe yer alanlar, gümrük konusunda bilgili 
olmalıdır. Ancak gümrük uygulamaları, ülke ve bölgelere göre farklılıklar gösterdiği için, mevzuatın tümüne 
hâkim olmak olanaklı değildir. 

Gümrük işlemleri ve buna ilişkin süreç, ithalat ve ihracat durumlarında farklılıklar göstermektedir. 
İthalat durumunda gümrük işlemleri süreci, Şekil 6.10’daki gibi işlemektedir.

Eşyanın gümrük bölgesine
getirilmesi

Eşyanın özet beyanının
verilmesi ve eşyanın
gümrüğe sunulması

Eşyanın boşaltılması ve
geçici depolama

Eşyanın gümrükçe
onaylanmış bir işlem ya da

kullanıma tabi tutulması

Gümrük rejimine
tabi eşya için

gümrük beyanı
yapılması

Gümrük 
işlemlerine ilişkin

mali
yükümlülükler

Serbest bölgeye
alma

Gümrük bölgesi
dışına ihraç

İmha Gümrüğü terk

Şekil 6.10 İthalat Gümrük İşlemleri Süreci

Kaynak Bağrıaçık A. “İthalat Gümrük İşlemlerindeki Süreç Adımlarında Dikkat Edilecek Hususlar”, http://www.
abdanmerymm.com/ithalat-gumruk-islemlerindeki-surec-adimlarinda-dikkat-edilecek-hususlar.html 

(Erişim Tarihi: 15.08.2016)’ dan uyarlanmıştır.
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Şekil 6. 11 İhracat Gümrük İşlemleri Süreci

Kaynak: http://www.tesk.org.tr/tr/calisma/ihracat/8.
html (Erişim Tarihi: 15.08.2016)’ dan uyarlanmıştır.

Eşya bir gümrük rejimine tabi tutulacaksa, iki 
tür gümrük rejiminden biri tercih edilmelidir. Bu 
rejimler; ekonomik etkili olan ve ekonomik etkili 
olmayan gümrük rejimleridir.

Ekonomik etkili gümrük rejimleri şunlardır 
(Tanyaş ve Hazır, 2011):

•	 Gümrük	antrepo	rejimi
•	 Dâhilde	işleme	rejimi
•	 Gümrük	kontrolü	altında	işleme	rejimi
•	 Geçici	ithalat	rejimi
•	 Hariçte	işleme	rejimi.
Ekonomik etkili olmayan gümrük rejimleri ise 

şunlardır:
•	 Serbest	dolaşıma	giriş	rejimi
•	 Transit	rejimi
•	 İhracat	rejimi.
İhracat durumunda, gümrük işlemleri süreci ise 

Şekil 6.11’deki gibi işlemektedir. 
Yapılacak	olan	gümrük	muayenesinin	türü,	Şe-

kil 6.11’den de görüldüğü gibi; kırmızı, sarı, mavi 
ve yeşil hatlara göre belirlenmektedir. 

Kırmızı hat: Eşyanın fiziki muayenesinin yanı 
sıra, belge kontrolünün de yapıldığı hattır.

Sarı hat: Fiziki muayeneye gerek görülmeksizin, 
eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun 
ve birbiri ile uygunluğunun kontrol edildiği hattır. 

Mavi hat: Eşyanın veya buna ilişkin yazılı beyan 
ve ilgili maddelerin veya ticari veri ve belgelerin 
sonradan kontrol edildiği hattır.

Yeşil hat: Eşyanın belge kontrolüne veya fiziki 
muayeneye tabi tutulmadığı hattır.

Uluslararası pazarlama şirketleri, gümrük-
lerdeki ithalat, ihracat vb. işlemlerini çoğunlukla, 
bu konuda uzmanlaşmış olan Gümrük Müşavirliği 
Şirketleri aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Gümrük 
müşavirleri , “malların gümrükçe onaylanmış bir 
işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin güm-
rük işlemlerini, dolaylı temsil yoluyla takip eden, 
sonuçlandıran ve kendilerine Gümrük Müsteşarlı-
ğı tarafından Gümrük Müşavirliği izin belgesi ve-
rilen serbest meslek sahipleri” dir (Koban ve Keser, 
2010). Gümrük müşavirleri, uluslararası ticaret ya-
pan işletmeler ve lojistik işletmeleri için önemli bir 
çözüm ortağı ve hizmet paydaşı olarak görülmek-
tedir. Gümrük Müşavirliği, uluslararası pazarlarda 
ticareti kolaylaştıran, maliyetlerin düşmesine etkisi 
olan ve ticaretin artmasına olumlu etkiler yaratan 
yapılarıyla dikkat çekmektedir. 

Gümrük müşavirleri, ulus-
lararası ticaret yapan işlet-
meler ve lojistik işletmeleri 
için önemli bir çözüm orta-
ğı ve hizmet paydaşı olarak 
görülmektedir.

dikkat

Sigortalama
Uluslararası lojistikte önemli konulardan biri 

de	sigortalamadır.	Ürünlerin	doğru	zaman	ve	yer-
de olmasının sağlanması kadar, güvenli bir biçim-
de varış noktasına ulaştırılması da önemlidir. Bu 

İhracat gümrük
beyannamesinin hazırlanması

İhracı yapılacak eşyanın
gümrük bölgesine getirilmesi

ve Gümrük İdaresinin
onayına sunulması

Gümrük muayenesi

Kırmızı hat   Sarı hat
Mavi hat      Yeşit hat

Eşyanın çıkışına izin verme

Beyannamenin kapatılması

Uluslararası pazarlamada, şirketlerin çö-
züm ortağı olarak görülen gümrük mü-
şavirliği şirketleri, uluslararası pazarlarda 
ticareti kolaylaştıran, maliyetleri azaltan 
ve ticareti artıran bir etkiye sahiptir.
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arada, risklerin gerçekleşmesi ile oluşacak zararları 
gidermek için kullanılan bir sözleşme olarak ifade 
edebileceğimiz sigorta, tarafların sorumluluklarına 
dayalıdır. Lojistikte sigorta, ürünün taşınma ve de-
polanması sırasında ortaya çıkabilecek risklere karşı 
yapılan	bir	sözleşmeyi	ifade	temektedir.	Ülkemizde	
kanunlar, yurt içi ve yurt dışı taşımalarda ürünün 
sigortalanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede 
sigorta türleri aşağıdaki gibidir (Şahin vd., 2015):

•	 Taşıyıcı sorumluluk sigortası: Uluslararası pa-
zarlarda nakliyat yapan firmalar, mal sahibi-
ne karşı sorumluluk taşır. Eşyanın taşıyıcı 
araca yüklenmesinden itibaren, nihai varış 
noktasına kadar ortaya çıkabilecek riskleri 
taşıyıcı firma üstlenir. Bu durumda ortaya 
çıkabilecek riskler, taşıyıcı sorumluluk si-
gortası	ile	teminat	altına	alınır.	Ülkemizde	
taşıyıcı sorumluluk sigortaları iki ayrı şekil-
de	 uygulanır:	Uluslararası	 Kara	 Yolu	 Eşya	
Taşıma	Sözleşmesi	(CMR)	ile	ilgili	hukuki	
sorumluluk sigortası ve yurt içi taşıyıcı mali 
sorumluluk sigortası. Uluslararası taşımacı-
lıkta	 CMR	 sigortasının	 geçerli	 olabilmesi,	
uluslararası taşımaya konu olan ülkelerden 
en	az	birinin	CMR	anlaşmasına	taraf	olma-
sını	gerektirir.	Ayrıca	CMR	sigortasının	ge-
çerli olabilmesi için, taşıyıcı araçların ulus-
lararası nakliyata uygun olması gerekir.

•	 Nakliye sigortası:	 Nakliyat	 emtia	 sigorta-
larının konusu, malların bir yerden başka 
bir yere taşınması sırasında, karşılaşacakları 
tehlikeleri güvence altına almaktır. Gelişen 
taşımacılık faaliyetleri ile birlikte, nakliye 
emtia sigortalarının kapsamı da büyümüş-
tür (http://www.oaib.gov.tr/Ihracat-Belge-
leri/204/Nakliyat-Sigortalari.	 Erişim	 Tari-
hi:	15.08.2016).	Yükün	alıcısı	ya	da	satıcısı	
ya da taşınan yükle menfaat ilişkisi olan 
herkes, bu sigortayı yaptırabilmektedir. 
Nakliye	 emtia	 sigortasının	 teminatları,	 üç	
başlık altında toplanabilir: Geniş teminat, 
dar teminat ve tam ziya teminat. 

•	 Geniş teminat: Eşyanın yüklenmesi, boşaltıl-
ması ve depolanması sürecinde karşılaşılabi-
lecek tüm risklere karşı sigorta yapılmakta-
dır. Bazı istisnalar haricinde, tüm rizikolar 
teminat altındadır. Söz konusu istisnalar 
şunlardır: Kasti hareket, olağan hasarlar, am-
balajlama ya da hazırlanma yetersizlikleri, 
gizli kusur, gecikme, mali yükümlülükleri 
yerine getirememe, kasti zarar, savaş silahın-
dan doğan zararlar, savaş ve grev.

•	 Dar teminat; Taşıyıcı aracının çarpması, 
yanması, devrilmesi, batması, karaya otur-
ması vb. sonucunda, taşıyıcı araca gelebile-
cek ziya ve hasarı karşılar.

•	 Tam teminat: Geniş teminata ek olarak, bu 
teminat için istisnaları oluşturan riskleri 
de sigorta kapsamına almaktadır (Canıtez, 
2011; http://www.oaib.gov.tr/Ihracat-Bel-
geleri/204/Nakliyat-Sigortalari	Erişim	Tari-
hi: 15.08.2016).

Nakliye	emtia	sigortasının	teminatları	üçe	
ayrılır: Geniş teminat, dar teminat ve tam 
ziya teminat.

11 Farklı kategoride 100 Avrupa şehrini 
geride bıraktı

Venlo,	EFT’nin	(Eye	for	Transport)	9	kez	ger-
çekleştirdiği yarışmada 8 kez birincilik ödülünü 
alarak, Avrupa’nın en beğenilen lojistik merkezi 
seçildi.	Değerlendirme	 lojistik	altyapısı,	müşteri	
ve tedarikçilere ulaşım kolaylığı, ulusal ve yerel 
yönetimlerin işbirliği derecesi, işgücü imkânı ve 
esnekliği, yatırıma müsait arazi büyüklüğü gibi 
farklı kriterde yapıldı.

İngiltere’den İtalya’ya uzanan kuzey-güney 
aksının orta noktasında bulunuşu, Hollanda’nın 
en	büyük	limanları	Rotterdam	ve	Antwerp’e	1.5	
saatlik uzaklığı, Almanya sınırında olması, çev-
resinde	Duesseldorf,	Köln,	Duisburg,	Frankfurt,	
Amsterdam, Liege gibi büyük havalimanlarının 
oluşu, gelişmiş iç suyolu - demir yolu - kara yolu 
bağlantıları, büyük yatırımlarla sağlanan güçlü 
lojistik	altyapısı	 ile	Venlo	bu	ödülü	hak	ettiğini	
kanıtlıyor.

yaşamla ilişkilendir
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Dünya devlerinin dağıtım merkezi 
Venlo’da	 yer	 alan	 lojistik	 merkezi,	 sunduğu	

avantajlarla	 sadece	 Avrupalı	 değil,	 ABD,	Çin	 ve	
Tayvan gibi uzak lokasyonlardaki yatırımcıların da 
ilgisini	çekiyor.	UPS,	DSV,	DB	Schenker,	Geodis	
gibi	global	lojistik	devlerinin,	Venlo	lojistik	merke-
zinde	yatırımları	bulunuyor.	Dünyanın	en	büyük	
lojistik yatırımcıları arasında olan, Prologis firma-
sının	Venlo’da	farklı	amaçlarla	kullanılan	toplam	7	
binası bulunuyor. Prologis, 200 bin m2 alan üzeri-
ne kurulu lojistik alanını yeni yatırımlarla 250 bin 
m2’ye	 çıkarmayı	 planlıyor.	 Venlo’nun	 en	 büyük	
yerel lojistik şirketi Seacon Logistics de operasyon-
ları	için	Venlo’da	konuşlanmış	durumda.

Global lojistik oyuncuların haricinde fark-
lı	 sektörlerden	 yatırımcılar	 da	 Venlo’daki	 lojistik	
merkezde dağıtım üssü kurmuş durumdalar. Bil-
gisayar parçaları alanında dünyanın ikinci büyük 
üreticisi	 ABD’li	 elektronik	 devi	 Arrow,	 1997’de	
Venlo’da	 50	 bin	 m2’lik	 lojistik	 merkez	 kurarak,	
yaklaşık 10 yıldır bölgeden çevre pazarlara ulaşı-
yor. Canon, hazır giyim markaları Calvin Klein, 
Tommy	Hilfiger	ve	Michael	Kors,	gıda	devi	Dano-
ne,	ofis	donanımları	markası	Office	Depot	ve	daha	
birçok markanın Avrupa pazarlarına etkin ulaşım 
için	yatırım	tercihi	de	Venlo’dan	yana	olmuş.

Yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunuluyor
Adeta global markaların toplanma üssü 

haline	 gelmiş	 olan	 Venlo	 lojistik	 merkezi,	 bu	
markalarla sıcak temasta bulunmak isteyen ya-
tırımcılar açısından da daha cazip hâle geliyor. 
Belediye	Başkan	Yardımcısı	Stephan	Satijn	“bu-
raya yatırım yapan Türk firmaları da Hollanda-
lı ve yabancı firmalarla işbirliği ve know- how 
alışverişinde bulunma imkanı yakalayacak” di-
yor ve ekliyor:

“Venlo’nun	 stratejik	 konumunun	 yanı	 sıra	
gümrük işlerinde kolaylık ve indirim sağlaması 
yatırımcı	 için	cazip	ortam	yaratıyor.	Yatırımcıya	
istedikleri her konuda danışmanlık sunan özel bir 
ekibimiz var.”

Venlo	 Belediyesi	 İş	 Geliştirme	 Direktörü	
Leopold	 Hermans	 ise	Venlo	 Belediyesi’nin	 ta-
nıtım stratejisi açısından en önemli iki ülkenin 
Türkiye	ve	ABD	olduğunu	belirterek	“ABD’nin	
en büyük grupları burada lojistik üs kuruyorlar 
ve Türk yatırımcılarını da buraya çekmek istiyo-
ruz” diyor.

Kaynak: http://www.utikad.org.tr/haberler/
?id=13677	(Erişim	Tarihi:	20.08.2016).

Çok modlu taşımacılığın 
önem ve gerekliliğini araş-
tırın?

Lojistik sektörünün başa-
rısının artması ile gümrük-
leme ile ilgili sorunların 
çözümü arasındaki ilişkiyi 
düşünün.

Uluslararası pazarlamada, 
taşıma faaliyetine ilişkin 
dikkate alınması gereken 
unsurlar nelerdir? Bu un-
surların önemini tartışın.

ÖÇ 6 Uluslararası pazarlamada lojistik sistemin temel dinamiklerini açıklayabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Uluslararası Pazarlama Kavramı 
ve Uluslararası Pazarlara Giriş

Uluslararası pazarlama, “işletme amaçlarına ulaşmayı sağlaya-
cak değişimleri gerçekleştirmek üzere, malların, hizmetlerin ve 
fikirlerin üretilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması ve tutundu-
rulması ile ilgili olarak birden çok ülkede yapılan planlama ve 
uygulama süreci” olarak tanımlanır. İşletmeler çeşitli nedenlere 
dayalı olarak, uluslararası pazarlarda faaliyet gösterir ve çeşit-
li strateji ve yöntemlerle uluslararası pazarlara giriş yapar. Bu 
giriş yöntemleri yurt içi ve yurt dışı üretime göre temel olarak 
ayrılır. İşletmeler yurt içi üretim yaparak, dolaylı ya da dolaysız 
ihracat yolu ile uluslararası pazarlara girebilirler. İşletmeler, üre-
timlerini yurt dışında gerçekleştirerek de, uluslararası pazarlara 
girmeyi tercih edebilirler.

Uluslararası pazarlara girmenin 
avantajlarını sıralayabilmeÖÇ 2
Uluslararası pazarlara giriş strateji 
ve yöntemlerini açıklayabilmeÖÇ 3

Uluslararası pazarlama kavramını 
tanımlayabilmeÖÇ 1
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Uluslararası Pazarlamada 
Lojistik ve Lojistik Merkezler

Günümüzde, artan uluslararası ticaret ile lojistik ve lojistik hiz-
metlerin önemi de daha fazla belirginleşmektedir. Uluslararası 
pazarlarda rol almak isteyen işletmeler; daha rekabetçi olmak, 
büyümek, küresel pazarlarda devamlılık sağlamak için etkili bir 
lojistik sistemine gereksinim duyar. Etkili bir lojistik sistemi, 
ulusal pazarlamada önem taşıdığı gibi uluslararası pazarlamada 
da aynı derecede öneme sahiptir. Uluslararası lojistik, rekabetin 
küreselleşmesi ile birlikte, uluslararası pazarlarda faaliyet göste-
ren işletmelerin doğru ürünleri, doğru zamanda, doğru yerlerde 
ve doğru fiyatlarla ulaşmasını sağlamak üzere gerçekleştirdikleri 
tüm faaliyetleri içerisine alan bir kavramdır.
Uluslararası ticaret ve pazarlama alanında yaşanan çeşitli geliş-
meler, lojistik sektör üzerinde çeşitli etkiler yaratmaktadır. Bu 
etkiler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

•	 Üretim	ve	dağıtım	stratejilerinde	küreselleşme
•	 Kombine	taşımacılık
•	 Stratejik	işbirlikleri
•	 Depolama	yönetimi
•	 Üçüncü	parti	lojistik	(3PL)
•	 E-Ticaret
•	 Çevre	yönetimi.

Yeni	uluslararası	ekonomik	süreçte,	giderek	karmaşıklaşan	lojis-
tik hizmetler, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaya başlanmış ve 
bu süreçte kurulan lojistik merkezler, lojistik hizmetlerin daha 
düşük maliyetle ve daha nitelikli verilmesinde etkili olmuştur. 
Lojistik merkezler, ulusal ve uluslararası geçişlerde lojistikle ilgili 
tüm faaliyetlerin, ticari esaslara göre çeşitli işletmeler tarafından 
bütünleşik bir yaklaşımla ele alındığı ve ölçek ekonomisinin 
avantajlarının sunulduğu bölgeler olarak ifade edilebilir. Bugün 
dünya genelinde pek çok lojistik merkez, nitelikli lojistik hiz-
metler	sunmaktadır.	Ülkemizde	de	şu	ana	kadar	6	lojistik	mer-
kez kurulmuş olup, başka merkezlerin kurulması için çalışmalar 
devam etmektedir.
Uluslararası pazarlamada lojistik konusu, dağıtım kanalları ile 
ilgili stratejilerden bağımsız olarak düşünülemez. Uluslararası 
pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler için dağıtım kanalları-
nın seçimi, her ülkenin kendine göre işleyen bir kanal yapısı 
olduğundan, oldukça zor ve karmaşık bir konudur. İşletmelerin 
uluslararası pazarlara girişte uyguladıkları strateji ve başvurduk-
ları yöntemler, dağıtım kanallarının oluşturulmasında ve lojistik 
stratejilerin belirlenmesinde de önemli bir role sahip bulunmak-
tadır.	Dağıtım	kanalı	seçiminde	ayrıca,	işletmenin	sahip	olduğu	
olanak ve kaynaklar da önemlidir.

Uluslararası pazarlamada lojistik 
merkezler ve önemini açıklayabilmeÖÇ 5

Uluslararası pazarlamada lojistik 
kavramını tanımlayabilmeÖÇ 4

bölüm
 özeti
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ÖÇ 6 Uluslararası pazarlamada lojistik sistemin 
temel dinamiklerini açıklayabilme

Uluslararası Pazarlamada 
Lojistik Sistemdeki Temel 

Dinamikler

Uluslararası pazarlamada lojistik sistemin işleyişinde önemli 
role sahip olan çeşitli temel dinamikler vardır. Bunlar Freight 
Forwarders (taşıma faaliyetlerini yerine getiren aracı kuruluş-
lar), taşımacılık faaliyetleri, depo ve antrepolar, gümrükleme ve 
sigortalama gibi temel faaliyet süreçleridir. Bu süreçlerin en iyi 
şekilde planlanması ve süreçlerle ilgili alınacak kararların doğru 
alınması, işletmenin başarılı bir şekilde uluslararası lojistik fa-
aliyetleri yürütmesinde ve rekabet avantajı sağlamasında etkili 
olacaktır. Temel dinamiklerden biri olan Freight Forwarders, 
“deniz, hava, kara, demir, boru hattı, nehir yolu ya da kombine 
taşımacılık gibi tüm taşıma yollarında, sevkiyat, dağıtım, de-
polama, gümrükleme, dokümantasyon, sigorta gibi uluslararası 
lojistikle ilgili tüm faaliyetleri gerçekleştirebilen, gelişmiş bir 
sosyal ve ekonomik ağa sahip olan ve gerektiği zaman tüm lojis-
tik eylemleri organize edebilen bağımsız bir işletmedir”. Freight 
Forwarder’ın sahip olduğu deneyim; en iyi rotanın (en ucuz, en 
hızlı ve güvenli), en uygun taşımacılık modunun (kara, hava, 
deniz ve demir yolu) seçimi, gümrük formaliteleri, paketleme, 
sigortalama, güvenlik konuları ve ülkelerde uygulanan düzen-
lemelerin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlar. Bu nedenle 
uluslararası lojistik faaliyetlerin başarısı, büyük ölçüde Freight 
Forwarder’a bağlı bulunmaktadır.
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neler öğrendik?

1  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin dış 
pazarlara yönelmelerinin nedenlerinden biri 
değildir?

A. İç pazarın durgunluk ya da doymuşluğu
B.	 Yasal	kısıtlamalar
C. İç pazarların çeşitliliği
D.	İhracata	yönelik	uygulanan	teşvikler	
E.	 Dış	pazarların	boyutlarının	geniş	olması

2  İşletmelerin çoğu uluslararası genişlemeye 
aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
A. İhracat
B.	 Yurtdışında	üretim
C. Lisans verme
D.	E-ticaret
E.	 Doğrudan	yatırım

3 	 Rekabetin	küreselleşmesi	 ile	birlikte,	ulus-
lararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin 
doğru ürünleri, doğru zamanda, doğru yerlerde 
ve doğru fiyatlarla ulaşmasını sağlamak üzere 
gerçekleştirdikleri tüm faaliyetleri içerisine alan 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A.	Dağıtım	kanalı
B. Uluslararası lojistik
C. Lojistik
D.	Fiziksel	dağıtım
E. Tedarik

4  Lojistik merkezler trafik sorunu, çevresel 
maliyetler ve enerji ve işgücü maliyetlerini azalt-
mak için bir çözüm olarak aşağıdaki ülkelerden 
hangisinde önerilmiştir?
A.	 ABD
B İtalya
C. Almanya
D.	İspanya
E. Japonya

5  Aşağıdaki yer alan lojistik merkezlerden 
hangisi Türkiye’ de henüz faaliyete geçmemiştir?

A. Eskişehir
B. İstanbul/Halkalı
C.  Balıkesir
D.	Kayseri
E. Uşak

6  Hedef pazarda, ürünlerin sınırlı toptancı 
ya da perakendeci ile aracılara ulaştırıldığı dağı-
tım politikası aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sınırlı dağıtım
B. Tek dağıtım
C.		Yoğun	dağıtım
D.	Seçimli	dağıtım
E.	 Yaygın	dağıtım

7 	 Ürünlerin	 üretildikleri	 yerlerden	 ihtiyaç	
duyuldukları yere, zamanında fiziksel olarak ha-
reketini ifade eden temel lojistik faaliyet aşağı-
dakilerden hangisidir?
A. Taşımacılık
B.	 Dağıtım
C.		Depolama
D.	Ambalajlama
E. Gümrükleme

8  Aşağıdakilerden hangisi deniz modundaki 
taşımacılığın avantajlarından biri değildir?

A. Ucuz olması
B. İstihdam yaratması
C.  Hızlı olması
D.	Büyük	miktarda	mal	taşımaya	olanak	sağla-

ması
E. Ölçek ekonomisi yaratması

9  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin depo-
lama faaliyetinde bulunmasının nedenlerinden 
biri değildir?

A. Ulaştırma ve üretime ilişkin maliyetleri düşür-
mek

B. Arz talep dengesi yaratmak
C.	Üretim	sürecini	desteklemek
D.	Pazarlama	sürecine	yardımcı	olmak
E.	 Riskleri	önlemek

10  İşleticisinin stok kayıtlarını tuttuğu ve ant-
repoya konulan eşyada herhangi bir noksanlık 
olması halinde, gümrük vergilerini ödemekten 
sorumlu olduğu, genel antrepo tipi aşağıdakiler-
den hangisidir?
A. B tipi
B. F tipi
C. A tipi
D.	C	tipi
E. E tipi
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Yanıtınız	yanlış	 ise	“Uluslararası	Pazarlama”	
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. C Yanıtınız	yanlış	 ise	“Uluslararası	Pazarlama-
da	Lojistik	ve	Dağıtım	Kanallarının	Seçimi”	
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Uluslararası	 Pazarla-
mada Lojistik” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

3. B Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Deniz	 Modundaki	
Taşımacılık” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

8. C

Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Uluslararası	 Pazarlara	
Giriş	 Stratejileri	 ve	 Yöntemleri”	 konusunu	
yeniden gözden geçiriniz.

2. A Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Uluslararası	Taşımacı-
lık ve Taşıma” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

7. A

Yanıtınız	yanlış	 ise	“Uluslararası	Pazarlama-
da Lojistik Merkezler” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

4. E

Yanıtınız	yanlış	 ise	“Uluslararası	Pazarlama-
da Lojistik Merkezler” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız	yanlış	 ise	“Depo”	konusunu	yeni-
den gözden geçiriniz.

9. E

Yanıtınız	yanlış	ise	“Antrepo”	konusunu	ye-
niden gözden geçiriniz.

10. C

Araştır Yanıt
Anahtarı

6

Araştır 1

Ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren pazarlamacıların amaçları 
benzerlikler gösterse de, uluslararası pazarlar çok daha karmaşıktır. Bu pa-
zarlarda faaliyet göstermek ise, daha zor olup daha fazla uzmanlık gerektirir. 
Uluslararası pazarlarda işletmeler; farklı para birimleri, farklı mevzuat, farklı 
bankacılık işlemleri, gümrük mevzuat ve uygulamaları, farklı ekonomik ve 
politik sistemler ve farklı dil ve kültürlerle karşı karşıyadır ve tüm bu uygula-
malara hâkim olmak zorundadır.

Araştır 2

Lojistik merkezler, ulusal ve uluslararası tüm lojistik faaliyetlerin çeşitli iş-
letmeler tarafından uygulanabildiği alanlardır. Lojistik merkezler, genellikle 
büyük üretim merkezlerine, tüm taşıma modlarına ve kentsel trafiği engel-
lemeyecek yerlere kurulur. Lojistik merkezler, altyapı sistemlerinin rasyona-
lizasyonu ve bölgesel planlama, taşımacılıkta nitelik ve kaliteyi artırma, tüm 
taşıma türlerini bütünleştirme ve yüksek düzeyde bilgi sistemine dayalı ko-
ordinasyonu sağlama gibi işlevlerinin yanı sıra toplumsal yararlar sağlama ve 
trafik yükünü azaltma gibi konularda da önemli rollere sahip bulunmaktadır. 
Tüm bu unsurlar; maliyetlerin azalması, kalite ve niteliğin artması ve işletme-
lerinin kârlarını ve müşteri memnuniyetlerini artırmalarına etki etmektedir. 

Araştır 3

Çok modlu taşımacılık yöntemi ile birden fazla araç ve taşıma türü kulla-
nılarak, eşyalar istenilen zamanda ve düşük maliyetle ulaştırılabilmektedir. 
Çok modlu taşımacılık, maliyet, hız, güvenilirlik, esneklik gibi etmenlerin 
çoğunun aynı zamanda en iyi şekilde kullanılmasına olanak sağlamaktadır. 
Sağladığı çeşitli ekonomik avantajlarla işletmelere maliyet tasarrufları sağladı-
ğı gibi, ekonomik kalkınmaya ve çevre korunmasına da katkılar sunmaktadır. 
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Bölüm 7

Lojistikte Tehlikeli Maddeler

Anahtar Sözcükler: • Tehlikeli Madde • Sınıflandırma • Paketleme • Etiketleme ve İşaretleme 
• Depolama ve Yükleme • Dokümantasyon • Acil Durum Prosedürleri
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1

Tehlikeli Madde Kavramı ve Tehlikeli 
Madde Kurallarının Felsefesi
1 Tehlikeli madde kavramını ve tehlikeli 

maddelerin lojistiği ile ilgili temel kavramları 
tanımlayabilme

2 Tehlikeli madde düzenlemelerinin önemini 
ve felsefesini kavrayabilme 2

Tehlikeli Maddelerin Emniyetli 
Taşınmasına İlişkin Düzenlemeler
3 Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili 

düzenlemeleri açıklayabilme

Tehlikeli Maddelerin Lojistiği İle İlgili 
Genel Gereklilikler
4 Tehlikeli maddelerin lojistiği ile ilgili genel 

gereklilikleri açıklayabilme3
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GİRİŞ
Günümüzde tehlikeli madde olarak tanımla-

nan birçok madde, yüksek derecede endüstriyel 
ve ticari öneme sahiptir. Bu nedenle risklerine 
rağmen bu maddelerin çeşitli ulaştırma türleri 
ile ulusal ve uluslararası düzeyde taşınmaları ge-
rekmektedir. Geçmişte tehlikeli maddelerin yer 
değiştirmeleri veya belli bir ulaştırma türünü kul-
lanmaları sınırlandırılabilmekte iken günümüzün 
gelişen küresel endüstriyel ekonomik ortamında 
tehlikeli madde taşımacılığının da her geçen gün 
arttığına tanık olmaktayız. Aynı zamanda tersine 
lojistik olarak adlandırılan, atıkların ve geri dö-
nüşümün lojistiği de ayrı bir uzmanlık alanı ola-
rak gelişmektedir. Tersine lojistik alanı içerisinde 
tehlikeli madde taşımacılığını da barındırmakta-
dır. Artan tehlikeli madde lojistik faaliyetlerinin 
emniyetli, güvenli, düzenli ve verimli bir biçimde 
yapılabilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası dü-
zeyde kabul görmüş kuralların uygulanması ge-
rekmektedir. 

Tehlikeli maddeler yapıları itibariyle insan 
sağlığına ve çevreye zarar verme riskine sahip ol-
duklarından, bu maddelerin çok düşük miktarları 
bile ciddi boyutlarda sorun yaratabilmektedir. Bu 
nedenle tehlikeli maddeler, lojistikte “emniyet” 
konusunun temel bileşenlerinden biridir. Tüm 
taşımacılık kazaları içinde tehlikeli madde kaza-
larının oranı son derece düşük olsa da sonuçları 
felaket düzeyine varabilmektedir. Tehlikeli mad-
de kazalarının parasal maliyetleri ortalama olarak 
normal kazalardan çok farklı olmamakla birlikte, 
bu kazaların yangın, patlama gibi telafisi müm-
kün olmayan riskleri yerleşim birimleri, yeşil 
alanlar ve temiz su kaynakları için büyük tehlike 
oluşturmaktadır. 

Bu potansiyel riskleri tehlikeli maddeler lo-
jistiğinin, ayrı bir bölüm şeklinde ele alınmasını 
gerektirir. Ünitede de okuyacağınız gibi tehlikeli 
maddelerle ilgili çok ayrıntılı uluslararası ve ulusal 
düzeyde bağlayıcı düzenlemeler vardır. Bu ünite-
nin amacı, tehlikeli maddeler konusunu lojistiğe 
has bütüncül bir yaklaşımla ele almak, bu konuda 
genel bir farkındalık yaratmak ve tehlikeli madde 
lojistiği ile ilgili temel bilgileri vermektir. Unutma-
manız gereken nokta, bu ünitenin yalnızca bilgi 

amaçlı olduğu ve tehlikeli madde gönderimi ya-
parken taşımacılık türü ile ilgili mevzuatı harfiyen 
uygulamanız gerektiğidir. Bu mevzuat esasen tek 
bir ünite altında ele alınamayacak kadar ayrıntılı 
olup okuyacağınız üzere özel eğitimler ve sertifikas-
yon gerektirmektedir. Unutmamanız gereken diğer 
bir nokta ise tehlikeli maddelerle ilgili farkındalık 
oluşturmanın her şeyden önce kendi emniyetiniz 
için çok önemli olduğudur. Böylece hem kendinizi 
ve diğer canlıları hem de çevreyi ve cansız varlıkları 
koruma bilinci ile tehlikeli madde lojistik sürecin-
de yer alabilirsiniz.

TEHLİKELİ MADDE KAVRAMI 
VE TEHLİKELİ MADDE 

KURALLARININ FELSEFESİ
Tehlikeli maddelerin tanımlanması tehlike-

li madde lojistik süreçleri için temel gerekliliktir. 
Tehlikeli madde kurallarının felsefesinin anlaşıl-
ması ise, tehlikeli maddelerle ilgili tüm taraflar için 
her türlü eğitimde öncelikle anlaşılması gereken bir 
husustur.

Tehlikeli Madde Kavramı
Tehlikeli maddeler pek çok alanda kullanıl-

makta ve kullanım alanlarına göre çeşitli şekiller-
de tanımlanabilmektedir. En genel anlamıyla teh-
likeli maddeler, sahip oldukları kimyasal, fiziksel 
ve biyolojik birtakım özelliklerinden dolayı can-
lı ve cansız varlıklar ile çevre için risk oluşturan 
madde ve nesneler olarak tanımlanabilir. Başka 
bir tanıma göre ise tehlikeli madde, fiziksel ve 
kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından patlayıcı, 
parlayıcı, yanıcı, yakıcı, kendi kendine veya ko-
layca ateş alıcı katı ve sıvı maddeler, radyoaktif ve 
aşındırıcı maddeler, mühimmat, sıkıştırılmış ve 
sıvılaştırılmış gazlar, su ile temas ettiğinde yanıcı 
gaz yayan maddeler ve kendiliğinden kıvılcımla-
nabilen maddelerdir.

Kimyasal, fiziksel ve biyolojik birtakım 
özelliklerinden dolayı canlı cansız varlıklar 
ve çevre için risk oluşturan madde ve nes-
neler tehlikeli madde olarak adlandırılır.
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Resim 7.1 Günlük Hayatta Kullanılan Birçok Madde, Tehlikeli Madde Özelliği Gösterir

Bu tanımlardan da anlayacağınız üzere, esasen günlük 
hayatta kullandığımız birçok madde ve nesne tehlikeli 
madde sınıfına girebilir. Çünkü birçok maddenin normal 
koşulların dışına çıkıldığında risk oluşturma potansiye-
li mevcuttur. Örneğin evlerimizde kullandığımız temizlik 
malzemeleri ya da terlemeyi kontrol altına almak için kul-
landığımız deodoranlar bile belli koşullarda ortaya çıkabile-
cek risklere sahiptir. Dolayısıyla bunlar birer tehlikeli mad-
de olarak değerlendirilmelidir. Ancak burada vurgulanması 
gereken husus, normal koşullarda tehlikeleri bilinerek ve 
gerekli önlemler alınarak kullanıldıklarında bu maddelerin 
tehlikelerinin ortaya çıkması riskinin en aza indirebileceği-
dir. Örneğin deodorant kutusunun basınçla tehlikeli hâle 
geleceği bilinirse ve basınca tabi tutulmazsa normal koşul-
larda herhangi bir tehlike arz etmesi beklenmez. Bu nedenle 
günlük hayatta bizim için vazgeçilmez hâle gelmiş birçok 
tehlikeli maddeyi kullanmaya devam ederiz.

Lojistik açısından ise tehlikeli maddeler, lojistik süreçler 
esnasında sağlığa, emniyete, diğer varlıklara ve çevreye za-
rar verme riski taşıyan ve ilgili taşımacılık türüne ait dokü-
manlarda tehlikeli maddeler listesinde tanımlanmış veya bu 
kurallara göre sınıflandırılmış olan madde veya nesnelerdir. 
Dolayısıyla bir madde veya nesnenin tehlikeli madde kural-
ları açısından değerlendirilmesi o ürüne ve taşıma sürecine 
özel olarak yapılmalıdır.

Tehlikeli Madde Kurallarının Felsefesi 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi esasen yaşantımızda birçok tehlikeli madde ile karşılaşmaktayız. Üretim-

den, tıbba kadar birçok alanda kullandığımız çeşitli maddeler, insan yapımı hatta doğal olsalar bile canlı-
ların sağlığı ve emniyeti, cansız varlıklar ve çevre açısından tehlikeli olabilmektedir. Ancak bu maddeler ve 

Lojistik süreçler esnasında sağlığa, em-
niyete, diğer varlıklara ve çevreye zarar 
verme riski taşıyan ve ilgili taşımacılık tü-
rüne/türlerine ait dokümanlarda tehlikeli 
maddeler listesinde tanımlanmış veya bu 
kurallara göre sınıflandırılmış olan madde 
veya nesneler lojistikte tehlikeli madde 
olarak adlandırılır.

Bir madde veya nesne normal ortamında teh-
likeli sayılmazken, taşıma esnasında tehlikeli 
madde olarak riske sahip hâle gelebilir. Aynı 
şekilde bir taşıma türünde tehlikeli sayılma-
yan ya da yüksek düzeyde tehlike arz etmeyen 
bir madde, başka bir taşıma türünde yüksek 
riskli hâle gelebilir. Bu durumda taşınmasına 
özel koşullarda izin verilebilir ya da hiç izin 
verilmeyebilir.

dikkat
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nesneler yaşantımızın vazgeçilmez parçaları oldu-
ğundan bunların kullanımına son vermemiz müm-
kün değildir. Bu durumun çözümü, bu maddelerin 
yaratacağı tehlikelerin tam olarak bilinmesi ve bu 
maddelerin uygun koşullarda bulundurulmasıdır. 

Tehlikeli maddelerin talep edildikleri yerlere 
ulaştırılmaları esnasında normal koşullarının bo-
zulma ve risk yaratma olasılıkları çok yüksektir. Bu 
nedenle de bu maddelerin lojistiğinin özenle yapıl-
ması gerekir. Aynı zamanda bu maddelerin çoğu 
zaman ülkeler arasında da taşınması gerekir. Tüm 
bu faktörler tehlikeli maddeler konusunda, üze-
rinde uluslararası uzlaşmaya varılmış standartları 
ortaya koyan bir sistemin benimsenmesi gereğini 
ortaya koyar. Canlılara ya da mallara yönelik kaza-
ları ve çevreye verilecek hasarı mümkün olduğunca 
önlemek amacıyla tehlikeli maddelerin taşınma-
sının birtakım düzenlemelere bağlanması gerekir. 
Tehlikeli madde kuralları tehlikeli maddelerle ilgili 
ortak bir sistem kurma amacını taşır. Bu sistem;

•	 Tehlikeli	maddeleri	taşımada	meydana	geti-
recekleri tehlikelere göre gruplandırır.

•	 Tehlikeli	 maddelerin	 taşınmasına	 uygun	
paketlerin özelliklerini belirler.

•	 Taşınma	 esnasında	 tehlikeli	 maddeleri	 ta-
nımlamak üzere ortak tehlike etiketlerini ve 
diğer tanımlayıcı işaretleri belirler.

•	 Tehlikeli	maddelerin	taşınmasında	sağlanacak	
standart dokümanları zorunlu hâle getirir.

• Birlikte tehlikeli reaksiyona giren tehlikeli 
maddelerin ayrılmalarını sağlayacak pren-
sipleri ortaya koyar.

•	 Tehlikeli	maddelerin	emniyetli	taşınabilme-
leri için taşıma araçlarında nereye ve nasıl 
yerleştirilmeleri ve taşınmaları gerektiği ile 
ilgili prensipleri ortaya koyar.

•	 Tehlikeli	madde	taşımalarında	tarafların	so-
rumluluklarını ve eğitim gereklerini belirler.

•	 Tehlikeli	maddelerle	ilgili	acil	durum	prose-
dürlerini belirler.

Tehlikeli maddelerle ilgili kuralların temel ama-
cı, tehlikeli maddelerin emniyetli biçimde taşınma-
larını sağlamaktır. Bu kurallara uyulması tehlikeli 
maddelerin lojistik süreçlerinde en yüksek düzeyde 
emniyetle taşınmalarını sağlayacaktır. Ancak, gere-
ği gibi taşındıkları, depolandıkları ve kullanıldıkla-
rında bu maddelerin risklerinin tamamen ortadan 
kaldırılacağı düşünülmemelidir. Riskle ilgili tüm 
konularda olduğu gibi tehlikeli maddelerin lojisti-
ğinde de riskin sıfırlanması mümkün değildir. Tüm 
gereklilikler yerine getirilmiş olsa bile istenmeyen 
olaylar her zaman meydana gelebilir. Bu nedenle 
önemli olan riski yönetmek olmalıdır. Bunun için 
de bu tehlikeli maddelerin her türlü özelliğinin 
çok iyi bilinmesi gerekir. Bu maddelerin tehlikeleri 
bilinmezse önlem alınamaz. Dolayısıyla tehlikeli 
maddelerle ilgili düzenlemeler de esasen riski yö-
netme amacına hizmet etmektedir. 

ÖÇ 1 Tehlikeli madde kavramını ve tehlikeli maddelerin lojistiği ile ilgili temel kavramları 
tanımlayabilme

ÖÇ 2 Tehlikeli madde düzenlemelerinin önemini ve felsefesini kavrayabilme

Normal taşımacılık kural-
larına ek olarak tehlikeli 
maddelerin taşınmasıyla 
ilgili ayrı kurallar oluşturul-
masının nedenlerini değer-
lendiriniz.

Bir tehlikeli madde kazası 
ile ilgili internetten araştır-
ma yaparak tehlikeli madde 
düzenlemelerinin nerelerde 
ihlal edilmiş olabileceğini 
yorumlayınız.

Günlük hayatınızda kullan-
dığınız tehlikeli maddeleri 
gözlemleyerek, riskleri üze-
rine düşününüz.

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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TEHLİKELİ MADDELERİN 
EMNİYETLİ TAŞINMASINA İLİŞKİN 

DÜZENLEMELER
Tehlikeli maddeler temel olarak lojistikte em-

niyet konusu altında ele alınmaktadır. Bu nedenle 
taşımacılık ve diğer lojistik süreçlerin emniyetinin 
sağlanması birincil amaçtır. Uluslararası Sivil Ha-
vacılık Örgütü (International Civil Aviation Or-
ganization-ICAO) tarafından yayınlanan Emniyet 
Yönetimi Elkitabı (Safety Management Manual - 
SMM) Doc. 9859’a göre emniyet (safety), kişilerin 
veya mülkün zarar görme olasılığının, sürekli bir 
tehlike tanımlama ve emniyet riski yönetimi süreci 
aracılığıyla kabul edilebilir bir seviyeye indirildiği, 
bu seviyede veya daha altında tutulduğu durum 
olarak tanımlanmaktadır. 

Kişilerin veya mülkün zarar görme olası-
lığının, sürekli bir tehlike tanımlama ve 
emniyet riski yönetimi süreci aracılığıyla 
kabul edilebilir bir seviyeye indirildiği, bu 
seviyede veya daha altında tutulduğu du-
rum, emniyet olarak tanımlanmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal 
Konseyi Tehlikeli Maddeler Uzman-
lar Alt Komitesi ve Uluslararası Atom 
Enerji Ajansı tehlikeli maddelerle ilgili 
temel düzenlemeleri yapan iki kuruluştur.

Tehlikeli maddelerle ilgili çalışmalar yapan iki 
kuruluşun düzenlemeleri tehlikeli maddelerin em-
niyetli biçimde taşınmasıyla ilgili düzenlemelerin de 
temelini oluşturmaktadır. Bu iki kuruluşun tavsiye 
ettiği prosedürler, daha sonra çeşitli uluslararası ku-
ruluşlar tarafından temel alınarak taşıma modlarına 
özel gerekliliklere dönüştürülür. Bu iki kuruluş: 

•	 Birleşmiş	 Milletler	 Ekonomik	 ve	 Sosyal	
Konseyi Tehlikeli Maddeler Uzmanlar Alt 
Komitesi (United Nations Economic and 
Social Council’s Sub-Committee of Experts 
on the Transport of Dangerous Goods - 
UNCEDTG)

•	 Uluslararası	Atom	Enerji	Ajansı	(Internati-
onal Atomic Energy Agency – IAEA)’dır.

Kısaca Birleşmiş Milletler Uzmanlar Komitesi 
(United Nations Committee of Experts - UNCoE) 
olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler Ekonomik 
ve Sosyal Konseyi Tehlikeli Maddeler Uzmanlar Alt 
Komitesi, radyoaktifler dışındaki diğer tehlikeli 
maddelerin taşınmasında tüm taşıma modları için 
uygulanabilen, tavsiye edilen prosedürleri gelişti-
rip Tehlikeli Maddelerin Taşınmasıyla İlgili Birleş-
miş Milletler Tavsiyeleri-Örnek Düzenlemeler (UN 
Recommendations on the Transport of Dangerous 
Goods-Model Regulations) adlı dokümanda yayın-
lamaktadır. BM Örnek Düzenlemeleri ilk olarak 
1957 yılında tüm taşımacılık modlarında tehlikeli 
maddelerin taşınmasıyla ilgili minimum gereklilik-
leri ortaya koymak amacıyla Birleşmiş Milletler Eko-
nomik ve Sosyal Konseyi Tehlikeli Maddeler Uzman-
lar Komitesi tarafından geliştirilmiştir. Bu Komite, 
2001 yılında Tehlikeli Maddeler ve Küresel Uyum-
laştırma Sistemi Uzmanlar Komitesi (Committee of 
Experts on the Transport of Dangerous Goods and 
on the Globally Harmonized System) adını almış ve 
Tehlikeli Maddeler Uzmanlar Alt Komitesi ile Kü-
resel Uyumlaştırma Sistemi Uzmanlar Alt Komitesi 
olmak üzere iki alt komiteye ayrılmıştır. Tehlikeli 
Maddeler Uzmanlar Alt Komitesi örnek düzenleme-
leri geliştirmekten doğrudan sorumlu olmakla bir-
likte; Küresel Uyumlaştırma Sistemi Uzmanlar Alt 
Komitesi ile koordineli çalışmaktadır. 

BM Örnek Düzenlemeleri, ilk yayınlandıkları 
tarihten günümüze uluslararası, bölgesel, ulusal ve 
ulaştırma türlerine ilişkin tehlikeli madde düzenle-
melerine temel teşkil eden ve küresel anlamda en 
çok kabul gören kurallar hâline gelmiştir. Teknik 
gelişmeler, yeni materyal ve maddelerin bulunma-
sı, modern ulaştırma sistemlerinin ortaya çıkışı gibi 
faktörler nedeniyle bu kurallar sürekli olarak günün 
gereklerine göre gözden geçirilerek yeniden yayınla-
nır. 2017 yılında yayınlanan Örnek Düzenlemeler 
bu ilk dokümanın 20. versiyonudur. 

düzenlemenin 20. versiyonunu aşağıdaki ad-
reste bulabilirsiniz:
https://www.unece.org/trans/danger/publi/
unrec/rev20/20files_e.html

internet
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Radyoaktif maddelerin emniyetli biçimde taşınmaları 
için tavsiye edilen prosedürler ise Uluslararası Atom Enerji 
Ajansı tarafından ortaya konur ve Ajans, bunları Radyoak-
tif Maddelerin Emniyetli Taşınmasıyla İlgili Düzenlemeler 
(Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material 
(IAEA TS-R-1) adlı dokümanda yayımlar. Bu kuralların 
amacı radyoaktif maddenin taşınması sırasında bireylerin, 
varlıkların ve çevrenin radyasyondan korunması ve kabul 
edilebilir seviyede radyasyonun kontrolü ile ilgili emniyet 
standartlarının ortaya konulmasıdır. Bu kurallar aynı za-
manda BM Örnek Düzenlemelerinin radyoaktiflerle ilgili 
bölümlerine de kaynak oluşturur. 

Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili bu temel düzenle-
meler, ulaştırma türlerine özel düzenlemelerle detaylandırıl-
mıştır. Ulaştırma türlerine özel bu düzenlemelere geçmeden 
önce kısaca Birleşmiş Milletler Kimyasalların Sınıflandırılması 
ve Etiketlenmesi Konusunda Küresel Uyumluluk Sistemi’nden 
(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals - GHS) bahsetmekte yarar vardır. Tehlikeli madde-
lerin taşınması uluslararası kurallara bağlanmış olsa da farklı 
ülkelerin ve farklı taşıma türlerinin düzenlemeleri arasındaki 
farklılıklar, kimyasalların ve tehlikeli malların uluslararası ti-
caretini zorlaştırır; emniyetsiz ve hatta olanaksız hâle getirir. 
Üstelik tehlikeli maddeler, taşımacılığın yanında iş güvenliği, depolama, tüketici koruma ve çevre koruma 
gibi diğer düzenlemelere de tabi tutulmaktadır. Tüm bu düzenleyici sistemler arasında tutarlılığı sağlamak 
üzere BM, tehlike sınıflandırma ölçütlerini ve tehlike iletişimini uyumlaştırmak için küresel uyumlaştırma 
sistemi geliştirmiştir. GHS, sınıflandırma ve etiketleme kriterlerinin uyumlaştırılması yoluyla tehlikeli kim-
yasalların küresel olarak aynı fiziksel ve çevresel bilgileri, sağlık ve emniyet bilgilerini içermesi için bir temel 
teşkil etmektedir. Dünya çapında aynı kimyasalın fiziksel, sağlıkla ilgili ve çevresel tehlikeleri hakkındaki 
bilgilerin farklı şekillerde etiketlenmesi sorunuyla başa çıkabilmek amacıyla BM düzeyinde geliştirilmiş ve ilk 
GHS 2003 yılında yayımlanmıştır. Dokümanın son versiyonu 2017 tarihlidir.

GHS aynı zamanda, bir ürünün ihra-
cı sırasında, genellikle farklı kriterlerden 
ötürü farklı farklı sınıflandırılıp etiketlen-
mesi zorunluluğundan kaynaklanan ticari 
engelleri azaltmak amacını da taşımakta-
dır. GHS, BM Örnek Düzenlemeleri ve 
ulaştırma türlerine özel tehlikeli madde 
düzenlemeleri arasındaki etkileşim Şekil 
7.1’de gösterilmiştir.

Tehlikeli madde lojistiğinin genel-
likle en riskli kısmı olan taşımayla ilgili 
düzenlemeler bu konudaki temel düzen-
lemelerdir. Bunlar sürecin tanımlama 
aşamasından başlayarak paketleme, işa-
retleme, etiketleme, depolama, yükleme, 
taşıma ve dokümantasyon gibi lojistik 
süreçler hakkında taşıma türlerine göre 
zorunlulukları son derece ayrıntılı biçim-
de bildirmektedir. Taşıma türlerine göre 
uluslararası ve ulusal tehlikeli madde dü-
zenlemelerinin neler olduğu izleyen ko-

Birleşmiş Milletler Kimyasalların Sınıflandı-
rılması ve Etiketlenmesi Konusunda Küresel 
Uyumluluk Sistemi’nin 2017 yılı versiyonu-
nu aşağıdaki İnternet adresinde bulabilirsiniz: 
https://www.unece.org/trans/danger/publi/
ghs/ghs_rev07/07files_e.html

internet

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına ait aşağı-
daki İnternet sayfasında radyoaktif maddelerin 
emniyetli taşınmasıyla ilgili düzenlemenin 2018 
tarihli son versiyonunu bulabilirsiniz: https://
www.iaea.org/publications/12288/regulations-
for-the-safe-transport-of-radioactive-material

internet

GHS

BM Örnek Düzenlemeleri

Deniz Yolu

IMDG Kod

Hava Yolu

ICAO TI

Kara Yolu, Demir Yolu, 
İç Su Yolları

Şekil 7.1 Tehlikeli Madde Düzenlemeleri Arasındaki Etkileşim
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nularda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ünitemiz-
de çıkarılan mevzuat da esasen bu düzenlemelere 
dayanmaktadır. Ancak daha önce de belirttiğimiz 
gibi bu bölümün amacı tehlikeli maddelerin ta-
şınmasında farkındalık yaratmak olup söz konusu 
düzenlemelerin tüm içeriğinin ve ayrıntılarının 
ele alınması bu ünite kapsamında olanaklı değil-
dir. Uzmanı olunacak alanda çok daha ayrıntılı 
eğitim ve sertifikasyon, emniyetli lojistik süreci-
nin temel gereklerinden biridir. Aşağıda taşıma 
türlerine göre bu düzenlemeleri ele alacağız. 

Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla 
Taşınmasına İlişkin Düzenlemeler 

Tüm dünyada deniz taşımacılığı ile çok miktar-
da ve farklı çeşitlerde kimyasal taşınmaktadır. De-
niz yoluyla tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin 
uluslararası kurallar, SOLAS, MARPOL ve CSC 
gibi IMO sözleşmeleri ile düzenlenmekle birlikte, 
bu sözleşmelerin ilgili hükümleri “Kod” adı verilen 
belgelerle detaylandırılmıştır. Taşıma süreçlerinde 
tehlike arz edecek bu kimyasal maddelerin özelli-
ğini bilmek ve emniyetli deniz taşımacılığı gerçek-
leştirmek amacıyla 1960 yılında Hükümetlerarası 
Denizcilik Danışma Örgütü (Intergovernmental 
Maritime Consultative Organization - IMCO) 
tehlike arz eden kimyasalların en önemlilerini 
IMDG (International Maritime Dangerous Goods) 
Code – IMDG Kod adı altında sınıflandırarak bir 
araya getirmiştir. Bu kod, tehlikeli maddelerin de-
nizde taşınma şartlarını belirleyen ve uluslararası 
standart olarak kabul edilmiş ölçütler listesidir. 

Bunlara ek olarak, IMO 1993 yılında radyoak-
tif maddelerin taşınması ile ilgili olarak “Radyoak-
tif Nükleer Yakıt, Yüksek Seviye Radyoaktif Atık ve 
Plütonyum’un Gemilerde Varillerle Güvenli Taşın-
masına İlişkin Kod”u (INF Code) kabul etmiştir.

Ulusal denizcilik mevzuatımızda, SOLAS re-
ferans gösterilerek hangi maddelerin “Tehlikeli 
eşya” sayılacağı ve bu maddelerin ticaret gemile-
riyle taşınmasının tüzüğüne göre yapılacağı be-
lirtilmiştir. 1952 tarihli Tehlikeli Eşyanın Ticaret 
Gemileriyle Taşınması Hakkındaki Tüzük ile de 
bu maddelerin taşımacılığı düzenlenmektedir. 1 
Ocak 2004 tarihinden itibaren IMDG Kod zo-
runlu hâle getirilmiştir. 

Tehlikeli Maddelerin Hava Yoluyla 
Taşınmasına İlişkin Düzenlemeler 

Hava taşımacılığında tehlikeli maddelerin ta-
şınmasındaki kurallar ICAO tarafından belirlen-
mektedir. Bir BM organı olan ICAO, tehlikeli 
maddelerin emniyetle taşınma kurallarını geliş-
tirmede BM Örnek Düzenlemelerini temel al-
maktadır. Bunlardan hareketle ICAO tarafından 
hazırlanan genel kurallar 1945 tarihli Chicago 
Sözleşmesi Ek-18’de (Annex-18) toplanmıştır, ay-
rıntılı kurallar ise “Technical Instructions for the 
Safe Transport of Dangerous Goods by Air” adı 
ile doküman hâlinde yayınlanmaktadır. Bunlar 
kısaca ICAO Teknik Talimatları (ICAO Techni-
cal Instructions – ICAO-TI) olarak bilinir. Hava 
yollarının üye olduğu Uluslararası Hava Taşıma-
cılığı Birliği (International Air Transportation 
Association – IATA) ise IATA Tehlikeli Madde 
Düzenlemeleri (IATA Dangerous Goods Regula-
tions – IATA-DGR) adlı kuralları ortaya koyar. 
Bunlar, ICAO Teknik Talimatlarında yer alan ku-
ralları tam olarak içerir ve ayrıca, uygulamadan da 
yola çıkılarak bazı kurallar IATA tarafından daha 
kısıtlayıcı hâle getirilmiştir. Bunlar da kitapta, “” 
sembolü ile belirtilmektedir. Bu kurallar her yıl 
IATA tarafından güncellenmekte ve periyodik 
olarak yayımlanmaktadır.

IATA Tehlikeli Madde Dü-
zenlemeleri ICAO Teknik 
Talimatlarını (ICAO - TI) 
temel almakla birlikte daha 
kısıtlayıcıdır.

dikkat

Ek-18 ve ICAO Teknik Talimatları, tehlike-
li maddelerin hava yolu ile ICAO üyesi olan ül-
kelere, bu ülkelerden veya bu ülkelerden geçerek 
taşınmasında uygulanması gereken kurallardır. 
IATA üyesi hava yollarının da uçuşlarında tehlikeli 
madde taşırken IATA-DGR kurallarını uygulaması 
gerekmektedir. Uygulamada IATA-DGR hava yolu 
sektöründe IATA üyesi olmayan hava yollarınca da 
genel kabul görmektedir. Ancak devletlerin üyeliği 
ve kabulünü gerektiren ICAO Teknik Talimatları 
bu konudaki temel dokümanlar olup bunların bağ-
layıcı nitelikleri daha geniştir. 
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Türkiye, ICAO üyesi olduğundan Ek-18 ve 
ICAO Teknik Talimatlarını kabul etmiştir. 2920 
Sayılı Sivil Havacılık Kanunu ve SHT-18 Tehlikeli 
Maddelerin Hava yolu ile Taşınması Talimatı bu ko-
nudaki ulusal mevzuatımızın temelini oluşturmuş-
tur. SHT-18 yerine Tehlikeli Maddelerin Havayo-
luyla Taşınması Hakkında Yönetmelik  13 Nisan 
2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yü-
rürlüğe girmiştir. Ayrıca Hava Kargo Acentalarının 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Özel Ku-
rallar gibi mevzuatta da bu konuda düzenlemeler 
bulunmaktadır. Bu mevzuatta ICAO düzenlemele-
rine atıfta bulunulmaktadır. Bunun yanında Türk 
Hava Yolları gibi IATA üyesi diğer hava yollarımız 
da IATA kurallarına göre tehlikeli madde gönderisi 
yapmaktadır. 

Tehlikeli Maddelerin Kara Yoluyla 
Taşınmasına İlişkin Düzenlemeler

Tehlikeli maddelerin kara yoluyla taşınmasıy-
la ilgili düzenlemelerin başında Tehlikeli Malların 
Kara yolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Av-
rupa Anlaşması (European Agreement Concerning 
the International Carriage of Dangerous Goods by 
Road) gelmektedir. 

Kısaca ADR (Accord Européen Relatif au Trans-
port International des Marchandises Dangerous par 
Route) olarak anılan bu anlaşma esasen uluslararası 
nitelikte olmayıp Avrupa’ya yönelik bölgesel nite-
likte ve çok uluslu bir anlaşma niteliğindedir. 

Kara yolu, demir yolu ve iç 
su yolları ile ilgili tehlikeli 
madde düzenlemeleri ori-
jinal isimleri olan Fransız-
ca’daki uygun kısaltmalarla 
anılmaktadır.

dikkat

Kara yoluyla tehlikeli madde taşımacı-
lığını düzenleyen kurallar ADR adıyla 
anılmaktadır.

ADR Konvansiyonu’nun amaçları şu şekilde sı-
ralanabilir:

•	 Kara	yoluyla	uluslararası	 taşımacılıkta	em-
niyetin artırılması,

•	 Tehlikeli	 maddelerin	 taşınmasına	 ilişkin	
BM Tavsiyelerine dayanarak tehlikeli atık-
lar dâhil olmak üzere tehlikeli malların sı-
nıflandırılması, paketlenmesi, etiketlenmesi 
ve test edilmesiyle ilgili hükümlerin, diğer 
taşıma şekilleri ile uyumlu biçimde ortaya 
konulması,

•	 Kara	yoluyla	tehlikeli	mal	taşıyan	araçların	
yapımı, donanımı ve işleyişine yönelik ko-
şulların ortaya konulmasıdır.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komis-
yonu (UNECE) girişimi ve himayesinde oluştu-
rulan ve Avrupa Birliği dışından da üyeleri olup 
hâlen uluslararası katılıma açık olan ADR’nin ulus-
lararası bir yönü de bulunmaktadır. Tüm Birleşmiş 
Milletler, BM Avrupa Ekonomik Konseyi (UN/
ECE) üye ülkelerine ve diğer Avrupa ülkelerinin 
yanı sıra BM AEK faaliyetlerine katılmaya çağrılan 
BM üyesi ülkelere açıktır. ADR, 30 Eylül 1957’de 
Cenevre’de kabul edilmiş; 29 Ocak 1968’de yü-
rürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren günümüze 
kadar bazı değişiklikler yapılan anlaşmanın son 
hâli 1 Ocak 2003’te yayınlanmış ve 1 Temmuz 
2003’te uygulamaya geçmiştir. Bu tarihten itibaren 
günümüze kadar bazı değişiklikler yapılan anlaş-
manın son hâli 1 Ocak 2015’te yayınlanan ECE/
TRANS/242 versiyonudur.

ADR, yasalarında ADR konvansiyonunu ka-
bul etmiş olan bütün ülkelerde uygulanmaktadır. 
ADR, temel olarak kara yoluyla tehlikeli madde-
lerin emniyetli biçimde taşınması için konulmuş 
standartları düzenlemektedir. Anlaşma, BM Örnek 
Düzenlemelerine dayanmakta ve tehlikeli atıklar 
da dâhil olmak üzere tehlikeli maddelerin sınıf-
landırılması, paketlenmesi, etiketlenmesi ve sev-
kiyatıyla ilgili prosedürlere yönelik düzenlemeleri 
diğer taşıma şekilleri ile uyumlu biçimde ortaya 
koymaktadır. Aynı zamanda taşıma donanımı ve 
taşıma faaliyetlerine ilişkin hükümler bölümünde, 
kara yoluyla tehlikeli mal taşıyan araçların yapımı, 
donanımı ve işleyişine yönelik standartlar tanım-
lanmaktadır. Bu standartlara uygunluğun akredite 
olmuş kuruluşlar tarafından belgelendirilmesi ve 
eğitim gereklilikleri de anlaşmanın getirdiği diğer 
hükümler arasında yer almaktadır. Hemen her lo-
jistik süreci bir kara taşımacılığı boyutu olduğun-
dan tehlikeli madde lojistiğinde ADR kurallarının 
bilinmesi ve uygulanması özellikle önemlidir.
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Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde ulaş-
tırma müzakerelerinde ADR’ye taraf olmak ve 
gereklerini yerine getirmek ana şartlardan biri 
olduğundan, bu konudaki çalışmalara hız veril-
miş ve 2005 tarihinde Resmî Gazete’de yayım-
lanan kararla Türkiye’nin ADR’ye taraf olması 
uygun bulunmuştur. İlk olarak “Tehlikeli Madde-
lerin Kara yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” 
31.3.2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanmış, 22 Mart 2010 tarihi itibariyle Tür-
kiye ADR’ye taraf olmuştur. Çeşitli ertelemelerle 
ADR’nin uygulanmasında gecikmeler yaşanmak-
la birlikte; Türkiye’de çıkarılan çeşitli yasa ve yö-
netmeliklerle ADR yükümlüklükleri yerine geti-
rilmeye başlanmıştır. Tehlikeli Maddelerin Kara 
yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 33. 
maddesinin birinci fıkrası kapsamında; tehlikeli 
madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir tak-
vim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda 
işlem yapan, taşıyan, gönderen, paketleyen, yükle-
yen, dolduran ve boşaltan konumunda olan işlet-
melere yaptıkları işleri, uluslararası anlaşmalar ve 
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapma-
larına yardımcı olmak amacıyla Tehlikeli Madde 
Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğu 
getirilmiştir. Bu bağlamda, Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından hazırlanan “Tehlikeli Madde Güven-
lik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” 22/05/2014 
tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ kap-
samında, işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya hizmet 
alması zorunluluğu söz konusu  Tebliğ kapsamın-
da, işletmelere  Tehlikeli Madde Güvenlik Danış-
manı (TMGD) istihdam etme veya hizmet alması 
zorunluluğu getirilmiştir.

Son yıllarda Avrupa’da meydana gelen bazı ka-
zalar, tüneller konusunda da birtakım önlemler 
geliştirilmesini zorunlu hâle getirmiştir. Bu amaç-
la ADR’nin bir gereği olarak “Tünel Kısıtlama 
Kodları” (Tunnel Restriction Code-TRC) oluşturu-
larak tüneller A, B, C, D ve E olmak üzere beş 
kategoriye ayrılmıştır. A tüneli her türlü tehlikeli 
maddenin geçebileceği anlamına gelmekteyken E 
tüneli ise (bazı UN-Numaralı ürünler hariç) hiç-
bir tehlikeli maddenin geçemeyeceğe anlamına 
gelmektedir. Örneğin İsviçre, 2009 yılı başında 
önemli 15 tünelin E kategorisine dâhil edildiğini 
açıklamıştır.

Tehlikeli Maddelerin Demir Yoluyla 
Taşınmasına İlişkin Düzenlemeler

Avrupa ülkeleri arasındaki demir yolları taşıma-
cılığını ortak kurallara bağlama ve uyumlaştırma 
fikrinin geçmişinin 1890’da imzalanan ilk uluslara-
rası anlaşmaya kadar gittiği düşünülmektedir. Teh-
likeli maddelerin demir yoluyla taşınmasıyla ilgili 
düzenlemelerin temelini l Mayıs 1985’de yürürlüğe 
giren COTIF’in 1. Nolu Ek’i oluşturmaktadır. Bu 
ek, Tehlikeli Maddelerin Demir yolu ile Uluslararası 
Taşınmasına ilişkin Yönetmelik (Regulations Con-
cerning the International Carriage of Dangerous 
Goods by Rail) olup RID (Règlement Concernant le 
Transport International Ferroviaire des Marchandises 
Dangereuses) adıyla bilinmektedir. 

Demir yoluyla tehlikeli madde taşımacılı-
ğını düzenleyen kurallar RID adıyla anıl-
maktadır.

RID, OTIF RID Uzmanlar Komitesi tarafın-
dan tartışılarak karara bağlanan ek düzeltmelerle 
her iki yılda bir güncellenmektedir. OTIF’i kabul 
eden Türkiye’de demir yolu eşya taşımalarında em-
niyeti artırmak ve Türkiye’nin taraf olduğu sözleş-
melere uyumunu sağlamak amacıyla ileride açıkla-
nacağı üzere yeni mevzuatlar oluşturulmaktadır. 

Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında 
Taşınmasına İlişkin Düzenlemeler

ADN (Accord Européen Relatif Au Transport In-
ternational Des Merchandises Dangereuses Par Voie 
De Navigation Intérieure) olarak bilinen Tehlikeli 
Eşyaların İç Suyollarında Uluslararası Taşınmasına 
İlişkin Avrupa Anlaşması (The European Agreement 
Concerning the International Carriage of Dange-
rous Goods by Inland Waterways) 26 Mayıs 2000 
tarihinde imzalanmıştır. Genevre’de UNECE ve 
Ren Nehri Seyrüsefer Merkez Komisyonu (Cent-
ral Commission for the Navigation of the Rhine 
- CCNR) ortak girişimi ile düzenlenen diplomatik 
konferansta imzalanan anlaşma, 29 Şubat 2008 ta-
rihinde yürürlüğe girmiştir. 

Avrupa’da iç su yolları ile yapılan tehlikeli mad-
de taşımacılığı ile ilgili olarak daha önce yapılmış 
düzenlemeler bulunmaktaydı. Ancak ADN ile bu 
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düzenlemeler uluslararası nitelik kazanmıştır. Av-
rupa Birliği kara yolu, demir yolu ve iç suyolların-
da yapılan tehlikeli madde taşımacılığını genellikle 
birlikte ele almaktadır. 

Tehlikeli Maddelerin Çok Modlu 
Taşınması

Şu ana kadar gördüğümüz tehlikeli madde 
düzenlemeleri tehlikeli maddelerin tek bir taşıma 
türünde taşınması ile ilgili kuralları belirler. Ancak 
bir tehlikeli maddenin taşınmasında çoğu zaman 
birden fazla taşıma türünün kullanılması gereke-
bilir. Taşıma türüne göre ayrı riskler söz konusu 
olduğundan tehlikeli madde kuralları arasında da 
farklılıklar vardır. Örneğin deniz veya hava yolun-
da çok tehlikeli olarak sınıflandırılmış bir madde 
kara yolu taşımasında daha az tehlikeli olarak belir-
lenmiş olabilir. Ambalajların etiketlenmesinde de 
bazı farklılıklar bulunmaktadır. Ancak taşıma tür-
lerine göre belirlenmiş bu kuralların çıkış noktaları 
aynıdır ve kuralların ilk bölümlerinin içeriği (bazı 
sınıflandırmalar hariç) tüm kurallarda aynıdır. Bu 
nedenle tehlikeli madde taşımasında tüm modlar 
arasında bir uyumluluk olduğu söylenebilir. 

Esasen ADR, RID ve ADN kuralları birbirle-
riyle oldukça uyumlu hâlde oluşturulmuştur. Ay-
rıca ADR’de deniz veya hava taşımacılığı dâhil ka-
radan yapılan nakliye zincirindeki kurallarla ilgili 
paragraflara yer verilmiştir. Buna göre, ADR’nin 
ambalajlama, karışık ambalajlama, işaretleme, eti-
ketleme veya afişleme ve turuncu plaka işaretleme 
konusunda gerektirdiği düzenlemeleri tamamen 
karşılamayan, ama IMDG Kod veya ICAO Teknik 
Talimatları şartlarını sağlayan ambalajlar, kontey-
nerler, portatif tanklar ve tank-konteynerleri, belli 
koşullara tabi olmak koşuluyla, deniz ve hava taşı-
macılığı dâhil olmak üzere nakliye zincirinde taşı-
maya kabul edilecektir. Ayrıca, eğer, ADR düzen-
lemelerine bağlı olarak taşıma işlemi yürüten bir 
araç, seferinin bir kesiminde kara yolu haricinde 
bir yol kullanırsa bu kesimdeki kara yolu aracını 
taşıyan nakliye yönteminin tehlikeli malların taşın-
masını belirleyen herhangi bir ulusal ya da ulusla-
rarası düzenlemesi seferin sadece bahsi geçen kesi-
mine uygulanabilir. Bunun yanı sıra Çok Modlu 
Tehlikeli Madde Taşıma Beyan Formu gibi uygula-
malarla gitgide artan entegre taşımacılığın gerekleri 
yerine getirilmektedir.

Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına 
İlişkin Ulusal Düzenlemeler

Türkiye’de tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgi-
li en önemli adımlardan biri daha önce ulaştırma 
türlerine göre ayrı biçimde ele alınan uygulama 
ve düzenlemeleri bütünleştirmek üzere Tehlikeli 
Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel 
Müdürlüğünün kurulmasıdır. Ülkemizde 1 Ka-
sım 2011 tarihli ve 28102 Sayılı Resmî Gazete’de 
yayınlanan KHK/655’e istinaden Tehlikeli Mal ve 
Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdür-
lüğü kurulmuştur. Kurumun görevleri şu şekilde 
tanımlanmıştır:

•	 Kara	yolu,	demir	yolu,	hava	yolu	ve	deniz	
yoluyla yapılacak tehlikeli mal taşımacılığı 
faaliyetlerinin uluslararası sözleşmeler, stan-
dartlar ve mevzuata uygun olarak ekono-
mik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye 
kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek 
tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir re-
kabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyet-
lerin diğer taşımacılık faaliyetleriyle uyum-
lu olarak hizmet vermesini sağlamak,

•	 Kombine	 taşımacılık	 faaliyetlerinin	 ticari,	
ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik ge-
lişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elve-
rişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en az ve 
kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil 
ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında ya-
pılmasını sağlamak,

•	 Tehlikeli	 mal	 taşımacılığı	 alanında	 hizmet	
üretenler ile hizmetten yararlananların hak, 
yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek,

•	 Kombine	 taşımacılık	 alanında	 hizmet	 üre-
tenler ile hizmetten yararlananların hak, yü-
kümlülük ve sorumluluklarını belirlemek, 

•	 Tehlikeli	mal	taşımacılığı	alanında	faaliyette	
bulunanlar ile şoförler, makinistler, hava ve 
deniz araçlarının ilgili personeli başta olmak 
üzere bu işlerde çalışanların mesleki yeterlik 
şartlarını belirlemek, bununla ilgili eğitim 
vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya 
yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve de-
netlemek,

•	 Tehlikeli	 mal	 taşımacılığı	 alanında	 kulla-
nılan terminal, depolama tesisi ile benzeri 
yapıların asgari niteliklerini belirlemek ve 
bunları denetlemek,
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•	 Tehlikeli	mal	taşımacılığı	alanında	kullanılan	her	türlü	kara	yolu,	demir	yolu,	hava	yolu	ve	deniz	
yolu taşıtının cins, kapasite, sahiplik, yaş ve benzeri yönden asgari nitelikleri ile bunların dönemsel 
teknik muayenelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

•	 Tehlikeli	mal	taşımacılığı	alanında	kullanılan	her	türlü	kara	yolu,	demir	yolu,	hava	yolu	ve	deniz	
yolu taşıtının dönemsel teknik muayenesini yapacakların asgari niteliklerini belirlemek ve bunları 
yetkilendirmek ve denetlemek,

•	 Tehlikeli	mal	 taşımacılığı	ve	kombine	taşımacılık	 faaliyetlerinin	gerektirdiği	uluslararası	 ilişkileri	
yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmaktır. 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü bu görevlerini yerine getirebil-
mek üzere Şekil 7.2’de görebileceğiniz teşkilatlanmaya sahiptir. 

Şekil 7.2 Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Organizasyon Şeması

Kaynak: http://www.tmkt.gov.tr/ 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü İnternet sayfasında Tehlikeli 
Madde taşımacılığı ile ilgili ulusal mevzuat Tablo 7.1’de görüldüğü üzere sıralanmıştır. 

Genel Müdür

Genel Müdür
Yardımcısı

Genel Müdür
Yardımcısı

Karayolu ve
Demiryoluyla
Tehlikeli Yük

Taşımaları Dairesi
Başkanlığı

Denizyolu, İçsuyolu
ve Havayoluyla

Tehlikeli Yük
Taşımaları Daire

Başkanlığı

Teknik Muayene,
Belgelendirme ve
Denetim Dairesi

Başkanlığı

Kombine
Taşımacılık

Dairesi Başkanlığı

Personel, İdari ve
Mali İşler Şube

Müdürlüğü

Karayoluyla
Taşımacılık Şube

Müdürlüğü

Deniz ve
İçsuyoluyla

Taşımacılık Şube
Müdürlüğü

Onay, Serti�kasyon
ve Teknik Muayene

Şube
Müdürlüğü

Kombine Taşımacılık
Faaliyetleri Şube

Müdürlüğü

Demiryoluyla
Taşımacılık Şube

Müdürlüğü

Havayoluyla
Taşımacılık Şube

Müdürlüğü

Denetim ve Kontrol
Şube Müdürlüğü

Altyapı Geliştirme
Şube Müdürlüğü

Mesleki Eğitim ve
Belgelendirme Şube

Müdürlüğü
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Tablo 7.1 Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili Ulusal Mevzuat

Mevzuat Türü Mevzuat Adı

Yönetmelikler

•	 Tehlikeli	Maddelerin	Karayoluyla	Taşınması	Hakkındaki	Yönetmelik
•	 Tehlikeli	Maddelerin	Demiryolu	İle	Taşınması	Hakkında	Yönetmelik
•	 Tehlikeli	Maddelerin	Havayoluyla	Taşınması	Hakkında	Yönetmelik
•	 Taşıma	İşleri	Organizatörlüğü	Yönetmeliği
•	 Mülga	Tehlikeli	Maddelerin	Karayoluyla	Taşınması	Hakkında	Yönetmelik	(Değişikliklerin	İşlendiği	Son	Hali)
•	 Tehlikeli	Madde	Taşıyan	Araç	ve	Üst	Yapıların	Teknik	Muayeneleri	Hakkında	Yönetmelik
•	 Tehlikeli	Maddelerin	Deniz	Yoluyla	Taşınması	Hakkında	Yönetmelik
•	 Limanlar	Yönetmeliği
•	 Uluslararası	Gemi	ve	Liman	Tesisi	Güvenlik	Kodu	Uygulama	Yönetmeliği
•	 Tehlikeli	Atıkların	Kontrolü	Yönetmeliği
•	 SOLAS	ve	MARPOL	Sözleşmelerine	Göre	Bildirimlere	İlişkin	Yönetmelik
•	 Liman	Devleti	Denetimi	Yönetmeliği
•	 Türk	Bayraklı	Gemilerde	Bayrak	Devleti	Adına	Hareket	Edecek	Kuruluşların	Seçimi	ve	Yetkilendirilmesine	Dair	

Yönetmelik
•	 Gemilerden	Atık	Alınması	ve	Atıkların	Kontrolü	Yönetmeliği
•	 Dökme	Yük	Gemilerinin	Güvenli	Bir	Şekilde	Yüklenmesi	ve	Boşaltılması	Hakkında	Yönetmelik
•	 Denizlerde	ve	Yurt	Yüzeyinde	Görülen	Patlayıcı	Madde	ve	Şüpheli	Cisimlere	Uygulanacak	Esaslara	İlişkin	Yönetmelik
•	 Deniz	Çevresinin	Petrol	ve	Diğer	Zararlı	Maddelerle	Kirlenmesinde	Acil	Durumlarda	Müdahale	ve	

Zararların	Tazmini	Esaslarına	Dair	Kanunun	Uygulama	Yönetmeliği
•	 Karayolu	Taşımacılık	Faaliyetleri	Mesleki	Yeterlilik	Eğitimi	Yönetmeliği
•	 Karayolu	Taşıma	Yönetmeliği

Yönergeler

•	 Havayoluyla	Tehlikeli	Madde	Taşıma	Yetki	Belgesi	Düzenlenmesi	Hakkında	Yönerge
•	 Kıyı	Tesisi	Tehlikeli	Madde	Uygunluk	Belgesi	Düzenlenmesi	Hakkında	Yönerge	ve	Ekleri_10.04.2017
•	 Tehlikeli	Mal	ve	Kombine	Taşımacılık	Düzenleme	Genel	Müdürlüğü	Görev,	Yetki	ve	Sorumluluk	Yönergesi	

Yayımlanmıştır.
•	 Mülga	Genel	Müdürlük	Teşkilat,	Görev,	Yetki	ve	Sorumluluk	Yönergesi
•	 12	Nisan	2019	Tarihli	ve	29486	Sayılı	“Denizyoluyla	Taşınan	Tehlikeli	Yüklere	İlişkin	Bildirim	ve	Özel	İzin	

Yönergesi	ve	Ek’i”
•	 Denizyoluyla	Taşınacak	Dolu	Konteynerlerin	Brüt	Ağırlıklarının	Tespiti	ve	Bildirimi	Hakkında	Yönerge
•	 Tehlikeli	Madde	Taşıyan	Eski	Araç	ve	Üst	Yapıların	Muayene	ve	Belgelendirilmeleri	Hakkında	Yönerge
•	 Tehlikeli	Madde	Güvenlik	Danışmanlığı	Kuruluşlarının	Yetkilendirilmesi	Hakkında	Yönerge
•	 Tehlikeli	Maddelerin	Havayoluyla	Taşınması	Hakkında	Eğitim	Yönergesi
•	 Tehlikeli	Maddelerin	Demiryoluyla	Taşınması	Hakkında	Eğitim	Yönergesi
•	 Demiryolu	Taşımalarında	Tehlikeli	Madde	Faaliyet	Belgesi	Düzenlenmesine	İlişkin	Usul	ve	Esaslar	

Hakkında	Yönerge	yürürlüğe	girmiştir.
•	 Demiryolu	Taşımalarında	Tehlikeli	Madde	Faaliyet	Belgesi	Düzenlenmesine	İlişkin	Usul	ve	Esaslar	Hakkında	Yönerge
•	 Denizyoluyla	Taşınacak	Dolu	Konteynerlerin	Brüt	Ağırlıklarının	Tespiti	Ve	Bildirimi	Hakkında	

Yönerge_27.03.2017
•	 Tehlikeli	Madde	Faaliyet	Belgesi	Düzenlenmesine	İlişkin	Usul	ve	Esaslar	Hakkında	Yönerge
•	 Tehlikeli	Yüklerle	İlgili	Gözetim	Hizmeti	Faaliyetinde	Bulunacak	Gözetim	Şirketlerinin	Yetkilendirilmesi	Hakkında	

Yönerge
•	 Tehlikeli	Madde	Güvenlik	Danışmanlığı	Kuruluşlarının	Yetkilendirilmesi	Hakkında	Yönerge
•	 Karayoluyla	Tehlikeli	Madde	Taşıyan	Araç	Şoförlerine	Yönelik	Mesleki	Yeterlilik	Eğitimi	Yönergesi
•	 Radyoaktif	Madde	İçeren	Paketlerin	Havaalanlarında	Geçici	Depolanmasına	Dair	Yönerge

Genelgeler

•	 Yolkenarı	Denetim	Genelgesi	(2017/TMKTDGM-03/DENETİM)
•	 Muayene	Merkezleri	Genelgesi	(2016/TMKTDGM-	03)
•	 2019	Yılı	Yeniden	Değerleme	Oranının	Uygulanması	(Genelge/2018-02)
•	 SRC-5	Eğitimleri	Hakkında	Genelge
•	 2018	Yılı	Yeniden	Değerleme	Oranının	Uygulanması	(Genelge/2017-06)
•	 TMGDK	Genelgesi
•	 ADR	Sınıf	6.2	Genelgesi	revize	edilerek	yeniden	yayımlanmıştır.
•	 Bozulabilir	Gıda	Maddelerinin	Uluslararası	Taşınmasına	ilişkin	Ulusal	ATP	Uygunluk	Belgesi	Genelgesi
•	 Yol	Kenarı	Denetimi	Genelgesi	(2014/TMKDGM-02)
•	 Yeniden	Değerlendirme	Oranının	Uygulanması	Genelgesi	(2014/TMKTDGM-01)
•	 IMDG	Kod	Eğitim	Genelgesi
•	 Genelge-2010-Kugm-09	MYB
•	 Genelge-2009-Kugm-15-Mesleki	Yeterlilik	(Mesleki	Yeterlilik	Eğitimi	ve	Yetki	Belgesi)
•	 Tehlikeli	Maddelerin	Demiryolu	ile	Taşınması,	Yükletilmesi,	Boşaltılması	ve	Depolanmasına	Ait	505	Numaralı	Genel	Emir

Tebliğler •	 Tehlikeli	Madde	Güvenlik	Danışmanlığı	Hakkında	Tebliğ

Talimatlar

•	 IMDG	Kod	Uygulamaları	2
•	 INF	Kod	Uygulamaları	2
•	 Demir	Cevherinin	IMSBC	Koda	Eklenmesi
•	 IMSBC	Kod	Uygulamaları
•	 Sabit	Gazlı	Yangın	Söndürme	Sistemleri
•	 Tehlikeli	Madde	Rehberi

Kaynak: http://www.tmkt.gov.tr/ ve www.shgm.gov.tr 
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Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla  Taşınması Hakkında  Yönetmelik ile  Tehlikeli Madde  Taşıyan Araç 
ve Üst  Yapılarına İlişkin Muayene Merkezlerinin Kurulması, İşletilmesi ve  Teknik Muayeneleri Hakkında 
Yönetmeliklerin yanı sıra ulusal mevzuatımızdaki kimyasal maddelerle ilgili çeşitli yönetmelikler de tehli-
keli maddelerin lojistiğinde yol göstericidir: 

•	 Zararlı	Madde	ve	Karışımların	Kısıtlanması	ve	Yasaklanması	Hakkında	Yönetmelik,	
•	 Maddelerin	ve	Karışımların	Sınıflandırılması,	Etiketlenmesi ve	Ambalajlanması	Hakkında	Yönet-

melik, 
•	 Zararlı	Maddeler	ve	Karışımlara	İlişkin	Güvenlik	Bilgi	Formları	Hakkında	Yönetmelik	ve
•	 Kimyasalların	Kaydı,	Değerlendirilmesi,	İzni	ve	Kısıtlanması	Hakkında	Yönetmelik.	
Radyoaktif maddelerin taşınması için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK) izin alınmalıdır. 

TAEK, aynı zamanda Türkiye’yi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunda (IAEA) temsil etmektedir. Ayrıca 
ülkemizde Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınmasına Yönelik Yönetmelik de bulunmaktadır.

TEHLİKELİ MADDELERİN LOJİSTİĞİ İLE İLGİLİ GENEL GEREKLİLİKLER
Tehlikeli maddelerin emniyetli biçimde taşınmasında genel gereklilikler yerine getirilmelidir. Bu bö-

lümde genel gereklilikler üzerinde ayrıntılı durulacaktır. 

Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması
Tehlikeli maddelerin lojistik süreçlerde nasıl ele alınacağını belirlemek amacıyla tehlikeli maddeler sı-

nıflandırılmaktadır. Farklı sınıflardaki tehlikeli maddelerin taşımacılıkta ele alınış şekilleri, tehlikelerine ve 
bu tehlikenin ait olduğu sınıfa ve bölüme bağlıdır. Örnek olarak;

•	 Kullanılabilecek	paket	tipi,
•	 Kargo	konteynerlerinde	bir	arada	taşınabilecek	tehlikeli	madde	sınıfları,
•	 Tehlikeli	maddelerin	nerelerde	depolanacakları	ve	taşıma	araçlarında	nereye	yerleştirilecekleri	gibi	

faktörleri tehlikeli maddenin ait olduğu sınıf belirler. 
BM Uzmanlar Komitesi tarafından, taşımacılık modlarında tüm tehlikeli maddelerin aynı biçimde sınıf-

landırılmasını sağlamak amacıyla, 9 tehlike sınıfı ortaya konulmuştur. Bir gönderici, tehlikeli maddeleri BM 
prosedürlerine göre testlere tabi tutarak bu 9 sınıftan uygun olana sokabilecektir. Aynı zamanda her bir sını-
fın tehlikesi, uluslararası kabul görmüş bir etiketleme sistemi ile tanımlanmıştır. Bu etiket, dış paket üzerine 
yerleştirilerek taşıma zincirinde yer alan ya da tehlikeli maddeyle yüz yüze gelebilecek herkesin bu maddenin 
sınıfı hakkında fikir sahibi olması sağlanır.

Taşımacılık türlerine göre 
tehlikeli maddelerin taşın-
ması konusundaki uluslara-
rası düzenlemeleri sıralayınız.

Tehlikeli maddeler konu-
sundaki ulusal ve uluslara-
rası düzenlemeler arasında-
ki ilişkiyi değerlendirin. 

Sizce lojistik süreçlerde ta-
şıma süreci neden riskin en 
yüksek olduğu aşamadır? 
Tartışınız.

ÖÇ 3 Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili düzenlemeleri açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Tehlikeli maddelerin özelliklerine göre 
incelendikleri 9 sınıf şu şekildedir:

•	 SINIF	1	Patlayıcılar
•	 SINIF	2	Gazlar
•	 SINIF	3	Yanıcı	Sıvılar
•	 SINIF	4	Yanıcı	Katılar
•	 SINIF	 5	 Oksitleyici	 Maddeler	 ve	

Organik Peroksitler
•	 SINIF	6	Zehirli	ve	Bulaşıcı	Maddeler	
•	 SINIF	7	Radyoaktif	Maddeler
•	 SINIF	8	Aşındırıcılar
•	 SINIF	 9	Çeşitli	 tehlikeli	madde	 ve	

nesneler (çevreye zararlı maddeleri 
de içerir)

Tehlikeli madde sınıf ve bölümleri ile bunlara göre tehlikeli madde gönderisinde kullanılacak etiketlere de 
Tablo 7.2’de yer verilmiştir. Tabloda Sınıf 1 Patlayıcı etiketlerinde bulunan ** sembolü, patlayıcının ait oldu-
ğu alt bölümü belirtmek için ayrılan yeri ifade eder. * ise patlayıcıların harflerle belirtilen uygunluk grubunu 
belirtmek için ayrılmıştır. Eğer patlayıcılık, bu tehlikeli maddenin yan riski ise her iki yer de boş bırakılacaktır. 

Tabloda ayrıca bazı etiketlerin iki farklı renkte verildiği görülmektedir. Bunun gerekçesi paketlerin 
rengine göre tehlikeli madde risk etiketinden daha görünür olanın kullanımını sağlamaktır.

Tablo 7.2 Tehlikeli Madde Sınıfları, Alt Bölümleri ve Risk Etiketleri

SINIF BÖLÜM ETİKET

SINIF 1 
Patlayıcılar

Bölüm	1.1	Kütle	hâlinde	patlama	özelliğine	
sahip	patlayıcılar

Bölüm	1.2	Parça	tesirli	patlayıcılar

Bölüm	1.3	Kütle	hâlinde	patlama	özelliği	
olmayan	ancak	küçük	çapta	yanma	ve	parça	
tesiri	etkileriyle	yangın	çıkarma	riskine	sahip	
patlayıcılar

Bölüm	1.4	Belli	bir	karakteristik	tehlike	teşkil	
etmeyen,	patlama	riski	düşük	maddeler

Bölüm1.5	Kütle	hâlinde	patlama	özelliğine	
sahip	duyarsız	maddeler

Bölüm	1.6	Kütle	hâlinde	patlama	özelliğine	
sahip	olmayıp	aşırı	derecede	duyarsız	
maddeler

Resim 7.2 Tehlikeli Maddelerin Sınıf ve Bölümleri, Risklerine 
Göre Belirlenir
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SINIF 2
Gazlar

Bölüm	2.1	Yanıcı	gazlar

Bölüm	2.2	Yanıcı	olmayan,	zehirli	olmayan	
gazlar

Bölüm	2.3	Zehirli	gazlar

SINIF 3 
Yanıcı Sıvılar

SINIF 4 
Yanıcı Katılar

Bölüm	4.1	Yanıcı	katılar,	kendiliğinden	
reaktif	(tepkimeye	giren)	kolayca	tutuşabilir	
maddeler	ve	duyarlılığı	azaltılmış	patlayıcılar

Bölüm	4.2	Kendiliğinden	yanmaya	yatkın	
maddeler

Bölüm	4.3	Su	ile	temas	ettiğinde	yanıcı	gaz	
çıkartan	maddeler

SINIF 5
Oksitleyici Maddeler 
ve Organik 
Peroksitler

Bölüm	5.1	Oksitleyici	özelliği	olan	maddeler

Bölüm	5.2	Organik	Peroksitler
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SINIF 6
Zehirli ve Bulaşıcı 
Maddeler

Bölüm	6.1	Zehirli	Maddeler

Bölüm	6.2	Bulaşıcı	Maddeler

SINIF 7
Radyoaktif Maddeler

SINIF 8
Aşındırıcılar

SINIF 9 
Çeşitli Tehlikeli 
Madde ve Nesneler

Tehlikeli maddeler sahip oldukları birincil risklere göre 
bu tabloda uygun olan sınıfın gerekliliklerine göre taşınır. 
Ancak birçok tehlikeli maddenin birden fazla tehlikesi vardır. 
Bu durumda riskler arasında en belirgin olanı ana risk olarak 
adlandırılır. Ana risk, tehlikeli maddenin sınıfını belirlerken 
diğer riskler yan risk olarak tanımlanır. Örneğin Ethanol 
(Ethyl Alcohol) yanıcıdır. Buna karşın Methanol (Methyl 
Alcohol) ise hem yanıcı hem de zehirleyici riske sahiptir.

Tehlikeli Madde Lojistiğinde Tarafların Sorumlulukları
Tehlikeli madde lojistiğinde ilgili dokümanlarda taşıma türlerine göre tarafların sorumlulukları ayrıntılı 

olarak belirlenmiştir. ADR’de mal gönderen, taşıyıcı ve alıcı ana katılımcılar olarak belirlendiğinden yük-
leyici, ambalajlayan, doldurucu, tank-konteyner/portatif tank operatörü ise diğer katılımcılardır. Tehlikeli 
maddeleri gönderen, sadece ADR koşullarına uyan sevkiyatlar için teslimat yapmalıdır. Alıcı ise zorlayıcı 
nedenler olmadıkça malların kabulünü ertelememekle ve indirme işlemi tamamlandıktan sonra kendisiyle 
ilgili ADR koşullarını sağlamakla yükümlüdür. Yükleyici, ambalajlayan, doldurucu, tank-konteyner/por-
tatif tank operatörü görevlerini kurallarda belirtildiği şekilde yapmak durumundadır. ADR’de sürücünün 
sorumlulukları ve görevleri (eğitim koşulları hariç) her ülkenin kendi yerel mevzuatına bırakılmakla bir-

Maddeler, birden fazla risk içerebilir. Bu 
durumda riskler arasında en belirgin olan 
maddenin asıl riski, diğeri veya diğerleri 
de yan riski olarak belirtilir.
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likte; aracı uygun ikaz levhaları, rakamlar ve tehlike 
etiketleri ile donatmak sürücünün görevidir. Eğer 
söz konusu tank bir konteyner ise bu durumda 
konteyneri doğru etiketlemek ve numaralı ikaz lev-
hasını yapıştırmak, dolumu yapanın görevidir.

RID’e göre yüklenici, tehlikeli maddelerin pa-
ketlenmesi, yüklenmesi ve boşaltılması, yüklenen 
eşyanın vagon içinde/üzerinde emniyete alınmasını 
yapar ve bu işleri yaparken her türlü emniyet ted-
birlerini alır. Aynı zamanda, tehlikeli maddelerin 
yükletilmesi, boşaltılması ile ilgili tesislerin finans-
manı, inşası ve işletilmesi için gerekli her türlü 
işlemi yapar, bu hususları yaparken gerekli olacak 
araç, gereç ve personel sağlar. Kaza, yangın ve sabo-
taja karşı her türlü emniyet tedbirini almak, kamu 
can ve mal güvenliğini ve kendi tesis ve faaliyetle-
rini tehdit eden bir durum oluştuğunda tedbirle-
ri alarak yetkililere bildirmek, tesisi ve faaliyetleri 
sigortalamak, faaliyetleri sırasında sağlığa, çevreye, 
altyapı ve tesislere verilen tüm hasar/zararları karşı-
lamak da yine yüklenici sorumluluğundadır.

Vagonlara ve konteynerlere yükleme/boşaltma-
lar, tehlikeli maddelerin ve eşyaların vagonlara ve 
konteynerlere yükletilmesi ve boşaltılması gönde-
rici ve alıcı tarafından yapılır. Tehlikeli maddenin 
vagon içerisinde emniyete alınması da gönderici-
nin sorumluluğundadır.

Hava yolu taşımacılığında gönderici, IATA üye-
si veya yan üyesi bir taşıyıcıya veya IATA kargo şir-
ketler arası anlaşmasına imza atmış bir taşıyıcıya, 
tehlikeli madde gönderisi teslim ederken konu ile 
ilgili tüm kuralları yerine getirmiş olmalıdır. Buna 
ek olarak gönderici çıkış, varış ve transit ülkelerinin 
konu ile ilgili yürürlükte olan tüm kurallarını da 
yerine getirmelidir. Taşıyıcı, malın kabulünden, de-
polanmasından, yüklenmesinden, denetiminden, 
acil durum bilgileri de dâhil olmak üzere bilgilerin 
sağlanmasından, raporlanmasından ve kayıtların 
tutulmasından sorumludur. 

Deniz yolu taşımalarında, tehlikeli maddelerin 
taşınacakları konteynerların uluslararası sözleşme-
lere uyumlu olması zorunluluğu vardır. Gönderen, 
tehlikeli maddeler hakkında bilgi dökümü hazır-
lamalı; teklif edilen nakliyenin nakliye için kabul 
edilebilirliğini ve malın uygun bir şekilde ambalaj-
landığını, işaretlendiğini ve etiketlendiğini ve yü-
rürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak nakliye 
için uygun durumda olduğunu belirten bir sertifi-
ka veya beyanname bulundurmalı veya bunu malla 
birlikte göndermelidir.

Tehlikeli Madde Lojistik Süreçleri
Tehlikeli madde lojistiğinde normal lojistik sü-

reçleri yerine getirilmeli, bunların yanında tehlikeli 
madde gönderisinde özel süreçler yerine getirilmeli-
dir. Tehlikeli maddelerin lojistiğindeki süreçlerin her 
biri için farklı gereklilikler bulunmaktadır. Bundan 
dolayı aşağıda önce tehlikeli maddelerle ilgili genel 
taşıma gereklilikleri, ardından tanımlama, paketle-
me, işaretleme, etiketleme, depolama, yükleme ve ta-
şıma süreçlerindeki gereklilikler üzerinde duracağız.

Genel Taşıma Gereklilikleri
Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili genel 

taşıma gereklilikleri yerine getirilmeden tehlikeli 
madde taşınabilmesi mümkün değildir. Buna göre; 

•	 Tehlikeli	 madde	 kurallarına	 uygun	 olarak	
tanımlanmamış, sınıflandırılmamış, paket-
lenmemiş, etiketlenmemiş, işaretlenmemiş, 
tehlikeli madde taşıma dokümantasyonu 
yapılmamış ve 

•	 Taşımaya	uygun	hâlde	olmayan	hiçbir	gön-
deri taşımaya kabul edilemez.

Tehlikeli Maddelerin Tanımlanması
Tehlikeli madde gönderilerinde tanımlama te-

mel aşamadır. Tanımlanmamış bir tehlikeli mad-
denin lojistik sürecine dâhil edilmesi mümkün 
değildir. Çünkü tüm süreç tehlikeli madde tanı-
mına göre başlar ve devam eder. Tehlikeli madde-
ler iki temel unsur ile tanımlanır:

•	 BM	Numarası	(UN	No)	
•	 Uygun	Gönderi	Adı	(Proper	Shipping	Name	

- PSN)

BM Numarası ve Uygun Gönderi Adı 
tehlikeli maddeleri tanımlayan iki temel 
unsurdur. Bunlar genellikle sektörde UN 
No ve PSN şeklinde anılmaktadır.

Eğer gönderimi istenen 
madde herhangi bir şekilde 
tanımlanamıyorsa bu mad-
de taşımaya kabul edilemez.

dikkat
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Bu numara ve isimler, BM (Birleşmiş Milletler) 
Uzmanlar Komitesi tarafından sınıflandırma siste-
mine göre belirlenir. BM, her yeni tehlikeli madde 
ve madde grubunu dört karakterli bir UN No ve 
PSN ile tanımlar. Örneğin UN1715 Acetic anhy-
dride gibi. UN No ve PSN, tehlikeli maddelerin;

•	 Taşıma	esnasında	doğru	biçimde	handling-
leri, depolanması ve ayrımı vs. için hızlı ve 
tam olarak tanımlanmalarına olanak sağlar,

•	 Herhangi	bir	acil	durumda	doğru	prosedür-
lerin uygulanmasını sağlar. 

Tehlikeli maddelerin tanımlanmasında dört ha-
neli rakam kullanılmasının emniyeti sağlamak açı-
sından iki temel gerekçesi bulunmaktadır:

•	 Dört	 haneli	 bir	 sayı	 her	 dilde	 kolayca	 an-
laşılacağından dil farklılıklarının üstesinden 
gelmek,

•	 Kimyasal	maddelerin	 birbirine	 çok	benze-
yen isimlerinden dolayı yaşanacak karışık-
lıktan kaçınmak. Örneğin sınıf 4.1 yanıcı 
katı TITANIUM POWDER, WETTED 
UN 1352 ile sınıf 4.2 kendiliğinden yana-
bilen TITANIUM POWDER, DRY UN 
2546 birbirinden çok farklı taşıma prose-
dürleri gerektirmektedir.

BM Örnek Düzenlemelerinde yer verilen Teh-
likeli Maddeler Listesi (Dangerous Goods List-
DGL) tehlikeli maddelerin taşınmasında temel 
anahtardır. 

Tehlikeli Maddeler Listesi, BM tarafından 
numara ve isim verilerek tanımlanmış her 
türlü tehlikeli maddeyi ve bunların taşın-
masındaki temel gereklilikleri sıralar.

Bu liste, tüm mevcut tehlikeli maddeleri ve 
nesneleri dört haneli UN Numarasına göre sıralar. 
Her bir tehlikeli maddenin en önemli ve ayırt edici 
özellikleri ile taşımada gerekli bilgiler tabloda kod-
lanmış şekilde ayrı sütunlarda verilmiştir. Örneğin 
sınıflandırma, etiketlendirme, paketleme talimatla-
rı gibi. Bu sütunlardan taşımacılık türlerine göre 
ortak olanları sıralayalım:

•	 UN	No:	BM	tarafından	tanımlanmış	dört	
haneli tanımlama numarası. 

•	 PSN	(Proper	Shipping	Name-Uygun	Gön-
deri Adı): BM tarafından tanımlanmış 
maddenin gönderide kullanılacak ismi. 

Birçok madde kendi adıyla, adı listede bu-
lunmayanlar için ise ortak özelliklerden 
yola çıkılarak oluşturulmuş genel tanım-
larla girişi yapılmıştır. İsim aranmasında, 
ticari isimler değil kimyasal tanımlamalar 
kullanılır. Eğer bir maddenin adı listede 
yoksa bu o maddenin kısıtlamasız olduğu 
anlamına gelmez. Maddenin kimyasal özel-
likleri testlerle saptanarak tehlikeli olup ol-
madığına bakılmalı ve kesin sonuca varıla-
rak maddeye PSN verilmelidir. 

Tehlikeli Maddeler Listesi 
içerisinde isim aranmasında, 
ticari isimler değil kimyasal 
tanımlamalar kullanılır.

dikkat

•	 Tehlikeli	madde	sınıf	ve	bölümü:	Bu	bölüm	
aynı zamanda maddenin riskini ve kullanıl-
ması gereken etiketleri de belirtmektedir.

•	 Tehlikeli	 madde	 yan	 riski:	 Varsa	 tehlikeli	
maddenin yan riskini ve kullanılması gere-
ken etiketleri belirtir.

•	 Paket	 grubu	 (PG):	Uygulanıyorsa	madde-
nin risk derecesini yani paket grubunun ne 
olduğunu belirtir. Paket grubu, Sınıf 1, Sı-
nıf 2, Bölüm 6.2, Sınıf 7 ve Sınıf 9’da yer 
alan bazı maddeler için uygulanmaz. Paket-
leme grubuna göre, ambalajın seçimi ya-
pıldığından önemlidir. Üç çeşit paketleme 
grubu vardır:
•	 PG	I	Yüksek	derecede	risk,
•	 PG	II	Orta	derecede	risk,
•	 PG	III	Düşük	derecede	riski	ifade	eder.

•	 Özel	koşullar:	Tehlikeli	madde	ile	ilgili	özel	
bir şart olduğunu ve özel şartların yazıldığı 
bölümde belirtilen numaralı özel şarta ba-
kılması gerektiğini belirtir.

•	 Sınırlı	ve	istisnai	miktar	taşımaları:	
Bazı tehlikeli maddelerin, çok az miktarlarının 

tehlikeli madde kurallarında belirtilen, etiketleme, 
işaretleme ve dokümantasyon gerekliliklerinden ha-
riç tutularak taşınmaları mümkündür. Bunlara istis-
nai miktar (excepted quantity) taşıması adı verilir.
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Tehlikeli maddelerin emniyetle taşınabilme-
leri, özel olarak üretilmiş her bir paket içine belli 
miktarlarda madde konulması ile gerçekleşebilir. 
Ancak bazı tehlikeli maddelerin, sınırlı miktarlarda 
sıradan paketler içinde taşınmalarına izin verilmek-
tedir. Bu tip paketlerdeki taşımalara sınırlı mik-
tar taşıması adı verilir ve bu tip paketlerin üzerine 
hava ve deniz yolu taşımalarında LTD QTY (Limi-
ted Quantity) ibaresi yazılmalıdır. 

İstisnai Miktar Taşıması
Küçük miktarlardaki tehlikeli maddelerin 
etiketleme, işaretleme ve dokümantasyon 
gereklilikleri uygulanmaksızın taşınabil-
mesidir.

Sınırlı Miktar Taşıması
Tehlikeli maddelerin sınırlı miktarlarının 
UN tipi paketler olmaksızın sıradan pa-
ketler içerisinde taşınabilmesidir.

BM tarafından hazırlanan bu liste tüm taşıma-
cılık modları için hazırlanmıştır ve diğer düzenle-
melere temel oluşturur. IMDG, ICAO, ADR ve 
RID içerisinde de bu listeyi temel alan ve o taşıma-
cılık moduna uygun şekilde eklemelerin yapıldığı 
listeler bulunmaktadır. Örneğin IMDG Kod Tehli-
keli Maddeler Listesinde Yan Risk kolonunda aynı 
zamanda o maddenin deniz kirleticilik derecesi de 
aşağıdaki sembollerle ifade edilmektedir:

• P: Taşınacak tehlikeli madde deniz kirleti-
cidir veya listedeki jenerik isimdeki ürünün 
veya materyalin büyük bölümü deniz kirle-
ticiden oluşmaktadır.

• PP: Taşınacak tehlikeli madde ciddi deniz 
kirleticidir veya listedeki jenerik isimdeki 
ürünün veya materyalin büyük bölümü 
ciddi deniz kirleticiden oluşmaktadır.
•	 Taşınacak	 tehlikeli	madde	 P	 ile	 tanım-

lanan deniz kirleticiden %10 veya daha 
fazla ya da P ile tanımlanan deniz kirleti-
ciden %1 veya daha fazla içermektedir.

Bunun gibi ICAO ve paralelindeki IATA listele-
rinde ise yolcu ve kargo uçağındaki tehlikeli mad-
de taşımacılığı için ayrı kolonlar oluşturulmuştur. 
Ayrıca IMDG ve IATA DGR’de ayrı acil durum 
kodlarına birer sütun ayrılmıştır. ADR ve RID lis-

telerinde ise ilgili taşımacılık tank kodları ve tank-
lar için özel şartlar ayrı kolonlarda belirtilmektedir. 
Aynı zamanda ileride göreceğiniz Tehlike Tanımla-
ma Numaralarına (Hazard Identification Number 
- HIN) yer verilmiştir. 

Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi 
Tehlikeli maddeler, taşıma ve depolama esna-

sında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek 
şekilde ambalajlanmalıdır. Tehlikeli maddelerin 
özel olarak üretilmiş paketlerde taşınmaları gere-
kir. BM uzmanları tarafından onaylandığından 
bu özel paketlere UN tipi paketler denilir. Bunlar, 
belli testlere tabi tutularak tehlikeli maddeleri em-
niyetle taşıyabilecek şekilde tasarlanarak üretilmiş; 
bu özellikleri BM uzmanları tarafından onaylanmış 
ve üzerinde UN işaretlemeleri bulunan paketlerdir.

UN tipi paketler, belli testlere tabi tutu-
larak tehlikeli maddeleri emniyetle taşı-
yabilecek şekilde tasarlanarak üretilmiş; 
bu özellikleri BM uzmanları tarafından 
onaylanmış ve üzerinde UN işaretlemeleri 
bulunan paketlerdir.

Bu paketler, sadece tehlikeli madde taşımak 
için üretilirler ve paketin içinde taşıyacağı mad-
denin riskine bağlı olarak düşürme, basınçlandır-
ma, yakma gibi çeşitli performans testlerine tabi 
tutulur. UN tipi paketler, normal taşıma koşul-
larında içerdikleri maddeyi emniyetle taşımak ve 
korumak üzere üretilmektedir. Testlerin seviyeleri 
mevcut olup bu seviyeler sonucunda, paketin per-
formansı belirlenmektedir. Bu paketler yalnızca 
onaylı ve yetkili belli üretici firmalar tarafından 
üretilebilen ve maliyeti yüksek olan paketlerdir. 
Bu özel üretilmiş paketler, işaretleme konusunda 
göreceğiniz gibi, üzerlerindeki UN işaretlemeleri 
ile tanımlanır.

Taşınacak tehlikeli maddenin miktarına göre 
tehlikeli maddenin taşınması gereken paketin 
özellikleri de kurallarda belirtilir. Tablo 7.3’te de 
görebileceğiniz gibi paket türünün ne olması ge-
rektiği (varil, sandık gibi) sayılarla ve bu paketin 
ham maddesi (çelik, ahşap, alüminyum gibi) ise 
harf kodları ile belirtilir. Örneğin 4G fiber kutu 
anlamına gelir. 
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Tablo 7.3 Paket Tip ve Materyal Kodları

Paket Tip Kodları Paket Materyal Kodları

1 Varil/Silindir A Çelik

2 Ağaç	Fıçı B Alüminyum

3 Bidon C Natural	Ağaç

4 Kutu/Sandık D Kontraplak

5 Çuval/Torba F İşlenmiş	Ağaç

6 Birden	Çok	Bileşenli	Paket G Fiber

H Plastik	Materyal

L Tekstil

M Kâğıt/Çok	Katlı	Mukavva

N Metal

P Cam,	Porselen	veya	Taş	Kap

Tehlikeli madde gönderisinde ambalajın seçimi, 
tehlikeli maddenin cinsine ve miktarına göre gerek-
tirdiği paketleme grubuna göre yapılır. Daha önce de 
belirttiğimiz gibi üç çeşit paketleme grubu bulunmak-
tadır: PG I, II ve III. Bu paket gruplarından uygun 
olan, gönderi için PG olarak belirtilir. 

Paket grubu yanında belli harflerle paketin perfor-
mansı belirtilir:

•	 X	 PG	I,	PG	II	ve	PG	III
•	 Y	 PG	II	ve	PG	III
•	 Z	 PG	III
Buna	 göre	 X	 performansa	 sahip	 bir	 paket	 tüm	

grupları taşıyabilir. 

Paket tipleri Şekil 7.3’te de gördüğü-
nüz gibi tek paketleme ve birleşik paket-
leme şeklinde ikiye ayrılır. Birleşik paket-
lemelerde gönderi, iç ve dış paket olmak 
üzere iki ambalaj içerisine yerleştirilerek 
emniyete alınır. 

Tehlikeli maddeler listesinde her bir 
tehlikeli maddenin ilgili paketleme tali-
mat numarası bulunmaktadır. Buna göre 
gönderinin yerleştirileceği paketin seçimi 
yapılmalıdır.

Resim 7.3 Tehlikeli Maddeler Yapılarına ve Risklerine 
Uygun Biçimde Paketlenmelidir

Tek Paket Birleşik Paket

Şekil 7.3 Paket Tipleri
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Tehlikeli Maddelerin İşaretlenmesi
Tehlikeli madde taşınan paketler, kurallara uygun şekilde işaretlenerek gönderilmelidir. UN tipi pa-

ketlerin üzerlerinde aşağıdaki örnekte verilen şekilde işaretlemeler bulunmalıdır:

Resim 7.4 Tehlikeli Madde Gönderisi İşaretleme Örneği

Bunların yanında tehlikeli madde paketleri üzerinde gönderinin UN numarası, ticari ismi, gönderici 
ve alıcı ad ve adresi, gerekliyse maddenin brüt ve net miktarı, maddenin özelliğine göre kurallarda gerekli 
kılınmış diğer bilgiler bulunmalıdır. Örneğin bazı gönderiler için 24 saat iletişim kurulabilecek bir acil 
durum sorumlu kişisinin telefon bilgilerinin yazılması istenebilir. Tüm bu bilgiler paket üzerine yazılabilir 
ya da ayrı bir etiketle pakete yapıştırılabilir.

Tehlikeli Maddelerin Etiketlenmesi
Tehlikeli madde taşınan paketlerin üzerinde, içinde bu-

lunan maddenin özelliklerini gösteren etiketler bulunmalı 
ve tehlikeli maddeler bu ikazlara uygun olarak depolanma-
lı ve kullanılmalıdır. Göndericiler aynı zamanda tehlikeli 
maddelerin özelliklerine göre etiketlenmesinden sorumlu-
dur. Daha önce de belirttiğimiz gibi her tehlikeli madde 
sınıfına ait tehlike, uluslararası kabul gören tehlike ikaz eti-
ketleri ile tanımlanmaktadır. Bu etiketlere risk etiketleri, 
bu etiketler yardımıyla risklerin ilgili taraflara bildirilmesi-
ne ise risk iletişimi adı verilmektedir.

Risk etiketleri, tehlikeli maddelerin taşımacılık zincirinde yer alan ya da bunlarla yüz yüze gelen tüm 
çalışanlara bir uyarı olması açısından taşıma esnasında dış paketlerin üzerinde yer almalıdır. Risk etiketle-
rinin yanında ayrıca lojistik süreçlerde maddelerin depolanmasında ve taşınmasında rehberlik eden taşıma 
etiketleri de bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak Resim 7.5’teki etiketler verilebilir: 

u
n

4A
Y
50
S
15
A
PA-02/2909

: Birleşmiş Milletler paket sembolü

: Paket tip kodu (Çelik kutu)
: Paket performansını belirtir.
: Paketin, en fazla 50 kg brüt ağırlığa göre test edildiğini belirtir.
: Paket, katı hâlde veya iç kaplarda madde içerebilir.
: Paketin 2015 yılında üretildiğini belirtir.
: Yetki veren ülkenin trafik kodu (Avusturya)
: Avusturya ulusal yetkilisi tarafından verilen paket üreticisinin tanımı.

u
n

4A/Y50/S/15
A-02/2909

Risk Etiketleri
Tehlikeli maddenin bulundukları sınıfı ve 
potansiyel tehlikelerini ortaya koyan eti-
ketlerdir. 

Risk İletişimi
Tehlikeli maddelerle ilgili tüm tarafları 
bilgilendirmek amacıyla risk etiketlerinin 
kullanımını ifade etmektedir.
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Resim 7.5 Bazı Tehlikeli Madde Taşıma Etiketleri

Bu etiketler kabın büyüklüğüne uygun, kolayca görülebilir ve okunabilir boyutlarda olmalıdır. Bu 
nedenle de bazı etiketler zemin rengine tezat oluşturacak şekilde alternatif iki renk olarak tanımlanmıştır. 
Aynı zamanda işaretler ve etiketler birbirini kapatmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Paket yönünü bildiren 
işaretler paketin karşılıklı iki yüzüne de yapıştırılmalıdır. Şekil 7.4’te örnek bir tehlikeli madde paketini 
görebilirsiniz. 

Şekil 7.4 Tehlikeli Madde Paketi Örneği

keep away from heat

Paket yönünü bildiren etiket

Kırılabilir etiketi Manyetik materyal etiketi Çevreye zararlı etiketi

Yalnızca kargo uçağına
 yüklenebilir etiketi

Isıdan uzak tutunuz etiketi

4C1/X30/S/10
GB/SP9988

ALLYL ACETAT, UN 2333

Chemix Chemical Exports
Co&Ltd.
Old Berry Road
London, England

ABC Kimyasal Sanayi A.S.
Organize Sanayi Bolgesi No:3
Eskisehir, Turkiye

u
n
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Tehlikeli Maddelerin Depolanması
Tehlikeli maddelerin konduğu depolar, depo-

lanan tehlikeli maddenin oluşturabileceği zararlar 
göz önüne alınarak gerekli ısı, yalıtım, yıldırımdan 
koruma, havalandırma, alarm, yangın söndürme 
gibi sistemlerle donatılmalı ve amaca uygun mal-
zemeyle inşa edilmelidir. Depolara ve bunların 
yakınına, depolanan madde veya ürünlerin yükle-
me, boşaltım ve kullanımları esnasında ortaya çı-
kabilecek tehlikeler ve bu tehlikelere karşı korun-
ma önlemleri ile ilgili uyarı işaretleri asılmalıdır. 
Tehlikeli maddenin sınıfına ve risklerine göre nasıl 
depolanması gerektiği ile ilgili kurallar bilinmeli-
dir. Birbiri ile kimyasal reaksiyona girerek tehlike 
yaratacak nitelikteki maddeleri içeren paketler ta-
şımaya kabul, handling ve yükleme boyunca ayrı 
tutulmalıdır. Bu nedenle, hangi maddelerin bir-
likte yüklenip yüklenemeyeceğine dair “Paketlerin 
Ayrımı Tablosu” oluşturulmuştur. Bu tabloya göre 
paketler ayrılmalıdır.

Tehlikeli Maddelerin Yüklenmesi
Yükleme esnasında tehlikeli maddeler, tehli-

keli madde kurallarının gerektirdiği şekilde araç-
larda uygun kısımlara yerleştirilmelidir. Birbiri 
ile uyumsuz olan tehlikeli maddelerin, bir arada 
yüklenmemesi ve yine Paketlerin Ayrımı Tablo-
suna göre ayrılması gerekir. Taşımacılık türünün 
özelliklerine göre yüklenen paketlerin sarsıntıdan 
hasar görmeyecek şekilde yerleştirilmeleri gerekir. 
Sıvı içeren paketler mutlaka kapak kısımları üste 
doğru gelecek şekilde yüklenmelidir. Ayrıca tüm 
tehlikeli madde paketlerinin taşıma esnasında yer-
lerinin ve yönlerinin değişmesini önleyecek şekilde 
yerleştirildiğinden emin olunmalıdır. Gerekli du-
rumlarda paketler yerlerine bağlanarak sabitlen-
melidir. Taşıyıcı, taşıma aracına ya da konteynere, 
hasarlı tehlikeli madde paketi yüklenmediğinden 
emin olmalıdır. Bunun için, yüklemeden hemen 
önce, paketlerin akma, sızma yapıp yapmadı-
ğı ve hasar görüp görmediği kontrol edilmelidir. 
Herhangi bir tehlikeli madde paketi üzerindeki 
etiketin düşmesi, kaybolması veya okunmaz hâle 
gelmesi hâlinde, gönderici beyanı doğrultusunda 
yerine yenisi konmalıdır. 

Üzerinde zehirli veya bulaşıcı madde etiketi 
bulunan tehlikeli madde paketleri canlı hayvan-
lar, yiyecekler, yemler ve gıda maddeleri ile aynı 
bölmeye ya da kompartımana yüklenmemelidir. 

Radyoaktifler için yüklemede farklı ayırma me-
safeleri öngörülmüştür. Bunlara göre canlılardan 
gerekli mesafede uzağa yüklenmelidirler. Man-
yetik materyaller araçların pusulasını ve diğer 
seyrüsefer cihazlarını etkileyebileceğinden, başta 
uçak ve gemiler olmak üzere araçların elektronik 
donanımlarına etki etmeyecek pozisyonlarda yük-
lenmeleri gerekmektedir. 

Kuru buz, yiyecek ve içecek maddeleri ile bi-
yolojik materyallerin yanında soğutucu olarak ta-
şınabilmektedir. Kuru buz, karbondioksit gazı yay-
dığından ve bu gaz oksijenli hava ile yer değiştirip 
tabana çöktüğünden, canlı hayvanların oksijensiz 
kalarak ölümüne neden olabilir. Bu nedenle can-
lı hayvanlar ve damızlık yumurtalar kuru buz ve 
soğutulup sıvılaştırılmış gazlarla yakın mesafelerde 
yüklenmemelidir. Deniz yolu ile taşımalarda teh-
likeli madde yüklü konteynerlerin geminin kural-
larda belirlenmiş bölümlerine yüklenmesine özen 
gösterilmelidir. 

Tehlikeli Maddelerin Taşınması
Kara yolu ile tehlikeli madde taşınmasında ta-

şınacak maddenin formuna göre (katı, sıvı ya da 
gaz hâlde) taşıma aracı belirlenir. Buna göre açık, 
tenteli, ısı kontrollü araçlar ya da tankerler kullanı-
lır. Tehlikeli madde taşıyan kara yolu araçları ikaz 
levhaları, tehlike tanımlama numaraları ve tehlike 
etiketleri ile donatılmalıdır. Tehlike Tanımlama 
Numarası (Hazard Identification Number - HIN) 
rakamla ifade edilen iki veya üç figürden oluşmak-
tadır. Her bir rakam aşağıda belirtilen riski ifade 
etmektedir: 

•	 2	 Basınç	 veya	 kimyasal	 tepkimeye	 bağlı	
olarak gaz yayılması

•	 3		 Yanıcı	 sıvı	 (buhar)	ve	gaz	veya	kendili-
ğinden ısınan sıvı

•	 4		 Yanıcı	 katı	 veya	 kendiliğinden	 ısınan	
katı

•	 5		 Yükseltme	(yangın	yoğunlaştırma)	etkisi
•	 6		 Zehirli	madde	veya	enfeksiyon	riski
•	 7		 Radyoaktivite
•	 8		 Aşındırıcılık
•	 9		 Ani	tehlikeli	tepkime	riski	(önemli	mik-

tarda ısı veya yanıcı ve/veya zehirli gaz-
ların salınması üzerine patlama, parça-
lanma veya polimerleşme riski)
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Tehlike tanımlama numarası bu rakamların yan yana yazılması ile ortak bir risk iletişimi sağlama ama-
cını taşımaktadır. Bu numaranın oluşturulmasındaki kurallar şu şekildedir:

•	 Figürün	ardı	ardına	iki	kere	yazılması	tehlikenin	arttığı	anlamına	gelmektedir.
•	 Madde	ile	ilgili	tehlike	tek	bir	figür	ile	yeterince	belirtilebiliyorsa	sıfır	eklenir.
•	 Tehlike	tanımlama	numarasının	önüne	“X”	harfi	gelirse	bunun	anlamı	maddenin	su	ile	tehlikeli	şe-

kilde tepkimeye girmesidir. Bu tür maddeler için uzmanların onayı olmadıkça su kullanılmamalıdır.
Örnek	olarak	 tehlike	 tanımlama	numarası	X423	olan	bir	madde,	 su	 ile	 tehlikeli	 şekilde	 tepkimeye	

giren, yanıcı gazlar çıkaran katıdır.
Tehlikeli madde taşıyan araçların ayırt edilmesini sağlama amacını taşıyan ve Şekil 7.5’de örneği görülen 

bu ikaz levhaları turuncu renkte ve birisi aracın önünde, diğeri arkasında olacak şekilde iki adet olmalıdır. 

Şekil 7.5 Tehlikeli Madde İkaz Levhaları Örneği

ADR’ye göre genel ve tehlike niteliğine özgü acil durumlarda tehlikeli madde taşıyan araçlarda bulun-
ması gerekli kişisel ve genel koruyucu ekipmanlar araçlarda bulunmalıdır. Demir yolu ile tehlikeli madde 
taşımalarında da vagonlar kurallara uygun biçimde işaretlenmeli ve etiketlenmelidir. Bu işaretler, etiketler 
ve tabelalar vagon ve konteynerlerden tehlikeli eşyanın boşaltılmasından ve temizlenmesinden sonra kaldı-
rılır. Temizlenmemiş vagonlar ve konteynerler boşaltılmamış olarak kabul edilir.

Hava taşımacılığında yalnızca kargo uçaklarıyla taşınabilecek olan tehlikeli maddelerin yolcu uçaklarıy-
la taşınmamasına dikkat edilmelidir. 

Tehlikeli Maddelerle İlgili Dokümantasyon
Tehlikeli madde gönderiminde tüm tarafları bilgilendirme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu bilgilendir-

me yazılı olarak yapılmalıdır. Konşimento gibi ana taşıma evrakında tehlikeli madde taşındığı ile ilgili bir 
ek açıklama yapılması ve bunun yanında Tehlikeli Madde Gönderici Beyan Formu doldurulması gerekir. 
Tehlikeli madde gönderici beyan formları taşıma türlerine göre farklılık göstermek ve formatları değişmek-
le birlikte; BM Örnek Düzenlemelerinde önerilen formdaki bilgilerin doldurulması zorunludur. Tehlikeli 
madde taşıma formunun birincil gerekliliklerinden biri taşımaya sunulan tehlikeli maddenin riskleri ile 
bilginin aktarımıdır. Bu nihai amaca ulaşmak için taşıma dokümanının en azından bazı temel bilgileri içer-
mesi gerekir. BM Örnek Düzenlemelerine göre herhangi bir taşıma modunda taşımaya sunulan tehlikeli 
madde ya da nesne için sunulması gerekli temel bilgiler şunlardır:

•	 Uygun	gönderi	adı,
•	 Sınıf	ve	uygulanıyorsa	bölümü,	Sınıf	1	için	bölümü	uygunluk	harfi	izlemelidir.	
•	 UN	numarası	ve	uygulanıyorsa	paket	grubu
•	 Tehlikeli	maddenin	toplam	miktarı	(ağırlık,	hacim,	aktivite	gibi	ölçü	birimi	ile	birlikte)
Bilgilerin aktarımında günümüzde elektronik veri değişimine (Electronic Data Interchange - EDI) 

dayanan elektronik yöntemler de uygulanmaktadır. Birden fazla taşıma türünü içeren tehlikeli madde taşı-
macılık süreçlerinde kullanılmak üzere Çok modlu (multimodal) Tehlikeli Madde Beyan Formlarının kul-
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lanımı da gündemdedir. Ayrıca günümüzde tüm 
dünyada lojistik sektöründe kargo kabulünde yay-
gın biçimde uygulanmaya başlanan ve maddelerin 
her türlü özelliğini içeren MSDS Material Safety 
Data Sheets (Ürün Emniyet Bilgi Formları) bildi-
rimleri de gerekiyorsa yapılmalıdır. MSDS formları 
yükle birlikte mutlaka bulunması gereken ve tüm 
yük ilgililerinin mutlaka taşıma operasyonundan 
önce okuması ve alınması gereken önlemler konu-
sunda bilgi sahibi olması gereken bir dokümandır. 
Aynı zamanda sigorta gibi ulusal ve uluslararası di-
ğer gereklilikler de yerine getirilmelidir.

Tehlikeli Maddelerle İlgili Eğitim 
Gereklilikleri

Tehlikeli maddelerle ilgili konuların bilinmesi ile 
bu maddelerin lojistik süreçlerde oluşturacağı tehli-
ke ve risklere karşı gerekli önlemler alınarak emni-
yetli bir lojistik sürecinin gerçekleştirilmesi sağlanır. 
Bu nedenle tehlikeli maddelerin lojistik süreçlerinde 
yer alan tüm personelin görevlerine göre ilgili taşı-
ma türü kurallarında temel olarak saptamış olduğu 
konular en az olmak kaydıyla eğitim alması ve eği-
timinin sınavla sonuçlandırılması zorunludur. Aynı 
zamanda sınav sonucunda verilen sertifikaların ge-
çerliliği süreye bağlanmış olup belirlenen sürelerde 
bu eğitimlerin tazelenmesi gerekmektedir.

ADR’de de tehlikeli maddeler ile doğrudan iliş-
kisi olan tüm çalışanların hizmet içi eğitim almaları 
zorunludur. Emniyet danışmanı eğitimi, emniyet 
bilinçlendirme eğitimi, sürücü temel eğitimi, sürü-
cü tanker eğitimi başlıkları ADR’deki eğitim gerek-
liliklerinden bazılarıdır.

ICAO ve IATA kurallarına göre de tehlikeli 
madde gönderisinde yer alacak kişilerin görev kap-
samlarına göre, kurallarda temel olarak saptanmış 
konular en az olmak kaydıyla ve 24 ay içinde ta-
zelenecek şekilde eğitim almaları ve bu eğitimlerin 
sınavla sonuçlandırılması şarttır. 

RID, tehlikeli maddeler konusunda tüm perso-
nel için temel eğitimi ve süreçlerde yer alan perso-
nelin çalışma alanlarına göre özel eğitim almalarını 
zorunlu kılmaktadır. Buna göre personeli, doğrudan 
tehlikeli madde taşımasında görevli operasyonel 
personel, vagonların teknik kontrolünden sorumlu 
personel ve demir yolu rehberlik, yönlendirme ve 
yönetim personeli olarak almaları gereken eğitimlere 
göre kategorilere ayırmıştır. Bunun yanı sıra tehlikeli 
madde taşıması çok modlu bir taşımacılık süreci ise 
ilgili personelin diğer taşıma modlarının gereklilik-
leri konusunda da bilgi sahibi olmasını gerekli kılar. 

IMDG Kod da eğitim gerekliliklerini zorunlu 
kılmıştır ve üye ülkelerin tehlikeli maddelerin taşın-
masıyla ilgili süreçlerinde görevli tüm kıyı persone-
linin, görevlerine ve almış oldukları risklere uygun 
biçimde planlanmış temel ve tazeleme eğitimlerini 
alması gereklidir. IMDG Kod’da tehlikeli madde-
leri sınıflandıran ve tanımlayanlar; paketleyenler; 
işaretleyen, etiketleyen ve tabelaları yerleştirenler; 
konteynerleri dolduran ve boşaltanlar, taşımacılık 
dokümanlarını hazırlayanlar; taşımaya sunanlar, ka-
bul edenler ve taşımacılıkta ele alanlar; yükleme ve 
istifleme planlamasını yapanlar; yükleyen ve boşal-
tanlar ile taşımasını gerçekleştirenler mevcut düzen-
leme ve kuralların uygulanırlığını sağlayan, araştıran 
ve kontrol edenler kıyı personeli kapsamındadır. 

Tehlikeli Maddelerle İlgili Acil Durum 
Prosedürleri

Tehlikeli madde eğitimleri taşımacılık türüne 
göre acil durumlarda yapılması gerekenleri de kap-
samalıdır. Kara yolu taşımacılığında gönderen, taşı-
yıcı tarafından uygulanacak sevkiyat için uygun acil 
durum düzenlemelerini taşıma belgesine ekleme-
lidir. Bu talimatlarda yükün ve tehlikesinin yapısı, 
personelin korunması ile sürücü tarafından alınacak 
genel ve özel/ilave tedbirler, yangın ve ilk yardım 
konuları bulunmalıdır. Bu talimatlar, sürücünün 
kabininde kolayca bulunabilecek bir yerde tutul-
malıdır. Deniz ve hava yolu taşımalarında tehlike-
li maddeler listesinde ayrı bir kolonda acil durum 
kodları belirtilmiştir. Taşınan her bir madde ile ilgili, 
herhangi bir acil durum oluştuğunda ne yapılacağı-
nın belirlendiği kodlamalar bu sütunlarda gösterilir. 
Bu kodların açıklamaları için hava taşımacılığında 
Kırmızı Kitap olarak bilinen ICAO’nun Tehlikeli 
Maddelerle İlgili Havaaracı Kazalarında Acil Du-
rum Rehberi (The Emergency Response Guidence 
for Aircraft Incidents Involving Dangerous Goods - 
ERG) kitabına bakılmalıdır. Eğer uçuş sırasında acil 
bir durum ortaya çıkarsa sorumlu kaptan ilgili nok-
talara, uçakta bulunan tehlikeli maddeleri bildirme-
lidir. Uçak kazası olması hâlinde tehlikeli madde ta-
şıyan taşıyıcı, uçak kazası veya ciddi bir olay olması 
hâlinde acil durum ekibine bilgilendirme formunda 
belirtilen bilgiler doğrultusunda bildirim yapmalı-
dır. Deniz yolu taşımalarında yangın ve sızıntı gibi 
acil durumlar için, The EmS Guide - Emergency 
Response Procedures for Ships Carrying Dangero-
us Goods kitabına bakılmalıdır. İlk yardım için de 
Tehlikeli Madde Kazalarında Tıbbi İlkyardım Reh-
beri (Medical First Aid Guide for Use in Accidents 
Involving Dangerous Goods - MFAG) adlı dokü-
man rehber niteliğindedir.
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RID’e göre tehlikeli maddelerle ilgili kaza ve 
olaylarda tüm tarafların hareket tarzını ortaya koy-
mak ve böylece canlılara, mallara ve çevreye veri-
lecek zararı en aza indirebilmek adına acil durum 
hareket planları oluşturulmalıdır. 

Tehlikeli madde taşımacılık süreçlerinde tehlikeli 
maddelerle ilgili olarak meydana gelen tüm kaza ve 
olayların ilgili kuruluşlara otoritelere ve bildiriminin 
yapılması gerekmektedir. Taşımacılık türlerine, ulus-
lararası ve ulusal gerekliliklere göre bu bildirim için 
oluşturulan standart formlar kullanılmalıdır.

Tehlikeli Madde Güvenliği
Tehlikeli maddeler genel olarak taşımada emniyet 

(safety) konusu ile ilgilidir. Ancak güvenlik (security) 
konusu da tehlikeli maddeler için kritik önemdedir. 
Ulaştırma açısından güvenlik, taşınan malın, taşıya-
nın, canlı ve cansız çevre unsurlarının önlenebilir suç 
tehditlerine karşı korunması durumudur. 

Ulaştırma Güvenliği
Taşınan malın, taşıyanın, canlı ve cansız 
çevre unsurlarının önlenebilir suç tehdit-
lerine karşı korunması durumudur.

Son yıllarda önemi artan biçimde tehlikeli 
maddelerin güvenliği gündeme gelmektedir. Bu-
nun nedeni, özellikle bazı tehlikeli maddelerin te-
rör amaçlı kullanım potansiyeli ve; aynı zamanda 
ciddi anlamda yıkım ve kayıplara neden olabilecek 
maddeler oluşudur. Yaşanan bazı terör olayları da 
tehlikeli madde taşıyan araçların teröristler için 
uygun birer hedef olduklarını ve aynı zamanda bu 
araçların son derece kolay biçimde “kitle imha sila-
hı” olarak kullanılabileceklerini göstermiştir. Kaldı 
ki üzerlerindeki emniyet amaçlı işaret ve plakalar 
bu araçların ayırt edilmelerini kolaylaştırmakta ve 
bunları kolayca hedef hâline getirebilmektedir. Bu 
güvenlik endişeleri, tehlikeli maddeler taşımacılı-
ğında operasyonel süreçleri etkilemekte olup gü-
venlik risklerini azaltmak ve herhangi bir terörist 
saldırının kötü sonuçlarıyla başa çıkmak için alınan 
güvenlik önlemleri gitgide artırılmaktadır.

1 Temmuz 2009 yılında İtalya’nın kuzeyindeki 
Viaregio kentinde rayından çıkan yük treninin ta-
şıdığı LPG gazının patlaması sonucu 17 kişi hayatı-
nı kaybetmiş, 37 kişi ise yaralanmıştır. İtalyan Dev-
let Demir Yolları FS, kazanın nedeni olarak LPG 
tankerlerini taşıyan bir vagonun çökmesini göster-
miştir. Bu nedenle diğer 4 vagonun da raylardan 

çıktığı belirtilmiştir. Raydan çıkan vagondan sızan 
LPG’nin trajediye yol açtığı kaydedilmiştir. Hava 
ile temasta bulut hâline dönüşen gaz bir bomba 
gibi patlayarak 300 metre civarına kadar hasara yol 
açmıştır. Kaza sonrası demir yollarında taşınan teh-
likeli maddeler ile ilgili mevzuat yeniden düzenlen-
miştir. Örnekte de görüldüğü üzere özellikle bazı 
tehlikeli maddeler güvenlik açısından kötüye kulla-
nılabilecek ciddi kitle imha potansiyeline sahiptir. 
Bu risklerinden dolayı bazı tehlikeli maddeler risk-
leri nedeniyle güvenlik açısından yüksek öneme 
sahip maddeler olarak belirlenmiştir. Bunlar, bir 
terörist saldırıda kötüye kullanılma ve sonucunda 
kitlesel etkileme, kitle imha ve özellikle radyoaktif-
lerde olduğu gibi sosyo-ekonomik kitlesel yıkıcılık 
potansiyeli bulunan tehlikeli maddelerdir. Bunlar 
alt bölümleriyle birlikte şu şekilde sıralanmışlardır;

•	 Patlayıcılar,	Bölüm	1.1,	Bölüm	1.2,	Bölüm	
1.3C, Bölüm 1.4’te bazı maddeler ve Bö-
lüm 1.5

•	 Bölüm	2.1,	yanıcı	gazlar	 (yığma	 taşınması	
durumunda)

•	 Bölüm	2.3,	zehirli	gazlar	(aerosoller	hariç)
•	 Sınıf	3,	paket	grubu	I	ve	II	olan	yanıcı	sıvı-

lar (yığma taşınması durumunda)
•	 Bölüm	4.1,	duyarlılığı	azaltılmış	patlayıcılar,
•	 Bölüm	4.2	ve	Bölüm	4.3,	paket	grubu	I	olan	

maddeler (yığma taşınması durumunda)
•	 Bölüm	5.1,	 paket	 grubu	 I	 olan	oksitleyici	

sıvılar (yığma taşınması durumunda) ve 
bazı maddeler

•	 Bölüm	6.1,	paket	grubu	I	olan	toksik	maddeler
•	 Bölüm	6.2,	Bulaşıcı	maddeler	Kategori	A
•	 Sınıf	 7,	 radyoaktif	 maddeler,	 B	 ve	 C	 tipi	

paketler içinde 3000 A1 veya 3000 A2’den 
fazla miktarlarda ise

•	 Sınıf	8,	paket	grubu	I	olan	aşındırıcı	mad-
deler (yığma taşınması durumunda)

Güvenlik açısından yüksek öneme sahip mad-
delerin, tek modlu ya da intermodal taşımalarda 
emniyet risklerinin yanında güvenlik açısından teş-
kil ettikleri riskleri de bilinerek taşınmaları gerekir.

Güvenlik açısından yüksek öneme sahip bu 
maddelerin taşınmalarında güvenlik önlemle-
rinin üst seviyede uygulanması gerekmektedir.

dikkat
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Tehlikeli madde lojistiğinde yer alan tüm ta-
raf ve kişiler, sorumlulukları kapsamında tehlikeli 
maddelerin emniyetle taşınmalarının yanında gü-
venle taşınmasından da sorumludur. Kalıcı ve geçici 
depolama alanlarının uygun biçimde güvenlikleri-
nin sağlanması, iyi aydınlatılması ve mümkünse ka-
muya kapalı tutulmaları sağlanmalıdır. Güvenliğin 
sağlanması konusunda, otoritelerin saptamış oldu-
ğu çerçevede eğitim alınması ve taşımada yer alan 
tarafların güvenlik planlarının olması zorunludur.

Tehlikeli Madde Lojistiğinde İnsan 
Faktörü

Lojistik sisteminde insan unsuru, sistemi ta-
sarlama, geliştirme, işletme ve düzenleme gibi pek 
çok sürecin temel bileşenlerinden biridir. İnsan, 
sistemin teknoloji, ekipman, araçlar gibi diğer bi-
leşenleri arasında etkileşimi sağlayan faktördür ve 
aynı zamanda sistemin kullanıcısıdır. Dolayısıyla 
tehlikeli madde lojistiğinde de insan faktörü, lojis-
tik sürecinde kilit önemdedir. İnsan faaliyetlerinin 
pek çoğunda olduğu gibi tehlikeli maddelerin lo-
jistik sürecinde de insan kaynaklı riskler mevcuttur 
ve bunların sıfırlanması mümkün olmadığı gibi, 
insan faktörü, tehlikeli madde kazalarının temel 
sebeplerinden biridir. Avrupa Birliği’nin tehlikeli 
madde taşımacılığı kazaları veritabanına göre insan 
unsuru, tehlikeli maddelerle ilgili kazaların nere-
deyse yarısında ana sebep ya da kazaya sebep olan 
temel faktörlerden biri iken kazaların yalnızca %8’i 
teknik bir sebepten kaynaklanmaktadır. 

Tehlikeli madde lojistiğinde ya-
şanan kazalarda insan unsurunun 
önemli bir payı bulunmaktadır. 

dikkat

Tehlikeli maddeler lojistiğinde insan hataları, ek-
sik ya da yanlış eğitim, standardizasyon ve politika 
eksikliği gibi yönetsel sebepler, dikkatsizlik, yorgun-
luk, iş yükü gibi faktörlerle çalışma koşullarından 
kaynaklanan faktörler, bilgi eksikliği, iletişim ve ka-
rar alma problemleri gibi nedenlerle meydana gelebi-
lir. Düzenleme ve kuralların etkin biçimle belirlenip 
uygulanması, kurallara uyumun kontrol edilmesi, 
daha etkili eğitim, emniyet ve güvenlik kültürünün 
geliştirilmesi ve insan davranışına yönelik potansiyel 
risklerin azaltılması çabaları ile insan hatalarından 
kaynaklanan tehlikeli madde kazalarını önemli öl-
çüde azaltma potansiyeli bulunmaktadır. Diğer risk-
ler için olduğu gibi insan faktörleri için de tehlikeli 
maddelerin lojistik süreçlerinde emniyet yönetim 
sistemleri kurulmalı ve işletilmeli, bunun bir parçası 
olarak risk yönetimi faaliyetleri yerine getirilmelidir. 
Diğer yandan tehlikeli madde güvenliğindeki risk 
unsurları arasında terörist eylemlerin gerçekleştiril-
mesindeki insan faktörü de dikkate alınmalıdır. Teh-
likeli maddelerin özellikle halka ve çevreye yönelik 
kötü amaçlı kullanımı riskini azaltabilmek üzere, 
tehlikeli maddeler güvenlik risk yönetim sistemleri 
kurulmalı ve uygulanmalıdır.

Tehlikeli maddelerle ilgili 
minimum eğitim gerekleri 
neye göre belirlenmektedir?

Tehlikeli madde gönderi-
mi ile tehlikeli maddenin 
miktarı arasındaki ilişkiyi 
değerlendiriniz.

Tehlike Tanımlama Nu-
marası 669 olan maddenin 
tehlikeleri nedir?

ÖÇ 4 Tehlikeli maddelerin lojistiği ile ilgili genel gereklilikleri açıklayabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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bölüm
 özeti

Tehlikeli Madde Kavramı ve Tehlikeli 
Madde Kurallarının Felsefesi

Genel olarak kimyasal, fiziksel ve biyolojik birtakım özelliklerinden dolayı canlı, cansız varlıklar ve çevre için risk oluştu-
ran madde ve nesneler tehlikeli madde olarak adlandırılır. Lojistik açısından ise tehlikeli maddeler, lojistik süreçler esna-
sında sağlığa, emniyete, diğer varlıklara ve çevreye zarar verme riski taşıyan ve taşımacılık türüne ait dokümanlarda tehli-
keli maddeler listesinde tanımlanmış veya bu kurallara göre sınıflandırılmış olan madde veya nesneler olarak tanımlanır. 

Tehlikeli maddelerin tehlikelerinin bilinmesi ve bunlara uygun kullanılmaları durumunda riskleri kontrol edilebilmekte-
dir. Normal olarak tehlike arz etmeyen bu maddelerin bulundukları yerden gereksinim duyuldukları yerlere ulaştırılmala-
rı esnasında tehlike yaratacak koşullar oluşma olasılığı yüksektir. Bu durumda tehlikeli maddeler konusunda genel olarak 
ve lojistiğine yönelik standartların oluşturulması zorunluluğu doğar. Tehlikeli maddelerle ilgili düzenlemeler tehlikeli 
madde lojistiğinde tüm süreçlerin emniyetli biçimde gerçekleştirilmesi ve riskin en aza indirilmesi amacına hizmet eder. 

Tehlikeli madde düzenlemelerinin önemini ve 
felsefesini kavrayabilmeÖÇ 2

Tehlikeli madde kavramını ve tehlikeli maddelerin 
lojistiği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilmeÖÇ 1

Tehlikeli Maddelerin Emniyetli 
Taşınmasına İlişkin Düzenlemeler

Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili 
düzenlemeleri açıklayabilmeÖÇ 3

Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili iki temel düzenlemeye Birleşmiş Milletler Kimyasalların Sınıflandırılması ve 
Etiketlenmesi Konusunda Küresel Uyumluluk Sistemi rehberlik eder:
•	 Birleşmiş	Milletler	Ekonomik	ve	Sosyal	Konseyi	Tehlikeli	Maddeler	Uzmanlar	Alt	Komitesi	tarafından	hazırlanan	

BM Örnek Düzenlemeleri ve
•	 Uluslararası	Atom	Enerji	Ajansı	tarafından	hazırlanan	Radyoaktif	Maddelerin	Emniyetli	Taşınmasıyla	İlgili	Dü-

zenlemelerdir.
Bu düzenlemeler temel alınarak ulaştırma türlerine özel tehlikeli madde düzenlemeleri oluşturulmuştur:
•	 Deniz	yolu	taşımacılığı	için	IMDG	Kod,
•	 Hava	yolu	taşımacılığı	için	ICAO	–	TI	ve	IATA	DGR,
•	 Kara	yolu	taşımacılığı	için	ADR,
•	 Demir	yolu	taşımacılığı	için	RID	ve
•	 İç	su	yolları	taşımacılığı	için	ADN.

Tehlikeli Maddelerin Lojistiği İle 
İlgili Genel Gereklilikler

Tehlikeli maddelerin lojistiği ile ilgili genel 
gereklilikleri açıklayabilmeÖÇ 4

Tehlikeli maddelerin emniyetle taşınabilmesi için tehlikeli madde lojistiğindeki süreçlerin her biri için farklı gerek-
lilikler bulunmaktadır. Genel taşıma gereklilikleri yerine getirildikten sonra tehlikeli maddelerin uygun şekilde ta-
nımlanması, paketlenmesi, işaretlenmesi, etiketlenmesi, depolanması, yüklenmesi ve taşınması gerekir. Ayrıca eğitim, 
dokümantasyon ve güvenlikle ilgili koşullar yerine getirilmelidir. İnsan faktörü göz önüne alınarak tehlikeli maddeler 
lojistiği süreci yönetilmelidir.
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1  Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde taşı-
macılığında düzenlemelerin amaçlarından biri de-
ğildir?

A. Tehlikeli maddeleri uygun şekilde tanımlamak
B. Tehlikeli maddelerin riskini ortadan kaldırmak 
C. Tehlikeli maddelerin emniyetle taşınmasını sağ-

lamak
D. Hangi maddelerin taşımaya kabul edileceğine 

karar vermek
E. Tehlikeli maddeleri uygun şekilde taşımak

2  Radyoaktif maddelerle ilgili temel düzenle-
meleri hangi kuruluş yapmaktadır?

A. BM
B. ICAO
C. IAEA
D. IATA
E. IMO

3  Aşağıdakilerden hangisi hava yoluyla tehlikeli 
madde taşınmasıyla ilgili temel düzenlemedir?

A. ICAO - TI
B. IMDG Kod
C. RID
D. ADR
E. ADN

4  Aşağıdakilerden hangisi demir yoluyla tehli-
keli madde taşınmasıyla ilgili temel düzenlemedir?

A. ICAO - TI
B. IMDG Kod
C. RID
D. ADR
E. ADN

5  Aşağıdaki işaret hangi tehlikeli madde bölü-
münü ifade etmektedir?

A. Yanıcı katılar
B. Yanıcı sıvılar
C. Patlayıcılar
D. Organik Peroksitler
E. Oksitleyici özelliği olan maddeler

6  1N kodlu bir paketin özelliği nedir?

A. Plastik kutu
B. Metal kutu
C. Ağaç kutu
D. Metal varil
E. Alüminyum silindir

7  Tehlikeli maddelerde risk iletişimi gereklilik-
leri hangi lojistik süreçte yerine getirilir?

A. Tanımlama
B. Taşıma
C. Paketleme
D. İşaretleme
E. Etiketleme

8  Tehlikeli madde lojistik süreçlerinden hangi-
si diğer süreçlerin önkoşuludur?

A. Paketleme
B. Tanımlama
C. Yükleme
D. Taşıma
E. Yükleme

9  Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli maddelerle 
ilgili temel lojistik süreçlerinden biri değildir?

A. Etiketleme
B. Tanımlama
C. Ayırma
D. Paketleme
E. İşaretleme

10  Tehlike tanımlama numarasında bir rakamın 
iki kez ardı ardına yazılması ne anlama gelir?

A. Maddenin tehlikesinin yüksek olduğu
B. Maddenin iki kuruluş tarafından onaylandığı
C. Maddenin suyla temas etmemesi gerektiği
D. Maddenin yanıcı olduğu
E. Maddenin patlayıcı olduğu
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Tehlikeli Madde Kural-
larının Felsefesi” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

1. B Yanıtınız yanlış ise “Paketleme” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Tehlikeli Maddelerin 
Hava Yoluyla Taşınmasına İlişkin Düzenle-
meler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. A Yanıtınız yanlış ise “Tanımlama” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Tehlikeli Maddelerin 
Emniyetli Taşınmasına İlişkin Düzenleme-
ler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. C Yanıtınız yanlış ise “Etiketleme” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Tehlikeli Maddelerin 
Demir Yoluyla Taşınmasına İlişkin Düzenle-
meler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Tehlikeli Maddelerin 
Sınıflandırılması” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Tehlikeli Maddelerle 
İlgili Lojistik Süreçler” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Taşıma” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

10. A

Araştır Yanıt
Anahtarı

7

Araştır 1

Tehlikeli maddeler yapıları gereği normal taşınan kargolara göre daha riskli 
maddelerdir. Aynı zamanda bu maddelerden kaynaklanan bir kaza meydana 
geldiğinde canlılara, mallara ve çevreye verilecek hasarın boyutları çok büyük 
olabilmektedir. Bundan dolayı da tehlikeli maddelere özel kuralların gelişti-
rilmesi gerekmiştir. 

Araştır 2

•	 Deniz	yolu	taşımacılığı	için	IMDG	Kod,
•	 Hava	yolu	taşımacılığı	için	ICAO	–	TI	ve	IATA	DGR,
•	 Kara	yolu	taşımacılığı	için	ADR,
•	 Demir	yolu	taşımacılığı	için	RID	ve
•	 İç	su	yolları	taşımacılığı	için	ADN.	

Araştır 3

Tehlikeli maddelerin riskleri taşımacılık türüne göre değişmektedir. Aynı za-
manda tehlikeli maddelerle ilişkili lojistik süreçlerde görev alan tüm persone-
lin bu süreçteki görevleri de birbirinden farklıdır. Dolayısıyla taşıma türüne 
ve personelin görev kapsamına göre alması gereken en az eğitim gereklilikleri 
de özel olarak belirlenmelidir. 
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Bölüm 8

Lojistikte Son Eğilimler

Anahtar Sözcükler: • Küreselleşme • Küresel Ekonomi • Küresel Lojistik • Dünyada Lojistik 
• AB’de Lojistik

öğ
re

nm
e 

çı
kt

ıla
rı 1 Küreselleşme ve Yarattığı Etkiler

1 Küreselleşme kavramını tanımlayabilme 2
Küreselleşmenin Ekonomik Etkileri
2 Küreselleşmenin ekonomik etkilerini 
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GİRİŞ
Tüm dünyada temeli bilgi ve bilgi teknolojileri-

ne dayalı bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır. İhti-
yaçları, istek ve beklentileri artan, daha bilgili hâle 
gelen tüketicilerin yönlendirdiği mal üreticileri ve 
hizmet sağlayıcıları, giderek karmaşıklaşan tüketi-
ci talebini karşılayabilmek için küreselleşmenin ve 
bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklardan yarar-
lanarak faaliyetlerini bu yeni dönemin koşullarına 
uygun biçimde, yeniden şekillendirmektedir.

Son yıllarda ülke ekonomilerinde üretim ve 
tüketim kalıplarındaki farklılaşma ile uluslarara-
sı ticaretin artması ve ülke pazarlarının geleneksel 
yapısında yaşanan dönüşüm, eş zamanlı olarak 
meydana gelmektedir. Ülke ekonomilerindeki de-
ğişimler sermaye ve iş gücünün hareketlerini etki-
lemekte ve rekabet gücünün artırılması yönündeki 
birleşmeleri desteklemektedir. 

İşletmeler açısından ise üretim ve işletme maliyetleri 
içerisinde lojistik maliyetleri ve alt süreci olan 
taşımacılık maliyetleri öncelik kazanırken tüketiciler 
açısından ise üretim ve hizmet kalitesine olan 
duyarlılık artış göstermektedir. Ancak günümüzde 
ürünü, kaliteli ve müşteri isteklerine uygun, tam 
zamanında üretmek de yeterli olmamaktadır. Ürün, 
müşteriye tam zamanında, sağlam ve doğru olarak 
ulaştırıldığında ekonomik bir değer kazanmaktadır. 
Bu açıdan bakıldığında ise lojistiğin önemi ortaya 
çıkmaktadır.

Üretim ve pazarlama faaliyetlerinin birbirinden 
tamamen farklı faaliyetler olarak görülmemesi 
ve bu faaliyetler arasındaki ilişkinin göz ardı 
edilmemesi gerekmektedir. İşletmelerin lojistik 
yönetimindeki başarısı bu faaliyetler arasındaki 
ilişkinin en iyi biçimde bütünleştirilebilmesine 
bağlıdır. 

Uluslararası pazarlarda ham madde fiyatları 
yanında üretim maliyetleri de yaklaşık değerler 
olmaya başlamıştır. Birçok üründe, maliyetlerin 
her üretim noktasında birbirini yakalar noktaya 
geldiği görülmektedir. Böyle bir durumda üretim-
de kullanılacak yeni bir teknolojik yatırım veya 
lojistik uygulamalardan elde edilecek verim en 
önemli rekabet araçları olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu bağlamda, lojistik ve bu faaliyetlerin belke-
miğini oluşturan nakliye politikalarının ortaya çı-

kabilecek ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde uzun 
vadeli stratejiler etrafında çözüme kavuşturulması 
öncelik taşımaktadır.

Yüksek enerji maliyetleri, çevre etkilerine gös-
terilen duyarlılık, iç ve dış turizm etkinliğinin 
artış göstermesi, sanayi üretiminde en düşük dü-
zeyde stok bulundurma eğilimi, üretim ölçeğinin 
kitlesel üretime uygun hâle getirilmesi, lojistik fa-
aliyetinin “doğru ürünü, doğru miktarda, doğru 
koşullarda doğru yerde, doğru zamanda, doğru 
müşteri için, doğru maliyetle gerçekleştirilmesini 
gerekli kılmaktadır.

KÜRESELLEŞME VE YARATTIĞI 
ETKİLER

Küreselleşme, globalizasyon ya da globalleşme 
günlük yaşamımızda en çok karşılaştığımız kav-
ramlardan biridir. Küreselleşme özellikle 1980’ler-
den sonra dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
hemen hemen tüm bireylerin ekonomik, toplum-
sal-kültürel ve siyasal yönleriyle yaşamını etkileyen 
bir olgudur. 

Küreselleşme Kavramı
İngilizce karşılığı globalization olan küreselleş-

me en basit anlamda, yerkürenin farklı bölgelerin-
de yaşayan insan, toplum ve devletler arasındaki 
iletişim ve etkileşim derecesinin “karşılıklı bağım-
lılık” kavramı çerçevesinde giderek artması olarak 
tanımlanabilir.

Esas itibariyle ekonomik bir olgu olarak kar-
şımıza çıkan globalleşmenin siyasal ve sosyo-kül-
türel boyutları da mevcuttur. Globalleşme tarihin 
akışı içinde ortaya çıkaran bir olgu(realite) oldu-
ğu kadar; onu uluslararası ticaretin yaygınlaşması, 
emek ve sermaye hareketlerinin artması, ülkeler 
arasındaki ideolojik kutuplaşmaların sona ermesi, 
teknolojideki hızlı değişim sonucunda ülkelerin 
gerek ekonomik gerekse siyasal ve sosyo-kültürel 
açıdan birbirlerine yakınlaşmaları olarak da ta-
nımlayabiliriz.

Küreselleşme, yaşadığımız dünyada, uluslar, 
toplumlar ve yerel gruplar arası karşılıklı ilişkilerin 
ve etkileşimlerin genişlemesi, derinleşmesi ve hız-
lanması ile ilgili tüm eğilimleri ve olguları kapsayıcı 
bir biçimde simgelemektedir. Ekonomik, siyasal ve 
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kültürel alanlarda yaşanan değişim ve dönüşüm sü-
reçlerinin başlıcaları şunlardır:

•	 Sermayenin	 küreselleşmesi	 ve	 dış	 ticaretin	
ekonomik kalkınma için ön koşul konumu-
na gelmesi,

•	 Avrupa	Birliği	gibi,	bölgesel	örgütlenmele-
rin ve uluslararası örgütlerin bir gereklilik 
hâline gelmesi ve ulus devletlerin üstünde/
gerisinde bir alana siyasetin taşınması, do-
layısıyla siyasal küreselleşme sürecinin hız-
lanması,

•	 Yerel	yönetimlerin	ve	sivil	toplum	örgütleri-
nin öneminin artması ve katılımcı demok-
rasi anlayışının yaygınlık kazanması. 

Küreselleşmenin gelişmesiyle birlikte endüstri 
ilişkilerinde yeni bazı kavramlar ortaya çıkmış ve 
bunlar ülkelerin sosyo-ekonomik yaşantısını de-
rinden etkilemiştir. Geleneksel üretim tarzının bir 
sonucu olan günümüz endüstri ilişkileri sisteminde 
bugüne kadar geçerli olan “zaman birliği”, “mekân 
birliği” ve “ürün birliği” kavramları giderek orta-
dan kalkma eğilimine girmiştir.

Ticaretin serbestleşmesi ve sınırların kalk-
ması, firmalar için coğrafi pazarı dünya pazarı 

hâline getirmiştir. Coğrafi pazar dünya pazarı 
olunca rekabet küresel düzeyde gerçekleşmek-
tedir. Küreselleşme rekabeti artırdıkça şirketler 
yeni ürünler geliştirip ayakta kalabilmek için 
konularında uzmanlaşmış diğer şirketlerle bir-
leşmeyi tercih etmektedir. Daha büyük sermaye, 
daha büyük borçlanabilme kapasitesini ve daha 
fazla yatırımı beraberinde getirmekte bu da yeni 
şirketin küresel arenadaki rekabet gücünü artır-
maktadır. 

Küresel rekabetin gelişimi, pazar beklentilerinin 
gerçekleşmemesi ve kâr marjlarının düşmesi firma-
ları uluslararası iş birliğine, başka firmalarla bir-
leşmeye veya ortak girişimler kurmaya itmektedir. 
Firmalar, birleşme ile teknolojik gelişim sağlamayı, 
ortaklık yapılarını güçlendirmeyi, kurumsallaşma 
yolunda gelişim sağlamayı, aşırı kapasite ve dur-
gunluğu aşmayı beklemektedir.

Küreselleşme toplumsal ilişkilerin zamansal/
mekânsal oluşumunda genişleme, derinleşme, kü-
çülme ve hızlanma yaratmaktadır. Bu bağlamda 
da küreselleşme, değişim ve dönüşümü, değişime 
olumlu ya da olumsuz tepkileri, dolayısıyla hem 
aktörler hem kurumlar, hem de zihniyet düzeyle-
rinde yenilikleri gerekli kılmaktadır.

Küreselleşme nasıl tanım-
lanır? Küresel rekabetin ge-
lişimi firmaları nasıl etkile-
miştir?

Küreselleşmenin gelişme-
siyle birlikte ülkeler  ve bu 
ülkelerin endüstrileri  ara-
sında ortaya çıkan değişik-
likleri ve ülkelerin sosyo-
ekonomik yaşantısına olan 
etkilerini yorumlayın.

Küresel rekabetin gelişi-
mi, firmaları uluslararası iş 
birliğine, başka firmalarla 
birleşmeye veya ortak giri-
şimler kurmaya itmektedir. 
Bu tür birleşmelerin neden-
lerini  anlatın.

ÖÇ 1 Küreselleşme kavramını tanımlayabilme 

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK 
ETKİLERİ

Küreselleşen ekonomik yapı içinde hizmet sek-
törünün öneminin artması küreselleşme sürecinden 
yoğun olarak etkilenmesine yol açmaktadır. Teknolo-
jik, ekonomik, politik, kültürel ve çevresel etkenler ile 
işletme yönetiminde ortaya çıkan değişim sonrasında 
küreselleşmenin engellenemez bir süreç olduğu kabul 
edilmektedir. Küreselleşmeyi ortaya çıkaran etken-
ler hem rekabetin yoğunlaşmasını hem de üretim ve 
tüketim sektörleri arasında yapısal uyumun gereğini 
ortaya çıkarmaktadır. 

Küreselleşme ile toplumlar, kültürler, bireyler 
ve kurumlar arasındaki iletişim ilişkileri hızlanarak 
zaman ve iş gücünden tasarruf sağlanmakta; üretim 
teknikleri, mesafeleri aşmaya yarayan modern ulaş-
tırma araçları ve telekomünikasyon teknolojileri sa-
yesinde de yeni fikirlerin ve kurumların dünyanın 
her köşesine anında ve çok hızlı yayılması sağlan-
maktadır. 

Dünya ticaretinin serbestleşmesi uluslararası ti-
caret yapan kuruluşları ve bu ticaretin içerdiği ürün 
ve hizmetlerine lojistik desteğini veren kuruluşları 
da etkilemektedir. Bir yandan ulusal kuruluşlara 
dışarıya açılma, daha rahat işlem yapma, daha ge-
niş pazarlara hitap etme şansı verirken diğer yan-
dan onları küresel rekabete açık hâle getirmektedir. 

Küresel rekabette başarılı olmanın yolu da ancak 
üretim ölçeklerinin büyütülmesinden geçmektedir. 
Üretimin sadece bölgesel veya ülke tüketimi için 
yapılması maliyet avantajı sağlayamamaktadır.

Küreselleşme birçok üretici firmanın oldukça 
büyük ve sınırların ortadan kalktığı bir rekabet or-
tamına girmesine neden olmuştur. Böylesine zor-
lu rekabet ortamında başarıyla ayakta kalabilmek 
için, iyi üretip iyi pazarlamak yeterli olmamakta-
dır. Özellikle, küresel boyutlarda ve dünyanın bir-
çok bölgesinde faaliyet gösteren firmalar için bu 
daha da güçleşmiştir. Çünkü dünyanın her yerinde 
birbirine bir şekilde benzeyen, tüketicilere onla-
rın talep ettiği özellikte ürünler arz eden firmalar 
çoğalmakta ve rekabet artmaktadır. Fakat önemli 
olan konu, bu ürünlerin istenilen yer, miktar ve 
zamanda tüketiciyle buluşmasıdır. Bu gereksinimi 
karşılamak, yerel pazarda faaliyet gösteren işletme-
ler için de birtakım zorluklar içermekle birlikte, 
küresel boyutlarda etkinlik gösteren işletmeler için 
çok daha fazla zorluklar içermektedir. Mesafelerin 
artması, değişen hukuki, politik, sosyal çevrenin 
etkileri, farklı coğrafi yapılarla ve iklim şartlarıyla 
karşılaşılması gibi nedenlerden dolayı daha da güç 
bir hâl almaktadır. Bu zorlukların üstesinden ge-
lebilmek için her türlü lojistik hizmeti veren fir-
malara danışmak ve onların vasıtasıyla bu sorunları 
gidermek çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.

Küreselleşmenin pazar ve 
rekabet koşullarını değiş-
tirmesi nedeniyle firmalar 
yaşadıkları zorlukları nasıl 
gidermektedir?

Dünyanın her yerinde bir-
birine bir şekilde benzeyen, 
tüketicilere onların talep 
ettiği özellikte ürünler arz 
eden firmalar çoğalmakta 
ve rekabet artmaktadır.  Bu 
ürünlerin istenilen yer, mik-
tar ve zamanda tüketiciye 
ulaşmasını sağlayacak yön-
temleri düşünün.

İhtiyaç duyulan ürünlerin 
istenilen yer, miktar ve za-
manda tüketiciye ulaşması-
nın önemini anlatın.

ÖÇ 2 Küreselleşmenin ekonomik etkilerini açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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KÜRESELLEŞMENİN LOJİSTİK 
SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

Küresel ticaret eğilimlerinin ortaya çıkarmış ol-
duğu fırsatlar ve arayışlar, etkisini uluslararası lojis-
tik alanında da göstermiş, müşteri istek ve ihtiyaç-
ları çeşitlenerek artmış, taşımacılık temeline dayalı 
anlayıştan lojistik işletmeciliği yaklaşımı ön plana 
çıkmaya başlamıştır. Yani sadece taşımacılık yeri-
ne lojistik faaliyetin diğer unsurları da göz önünde 
bulundurulması gereken ihtiyaçlar olarak ortaya 
çıkmaya başlamıştır. İşletmelerin ihtiyaçları da göz 
önünde bulundurularak çeşitli seçenekler etrafında 
malların en ucuz ve en hızlı şekilde tedariki ile bazı 
durumlarda kapıdan kapıya seçeneğini de kapsa-
yacak şekilde dağıtımının yapılmasına kadar olan 
faaliyetler günümüz iş dünyasının gerek gördüğü 
ihtiyaçlar olarak ortaya çıkmıştır. 

Lojistik hizmet endüstrisinin artan önemi, dün-
yada gözlemlenen uzun dönemli değişikliklere bağ-
lıdır. Bunlar; küreselleşme, yeni ekonomi anlayışı, 
değişen piyasa koşulları ve talep yapısı, farklılaşan 
rekabet olgusu ve teknolojik gelişmeler şeklinde 
ifade edilebilir. Küreselleşmeyi sadece tarihin akışı 
içerisinde ortaya çıkan bir gelişim olarak görmek 
mümkün değildir. Uluslararası ticaretin yaygın-
laşması, emek ve sermaye hareketlerinin artması, 
devletler arasında ideolojik kutuplaşmaların sona 

ermesi, teknolojideki hızlı değişime bağlı olarak 
ülkelerin pek çok yönden birbirine yakınlaşması 
sonucunda gelinen ortak nokta olarak değerlendir-
mek gerekir. 

Küreselleşme, lojistiğin gelişmesine, modern 
hâle gelmesine ve lojistik sorunlarını gidermeye yö-
nelik çalışmalar yapılmasına vesile olmuştur. Küre-
selleşmenin sonucu olarak dünyanın herhangi bir 
yerinden talep edilen ürün, lojistik imkânlar saye-
sinde istenilen yer, miktar ve zamanda tüketiciyle 
buluşur duruma gelmiştir. 

Küresel lojistiğin üç temel boyutu bulunmakta-
dır. Bu boyutlar;

•	 Coğrafi	Entegrasyon:	Yerel	boyuttan	dünya	
çapında lojistik anlayışa geçiş,

•	 Sektörel	Entegrasyon:	 Sektör	 tabanlı	 lojis-
tikten sektörler arası lojistiğe geçiş,

•	 Fonksiyonel	Entegrasyon:	Fonksiyon	ağırlıklı	
lojistikten akış ağırlıklı lojistiğe geçiştir.

Küresel lojistik dendiğinde ilk akla gelen, dünya 
çapında eşya ve bilgi akışı organizasyonunun sağ-
lıklı bir şekilde yapılandırılmasıdır. Küresel lojistik 
kapsamında; uluslararası kara, hava, deniz ve demir 
yolu taşıma türlerinin etkin kullanımı, dağıtım, de-
polama, elleçleme, gümrükleme, uluslararası taşı-
ma belgeleri ve dış ticaret evraklarının düzenlen-
mesi konuları başı çekmektedir.

Lojistik sektörü küreselleş-
me sürecinden nasıl etkilen-
miştir?

Küreselleşmenin sonucu 
olarak dünyanın herhangi 
bir yerinden talep edilen 
ürün, lojistik imkânlar sa-
yesinde istenilen yer, miktar 
ve zamanda tüketiciyle bu-
luşur duruma gelmiş olsa da 
lojistik imkanları kısıtlayan 
sorunları belirleyerek yo-
rumlayın. 

Lojistik açıdan dünya ça-
pında gerçekleştirilecek eşya 
ve bilgi akışı organizasyo-
nunun sağlıklı bir şekilde 
yapılandırılması için neler 
gerektiğini araştırın. 

ÖÇ 3 Küreselleşmenin lojistik sektörüne etkilerini açıklayabilme 

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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LOJİSTİĞİN KÜRESELLEŞMESİ 
VE YARATTIĞI ETKİLER

Lojistik olmadan küreselleşmenin nasıl bu dü-
zeyde gelişip önem kazanması mümkün değilse kü-
reselleşme olmadan da lojistik sektörünün gelişme-
si ve modern çağa ve çok yönlü müşteri isteklerine 
ayak uydurması mümkün olmazdı. Başka bir de-
yişle, lojistik ve küreselleşme kavramları bir yandan 
birbirlerinin nedeni, bir yandan da birbirlerinin 
sonucu olarak düşünülebilir. 

Lojistiğin Küreselleşmesi ve 
Lojistiğin Küreselleşmesine Etki 
Eden Faktörler

Lojistiğin küreselleşmesiyle ilgili uluslararası 
alandaki çabaların, 1947 yılında imzalanan 1948 
yılında gümrük tarifelerinde ve ticarette birlikte-
liğin sağlanması amacıyla yürürlüğe giren, GATT 
(General Agreement on Tariffs and Trade - Güm-
rük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması)’nin 
oluşturulmasıyla başladığı söylenebilir. GATT 
bir enstitü gibi faaliyet göstermiş ve çalışmalar 
gayriresmî olarak 8 farklı ülkede yapılan toplantı-
larla ve pazarlıklarla sürdürülmüştür. 1 Ocak 1995 
tarihinde resmî kimliği ile WTO (World Trade Or-
ganization-Dünya Ticaret Örgütü) kurulmuştur. 
WTO’nun kuruluşunda üç amaç öngörülmüştür.

•	 Dünya	 ticaretinin	mümkün	 olduğu	 kadar	
serbestleşmesi: Böylece gümrüklerin kaldı-
rılması, gümrük işlemlerinin standartlaştı-
rılması ve daha basit ve uygulanabilir hâle 
getirilmesi, ürünlerin standardize edilmesi, 
sermayenin ve para akışının daha kolay sağ-
lanması çalışmaları yapılmaktadır. 

•		 Uluslararası	ticari	pazarlıkların	basitleştiril-
mesi: Böylece anlaşmazlıklarda konuların 
görüşüleceği uygun ortamın sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

•		 Ticari	 ilişkilerde	 çıkar	 birliği	 sağlanması:	
Anlaşmazlıkların oluşmaması için gereken 
yasal altyapının planlanması ve üye ülke-
lerde uygulanmasının sağlanmasıdır. WTO 
anlaşmasında üye ülkelerin birbirleri ile 
yapacakları ticarette veya hizmetlerde ülke 
ayırımcılığı yapmamaları gibi temel uygula-
malar tüm ülkeler için aynı olmalıdır. Buna 
göre, ülkelerin bir araya gelerek serbest ti-
caret bölgeleri oluşturmaları mümkündür. 

İçinde Türkiye’nin de yer aldığı Avrupa 
Gümrük Birliği bu bölgelere örnek olarak 
gösterilebilir. Genel olarak bakıldığında; 
GATT, WTO, AB, NATO (North Atlantic 
Treaty Organization-Kuzey Atlantik İttifa-
kı) ve bunlar gibi uluslararası boyutta bir-
çok yapılanma küresel ticaretin önündeki 
engelleri kaldırarak, küresel ticareti gelişti-
rerek ya da sektöre başka türlü katkılarda 
bulunarak lojistiği hızlandırmakta ve tüm 
dünya pazarlarına daha küresel biçimde 
yaymaktadır.

İş dünyasına uyarlanmış biçimiyle lojistik; 
“günümüz iş dünyasında gittikçe daha fazla 
kullanılmasına gereksinim duyulan karmaşık 
enformasyon, iletişim ve kontrol sistemlerinin 
içinde yer aldığı mal, hizmet, bilgi ve sermaye 
akımının iş planlama çerçevesi” olarak 
tanımlanmaktadır. Lojistik; doğru malzemenin, 
doğru miktarda, doğru durumda, doğru yerde, 
doğru zamanda, doğru tüketiciye, doğru fiyatla 
ulaşmasıdır.

Lojistik yönetimi işletmeye daha geniş bir bakış 
açısı ile bakarak tedarik kaynaklarından müşterile-
re olan malzeme akışının ve müşterilerden tedarik 
kaynaklarına olan bilgi akışının bir bütün olarak 
ele alındığı bir süreçtir. Lojistik yönetimindeki 
başarı bu faaliyetler arasındaki ilişkinin iyi plan-
lanarak yürütülmesine bağlıdır. Örneğin uzun za-
mandan beri üretim ve pazarlama faaliyetleri birbi-
rinden tamamen farklı faaliyetler olarak görülmüş 
ve bu faaliyetler arasındaki ilişki göz ardı edilmiştir. 
İşletmelerin lojistik yönetimindeki başarısı bu faa-
liyetler arasındaki ilişkinin en iyi biçimde bütün-
leştirilebilmesine bağlıdır. 

Bir ülkede lojistiğin gelişmesi için, ulaştırma 
sektörüne dâhil ham madde ve ürün hareketleri 
ile ilgili tüm süreçlere bakılması, bu süreçlerdeki 
altyapının geliştirilmesi ve bu süreçler arası enteg-
rasyonun sağlanması gerekir. Ulaştırma hizmetleri-
nin yanı sıra, iletişim ve bilişim, dağıtım merkezi, 
depo, antrepo, gözetim ve gümrükleme hizmetleri, 
sanayi bölgeleri ve siteleri ile serbest bölgelerin yer 
ve yerleşimleri lojistikte önem kazanmaktadır.

Lojistiğin küreselleşmesinde temel unsurlar 
şöyle sıralanabilir:

•	 Üretim	sistemlerinin	gelişmesi	ve	ilerleme-
si: Üretim sistemlerinin daha esnek ve yük-
sek miktarlarda üretim gerçekleştiriyor ol-
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ması, üretimin sonunda çıktı olarak ortaya 
çıkan mal ve hizmetlerin hızının artmasına 
ve daha farklı boyutlarda ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Daha düşük maliyetlerde 
rekabetçi üretim, satış ve dağıtım sistem-
lerinin oluşturulabilmesi; altyapı, sermaye 
ve ham madde gereksinimlerini küresel bo-
yutta karşılayan yeni yatırım seçeneklerinin 
geliştirilmesine sebebiyet vermiştir. Bu da 
lojistiğin küreselleşmesinde çok kritik bir 
etken olmuştur. 

•	 Üretimin	 dünyanın	 farklı	 coğrafyalarında	
gerçekleşmesi ve üretilen ürünlerin yerel 
pazarın haricinde dünya pazarına sunulma-
sı: Ulaşım türlerinin altyapılarındaki yeni-
likler ve gelişmeler sonucunda ulaşımın hızı 
ve taşınan yük miktarı artmış, birim taşıma 
maliyetleri düşmüş, güvenli ve kaliteli ula-
şım hizmet anlayışı gelişmiştir. Böylece ta-
şıma ve farklı bölgelere sevkiyat daha kolay 
ve gelişmiş hâle gelmiştir. Ancak; ulaşımın 
daha kolay ve etkili hâle gelmesiyle üretici 
firmalar taşıma işlerine odaklanarak zaman 
kaybetmek yerine kendi asıl işlerine odak-
lanmayı ve böylece asıl alanlarında daha 
iyi olmayı seçmiştir. Bu nedenle üretici fir-
malar taşıma işlerini, taşıma hizmeti veren 
firmalara devretmiştir. Bu sayede hem asli 
işlerine odaklanmalar artmış, hem taşıma 
maliyetleri düşmüş, hem de taşıma riskleri-
ni azaltmışlardır. 

•	 Ekonomik	 bütünleşmenin	 artması	 taşınan	
yük miktarını ve dolayısıyla taşıma araç-
larının sayısını artırmış bu sayede ulaşım 
altyapı sistemleri gelişmiş, taşıma firmaları 
daha profesyonelce çalışmaya başlamış ve 
lojistik sektörü daha da gelişmiştir. Tüm 
bu gelişmeler, lojistik etkinliklerin bölgesel 
boyutlardan çıkmasına ve küresel bir alana 
yayılmasına etken olmuştur.

Lojistikte başarı, önemli ölçüde ulaştırma sek-
törünün etkinlik ve verimliliğine dayanır. Lojistik 
maliyetlerin büyük bir kısmı taşımacılık giderle-
ridir. Lojistik maliyetlerini düşürmek, taşımacılık 
seçeneklerinin etkin bir şekilde kullanılması ile 
başarılabilir. Lojistikte bazı hâllerde hız, esnek-
lik ve/veya güvenlik ölçütleri ön plana çıkar. Hız 
ve güvenliği artırmada da temel unsur, taşımacı-
lık seçenekleridir. Birçok ölçütü dikkate almak, 
kombine taşımacılığı ve buna uygun altyapıyı ge-

rektirir. Ulaştırma sektörünün gelişmesi, lojistik 
sektörüne önemli katkılar ve hizmet çeşitliliği sağ-
layacaktır. Bunun yanı sıra, lojistik sektöründeki 
müşteri gereksinimlerinin iyi bir şekilde belirlen-
mesi ulaştırma sektörünün gelişimi için kılavuz-
luk oluşturacaktır.

Lojistiğin küreselleşmesinde unutulmaması ge-
reken etkenlerden biri de teknolojideki hızlı geliş-
medir. Küresel boyutta faaliyet gösteren firmalar; 
yabancılarla daha sağlam ilişkiler ve daha uzun 
vadeli iş bağlantıları kurabilmek, karşı tarafa daha 
fazla güven verebilmek için küçük çaplı yerel fir-
malarla çalışmaktansa uluslararası arenada kendini 
ispatlamış, çok sağlam bir bilgi sistemine sahip, et-
kinlik gösterdiği alanda uzmanlaşmış uluslararası 
firmalarla çalışmayı tercih etmektedir. Lojistiğin 
küreselleşmesinden önce lojistik etkinlikler yerel 
akışlarla sınırlı kalırken küreselleşmeden sonra bu 
akışlar uluslararası bir boyut kazanmış ve firmalar 
farklı uygulamalarla ve çeşitli zorluklarla yüz yüze 
gelmek zorunda kalmıştır.

Lojistik, küreselleşmenin boyutunun gelişme-
siyle birlikte önemi sürekli artan bir sektördür. Öl-
çeklerin büyümesi ile finansal kuruluşlardan alınan 
kredilerin miktarları artmış ve daha sonra kredileri 
geri ödeyebilme kaygısıyla maliyetlerde artışlar ol-
muştur. Azalan bu kârlar firmaları, lojistik faaliyet-
lerinde maliyetleri düşürmeye itmiştir. Maliyetle-
rin azaltılması için yapılan iyileştirmeler yoluyla da 
sektör hızlı bir gelişim içine girmiştir. 

Lojistik sektörü küreselleşen dünyada hem 
firmaların hem de ülkelerin rekabetinde önemli 
uluslararası ekonomik unsurlar arasında yer al-
maktadır. Ülkelerin gelişiminde uygulanan stra-
tejiler, teknolojik gelişmelerin hızlanması, ülkeler 
bazında ve dünyada altyapı olanaklarındaki geliş-
meler, yeni uygulamaya konan ticari düzenlemeler 
ve düzenleyici kurumların belirlediği standartlar, 
sunulan hizmetlerde kalite ve müşteri memnuni-
yetinin önemini artırmakta ve tüm diğer sektör-
lere tedarikçi firmalar yoluyla hizmet sunmakta 
olan lojistik sektörünün diğer sektörlerden daha 
hızlı önem kazanmasını sağlamaktadır. Üretim 
sistemlerinde mal ve hizmet ticaretinin gelişimine 
olanak veren değişimler, ulaştırma maliyetlerinin 
toplam maliyet üzerindeki etkisinin artması, bu 
maliyetlerin azaltılması yönündeki rekabetçi bas-
kılar ve uluslararası ticari iş birliklerinin artması 
lojistik sektörünün gelişimini hızlandıran başlıca 
unsurlar arasında sayılabilir.



215

Lojistik İlkeleri

Lojistiğin küreselleşmesiyle birlikte uluslararası 
kara, hava, deniz ve demir yolu taşıma türlerinin et-
kin kullanımı, dağıtım, depolama, elleçleme, güm-
rükleme, uluslararası taşıma belgeleri ve dış ticaret 
evrakının düzenlenmesi dikkat edilmesi gereken 
en önemli konular arasında yer almaya başlamıştır. 
Lojistiğin küresel boyutlara taşınabilmesi, lojistik 
operasyonların gerçekleştirilebilmesi için gerekli 
olan temel altyapı dinamiklerinin; yurt içi ve ulus-
lararası taşıma, dağıtım, depolama, gümrükleme, 
sigorta gibi organizasyonların, eş güdümlü bir bi-
çimde gerçekleşmesi çok önemlidir. Tüm bunların 
yanında lojistik alanında güçlü bilgi birikimi, pazar 
deneyimi, güçlü sermaye yapısı, insan kaynakları 
ve bilişim altyapısı gerekmektedir.

Lojistik Sektörünün Gelişmesinde 
Ulaştırma Sektörünün Etkisi

1990’ların başından itibaren serbest piyasa eko-
nomisini destekleyen politik gelişmelerin yanında, 
gümrük tarifelerinde indirimlerin olması, ticarete 
engel oluşturabilecek devlet teşvikleri ve diğer kı-
sıtlamaların sınırlandırılması uluslararası ticaretin 
önündeki engellerin azaltılmasına yönelik çabaları 
güçlendirmiştir. Özellikle Sovyetler Birliği’nin yı-
kılması, Dünya Ticaret Örgütünün (WTO) kurul-
ması, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dünya Ticaret 
Örgütüne üye olması ve Avrupa Birliği’nin ortak 
para birimine geçmesi ve aynı zamanda da üye sa-
yısını 27’ye yükseltmesi ile oluşan daha büyük ve 
daha geniş ticaret bölgeleri, ulaştırma sektörünün 
daha da önemli hâle gelmesine neden olmuştur. 

Konteynerin bulunmasıyla sektörün inanılmaz 
gelişmeler kat etmeye başlaması tüm ulaştırma 
düzenini değiştirmiş, ulaştırma alanı dağıtım ve 
tedarik zinciri yönetimi sistemlerindeki birçok fa-
aliyet ile bütünleşerek toplam lojistik ağı içindeki 
yerini almıştır. Bu anlamda ulaştırma ve bilişim 
teknolojilerindeki gelişimin tetikleyicisi olan kon-
teynerin sağladığı kara, hava, demir ve deniz yolu 
ulaştırmasının birlikte ele alınabildiği intermo-
dal, tüm ulaştırma modlarının bütünleşik olarak 
değerlendirilmesini getirmiştir. Bununla beraber 
hem ulaştırma altyapısı ve yönetimi hem de stok 
yönetimi, depo kullanımı, sipariş hazırlama ve 
işleme gibi faaliyetlerin beraber tasarlanması, plan-
lanması ve yürütülmesi ardı ardına olan işlemler 
olarak kabul görmüştür. Ulaştırmadaki hızlı iler-
lemeler teknolojik, ekonomik, finansal ve teknik 

gelişmeleri beraberinde getirmiş ve sürdürülebilir 
ulaştırmayı temin etmeye yönelik çok disiplinli 
araştırma ve uygulama alanları oluşturmuştur. 

Her geçen gün daha fazla firma uluslararası 
pazarlara ihracat, ortak girişimler, satın almalar 
veya lisans devirleri gibi yollarla dâhil olmaktadır. 
Bu eğilim uluslararası ticaretin gelişmesine paralel 
olarak gelecekte de devam edecektir. Uluslarara-
sı pazarlara yayılma, beraberinde dünya üzerine 
yayılmış bir lojistik network ihtiyacını da doğur-
maktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, uluslara-
rası lojistik sisteminin işletilmesi, ülke içerisinde 
gerçekleştirilecek bir faaliyetten daha fazla, özel-
likle uluslararası finans, belgelendirme, siyaset 
bilgisi ve yabancı ülkelerin dış ticaret uygulamala-
rı ile gümrük konusunda kabiliyet, bilgi ve kapa-
site gerektirecektir.

Dünya genelinde lojistik alanlarda gerçekleşen 
yük akışlarının incelenmesi, ülkelerin hangi akıl 
yollarına yoğunlaşması ve konumunu nasıl kullan-
ması gerektiği konusunda yön gösterebilmektedir. 
Dünyadaki yük akışlarının yönleri, gerçekleştikleri 
koridorlar ve akan yük miktarlarının tespiti ile bir-
likte ülkeler, stratejik olarak konumlarını belirleye-
bilir ve hangi yatırım kararlarına öncelik verilmesi 
gerektiğini saptayabilir. 

Dünyada lojistik pazarına bakıldığında, ülke-
lerin lojistik harcamaları GSMH’lerin yüzde 1.5 
-2’si olarak tahmin edilmekte, lojistik pazarı her yıl 
Avrupa’da yüzde 7-9, Kuzey Amerika’da yüzde 15 
ve Asya’da yüzde 20 büyüme göstermektedir. 

Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinde 
Lojistik Sektöründeki Gelişmeler 

AB’de lojistik açıdan yapılan değerlendirmeler, 
artan ticari mal üretiminin ülkeler arası lojistiğin 
son yıllarda ne kadar önem kazandığını ortaya koy-
maktadır. Benzer şekilde AB genelinde gerçekleşen 
üretim artışlarının ticari mal taşımacılığında da 
ciddi artışlara neden olduğu söylenebilir.

AB genelinde gerçekleştirilen taşımacılık faali-
yetlerinin 2008 yılı için tonaj ve değer açısından 
analiz edilmesi gerekmektedir. AB dışından yapı-
lan dış ticaret faaliyetlerinde kullanılan taşımacılık 
modlarına göre bir analiz gerçekleştirildiğinde, AB 
lojistik sektörünün uluslararası bağlamda deniz yolu 
odaklı faaliyet gösterdiği tespitinde bulunulabilir. 
Dış ticaretinin tonaj olarak %72,4’unu, değer 
olarak ise %50,7’sini deniz yolu ile yapılandıran 
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Avrupa Birliği’nin, bunun yanı sıra iç sevkiyatlarda 
ise %72 oranında kara yolu kullanılan birlik sınırları 
içinde politikalarının denge içinde oluşturulması 
büyük önem taşımaktadır.

Ulaşım sanayi, AB içerisinde önemli bir konu-
ma sahiptir. Ulaştırma sektörü AB GSYİH’sinin 
%7’sini, istihdamın %7’sini, üye ülke yatırımları-
nın %40’ını ve enerji tüketiminin %30’unu oluş-
turmaktadır. Tek pazarın tamamlanması, özellikle 
sınırların kaldırılması ve deniz taşımacılığının ser-
bestleşmesi gibi birlik ekonomisinin liberalleşmesi 
yönünde atılan önemli adımlar bir “Ortak Ulaştır-
ma Politikası” oluşturma ihtiyacını kaçınılmaz kıl-
mıştır. Bu adımlar talep edilen büyümenin devamı 
açısından, ayrıca tıkanıklık ve pazar doyma payı 
gibi problemlerin aşılması bakımından önem taşı-
maktadır. Ortak ulaştırma politikası (OUP), ulus-
lararası taşımacılığa uygulanabilir ortak kurallar ve 
deniz yolu, demir yolu, kara yolu ve iç su yolları alt 
sektörlerinde güvenlik ve ulaştırma hizmetlerinin 
tedarik edilmesi için belirlenmiştir.

AB içinde de çok yüksek bir kara yolu ve deniz 
yolu tabanlı taşıma oranı olduğu görülmektedir. 
Modlar arasındaki bu ciddi farklılık sebebiyle AB 
hazırladığı Beyaz Kitap’ında birliğin öncelikleri 
arasına modlar arası taşıma dengesini ilk sıralara 
yerleştirmiştir. AB tarafından Avrupa ulaştırma sis-
teminin rekabet edebilirliğini ve sürdürülebilirliği-
ni artırmak için 1992’de ve 2001’de iki temel 10’ar 
yıllık program hazırlamıştır. Beyaz Kitabının amaç-
ları; ulaşım türleri arasında dengenin değiştirilme-
si, yasalardaki tıkanıklıkların giderilmesi, ulaşımın 
küresel nitelik kazanmasıdır. 2001 yılı Beyaz Kita-
bının amaçları; ulaştırma pazarının serbestleşmesi 
sonucu ortaya çıkan sorunların giderilmesi, geniş-
leme sonrası dönem için öneriler getirilmesidir. 
Beyaz Kitaplarda geliştirilen öneriler hem bölge 
içi taşımaları hem de uluslararası taşımaları önemli 
derecede etkilemektedir. 

AB Komisyonu tarafından 2001 yılında, Avrupa 
Konseyi’ne sunulmak üzere hazırlanan “European 
Transport Policy for 2010: Time to Decide” isimli 
Beyaz Kitap, AB’nin temel belgeleri arasında yeri-
ni almıştır. Bu belgenin hazırlanmasının ardından 
2006 yılında yapılanmanın durumu ve kontrolü-
nün sağlanması için bir kontrol raporu hazırlanmış 
ve AB Parlamentosuna sunulmuştur. 2001 yılında 
yayınlanan Beyaz Kitap, birliğin lojistik operasyon-
larında ne gibi önceliklerinin olduğu konusunda 
ayrıntılı bilgi vermektedir. Beyaz Kitap kullanıcı 

(müşteri) gereksinimlerini stratejilerin temeline 
koymuştur. Avrupa vatandaşı için yüksek kaliteli ve 
güvenli bir hizmet ve sürdürülebilir kalkınmaya so-
mut bir destek sağlanması amaçlanmaktadır. 2010 
yılı Beyaz Kitabı, taşıma güvenliği ve kombine taşı-
macılık kavramlarını belirlemektedir. 

Beyaz Kitap’ta yer alan önlemlerin önemli bir 
kısmı gerçekleştirilmiştir. Belirtilen hedefler ise 
hâlâ geçerliliğini korumaktadır. On yıllık dönemi 
kapsayan bu “Beyaz Kitap” (White Paper) dönemi, 
2010 sonu itibariyle süresini doldurmuş ve 10 yıl 
aradan sonra güncellenmiştir. Avrupa Komisyonu 
taşımacılık sektöründeki son gelişmeler ve gelecek 
öngörüleri temelinde 2050 yılına kadar AB dü-
zeyinde ele alınmasını önerdiği politik eylemlere 
ilişkin “Taşımacılık Beyaz Kitabı”nı 28 Mart 2011 
tarihinde yayımlamıştır. “Tek Avrupa Taşımacılık 
Alanına ilişkin Yol Haritası - Rekabetçi ve Kaynak 
Etkin Bir Taşımacılık Sistemine Doğru” isimli Be-
yaz Kitap, 2050 yılına kadar AB çapında rekabetçi 
ve kaynak etkin bir taşımacılığın temin edilmesini 
ve AB’nin küresel taahhütleri çerçevesinde sektör-
den kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltıl-
masını öngörmektedir.

Avrupa Komisyonu 2050 yılına kadar AB dü-
zeyinde ele alınmasını önerdiği politik eylemlere 
ilişkin “Tek Avrupa Taşımacılık Alanına ilişkin Yol 
Haritası - Rekabetçi ve Kaynak Etkin Bir Taşıma-
cılık Sistemine Doğru” isimli “Taşımacılık Beyaz 
Kitabı’nı 28 Mart 2011 tarihinde yayımladı. 

Avrupa Komisyonu, 40 somut girişimden olu-
şan bir yol haritası belirlemiştir. Kaynak tasarruflu 
ulaştırma sistemi için de 10 hedef koyarak beklen-
tileri de somut bir hâle getirmiştir.

Beyaz Kitap’ın içeriği özetle şöyledir;
•	 Daha	 fazla	 enerji	 tasarrufu	 sağlayan	mod-

ların kullanımı da dâhil olmak üzere, mul-
timodal lojistik zincirlerinin performansını 
optimize etmek,

•	 Verimli	ve	yeşil	 taşıma	koridorları	 sayesin-
de, 300 kilometrenin üstündeki kara yolu 
taşımacılığının 2030 itibariyle yüzde 30’u, 
2050 yılı itibariyle de yüzde 50’sini demir 
yolu veya deniz yoluna kaydırmak, 

•	 Bu	hedefe	ulaşmak	için	uygun	altyapının	da	
geliştirilmesi için 2050 yılına kadar Avrupa 
yüksek hızlı demir yolu ağını tamamlamak; 
2030 yılına kadar mevcut yüksek hızlı de-
mir yolu ağının uzunluğunu üç katına çı-
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karmak tüm üye ülkelerde yoğun bir demir 
yolu ağı oluşturmak, 

•	 2030	 yılına	 kadar	 tam	 fonksiyonel	 ve	 AB	
çapında multimodal TEN-T ‘çekirdek ağı, 
2050 yılına kadar da yüksek kalitede ve ka-
pasitede bir ağ ile bunlara ilişkin bilgi hiz-
metleri geliştirmek,

•	 2050	 yılı	 itibariyle	 tüm	 çekirdek	 ağ	 hava-
limanlarının tercihen yüksek hızlı demir 
yollarına; tüm çekirdek deniz limanlarının 
da yeterli şekilde demir yoluna ve mümkün 
olan yerlerde de iç su yolu sistemlerine bağ-
lanmasını sağlamak,

•	 Bilgi	sistemleri	ve	pazar-tabanlı	girişimlerle	
taşımacılık ve altyapı kullanımının verimli-
liğini artırmayı sağlamak,

•	 2020	itibariyle	Avrupa’da	modernleştirilmiş	
hava trafik yönetimi altyapısını (SESAR) 
kullanıma sokmak ve Avrupa Ortak Hava 
Sahası’nı tamamlamak. Eş değerdeki kara 
ve deniz yolu taşıma yönetim sistemlerini 
(ERTMS, ITS, SSN ve LRIT, RIS) ve aynı 
zamanda Avrupa Global Navigasyon Uydu 
Sistemi’ni (Galileo) yaymak,

•	 2020	 yılına	 kadar	 Avrupa	multimodal	 ta-
şıma bilgi, yönetim ve ödeme sistemi için 
çerçeve oluşturmak,

•	 “Kullanıcı	öder”	ve	“çevreyi	kirleten	öder”	
prensiplerinin tam olarak uygulanmasını 
sağlamak; gelecekteki taşımacılık yatırımla-
rı için finansman sağlamak için özel sektö-
rün işe dâhil edilmesine doğru ilerlemektir.

Ulaştırma sektöründe trafik sıkışıklığı hizmet 
kalitesindeki yetersizlik, çevreye verilen zarar, gü-
venlik kaygıları ve bazı bölgelerin izole edilmesi 
söz konusu politikaların oluşturulmasını gerekli 
kılmıştır. 

Ulaşım altyapılarını geliştirmeyen ülkeler, üre-
tim maliyetleri düşük olsa bile uluslararası faali-
yetler için bir cazibe merkezi olamazlar. Örneğin 
Avrupa’nın nüfus ve yüzölçümünün sadece %2-
3’ünü oluşturan Hollanda, Avrupa Dağıtım Mer-
kezlerinin yaklaşık %50’sini bünyesinde bulundur-
maktadır.

Bazı ülkeler üretim maliyetleri düşük olduğu 
hâlde, ulaşım altyapılarını geliştiremediklerinden 
uluslararası çapta cazibe merkezi olamazlar. 

ABD’nin Lojistik Sektöründeki 
Gelişmeler

ABD dünyanın en büyük ekonomisi olmak-
la beraber, aynı zamanda lojistiğin de merkezidir. 
2007 yılı itibariyle ABD’nin GSMH’si (Gayrisafi 
Millî Hâsıla) içinde lojistik sektörünün payının 
%13 civarında olduğunun bilinmesi de lojistik 
açısından ülkenin ne kadar güçlü bir konumda 
olduğunun göstergesi olarak düşünülebilmektedir. 
Ülkede, çok geniş bir bölge demir yolu ağlarıyla 
birbirine bağlanmıştır. Hava trafiği düzenlemesi 
de oldukça gelişmiştir. ABD’de çeşitli lojistik mer-
kezler stratejik olarak son derece iyi yerlerde ku-
rulmuştur. Lojistik sektörüne uzun vadeli yapılan 
yatırımlar özellikle hız, hizmet kalitesi ve esnekliği 
artıracak yatırımlar şeklinde ortaya çıkmaktadır.

ABD’de lojistik sektörünün görünümü ulusla-
rarası güçlü hizmet sağlayıcılarla karakterize edil-
mektedir. Uluslararası birçok firma bölgede faa-
liyetlerini sürdürmekte ve bölgesel çalışmalar da 
yapmaktadır. ABD’nin en önemli ticaret ortakları; 
Çin, Kanada, Meksika, Japonya ve Almanya’dır. Bu 
ülkelerle olan ticarette lojistik etkin bir rol oyna-
maktadır. Faaliyetler çok geniş bir alanda meydana 
geldiğinden dolayı, ticaretin yapıldığı uzak ülkeler-
den malları ABD’ye ulaştırma, depolama gibi sü-
reçlerde lojistik çok etkin bir şekilde kullanılmakta 
ve yönetilmektedir. 

1985 yılında dünya konteyner taşımaları-
nın %50’ye yakını Pasifik Asya’daki limanlarda 
gerçekleştirilirken bu oran 2008 yılında %75 
seviyelerine yükselmiştir. Bu durumun nedeni-
nin; dünya ticaretindeki hareketliliğin Pasifik 
Asya merkezli gerçekleşmeye başlamış olmasıdır. 
ABD’nin konteyner taşımalarındaki payı düş-
müş olsa da 2008 yılı verilerine göre dünyadaki 
en büyük 20 konteyner limanı sıralamasında Los 
Angeles ve New York/New Jersey limanlarının yer 
aldığı görülmektedir.

Dünyanın en büyük yük taşıma kapasiteli ha-
valimanları ve bir önceki yıla göre kapasitelere ba-
kıldığında Memphis ilk sırada yer alırken Çin ha-
valimanlarının en çok yük taşımacılığı yapılan ve 
büyümeye devam eden limanlar arasında olduğu 
görülmektedir. Chicago, Londra, Tokyo ve Paris 
sıralamada ilk 15 içinde yer almaktadır. ABD’deki 
yüksek taşıma kapasiteli limanlar, aynı zamanda 
önemli lojistik merkezleridir. 
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ASEAN Bölgesi ve Çin’in Lojistik 
Sektöründeki Gelişmeler

ASEAN Güneydoğu Asya Uluslar Birliği; 8 
Ağustos	 1967’de	 Vietnam	 Savaşı’ndan	 kaynakla-
nan komünist genişlemeye karşı olarak Filipinler, 
Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur arasın-
da kurulan uluslararası örgüttür. 2005 yılında ör-
gütün toplam gayrisafi millî hasılası yaklaşık 884 
milyar dolardır. 

Dünya nüfusunun yaklaşık %8’i bu bölgede 
yaşamaktadır. GSYİH’nin yıllık ortalama büyüme 
oranı %4 olup bu oranın her geçen yıl artacağına 
dair beklentiler söz konusudur. Artan GSYİH, 
hitap edilen pazarın genişliği, artan ticaret, 
Pasifik Asya’ya geçişlerde kolaylık sağlaması 
bölgedeki olumlu gelişmelerden daha iyi şekilde 
faydalanabilmeleri için bölgedeki ülkeleri, lojistik 
altyapılarını geliştirmeye yöneltmektedir. 

Bölgede lojistik alanında uluslararası ve yerel 
birçok firma faaliyet göstermektedir ve rekabet had 
safhadadır. ASEAN ülkelerindeki üreticilerin; hem 
dağıtım ağlarının yönetiminde hem de yerel üretim 
alanındaki iç lojistik operasyon1arının yönetimin-
de dış kaynak kullanımına yönelmiş durumda ol-
ması, hizmet sağlayıcılar arasında rekabetin yoğun 
şekilde yaşanmasında önemli bir etkendir. Bölgede 
birçok serbest ticaret depolama merkezi bulun-
maktadır ve bu da lojistik faaliyetleri geliştiren baş-
ka bir etkendir. 

ASEAN bölgesindeki kara ve demir yollarının 
mevcut durumu lojistiğin gelişmesinin önündeki 
en büyük engel olarak görülebilmektedir. Bölgede-
ki olumlu ekonomik gelişmeler sayesinde limanlar 
ve havalimanları da kapasitelerini aşan bir ticaret 
hacmiyle karşı karşıya kalabilmektedir ve bu ne-
denlede Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde lojis-
tik maliyetler oldukça yüksektir. 

Dünyanın en büyük limanıyla bölgedeki en 
büyük lojistik merkezi Singapur’dadır. Diğer mer-
kezler Malezya ve Tayland’dadır. Malezya, coğrafi 
konumunun avantajıyla yerel bir merkez olarak 
bir adım öne çıkmaktadır. Bölgedeki diğer lojistik 
merkezler de limanlara yakın bölgelerdedir. Ayrıca 
uluslararası üreticiler; Asya Pasifik Bölgesi’ne ra-
hatça girebilmek için bu bölgede dağıtım depoları 
kurmaktadır.

Lojistik açısından bakıldığında, sınırlarının ge-
niş bir coğrafyaya yayılmasından dolayı, ikliminin 

ve coğrafi koşullarının farklılık göstermesi birtakım 
zorluklara neden olabilmektedir. Çin’in doğusun-
daki taşkın ovaları nüfusun daha yoğun olduğu ve 
ülke nüfusunun çoğunluğunun bulunduğu alan-
lardır. Bu bölgeler aynı zamanda ülkenin merkezi 
olarak adlandırılan bölgelerdir. Kıyı bölgelerde üc-
retlerin ve arazi fiyatlarının artması nedeniyle şir-
ketler, üretim merkezlerini artan bir oranda ülke-
nin iç bölgelerine taşımaktadır. İçeriye doğru olan 
bu hareket, kara yolu taşımacılığını ve iç su yolu 
taşımacılığını geliştirmekte ve bu alanda yatırımla-
rın yapılmasına neden olmaktadır. 

Altyapıda en büyük eksiklik ulaşım ve haber-
leşmede duyulmaktadır. Çin’in bazı bölgelerin-
deki kara yolu ağları Batı standartlarına yakındır. 
Fakat merkezin dışında kalan kırsal bölgelerde 
ciddi altyapı sorunları vardır ve bu sorunlar lo-
jistik maliyetlerinin daha yüksek olmasına se-
bebiyet vermektedir. Demir yolları çok dağınık 
ve çok yavaştır. Ancak deniz yolu çok daha ucuz 
olduğundan tercih edilmekte, bu da limanlarda 
yoğunluk yaşanmasına neden olmaktadır. Ayrıca 
deniz taşımacılığında taşıma süreleri uzun oldu-
ğundan, talebe zamanında cevap verebilmek için 
gereksinimleri karşılayabilecek ağır tonajlı çok 
daha fazla sayıda gemiyle hizmet vermek gerek-
mektedir. Demir yolu daha çok kömür-demir 
cevheri gibi dökme malların taşınmasında kul-
lanılmaktadır. Uluslararası firmalar için demir 
yolu çok cazip gelmemektedir. Çin pazarının 
önümüzdeki beş yılda Avrupa pazarını geçeceği-
ne dair beklentiler; Çin’de hizmet veren uluslara-
rası lojistik firmalarının, lojistik pazardaki pay-
larını artırabilmek için, ülkedeki çalışmalarına 
hız vermelerine neden olmaktadır. Ayrıca yeni 
firmalar da doğru stratejilerle pazar payını artır-
maya çalışmakta ve bölgede daha güçlü hâle gel-
meyi hedeflemektedir. Çin’deki lojistik firmaları 
da örneğin tekstil sektörüne verdiği hizmetlerde 
kalite kontrol, ütü, etiketleme gibi genellikle Av-
rupalı hizmet sağlayıcıların verdikleri hizmetleri 
vermeye başlamıştır.

Türkiye’nin Lojistik Sektöründeki 
Gelişmeler

Dünya üzerinde lojistik sektörüne ilişkin ola-
rak yaşanan gelişmelerin etkisi ülkemizde de his-
sedilmeye başlamıştır. Özellikle 1990’lı yıllardan 
itibaren firmalar salt nakliye firması anlayışından 
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lojistik hizmet üreten firma anlayışına doğru dön-
meye başlamıştır. Bunu yaparken de bazen kendi 
bünyelerinde çözüme giderken bazen de yabancı 
ortaklıklar yolu ile kendilerini yeni ihtiyaçlara ce-
vap verebilecek seviye ve konuma çıkartmaktadır-
lar. Ülkemizde hızla gelişen ve senelik artış oranı 
%20’ler civarında olacağı tahmin edilen bu sektö-
rün ülke ekonomisine dolaylı ve doğrudan yapaca-
ğı katkılar yadsınamaz. 

Lojistik sektörü bir ülkenin dış ticaretteki 
rekabet gücü açısından büyük önem taşımakta-
dır. BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ül-
kelerinin ekonomilerindeki büyüme sonucunda 
lojistik sektörünün önemi de artmaktadır. Buna 
ek olarak bir ülkenin konumu da lojistik sektörü 
açısından büyük önem arz etmektedir. Türkiye 
gibi bir ülke, konumu itibariyle komşu ülkeler 
arasında taşımacılık merkezi ya da bağlantısı gö-
revi görebilmektedir. 

Dünya üzerindeki gelişmiş ülkelerin tamamının 
entegre olduğu günden güne gelişen lojistik sektörü, 
Türkiye’de de 1980’lerle 1990’lı yıllar arasında kara, 
hava, deniz, demiryolu ve kombine taşımacılık 
alanlarındaki yatırımlarla altyapısını oluşturmuş, 
1990’lı yıllarda da atılıma geçmiştir. Dünyadaki 
benzer uygulamalara paralel biçimde hizmetlerini 
çeşitlendiren ve uzmanlaştıran Türkiye’de yerleşik 
lojistik sektörü, 2000 yılının başına gelindiğinde, 
emekleme devresini geride bırakarak yerli ve 
uluslararası şirketlerde iş birliğine giden, yurt dışı 
bürolar açan, hizmetlerinin kalitesini sürekli artıran, 
dinamik bir sektör hâline gelmiştir.

Türkiye’deki lojistik şirketleri çoğunlukla dış ti-
caretin yoğun olduğu sektörlere hizmet vermekte-
dir. Tekstil ve konfeksiyon, otomotiv, hızlı tüketim 
ürünleri, perakende ve gıda, petrokimyasallar, ma-
kine üretimi ve inşaat sektörleri bu sektörler ara-
sında yer almaktadır. İnşaat ve inşaat ekipmanları 
sektörlerinin payı 2002 yılından bu yana önemli 
ölçüde artmıştır. 

Son beş yıl içinde yılda ortalama %20 oranında 
büyüyen sektörün büyüklüğünün 2015 yılında 120 
milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmekte-
dir. Lojistik sektörünün büyüklüğü Türkiye’nin 
gerçekleştirdiği ihracat ve ithalat miktarı ile doğ-
rudan ilişkilidir.

plTürkiye’nin ihracatı ve ithalatında sırasıyla 
%46 ve %59,1’lik paylarıyla en çok tercih edi-
len taşımacılık yöntemi deniz taşımacılığıdır. 
Bunu (Ocak - Kasım 2009) %41,7’lik ihracat ve 
%23,6’lık ithalat payı ile kara yolu taşımacılığı iz-
lemektedir. Hem ihracat hem de ithalatta üçüncü 
sırada hava yolu taşımacılığı yer almaktadır. 

Lojistik şirketlerinin en çok yük taşıdıkları 
yerler Almanya ve Benelüks ülkeleridir (Belçika, 
Hollanda ve Lüksemburg). Doğu Avrupa ülkeleri 
ve Türki Cumhuriyetler sektör için yeni pazarlar 
hâline gelirken Almanya ve Benelüks ülkelerinin 
payı azalmaktadır. Sektördeki önemli şirketler ile-
riye dönük olarak Doğu Avrupa ülkeleri (özellikle 
Romanya, Moldovya ve Polonya) ve Almanya’nın 
payında artış beklemektedir. 

TÜİK’e göre Türkiye’de ulaştırma, haberleşme 
ve depolama hizmetlerinde Eylül 2009 itibariyle 
1,1 milyon kişi çalışmaktadır. Taşımacılık ve lojistik 
sektörünün Türkiye’nin GSYH’si içindeki payının 
%8 ile %12 arasında olduğu tahmin edilmektedir. 
2008 yılında yapılan “Türkiye Lojistik Sektörü 
Araştırması”nda taşımacılık ve lojistik sektörünün 
büyüklüğünün 59 milyar ABD doları olduğu tes-
pit edilmiştir. Aynı araştırmaya göre, üçüncü parti 
lojistik hizmet sağlayıcıları pazarının büyüklüğü-
nün 22 milyar ABD doları olduğu tahmin edil-
mektedir. Sektörün 2002 yılından bu yana üç kat 
büyümesine karşın, üçüncü parti lojistik hizmet 
sağlayıcılarının payının sadece %7 oranında artmış 
olması henüz gerçekleşmemiş bir büyüme potansi-
yeli olduğunu göstermektedir.

Küresel boyutlardaki lojistik faaliyetleri için-
deki mal ve yük akışı temelde yerel faaliyetlerdeki 
yük akışıyla benzerlik göstermektedir. Buradaki 
fark, bazı satıcıların depolarının ve üretim tesis-
lerinin yabancı ülkelerde olmasıdır. Böylece daha 
büyük ve gelişmiş tedarik zincirleri sistemleri 
oluşmakta ve bazı bileşenlerin üzerinde küçük 
kontroller gerçekleşmektedir. Bir küresel lojistik 
süreçte alıcı ve satıcının yanında diğer tarafların 
katılımına da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu taraflar 
ticaret yapan şirketler, gümrük komisyoncuları, 
nakliyeci firmalar ve gümrük yetkilileri olarak sa-
yılabilmektedir.
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LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE 
YAŞANAN SON EĞİLİMLER

Lojistik faaliyetlerin gelişiminde; dünya ticare-
tinde yaşanan hareketlilik ile birlikte artan müşteri 
beklentilerine daha hızlı cevap vermek isteyen fir-
maların rekabetçi üstünlük sağlamak için lojistik 
faaliyetlerini beklentilere uygun bir şekilde gerçek-
leştirme çabaları ve buna yönelik yaptıkları çeşitli 
yatırımların rolünün olduğu söylenebilir. Lojistik 
faaliyetlerin bütünleşik ve eş güdümlü bir şekilde 
gerçekleştirildiği bölgelerin bazı ortak özellikleri 
dikkat çekmektedir. Bu özelliklerden birincisi, bu 
bölgelerin nüfuslarının fazla olması ya da nüfusu 
yüksek olan yerlere yakın olmasıdır. Çok çeşitli 
müşteri gereksinimlerine cevap vermek, istenen yer 
ve zamanda, ürünlere de değer katarak hizmet vere-
bilmek ancak lojistik faaliyetlerinin etkili bir şekil-
de yerine getirilmesiyle mümkün olabilmektedir.

Dünyada Lojistik Sektöründe Son 
Eğilimler

Dünya ticaret hacminin gelişmesine bağlı ola-
rak dünya lojistik sektörü de gelişmektedir. Dünya-
da ticaret miktarı büyüdükçe lojistik faaliyetlerine 

olan ihtiyaç artacak, bu artan ihtiyacı karşılayabil-
mek için daha iyi hizmet verebilme yarışı da lojis-
tikte kaliteyi yükseltecektir. 

Gelişmiş bir ülkede lojistik faaliyetlerin 
GSMH’nin %15’ini oluşturduğu düşünüldüğün-
de lojistik faaliyetlerin sağlayacağı katma değerin 
oldukça yüksek olacağı açık bir şekilde görülmek-
tedir. Ayrıca böyle bir hizmetin gerçekleştirilmesi-
ne imkân sağlayacak olan altyapı çalışmalarının (ki 
bunlar arasında liman, demir yolu, otoyol, antre-
po, iletişim altyapısı ve yetişmiş kalifiye iş gücünün 
oluşturulması gibi hususlar belirtilebilir) sağlayaca-
ğı fayda da önemli bir yer tutmaktadır.

Bugün için bakıldığında dünya üzerinde çe-
şitli merkezlerin böyle bir lojistik üs durumunda 
olduğu görülmektedir. Dubai, Rotterdam, Singa-
pur vb. bu üslere örnek olarak verilebilir. Bütün 
bu yerlerin ortak özelliği, kara, deniz bağlantı 
noktaları olmaları veya stratejik geçiş noktaları 
üzerindeki konumlarıdır. Ülkemiz de merkezî, 
stratejik bir konuma sahip olması dolayısıyla, 
mevcut altyapısının geliştirilmesi, ulaştırma po-
litikalarının gözden geçirilmesi ve mevzuatın uy-
gun hâle getirilmesi ile bu çeşit bir konuma hızla 
sahip olabilecektir.

Lojistiğin küreselleşmesini 
sağlayan temel unsurlar ve 
gerekenler nelerdir?

Lojistik yönetimi işletmeye 
daha geniş bir bakış açısı 
ile bakarak tedarik kaynak-
larından müşterilere olan 
malzeme akışının ve müş-
terilerden tedarik kaynak-
larına olan bilgi akışının bir 
bütün olarak ele alındığı bir 
süreçtir. İşletmelerin lojis-
tik yönetimindeki başarısı 
bu faaliyetler arasındaki 
ilişkinin en iyi biçimde bü-
tünleştirilebilmesine bağlı 
olduğuna göre bunun elde 
edilmesi nelere bağlıdır?

Lojistiğin küresel boyutlara 
taşınabilmesinin ve lojistik 
operasyonların gerçekleşti-
rilebilmesi için gerekli olan 
temel altyapı dinamiklerinin 
neler olduğunu araştırın.

ÖÇ 4 Lojistiğin küreselleşmesini ve yarattığı etkileri açıklayabilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Dünya ticaretindeki dönüşümlerle birlikte ülke-
lerin lojistik faaliyetlere bakış açısı hızla değişmekte-
dir. Her ülke deniz yolu, hava yolu, demir yolu, kara 
yolu ve boru hattı taşımacılık anlayışlarını uluslara-
rası ticaretin bir parçası olarak yeniden ele almakta, 
kendisi için en yüksek katma değeri sağlayacak yatı-
rımlara yönelmektedir. Bu yönelme, özellikle lojistik 
üsler adı verilen ve tüm taşıma türlerinin birbirine 
entegre olduğu uluslararası ölçekte faaliyet gösteren 
lojistik merkezler olarak karşılık bulmaktadır.

Lojistik köy, “lojistik ve taşımacılık şirketleri ile 
ilgili resmî ve özel kurumların içinde yer aldığı, her 
türlü taşımacılık moduna etkin bağlantıları olan, 
depolama, bakım-onarım, yükleme-boşaltma, el-
leçleme, tartı, yük bölme-birleştirme, paketleme 
vb. faaliyetleri gerçekleştirme imkânları olan ve 
taşıma modları arasında düşük maliyetli, hızlı, gü-
venli, çevreci aktarma alan ve donanımlarına sahip, 
içerisinde ulusal ve uluslararası taşımacılık, lojistik 
ve eşyanın dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin çeşitli 
işletmeciler tarafından gerçekleştirildiği planlanmış 
organize alanlardır”.

Ülke ekonomilerinin gelişmesi, dünya ticareti 
içerisinde lojistiğin öneminin artması, sürekli artan 
verimlilikle operasyonların optimizasyonu ve müş-
teri hizmet kalitesini odak alan bir yapıya dönüş-
mesi lojistik hizmet üreten firmalar ve yolları belli 
noktalarda toplanmaya itmiştir.

Lojistik köyler özellikle lojistiğin tüm faaliyetle-
rinin bir arada yapılabildiği yerler olması açısından 
önem arz etmektedir. Tüm yüklerin aynı noktada 
birleşmesi lojistik sürdürülebilirliğin en önemli 
faktörlerinden olan verimliliği ve optimizasyonu 
sağlamak açısından önemlidir. 

Dünyada ilk lojistik merkez kavramı sanayileş-
menin artması ile ABD, Texas’ta İnland Port adı ile 
ortaya çıkmıştır. Avrupa’da ise ilk olarak Fransa’da 
kurulmuştur. Daha sonra tüm Avrupa’ya yayılmış-
tır. Bu lojistik köylerde dikkat çeken unsur kara–
hava-deniz ve demir yolu terminal noktalarını 
içinde barındıran merkezler oluşu, bunların şehrin 
etrafında kümelenmiş oluşu ve içinde bilim labora-
tuvarlarının oluşudur.

Avrupa çapında 10 ülkede (İtalya, ispanya, 
Fransa, Portekiz, Almanya, Danimarka, Yunanis-
tan, Macaristan, Ukrayna ve Lüksemburg) bulunan 
62 lojistik köy, Avrupa Lojistik Köyleri Birliği’ne 
(Europlatforms) üyedir.

Birlik bünyesindeki lojistik köylerde toplam 
2400 işletme faaliyet göstermektedir. 

Almanya’da birçoğu 200 hektardan büyük olan 
33 lojistik köy, bunlarda da toplam 1200 işletme 
ve 40.000 istihdam bulunmaktadır. Almanya’da 
Bremen Lojistik Köyü’nden başka Leipzig Lojistik 
Köyü (8330 hektar), Lübeck Lojistik Köyü (264 
hektar) en gelişmiş köylerdir.

Fransa’da ise 23 adet lojistik köy bulunmakta-
dır ve bunların en başında Rungis Lojistik Köyü 
gelmektedir.

İtalya’da ise lojistik hub olan lojistik köyler daha 
çok Milan etrafında oluşturulmuştur. Özellikle Bo-
logna Lojistik Köyü (200 hektar) en gelişmiş lojis-
tik köyüdür. 

İspanya ise coğrafi konumu olarak Avrupa’nın 
lojistik anahtarı rolündedir ve çok iyi organize 
edilmiş bir kara yolu ağı ile çevrelenmektedir. En 
gelişmiş lojistik köyü Barselona Lojistik Köyü’dür.

Rotterdam, Hong Kong, Singapur, Şanghay, 
Anvers, Hamburg, Marsilya ve Dubai gibi küresel 
lojistik üsler dünya ticaretinin ve kıtalar arası yük 
trafiğinin ana arterleri durumundadır.

Her ülke, ticaret potansiyelinin artmasını ve 
eşya hareketinin hızlanmasını istemektedir. Bu 
doğrultuda da kendine özgü politikalar üretmek-
tedir. Bu politikaların içerisinde de lojistik üslerin 
hayata geçirilmesi en başta gelmektedir. Dolayısıy-
la bugün ve gelecekte oynayacağı roller düşünül-
düğünde hiç kuşku yok ki dünya ticaretinin kalbi 
lojistik üslerdir. 

Türkiye’de Lojistik Sektöründe Son 
Eğilimler

Türkiye lokasyon olarak Orta Doğu, Türk 
Cumhuriyetleri ve Avrupa arasında bir aktarma 
merkezi ve köprü oluşturmasından kaynaklanan 
avantajlı konumu ile birçok otorite tarafından lojis-
tik üssü olma iddiası veya ideali ile tanımlanmakta-
dır. Ancak sadece lokasyon üstünlüğü rekabet için 
yeterli değildir. Prof. Dr. Ernst, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne girmesinin Avrupa’daki lojistik faaliyetle-
rinin ağırlıklı yönünü Türkiye’ye kaydıracağı söy-
lenmektedir, demiştir. Ayrıca “Türkiye’nin strate-
jik coğrafik konumu mevcut kara yolu taşımacılığı 
endüstrisi ile birleşince çok önemli avantajlar sağ-
lamaktadır. Türkiye’nin diğer ülkelere oranla dü-
şük iş gücü maliyeti ile yüksek seviyede verimlilik 
sunarak birçok endüstri için çekici bir ülke hâline 
geldiğini” belirtmektedir.
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Türkiye’nin lojistik fiziksel ve kurumsal altya-
pısını istenen düzeye getirmediği sürece bölgesinin 
lojistik üssü olma hedefi bir hayal olmaktan ileriye 
gitmeyecektir. Öncelikle ülkemizin bir ana ticaret 
hattı yakalaması ve buna yönelik karma taşımacı-
lık koridorunu oluşturması gerekmektedir. Bunun 
yolu, demir yolu ve deniz yolu taşımacılık sistemle-
rini çağdaş düzeye getirmek, koridora göre lojistik 
köy/merkezlerini kurmak, gümrükleri modernize 
etmek, kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabeti ön-
lemektir. Türkiye bir an önce temel tedarik zinciri 
ve lojistik stratejilere dayalı Lojistik Master Planını 
diğer sektör master planları ile uyumlu bir şekilde 
hazırlamak ve uygulamak durumundadır. 

Türkiye’nin lojistik ve özellikle lojistik köy yatı-
rımları açısından öncelikli illeri sırasıyla; İstanbul, 
İzmir, Kocaeli ve Adana-Mersin’dir. Bu değerlen-
dirmede dikkate alınan ölçütler; Uluslararası Ulaş-
tırma Koridorlarına Yakınlık, Kara Yolu/Demir 
Yolu/Deniz Yolu/Hava Yolu Alt Yapısı, Kapasite-
si ve Trafiği, Kent ve Interland Nüfusu, Lojistik/
Taşımacılık Şirket/Kayıtlı Araç Sayısı ve İstihdamı, 
Kent Ekonomisi. 

TCDD tarafından kent merkezi içinde kalmış 
olan yük garları Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, et-
kin kara yolu ulaşımı olan ve müşteriler tarafından 
tercih edilebilir bir alanda, yük lojistik ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek özellikte, teknolojik ve ekonomik 
gelişmelere uygun, modern bir şekilde farklı ölçek-
lerde 16 noktada kurulmaktadır.

Bunlar;
•	 Eskişehir	(Hasanbey)
•	 İzmit	(Köseköy)
•	 Kayseri	(Boğazköprü)
•	 İstanbul	(Halkalı/Ispartakule)
•	 Samsun	(Gelemen)
•	 Balıkesir	(Gökköy)
•	 Mersin	(Yenice)
•	 Uşak
•	 Erzurum	(Palandöken)
•	 Konya	(Kayacık)
•	 Kaklık	(Denizli)
•	 Bilecik	(Bozüyük)
•	 Kahramanmaraş	(Türkoğlu)
•	 Mardin
•	 Kars
•	 Sivas

lojistik merkezleridir.

Samsun (Gelemen), Denizli (Kaklık), İzmit 
(Köseköy), Eskişehir (Hasanbey), Kayseri (Bo-
ğazköprü) inşaat çalışmalarının 1. Etabı tamam-
lanmış olup Eskişehir (Hasanbey) ve Kayseri 
(Boğazköprü)’nün 2. Etap işleri ile Erzurum (Pa-
landöken) ve Balıkesir (Gökköy)’ün inşaat işlerine 
başlanacaktır. Diğer lojistik merkezlerle ilgili çalış-
malar devam etmektedir.

Lojistik merkezler, demir yollarının yanı sıra 
kara, hava ve mümkün olan durumlarda deniz yol-
larıyla da entegre olacak ve karma taşımacılık ha-
yata geçirilecektir. Lojistik merkezler belirlenirken 
yük merkezlerinin mevcut yük durumları ile yük 
potansiyelleri incelenmiş, 10 yıllık yük tahminleri 
yapılmıştır. Fizibilite etüdü yapılabilir bulunmuş 
olup ekonomik analizde de ekonomimize yarata-
cağı katma değer açısından yapılabilirlik yönün-
den oldukça pozitif kriterlere sahip oldukları tespit 
edilmiştir. Kurulması planlanan lojistik merkezlere 
ait tesis ve saha ihtiyaçları belirlenerek fizibilite etü-
dü yapılmıştır. TCDD tarafından; lojistik merkez-
ler öncelikle organize sanayi bölgeleriyle bağlantılı 
olarak, yük taşıma potansiyelinin yoğun olduğu 
bölgelerde yapılmaktadır. 

Avrupa-Asya arasındaki konumu sebebiyle stra-
tejik bir ülke olan Türkiye ile AB ve Birleşmiş Mil-
letler Avrupa Ekonomik Komisyonu arasında, deniz 
yolu-kara yolu-demir yolu ulaştırma modlarının 
tümünü içeren çok modlu ulaştırma koridorlarına 
ilişkin çeşitli uluslararası anlaşmalar yapılmıştır.

Coğrafi konumu itibariyle Türkiye’nin Batı ile 
Doğu arasında bir köprü niteliğinde olması, böl-
genin ekonomik gelişimi açısından taşımacılık 
sektörünü son derece kritik bir sektör hâline ge-
tirmektedir. 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye 
ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması ve 
Türkiye’nin olası AB üyeliği, sektörde yeni yatırım-
ları teşvik edecek önemli fırsatlardır. Taşımacılık 
hâlihazırda Türkiye’nin AB’ye uyum süreci günde-
minde yer alan beş önemli başlık arasındadır. AB’ye 
uyum süreci altyapı, araçlar ve çevre standartları ile 
uyumunu, lojistik ağın geliştirilmesini ve dış ticaret 
politikalarının iyileştirilmesini kapsamaktadır.

http://www.tcdd.gov.tr
http://www.tcdd.gov.tr/Upload/Files/Con-
tentFiles/2010/yurticibilgi/lojistikkoy.pdf

internet
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Lojistik sektörünün ağırlıklı olduğu sektörler; 
otomotiv, gıda, perakende ve kimyadır. Kentsel ya-
şamın artması, küreselleşme, az stok ve hızlı yanıt 
yaklaşımı lojistik sektörünü olumlu yönde etkile-
mektedir.

Lojistik Performans Endeksi
Lojistik performans endeksi Dünya Bankası ta-

rafından 2007 yılından bu yana hazırlanmaktadır.
Dünya lojistik performans endeksi sürdürüle-

bilirlik açısından önem taşımaktadır. Küreselleşen 
ekonomi ile birlikte tedarik zinciri süreçlerinin 
birbirine uyumlu ve hızlı hâle gelmesi önem ka-
zanmıştır. Ülkelerin lojistik gelişmişlik düzeyini 
ölçen endekste ölçüm yöntemi olarak lojistik pro-
fesyonelleri ile yapılan anketler kullanılmaktadır. 
Endekste iş hacminden ziyade lojistik altyapı öl-
çülmektedir.

LPI olarak kısaltılarak kullanılan endeks temel 
olarak:

•	 Gümrük	 süreçlerinin	 verimliliği	 (hız,	 sü-
reçlerin öngörülebilirliği ve basitliği, sınır 
kapılarından geçiş kolaylığı vb.)

•	 Taşımacılık	ve	ticaret	açısından	lojistik	alt-

yapı (limanlar, demir yolları, kara yolları, 
bilişim teknolojileri vb.)

•	 Rekabetçi	maliyetlerle	 taşıma	 organizasyo-
nu kolaylığı,

•	 Lojistik	 hizmetlerin	 kalitesi	 ve	 rekabetçi-
liği (lojistik şirketler, gümrük müşavirleri, 
vb.) konularını araştırmakta olup cevaplara 
ulaşmak için ankete katılan profesyonellere 
aşağıdaki soruları yöneltmektedir.

Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksin-
de yıllara göre olan değişimler ülkemiz açısından 
incelendiğinde, Türkiye lojistik performansı bakı-
mında 2007 yılında 3,15 puan ile 34. sırada yer 
alırken 2010 yılında 39. sıraya düşmüş, 2012 yılın-
da 27. sıraya yükselmiş ancak 2014 yılında tekrar 
düşüş göstererek 30. sıraya düşmüştür. 

Durum incelendiğinde lojistik altyapı kali-
tesinde, sevkiyatların izlenmesi ve rekabetçi ta-
şıma fiyatlarında düşme olduğu görülmektedir. 
Türkiye’de lojistiğin maliyetlerinin yüksek oluşu, 
mazot fiyatlarının yüksekliği ve vergiler toplam 
maliyeti etkilemektedir. Ayrıca, bilgi iletişim tek-
nolojilerinde yurt dışı ile entegrasyon için ciddi 
yatırımlar yapılması gerekmektedir.

Dünyada lojistik sektörün-
de yaşanan gelişmeler ne-
lerdir?

Ülkelerin lojistik gelişmiş-
lik düzeyini ölçen Lojistik 
Performans Endeksi çerçe-
vesinde yapılan anketlerin 
Türkiye açısından durumu-
nu inceleyerek diğer ülke-
lerle kıyaslayın.

Lojistik merkezler belirle-
nirken yük potansiyelleri 
incelenerek 10 yıllık yük 
tahminleri yapılmıştır. Fi-
zibilite etüdü yapılabilir 
bulunmuş ve ekonomik 
analizde Türkiye ekonomi-
sine yaratacağı katma değer 
açısından yapılabilirliği en 
yüksek Lojistik Merkezle-
rinin hangileri olduğunu 
araştırarak paylaşın.

ÖÇ 5 Lojistik sektöründe yaşanan  değişimi tanımlayabilme

Araştır 5 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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YEŞİL LOJİSTİK 
1990’lı yılların başından beri “lojistik” kav-

ramına yeni bir yaklaşım olarak ortaya çıkan ve 
standart lojistik fonksiyonlarının yanında yaşa-
dığımız dünyayı korumanın da hesaba katılması 
gereğini ortaya koyan yaklaşım “yeşil lojistik” ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Lojistik disiplini genel 
olarak üreticiden tüketiciye ürün hareketleri üze-
rine odaklanmıştır(taşıma, depolama ve envanter 
yönetimi de göz önüne alınarak). 1990’lı yılların 
başında dağıtımın “tersine” tüketiciden üreticiye 
hareketinin de aynı derecede önemli olduğu 
kavramı ortaya atılmıştır. Fakat lojistiği “yeşil” 
yapmak onu fırçayı alıp yeşile boyamak gibi kolay 
bir şey değildir. “Yeşillik ve Lojistik” arasında temel 
paradokslar söz konusudur. 

Yeşil Lojistiğin Gelişmesi 
Lojistik fonksiyonlarının gelecekteki çevresel 

etkilerinin tanımlanması sorulduğunda, atık berta-
rafı ve paketleme faktörlerinin başı çektiği görül-
mektedir.

“Yeşil Lojistik”, çevreye en az zarar verecek şe-
kilde, lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ama-
cıyla, tüm faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz 
etkisini ölçmek ve en aza indirmeye çalışmaktır. 
Bu kavramın ortaya çıkmasının asıl sebebi, özel-
likle Batı ülkelerindeki tüketici bilincidir. Alıcı-
lar, tükettikleri malzemelerin, her geçen gün daha 
çevreci olmasını istemekte ve bu konuda özellikle 
dünya markası olan firmalara, büyük oranda bas-
kı uygulamaktadır. Artık ürünler, kalite ve fiyat 
açısından hemen hemen eşit düzeye gelmiştir. Alı-
cılar, çevreci olan ürünleri tercih ederek ürünlerin 
seçimi ile ilgili kriterlerin içine yeni bir kriter ek-
lemişlerdir.

Bunun doğal sonucu olarak marka firmalar ilk 
adımda ürünlerini çevreye en az zarar veren madde-
lerden üretmektedir. Her yeni ürün kısa zamanda 
taklit edilebildiği gibi, çevreci madde kullanımı da 
yaygınlaşınca bugünkü konuma ulaşmıştır. Artık 
sadece üretim maddelerinin değil, aynı zamanda 
üretim sürecinin de ne kadar çevreci olduğu, ciddi 
bir satış politikası hâline gelmektedir.

Sonuç olarak çok uluslu markalaşmış şirketler, 
yakında birçok büyük kurumsal müşterilerinden 
ve kanun koyuculardan gelen baskılar sonucu, çev-

resel koşullara en uygun üretim metotlarını ve lo-
jistik uygulamaları kendi bünyelerinde ve tedarik 
zinciri partnerlerinde mutlaka hayata geçirecektir.

Global rekabetin yoğun olarak hissedildiği ül-
kemizde de özellikle üreticilerin bu duruma bir 
zorunluluk hâline gelmeden önce uyum sağlaması 
çok önemlidir. Rakiplerinden bir adım önde olmak 
ve daha da önemlisi gelecek nesillere daha temiz bir 
dünya bırakmak amacıyla, üreticilerin “Yeşil Lojis-
tik” konusuna hassasiyet göstermeleri ve iş planla-
rına almaları gerekmektedir.

Günümüzde ticaretin küreselleşmesi ile birlik-
te uluslararası ticaret hızla önem kazanmıştır. Bir 
malın ya da eşyanın bir noktadan diğer noktaya 
transferi sırasında kullanılan ulaştırma yöntemleri-
nin tamamı doğayı olumsuz yönde etkileyen gazlar 
salmaktadır. Bu gazlar temel olarak küresel ısınma-
ya neden olmaktadır.

Dünyada lojistik sektöründe sera gazı emisyon-
larının dağılımına baktığımızda bu oranın %89’u 
taşıma ve %11 tesisler ve depolardan gelmektedir.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından ha-
zırlanan raporda başarılı bir şekilde sera gazı sa-
lınımlarını azaltmak için 3 ana grup arasında iş 
birliği yapmak gerektiği, bunların lojistik servis 
sağlayıcılar, alıcılar ve hükûmet yetkilileri oldu-
ğu belirtilmiştir. Rapora göre üretim faaliyetleri 
yıllık toplam emisyonda 50.000 mega ton CO2 
üretmektedir. Lojistik faaliyetler bunun %5,5’i 
olarak 2800 mega tonu kapsamaktadır. Sektörün 
geleceğe yönelik hedefi %60 azaltma sağlamak-
tır. 2800 mega tonun %57’si kara taşımacılığına, 
%16’sı deniz taşımacılığına, %11’i lojistik bina-
lara, %11’i hava yoluna, %5’i de demir yolu taşı-
macılığına aittir. 

Türkiye’de Yeşil Lojistiğin Gelişmesi 
Türkiye de lojistik kavramı 2000’li yıllarda 

oturmaya başladığından Türkiye’de dış ticaret ile 
uğraşan firmalar, lojistik kavramını daha yeni yeni 
iş süreçlerine dâhil etmektedir. Ancak dünyada lo-
jistiğin ne yönde ilerlediğini düzenli olarak takip 
etmemiz gerekmektedir. Dünyadaki gelişmeleri ve 
yeni trendleri yakından takip ettiğimiz takdirde, 
uluslararası ticarette Türkiye’nin daha hızlı ilerle-
mesi ve rekabetçi ortamda önlerde yer alması kaçı-
nılmaz hâle gelecektir.
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Türkiye’nin stratejik konumu dolayısıyla Av-
rupa, Asya ve Afrika gibi üç büyük kıtanın tam 
ortasında yer alması, Balkanlar, Kafkaslar, Kara-
deniz, Akdeniz ve Orta Doğu gibi stratejik öneme 
sahip bölgelere deniz, kara, hava ve demir yolu ile 
ulaşım sağlanabilmesi ve dünyanın kuzey-güney 
ve doğu-batı arasındaki ender kavşaklarından bir 
tanesi olması lojistik açısından çok avantajlı bir 
durumdur. 

http://yesillojistikciler.com/
internet

Ancak Türkiye bu coğrafi avantajını maalesef 
ekonomik gelişmeye ve ticaret hacmine yeterince 
yansıtamamaktadır. Bu konuda en büyük etkenler-
den biri lojistik açıdan deniz ve havalimanlarının 
gücünü arzu edilen seviyede kullanamamasıdır. 
Türkiye’nin rekabet üstünlüğünü sağlayabilmesi 
için lojistik stratejilerindeki misyonu; “maliyetin 
düşürülmesi ve müşteri hizmet düzeyinin artırıl-
ması olmalıdır.” Bunu da sürdürülebilir kalkınma 
ve çevreye duyarlılık ilkesi çerçevesinde yapmalıdır. 
Sürdürülebilir kalkınma kavramı, yeşil lojistik uy-
gulamalarını gündeme getirmektedir. Dolayısıyla 
da demiryolu ve denizyolu ulaştırma modları ön 
plana çıkmaktadır.

“Yeşil Lojistik” kavramına ülkemiz açısından 
baktığımızda lojistik köylerin kurulmasıyla ilgili ça-
lışmalar önemli adımlar olarak değerlendirilebilir.

“Yeşil Lojistik”in önemi 
nedir?

Lojistik sektöründe rakip-
lerinden bir adım önde ol-
mak ve daha da önemlisi 
gelecek nesillere daha temiz 
bir dünya bırakmak ama-
cıyla, üreticilerin “Yeşil Lo-
jistik” konusuna hassasiyet 
göstermeleri ve iş planlarına 
almaları gerekmektedir. Ge-
lecek nesiller için bu konu-
ya önem verilmesi gerektiği-
ni araştırın.

Türkiye’nin  lojistik strateji-
lerindeki misyonu; “maliye-
tin düşürülmesi ve müşteri 
hizmet kalitesinin artırılma-
sıdır”. Bunu da sürdürüle-
bilir kalkınma ve çevreye 
duyarlılık ilkesi çerçevesin-
de yapmalıdır. Ülkemizdeki  
yeşil lojistik uygulamaları-
nın örneklerini araştırarak 
anlatın. 

ÖÇ 6 Yeşil lojistik uygulamalarının önemini açıklayabilme

Araştır 6 İlişkilendir Anlat/Paylaş



Lojistikte Son Eğilimler

226

bö
lü

m
 ö

ze
ti

ÖÇ 1 Küreselleşme kavramını 
tanımlayabilme

Küreselleşme ve Yarattığı 
Etkiler

Küreselleşme, yaşadığımız dünyada uluslar, toplumlar ve yerel 
gruplar arası karşılıklı ilişkilerin ve etkileşimlerin genişlemesi, 
derinleşmesi ve hızlanması ile ilgili tüm eğilimleri ve olguları 
kapsamaktadır.

•	 Ticaretin	serbestleşmesi	ve	sınırların	kalkması,	firmalar	
için coğrafi pazarı dünya pazarı hâline getirmiştir. Coğ-
rafi pazar dünya pazarı olunca rekabet küresel düzey-
de gerçekleşmektedir. Küreselleşme rekabeti artırdıkça 
şirketler yeni ürünler geliştirip ayakta kalabilmek için 
konularında uzmanlaşmış diğer şirketlerle birleşmeyi 
tercih etmektedir. Daha büyük sermaye, daha büyük 
borçlanabilme kapasitesini ve daha fazla yatırımı bera-
berinde getirmekte, bu da yeni şirketin küresel arena-
daki rekabet gücünü artırmaktadır. 

•	 Küresel	 rekabetin	 gelişimi,	 pazar	 beklentilerinin	 ger-
çekleşmemesi ve kâr marjlarının düşmesi firmaları 
uluslararası iş birliğine, başka firmalarla birleşmeye 
veya ortak girişimler kurmaya itmektedir. Firmalar, 
birleşme ile teknolojik gelişim sağlamayı, ortaklık ya-
pılarını güçlendirmeyi, kurumsallaşma yolunda gelişim 
sağlamayı, aşırı kapasite ve durgunluğu aşmayı bekle-
mektedir.

ÖÇ 2 Küreselleşmenin ekonomik 
etkilerini açıklayabilme

Küreselleşmenin Ekonomik 
Etkilerİ

Küreselleşme birçok üretici firmanın oldukça büyük ve sınır-
ların ortadan kalktığı bir rekabet ortamına girmesine neden 
olmuştur. Böylesine zorlu rekabet ortamında başarıyla ayakta 
kalabilmek için, iyi üretip iyi pazarlamak yeterli olmamaktadır. 
Özellikle, küresel boyutlarda ve dünyanın birçok bölgesinde 
faaliyet gösteren firmalar için bu daha da güçleşmiştir. Çünkü 
dünyanın her yerinde birbirine bir şekilde benzeyen, tüketici-
lere onların talep ettiği özellikte ürünler arz eden firmalar ço-
ğalmakta ve rekabet artmaktadır. Fakat önemli olan konu, bu 
ürünlerin istenilen yer, miktar ve zamanda tüketiciyle buluşma-
sıdır. Bu gereksinimi karşılamak, yerel pazarda faaliyet gösteren 
işletmeler için de birtakım zorluklar içermekle birlikte, küresel 
boyutlarda etkinlik gösteren işletmeler için çok daha fazla zor-
luklar içermektedir.
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ÖÇ 3 Küreselleşmenin lojistik 
sektörüne etkilerini açıklayabilme

Küreselleşmenin Lojistik 
Sektörüne Etkileri

Küresel ticaret eğilimlerinin ortaya çıkarmış olduğu fırsatlar 
ve arayışlar, etkisini uluslararası lojistik alanında da göstermiş, 
müşteri istek ve ihtiyaçları çeşitlenerek artmış, taşımacılık te-
meline dayalı anlayış yerine lojistik işletmeciliği yaklaşımı ön 
plana çıkmaya başlamıştır. Yani sadece taşımacılık yerine lojis-
tik faaliyetin diğer unsurları da göz önünde bulundurulması 
gereken ihtiyaçlar olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. İşletmele-
rin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak çeşitli seçenekler 
etrafında malların en ucuz ve en hızlı şekilde tedariki ile bazı 
durumlarda kapıdan kapıya seçeneğini de kapsayacak şekil-
de dağıtımının yapılmasına kadar olan faaliyetler günümüz iş 
dünyasının gerek gördüğü ihtiyaçlar olarak ortaya çıkmıştır. 

• Lojistikte başarı, önemli ölçüde ulaştırma sektörünün 
etkinlik ve verimliliğine dayanır. Lojistik maliyetlerini 
düşürmek, taşımacılık seçeneklerinin etkin bir şekilde 
kullanılması ile başarılabilir. Ulaştırma sektörünün ge-
lişmesi, lojistik sektörüne önemli katkılar ve hizmet 
çeşitliliği sağlamaktadır. 

•	 Lojistiğin	 küresel	 boyutlara	 taşınabilmesi,	 lojistik	 ope-
rasyonların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan temel 
altyapı dinamiklerinin; yurt içi ve uluslararası taşıma, 
dağıtım, depolama, gümrükleme, sigorta gibi organi-
zasyonların, eş güdümlü bir biçimde gerçekleşmesi çok 
önemlidir. Tüm bunların yanında lojistik alanında güçlü 
bilgi birikimi, pazar deneyimi, güçlü sermaye yapısı, in-
san kaynakları ve bilişim altyapısı gerekmektedir.

ÖÇ 4 Lojistiğin küreselleşmesini ve 
yarattığı etkileri açıklayabilme

Lojistiğin Küreselleşmesi ve 
Yarattığı Etkiler

Dünya üzerindeki gelişmiş ülkelerin tamamının entegre ol-
duğu, günden güne gelişen lojistik sektörü, Türkiye’de de 
1980’lerle 1990’lı yıllar arasında kara, hava, deniz, demir yolu 
ve kombine taşımacılık alanlarındaki yatırımlarla altyapısını 
oluşturmuş, 1990’lı yıllarda da atılıma geçmiştir. Dünyadaki 
benzer uygulamalara paralel biçimde hizmetlerini çeşitlendiren 
ve uzmanlaştıran Türkiye’de yerleşik lojistik sektörü, 2000 yılı-
nın başına gelindiğinde, emekleme devresini geride bırakarak 
yerli ve uluslararası şirketlerle iş birliğine giden, yurt dışı bü-
rolar açan, hizmetlerinin kalitesini sürekli artıran, dinamik bir 
sektör hâline gelmiştir.
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ÖÇ 5 Lojistik sektöründe yaşanan  
değişimi tanımlayabilme

Lojistik Sektöründe Yaşanan 
Son Eğilimler

Dünya ticaretinde yaşanan hareketlilik ile birlikte artan müş-
teri beklentilerine daha hızlı cevap vermek isteyen firmaların 
rekabetçi üstünlük sağlamak için lojistik faaliyetlerini beklen-
tilere uygun bir şekilde gerçekleştirme çabaları ve buna yönelik 
yaptıkları çeşitli yatırımların rolünü arttırmaktadır. Dünya ti-
caret hacminin gelişmesine bağlı olarak dünya lojistik sektörü 
de gelişmektedir. Dünyada ticaret miktarı büyüdükçe lojistik 
faaliyetlerine olan ihtiyaç artmakta ve artan ihtiyacı karşılaya-
bilmek için daha iyi hizmet verebilme yarışı da lojistikte kali-
teyi yükseltmektedir. Lojistik hizmetlerin gerçekleştirilmesine 
imkân sağlayacak olan altyapı çalışmalarının (ki bunlar ara-
sında liman, demiryolu, otoyol, antrepo, iletişim altyapısı ve 
yetişmiş kalifiye iş gücünün oluşturulması gibi hususlar belirti-
lebilir) sağlayacağı fayda da oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

ÖÇ 6 Yeşil lojistik uygulamalarının 
önemini açıklayabilme

Yeşil Lojistik
1990’lı yılların başından beri “lojistik” kavramına yeni bir yak-
laşım olarak ortaya çıkan ve standart lojistik fonksiyonlarının 
yanında yaşadığımız dünyayı korumanın da hesaba katılması 
gereğini ortaya koyan yaklaşım “yeşil lojistik” olarak karşımıza 
çıkmaktadır.
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1  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile bir-
likte yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A. Uluslararası ticaretin yaygınlaşması
B. Emek ve sermaye hareketlerinin artması
C. Ülkeler arasındaki ideolojik kutuplaşmaların 

sona ermesi  
D. Elleçleme ücretlerinin artması
E. Teknolojideki hızlı değişim

2  Firmaları uluslararası iş birliğine, başka fir-
malarla birleşmeye veya ortak girişimler kurmaya 
iten neden aşağıdakilerden hangisidir?

A. Küresel rekabetin gelişmesi
B. Kâr marjlarının yükselmesi
C. Pazar paylarının artması
D. Üretim maliyetlerinin düşmesi
E. Yüksek kapasiteli üretim

3  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin pa-
zar ve rekabet koşullarını değiştirmesi nedeniyle 
firmalar açısından bir sorun sayılmaz?

A. Mesafelerin artması 
B. Farklı coğrafi yapılarla karşılaşma
C. Farklı iklim koşulları ile karşılaşma 
D. Hukuki, politik ve sosyal çevrelerin değişmesi
E. Kombine ulaşımın tercih edilmesi

4  Küresel lojistiğin temel boyutları aşağıdaki-
lerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir? 

A. Coğrafi ve sektörel boyut 
B. Coğrafi ve fonksiyonel boyut
C. Coğrafi, sektörel ve fonksiyonel boyut
D. Sektörel ve fonksiyonel boyut
E. Coğrafi ve ticari boyut

5  “Günümüz iş dünyasında gittikçe daha fazla 
kullanılmasına gereksinim duyulan karmaşık en-
formasyon, iletişim ve kontrol sistemlerinin içinde 
yer aldığı mal, hizmet, bilgi ve sermaye akımının iş 
planlama çerçevesi” olarak tanımlanan kavram aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A. Ticaret
B.  Lojistik
C. Taşımacılık
D. Ulaşım
E.  Üretim

6  Aşağıdakilerden hangisi lojistiğin küresel bo-
yutlara taşınabilmesi, lojistik operasyonların ger-
çekleştirilebilmesi için gerekli olan temel altyapı 
dinamiklerinden biri değildir?

A. Taşıma 
B. Dağıtım
C. Gümrükleme, sigorta 
D. Depolama
E. Amortisman

7  Ulaştırma ve bilişim teknolojilerindeki geli-
şimin tetikleyicisi, sağladığı kara, hava, demir ve 
deniz yolu ulaştırmasında kulanılması mümkün 
olan ve tüm ulaştırma modlarının bütünleşik ola-
rak değerlendirilmesini sağlayan taşıma yöntemi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ro-La
B.	 Vagon
C. Konteyner 
D. Romörk
E. Swap-Body
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8  AB tarafından Avrupa ulaştırma sisteminin re-
kabet edebilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak 
için 1992’de ve 2001’de hazırlanan iki temel 10’ar 
yıllık programın sunulduğu belgenin adı nedir?

A. Senet
B. Beyaz Kitap 
C. Yeşil Kitap
D. AB Belgesi
E. AB Senedi

9  Bazı ülkelerin  üretim maliyetleri düşük oldu-
ğu halde, uluslararası çapta lojistik merkezi olama-
masının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ulaşım altyapılarını geliştirememesi
B. Konut sektörünü geliştirememesi
C. Üretim düzeyinin yetersizliği 
D. İhracat düzeyinin yetersizliği
E. İthalat düzeyinin yetersizliği

 I. Tekstil ve konfeksiyon,
 II. Otomotiv ve makine üretimi
 III. Hızlı tüketim ürünleri, perakende ve gıda
	 IV.	 Petrokimya	ve	inşaat	sektörleri
	 V.	 Bilgisayar	ve	Elektronik	Ürünler

10  Yukarıdaki verilere göre lojistik şirketleri 
Türkiye’nin  dış ticaretinin  yoğun olduğu sektörler-
den hangilerine  hizmet vermektedir? 

A. Yalnız I ve III
B. Yalnız I, II ve III
C.	Yalnız	III	ve	IV
D.	I,II,III	ve	IV
E.	 Yalnız	V
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşme Kavramı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. D Yanıtınız yanlış ise “Lojistiğin Küreselleşme-
sini Etkileyen Faktörler” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

6. E

Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşmenin Eko-
nomik Etkileri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

3. E Yanıtınız yanlış ise “Avrupa Birliği (AB) Ül-
kelerinde Lojistik Sektöründeki Gelişmeler” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşme Kavramı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. A Yanıtınız yanlış ise “Lojistik Sektörünün 
Gelişmesinde Ulaştırma Sektörünün Etkisi” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşmenin Lojistik 
Sektörüne Etkileri” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Lojistik ve Küreselleş-
me” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise“Avrupa Birliği (AB) Ül-
kelerinde Lojistik Sektöründeki Gelişmeler” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’nin Lojistik 
Sektöründeki Gelişmeler” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

10. D

Araştır Yanıt
Anahtarı

8

Araştır 1

Küreselleşme, en basit anlamda, yerkürenin farklı bölgelerindeki insan, top-
lum ve devletlerarasındaki iletişim ve etkileşim derecesinin “karşılıklı bağım-
lılık” kavramı çerçevesinde giderek artması olarak tanımlanabilir. Küresel 
rekabetin gelişimi, pazar beklentilerinin gerçekleşmemesi ve kâr marjlarının 
düşmesi firmaları uluslararası iş birliğine, başka firmalarla birleşmeye veya or-
tak girişimler kurmaya itmektedir.

Araştır 2
Küreselleşme birçok üretici firmanın oldukça büyük ve sınırların ortadan 
kalktığı bir rekabet ortamına girmesine neden olmuştur. Bu zorlukların üs-
tesinden gelebilmek için her türlü lojistik hizmeti veren firmalara danışmak 
ve onlar vasıtasıyla bu sorunları gidermek çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.

Araştır 3

Küreselleşme, lojistiğin gelişmesine, modern hâle gelmesine ve lojistik sorun-
larını gidermeye yönelik çalışmalar yapılmasına vesile olmuştur. Küreselleşme-
nin sonucu olarak dünyanın herhangi bir yerinden talep edilen ürün, lojistik 
imkânlar sayesinde istenilen yer, miktar ve zamanda tüketiciyle buluşur du-
ruma gelmiştir.
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Araştır Yanıt
Anahtarı

8

Araştır 4

Lojistiğin küreselleşmesini sağlayan temel unsurlar şöyle sıralanabilir:
•	 Üretim	sistemlerinin	gelişmesi	ve	ilerlemesi,
•	 Üretimin	 dünyanın	 farklı	 coğrafyalarında	 gerçekleşmesi	 ve	 üretilen	

ürünlerin yerel pazarın haricinde dünya pazarına sunulması,
•	 Ekonomik	bütünleşmenin	artması	ile	taşınan	yük	miktarının	ve	dola-

yısıyla taşıma araçlarının sayısının artırması, bu sayede ulaşım altyapı 
sistemlerinin gelişmesi ve teknolojide görülen hızlı gelişimdir.

Lojistiğin küresel boyutlarda gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan temel 
altyapı dinamiklerinin; yurt içi ve uluslararası taşıma, dağıtım, depolama, 
gümrükleme, sigorta gibi organizasyonların eş güdümlü bir biçimde yapıl-
ması önem taşımaktadır. Tüm bunların yanında lojistik alanında güçlü bilgi 
birikimi, pazar deneyimi, güçlü sermaye yapısı, insan kaynakları ve bilişim 
altyapısı gerekmektedir.

Araştır 5

Dünya ticaretinde yaşanan hareketlilik ile birlikte artan müşteri beklentilerine 
daha hızlı cevap vermek isteyen firmaların rekabetçi üstünlük sağlamak için 
lojistik faaliyetlerini beklentilere uygun bir şekilde gerçekleştirme çabaları ve 
buna yönelik yaptıkları çeşitli yatırımların rolünü arttırmaktadır. Dünya tica-
ret hacminin gelişmesine bağlı olarak dünya lojistik sektörü de gelişmektedir. 
Dünyada ticaret miktarı büyüdükçe lojistik faaliyetlerine olan ihtiyaç artmak-
ta ve  artan ihtiyacı karşılayabilmek için daha iyi hizmet verebilme yarışı da 
lojistikte kaliteyi yükseltmektedir. Lojistik hizmetlerin gerçekleştirilmesine 
imkân sağlayacak olan altyapı çalışmalarının (ki bunlar arasında liman, demir 
yolu, otoyol, antrepo, iletişim altyapısı ve yetişmiş kalifiye iş gücünün oluş-
turulması gibi hususlar belirtilebilir) sağlayacağı fayda da oldukça önemli bir 
yer tutmaktadır.

Araştır 6

1990’lı yılların başından beri “lojistik” kavramına yeni bir yaklaşım olarak 
ortaya çıkan ve standart lojistik fonksiyonlarının yanında yaşadığımız dünyayı 
korumanın da hesaba katılması gereğini ortaya koyan yaklaşım “yeşil lojistik” 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Lojistik disiplini genel olarak üreticiden tüke-
ticiye ürün hareketleri üzerine odaklanmıştır(taşıma, depolama ve envanter 
yönetimi de göz önüne alınarak). 1990’lı yılların başında dağıtımın “tersine” 
tüketiciden üreticiye hareketinin de aynı derecede önemli olduğu kavramı or-
taya atılmıştır.



Lojistik İlkeleri

233

Çancı, M. ve Erdal, M. (2003), “Lojistik Yönetimi”, 
İstanbul: UTİKAD Yayını. 

Çancı, M. ve Erdal, M. (2003), Uluslararası 
Taşımacılık Yönetimi, Freight Forwarder El kitabı 
2, İstanbul: UTİKAD Yayınları.

Kaynak, M. Zeybek H., (2007), “Intermodal 
Terminallerin Gelişiminde Lojistik Merkezler, 
Dağıtım Parkları ve Türkiye’deki Durum”, Gazi 
Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:9, Sayı:2.

Kaynak, M., “Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik 
Bağlamında Avrasya Ulaştırma Koridorlarında 
Bölgesel Rekabet ve Türkiye”, 2004 Türkiye İktisat 
Kongresi, İktisadi Sektörlerde Gelişme Stratejileri, 
Tebliğ Metinleri-II, İzmir, 2004.

Kaynak, M., Zeybek H. (2007), “Intermodal 
Terminallerin Gelişiminde Lojistik Merkezler, 
Dağıtım Parkları ve Türkiye’deki Durum”, Gazi 
Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:9, Sayı:2.

Koban, E., Yıldırır Keser, H., (2007), “Dış Ticarette 
Lojistik”, Ekin Yayınevi, Bursa.

Koçak, F., “Yeşil Lojistik”, UTA LOJİSTİK Dergisi, 
Eylül 2008, Yıl:14, Sayı:9, s.64-66.

Nalçakan, M., (2003), “Türkiye Ekonomisi Açısından 
Ulaştırma Sektöründe Demir Yolu Taşımacılığının 
Önemi ve Ekonometrik Model ile Türkiye 
Demiryolu Yurtiçi Yük Taşıma Talebinin Analizi 
(1980-2000 Dönemi)”, Yayınlanmamış Doktora 
Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Eskişehir.

Nalçakan, M., (2006), “Ulaştırma Sektöründe 
Demiryolu Taşımacılığının Ekonomik Önemi 
ve Ülkemiz Taşımacılığının Sürdürülebilirlik 
Sorunu”, Uluslararası Demiryolu Sempozyumu, 
Bildiriler Kitabı, Cilt. 2, 13-15 Aralık 2006, 
Ankara.

Nalçakan, M.,(2009), “Ekonomik Gelişmelerin 
Demiryolu Sektörüne Etkileri”, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi İbrahim Bodur 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Girişimcilik ve 
Kalkınma Dergisi, Haziran 2009, C.4, S.1, s.31-
45.

Yıldıztekin, A., (2004), “Dünü ve Geleceği ile 
Lojistik”, Lojistik Dergisi, Sayı:1.

Zeybek, H.,( 2007), “Ulaşım Sektöründe 
İntermodalite ve Lojistik Alanındaki Gelişmeler ve 
Türkiye’ye Yansımaları”, Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, 
Ankara.

Kaynakça

Aktan, C.C., “Globalleşme Kavramı”, http://www.canaktan.org/yenitrendler/globallesme/kavram.htm (Erişim 
Tarihi 02.03.2012)

Babacan,	M.,	“Lojistik	Sektörünün	Ülkemizdeki	Gelişimi	ve	Rekabet	Vizyonu”,	http://eab.ege.edu.tr/pdf/	3/
C1-S1-2-M2.pdf (Erişim Tarihi 02.03.2012)

Bayar, F. “Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye”, http://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/
yayinlar/ EkonomikSorunlarDergisi/sayi32/firatbayar.pdf. (Erişim Tarihi 02.03.2012)

Çancı, M., “Demiryolu Taşımacılığında Yolcu ve Yük Taşımacılığı”, http://www.kobifinans.com.tr/tr/sektor/ 
011402/13654 (Erişim Tarihi 02.03.2012)

EUROPEAN COMMISSION (2001), “White Paper-European Transport Policy for 2010: Time to Decide”, 
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/library/lb_texte_complet_en.pdf, Erişim Tarihi: 08.01.2012.

Evren. G., Öğüt, K.S., (2006), “Kombine Taşımacılık ve Ro-La” http://web.itu.edu.tr/oguts/KTRoLa.pdf 
(Erişim Tarihi 02.03.2012) 

internet kaynakları



Lojistikte Son Eğilimler

234

Gülen, K.G., (2011), “Lojistik Sektöründe Durum Analizi ve Rekabetçi Stratejiler”, http://www.ito.org.tr/
itoyayin/0023264.pdf (Erişim Tarihi 02.03.2012)

İGEME, “Lojistik”, http://www.bilgisite.com/information_links/lojistik.pdf. (Erişim Tarihi 02.03.2012)

Kasapoğlu, L, Cerit, A.G., “Türkiye’de Intermodal Konteyner Taşımacılığında Demir Yolu Ulaştırma 
Potansiyelinin Analizi”, http://ius.imoizmir.org.tr/ius_bildiriler/42_k28_ius_kasapoglu_cerit.pdf. (Erişim 
Tarihi 02.03.2012)

MÜSİAD, Lojistik Sektör Raporu, 2010, http://www.musiad.org.tr/img/arastirmalaryayin/pdf/arastirma_
raporlari_70.pdf (Erişim Tarihi 02.03.2012)

MÜSİAD, Araştırma Raporları: 2015 Lojistik Sektör Raporu, Lojistik Sektöründe Sürdürülebilirlik-Yeşil 
Lojistik, (Hazırlayan:  Emin Taha, İzzet Tokur, Ferhat Gülbahar). 

http://www.musiad.org.tr/tr-tr/musiad-kitapligi/arastirma-raporlari--(Erişim Tarihi 08.10.2016)

Öz, İ., “Taşımacılık Beyaz Kitabı Açıklandı”, http://www. persemberotasi.com/2011/04/2011-tasimacilik-beyaz-
kitabi-aciklandi (Erişim Tarihi 02.03.2012)

Özdem, C., (2002), “Ulaştırma Sistemi ve Dış Ticaretimiz”, http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/
KonjokturIzlemeDb/ulsis.doc), (Erişim Tarihi 02.01.2008).

Özenmiş, Ç., “Sorularla AB Politikaları ve Türkiye Ulaştırma Politikası”, http://www.ikv.org.tr/images/upload/
data/files/ulastirma_1.pdf (Erişim Tarihi 02.03. 2012)

Tanyaş, M., “Lojistikte Pazar Büyüklüğü 120 Milyar Dolar”, http://ihracat.info.tr/lojistikte-pazar-buyuklugu-
120-milyar-dolar-1235h., (Erişim Tarihi 08.03.2012)

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Sektör Raporu, http://www.tcdd.gov.tr/Upload/Files/
ContentFiles/ 2010/faaliyet-raporu/2010rapor.pdf. (Erişim Tarihi 02.03.2012).

TCDD İstatistik Yıllıkları, www.tcdd.gov.tr (Erişim Tarihi 02.03.2012)

TCDD, “Lojistik Merkezler”, http://www.tcdd.gov.tr/ Upload/Files/ContentFiles/2010/yurticibilgi/lojistikkoy.
pdf (Erişim Tarihi 02.03.2012)

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, “Taşımacılık ve Lojistik Sektörü Raporu”, http://www.
invest.gov.tr/tr-tr/infocenter/publications/documents /lojıstık.sektoru.pdf. (Erişim Tarihi 02.03.2012)

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, (2000), 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, “Küreselleşme”, Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu, Ankara. (Erişim Tarihi 02.03.2012)http://ekutup.dpt.gov.tr/dunya/oik560.pdf

Tulgar, A., “Yeşil Lojistik” http://www.lht.com.tr/main/lht.php?sayfa=yazar_detail&action=del&yazarID=000
00000006&haberID=00000000024 (Erişim Tarihi 12.03.2012)

Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi, Hedef 2023 http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/UBAK/tr/dokuman_
sag_menu/20110323_142238_204_1_64.pdf (Erişim Tarihi 12.03.2012)

Yıldıztekin, A., “Lojistik Merkezler”, Perşembe Rotası,http://www.utikad.org.tr/haberler/?id=9184. (Erişim 
Tarihi 02.03.2012)

Zeybek, H., “Avrupa’da Ulaşım ve Lojistik Sektörünü Etkileyen Dinamikler: Türkiye’ye Yansımaları”, http://
www.e kutuphane.imo.org.tr/pdf/3120.pdf (Erişim Tarihi 02.03.2011).



Lojistik İlkeleri

235

T
Taşıma İşleri Organizatörleri: diğer işletmelere kara, 

hava, deniz, demir yolu ve kombine (hava+deniz, 
deniz+kara, hava+kara gibi) taşımacılığın yanı sıra 
lojistik hizmetler veren kendi ülkesinde gerçekleş-
tiren işletmelerdir.

Taşıma: Ürün, yük, ham madde, hizmet vb.’ nin bir 
yerden başka bir yere aktarılması işlemidir.

Tedarik Lojistiği: Üretimin gerçekleştirilmesi için 
gerekli ham madde, yarı mamulün ve hazır par-
çaların tedarikçilerden teminini, depolanmasını, 
üretim ortamına taşınması ile ilgili işlemleri (araç 
ve mal takibi, boşatma ve mal kabul, sayım, kont-
rol vb.) kapsar.

Tedarik zinciri yönetimi: Müşteri gereksinimlerini 
sağlamak amacıyla tedarik zinciri içinde yer alan 
tüm şirketlerin stratejik ve sistematik yönetiminin 
gerçekleştirilmesidir.

Tedarik zinciri: Tedarikçiler ve müşteriler arasın-
da malzeme ile bilgi akışını en iyi düzeyde ve en 
düşük maliyetle gerçekleştirmek için iş birliğinde 
bulunan organizasyonların bir ağıdır.

Tek Modlu Taşımacılık: Tek bir taşıma türünün ( 
Yalnızca demir yolu veya yalnızca hava yolu) kul-
lanılması gibi kullanılması durumudur.

U-Ü
Üçüncü Parti Lojistik: İşletmelerin lojistik faaliyet-

lerinde dış kaynak kullanarak gerçekleştirdikleri 
faaliyetler 3. parti lojistik (3PL) olarak ifade edil-
mektedir.

Üretim Lojistiği: Tesis içerinde kısa mesafeli işlem 
birimleri arasında malzemeyi uygun araçla en az 
zararla etkin bir biçimde taşımaktır.

A
Ambalaj: Ürünlerin taşıma işlemi sırasında güvenli 

ve hasarsız ulaşımının sağlanabilmesi için kullanı-
lan koruyucu araçlardır.

C-Ç
Çok Modlu taşımacılık: Birden fazla taşıma türü-

nün birlikte kullanılmasıdır.

D
Dağıtım Lojistiği: üretim tesisinden üretim sonunda 

elde edilen ürünlerin müşterilere ulaştırılması ile 
işlemlerden oluşmaktadır.

Depo: Malzemelerin korumak ya da gerektiğinde 
kullanmak için bir konulduğu yerdir.

G
Geri dönüş lojistiği: Tedarik zincirinde ürünlerin 

müşterilere teslimatından sonra hasar görmesi, ia-
desi, reddedilmesi, ambalaj maddelerinin geri kaza-
nımı, kullanım süresinin dolması, modasının geç-
mesi, onarım vb. nedenlerle ürünler ile bu ürünlere 
ilişkin ambalaj malzemelerinin müşterilerden baş-
langıç noktasına geri götürülmesi faaliyetidir.

K
Kombine taşımacılık sistemi: Aynı ulaştırma aracı-

nın ve taşıma biriminin birden fazla taşımacılık 
türünü kullandığı taşıma modudur.

L
Lojistik yönetimi: İşletmelerde lojistik faaliyetlerin 

planlanması, organize edilmesi, yönetimi ve kont-
rolüdür.

Lojistik: Bir ürünün ham madde olarak var olduğu 
başlangıç noktasından tüketiminin gerçekleştiği 
son noktaya kadar malzeme akışının gerçekleşti-
rilmesidir.
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	bölüm özeti
	neler öğrendik?

	Bölüm 6: Uluslararası Pazarlamada Lojistik
	GİRİŞ
	ULUSLARARASI PAZARLAMA KAVRAMI VE ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞ
	ULUSLARARASI PAZARLAMADA LOJİSTİK VE LOJİSTİK MERKEZLER
	ULUSLARARASI PAZARLAMADA LOJİSTİK SİSTEMDEKİ TEMEL DİNAMİKLER
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