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ÖNSÖZ
İnsanlık çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya başladığından bu yana elde ettiği türlü malzemeyi bir şekilde
yanında bulundurmaya veya beraberinde gittiği yerlere götürmeye çalışmıştır. Zaman içerisinde artan
ihtiyaçların karşılanması için çeşitli fikirler üreterek koruma, barınmda, gıda vb. İhtiyaçlarını daha
uzun süre ve zaman zamanda daha uzun mesafelerde yanında bulundurma çabasına girmiştir. Gerek
ihtiyaçların çeşitlenmesi gerekse artması sebebiyle ihtiyaç duyduğu malzemelere daha kolay ulaşım
yollarını bazen doğadan bazen kendi icat ettiği yöntemler ile tedarik etmye çalışmıştır.
Doğa yardımıyla yaptığı veya elde ettiği imkanlarla icat ettiği ve geliştirdiği nesneleri uygun
zamanlarda, uygun miktarda ve uygun kalitede bulundurmanın ve başkaları ile paylaşrak çoğaltmanın
yollarını araştırmıştır. İhtiyaçların tedarik edilmesi, bulundurulması ve taşınması zaman içerisinde
daha dikkatli, verimli ve etkin olmayı beraberinde getirmiştir. Ayrıa bunların yaşam içerisindeki
maddi ve manevi maliyetlerini de zaman zaman içgüdüsel olarak ta olsa ilk çağlardan beri
yapmaktadır.
Özellikle savaşlarda, cephe hattındaki başarının, düzenli ve kesintisiz olarak her türlü ihtiyacın
giderilmesi ile oluştuğunun farkına varılması, günlük yaşantımıza kadar giren lojistik ve tedarik
zincirleri kavramlarının dinamik ve evrimleşen sürecini hızlandırmıştır.
Tarihsel gelişime bakıldığında, lojistik ve tedarik zincirleri olarak ifade edilen tanımların,
insanoğlunun ilk ihtiyaçları ile birlikte ortaya çıkan ismi konmayan ancak günümüzde kavramlaşmış
ifadeler olduğu görülmektedir.
Bu dersin kapsamında, insanoğlunun ilk yaradılışından bu yana insanların ihtiyaçlarının sürekliliğinin
sağlanması için kullanılan lojistik ve tedarik zincirlerinin tanımları, tarhisel gelişimleri, yönetim
biçimleri, Türkiye’de ve Dünya’daki lojistik örnekleri ile birlikte tartışılacaktır.

1

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ................................................................................................................................................................ 1
İÇİNDEKİLER ........................................................................................................................................................ 2
KISALTMALAR ..................................................................................................................................................... 4
YAZAR NOTU....................................................................................................................................................... 5
1.

2.

3.

4.

5.

LOJİSTİK KAVRAMI ...................................................................................................................................... 6
1.1.

Lojistik nedir?...............................................................................................................................12

1.2.

Lojistik Tarihi ...............................................................................................................................13

LOJİSİTK YÖNETİMİ ve LOJİSTİK SİSTEMİNİN ELEMANLARI ......................................................................21
2.1.

Lojistik yönetimi ..........................................................................................................................27

2.2.

Lojistik Sistemi Elemanları ..........................................................................................................28

LOJİSTİK MALİYETLERİ VE YAPISI İLE LOJİSTİK FAALİYETLERİNİ MALİYETLENDİRME YAKLAŞIMLARI .......36
3.1.

Lojistik maliyetleri ve yapısı ........................................................................................................42

3.2.

Lojistik faaliyetlerini maliyetlendirme yaklaşımları ....................................................................42

3.2.1.

Faaliyet tabanlı maliyetleme ....................................................................................................43

3.2.2.

Hedef maliyetleme yöntemi.......................................................................................................43

3.2.3.

Toplam maliyetleme yöntemi ....................................................................................................43

3.2.4.

Ürün ve müşteri kararlılığı analizi ...........................................................................................43

3.2.5.

Tam zamanında üretim .............................................................................................................44

3.2.6.

Tedarik zinciri maliyetlemesi ...................................................................................................44

3.2.7.

Kazan-kazan ilişkileri ...............................................................................................................44

3.2.8.

Toplam sahip olma maliyeti .....................................................................................................44

3.2.9.

Misyon maliyetleme ..................................................................................................................44

LOJİSTİK PERFORMANS YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK ...................................................................................51
4.1.

Lojistik Performans yönetimi .......................................................................................................57

4.2.

Lojistikte Verimlilik .....................................................................................................................58

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE İLKELER VE YÖNELİMLER ...................................................67
5.1.

Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ..............................................................................................73

5.2.

İlkeler ve yönelimler.....................................................................................................................74
2

6.

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE LOJİSTİĞİN EKONOMİYE ETKİSİ .....................................................................82
6.1.

7.

8.

ULUSAL LOJİSTİK .......................................................................................................................................98
7.1.

Dünyada ve Türkiye’de lojistik ..................................................................................................104

7.2.

Ulusal Lojistik ............................................................................................................................105

7.3.

Türkiye’de karayolu taşımacılığı ................................................................................................106

7.4.

Türkiye’de denizyolu taşımacılığı ..............................................................................................107

7.5.

Türkiye’de havayolu taşımacılığı ...............................................................................................107

7.6.

Türkiye’de demiryolu taşımacılığı .............................................................................................108

7.7.

Türkiye’de Transit Taşımacılık ..................................................................................................109

ULUSLARARASI LOJİSTİK .........................................................................................................................116
8.1.

9.

12.

13.

14.

Lojistik köyler ve önemi .............................................................................................................136

SÜRDÜRÜLEBİLİR LOJİSTİK..................................................................................................................145
10.1

11.

Uluslararası Lojistik ile Ulusal (Yerel) Lojistik Arasındaki Farklılıklar ....................................122

LOJİSTİK KÖYLER .....................................................................................................................................130
9.1.

10.

Lojistiğin ekonomiye etkisi ..........................................................................................................88

Sürdürülebilir lojistik ve önemi ..................................................................................................151

LOJİSTİK VE TEDARİKTE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖRNEKLERİ ..................................................................162
11.1

Lojistikte sürdürülebilirlik örnekleri ......................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

11.2

Tedarikte sürdürülebilirlik örnekleri ..........................................................................................170

KARGO VE SEVKİYAT ...........................................................................................................................178
12.1

Lojistikte kargo...........................................................................................................................184

12.2

Lojistikte sevkiyat ......................................................................................................................184

12.3

Sevkıyat Yönetimi ......................................................................................................................185

12.4

Sevkiyat Planlanması..................................................................................................................185

AFETLERDE LOJİSTİĞİN ÖNEMİ VE DEVAMLILIĞI................................................................................192
13.1.

Afetlerde lojistik .....................................................................................................................198

13.2.

Afet Lojistiği Süreçleri ...........................................................................................................199

13.3.

Türkiye’de Acil Durum ve Afet Lojistiği ...............................................................................200

RAPORLAMANIN ÖNEMİ ve RAPOR YAZIMI .......................................................................................208
14.1.

Raporlamanın önemi ..............................................................................................................214

13.2

Rapor bölümleri ..........................................................................................................................215

KAYNAKÇA ......................................................................................................................................................223
3

KISALTMALAR

4

YAZAR NOTU

5

1. LOJİSTİK KAVRAMI

6

Birinci Bölümün Kapsamı
1.

LOJİSTİK KAVRAMI
1.1. Lojistik nedir?
1.2. Lojistik tarihi

7

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Lojistik nedir?
2- Lojistiğin tarihteki yeri nedir?
3- Lojistik nasıl gelişmiştir?

8

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

1.1

Lojistiği genel tanımı
kapsadığı alanları anlamak

1.2

Lojistik nedir?

Lojistik tarihi

Lojistiğin
günümüzde
anlamak
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Kazanımın
nasıl
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edileceği veya geliştirileceği
ve Ders notları, ders sunumu ve
görsel materyaller

başlangıcı
ve Ders notları, ders sunumu ve
ki
durumunu görsel materyaller

Anahtar Kavramlar
Lojistik, Lojistik Tarihi
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GİRİŞ
Lojistik kelimesi Latince kökenli bir kelimedir (Logictics). Mantık (logic) ve istatistik (statics)
kelimelerinin bir araya gelmesi ile gelişmiş ve “mantıklı istatistik” anlamını taşımaktadır. Türk dil
kurumunun internet ile erişilebilen sözlüğünde “askerlikte geri hizmet ile ilgili”, “modern mantık” ve
“kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından
varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması”
anlamları içerdiğine yer verilmiştir (www.tdk.gov). Lojistik, askeri alandaki ihtiyaçların
karşılanabilmesi için geliştirilmiş bir kavramdır. Günümüzde daha gelişmiş ve daha geniş kullanım
alanı olan bu kavram, özellikle iş dünyasında daha fazla kullanılan karmaşık enformasyon, iletişim
ve kontrol sistemlerinin içinde yer aldığı mal, hizmet, bilgi ve sermaye akımının iş planlama çerçevesi
olarak tanımlanmaktadır.
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1.1. Lojistik nedir?
Lojistik, faaliyet ve kapsadığı alan itibari ile çok geniş ve farklı tanımlamaları yapılmıştır. Bu
bölümde lojistiğin tanımlamaları verilerek hangi anlamları kapsadığı tartışılacaktır.
Bir işletmenin müşterisi için doğru ürünü, doğru yer ve zamanda, uygun maliyet ve kalitede
bulunduracağını garanti etmesi lojistiğin ana temelini oluşturmaktadır (Depo ve Lojistik, 2011).
Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, hammaddelerin, işlenmekte olan parçaların, son ürünlerin
ve bunlara ilişkin bilgilerin, kaynaktan tüketileceği noktaya kadar etkin ve ekonomik bir şekilde
akışını ve gerektiğinde depolanmasının planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi süreci olarak
ta tanımlanabilir.
Lojistik, mal ve hizmete yönelik planlama, organizasyon, nakliye ve yönetim faaliyetlerinin
bütünüdür. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün
tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin, bilgi
akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru taşınmasının ve depolanmasının, planlanması,
uygulanması ve kontrol edilmesidir. Bir birim (örneğin bir işletme) ne zaman nakliye, depolama,
tedarik, stok kontrol, vb. faaliyetleri, birbirine bağlantılı olarak, uygun standart ve koşullarda
yapabilirse, ancak o zaman lojistik sıfatı bu birim için uygun olacaktır.
Lojistik, özel ve kamu sektöründe malzeme ve bitmiş ürünlerin ve bunlarla ilgili bilgilerin akışının
planlanması ve kontrolünün sağlanması ile de ilgilidir. Geniş anlamda bakıldığında lojistiğin temel
misyonu; belirlenmiş olan bütçe ve diğer kısıtlar ışığında belirlenmiş olan performans ölçüleri
içerisinde (operasyonel maliyetlerini en düşük seviyede tutmak gibi) doğru malzemelerin doğru yer
ve zaman içerisinde elde edilmesini sağlamaktır (Başkol, 2010).
Lojistik, siparişleri maliyet açısından en verimli şekilde sağlayarak anlık ve gelecekteki karlılığı en
üst seviyeye çıkaracak malzemenin, parçaların ve bitmiş envanterin ve ilgili bilgi akışının belirli bir
düzen içinde ve pazarlama kanallarında tedarik, taşınma ve depolanma süreçlerini stratejik olarak
yönetme sanatı olarak ta ifade edilebilir (Bowersox ve Closs, 1996).
Lojistiğin daha iyi anlaşılabilmesi için Bingül (2005) tarafından hazırlanan ve Şekil 1’de verilen
gösteriminden yararlanılabilir.
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Şekil 1: Lojistiğin tanımı (Bingül, 2005).

1.2. Lojistik Tarihi
Temelde lojistik, insanların günlük kullanımlarının devamlılığa ihtiyaç duyulduğu andan itibaren
bilinen ancak modern anlamda ismi konmamış bir kavramdır. Modern anlamda ise 1900’lerin
başlarında tarımsal ürünlerin taşınması ile ilgi çekmeye başlamıştır. (Yıldıztekin, 2001)
İnsanlar, yerleşik düzen öncesi avladıkları hayvanları, topladıkları meyve ve sebzeleri taşıma, ileride
tüketmek üzere kurutma, depolama, yeniden taşıma gibi işlemler yapmaktaydı. Yerleşik düzen ile
13

üretilen gıda ve malzemelerin taşınması, korunması, depolanmasına ihtiyaç duyulmuş ve lojistik
kavramı zaman içerisinde evrimleşerek gelişmiştir.
Lojistiğin tarihsel gelişiminde ABD’nin rolü büyük önem teşkil etmekte olup modern anlamdaki
lojistiğin doğduğu yer olarak tanımlanabilir (Doğan, 1999). II. Dünya Savaşı sonrası ABD’de bir çok
işletme, lojistiğin önemini fark etmiş ve 1960’lı yıllardan günümüze kadar süren gelişim evresi
içerisinde lojistik hizmetlerinden faydalanmaya başlamıştır.
Bu bağlamda lojistik, askeri ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılanması sürecinde doğmuş bir
kavram (Tanyaş, 2015) olup, insan ihtiyaçlarının çeşitliliğine ve zamana bağlı olarak gelişebilen bir
kavramdır.
Lojistiğin tarihsel gelişiminin çok eskilere dayandığı ve günümüze kadar olan süreçte öneminin arttığı
düşünüldüğünde, kavramla ilgili olarak gelişim sürecini dört temel döneme ayırmak mümkündür;
1. Dönem; Planlamanın olmadığı, üretim faaliyetlerinin ön planda olduğu, depolama, dağıtım gibi
operasyonel faaliyetlerde neredeyse hiçbir kontrolün sağlanamadığı ilk lojistik faaliyetler ile
başlamıştır.
2. Dönemde; askeri alanda lojistik desteğin öneminin anlaşılmasıyla, askeri lojistik faaliyetler
başlamıştır. Askeri başarının sürdürülebilirliği için, askeri malzemelerin teminini, tedarikini,
depolanması, ulaştırılması, dağıtılması, bakımı, tamiri, tahliyesini içeren işlemlerin tümünü
kapsamaktadır.
3. Dönemde; ticari alanda, teknolojik ve ekonomik ihtiyaçların hızla değişmesiyle lojistiğin tüm
faaliyetlerini içeren yeni oluşumlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Gelişen teknolojiyle beraber, şirketler
entegre edilebilen fonksiyonlara daha geniş bir perspektifle bakmaya başlamışlardır. Bu dönem,
materyal yönetimi ile fiziksel dağıtımın bağlantısını da kapsamıştır. Bu dönemde yaşanan en büyük
gelişmelerden biri de, lojistiğin bilgi alanındaki yaklaşımının, fiziksel yaklaşımı kadar önemli
olduğunun farkına varılması olmuştur.
4. Dönemde; lojistik faaliyetlerin modernize olmasıyla, yönetsel ve operasyonel düzeyde
uygulanmaya başlanmıştır.
Tarihsel süreçte görülmektedir ki, lojistik, ilk insanlardan günümüze kadar gelişen ve farklı
tanımlarda da olsa ihtiyaç duyulan bir kavram olup, insan ihtiyaçlarının çeşitliliğine ve zamana bağlı
olarak gelişmektedir.
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Uygulamalar
Lojistiğin tanımı ile ilgili görsel materyallerin paylaşılması
Lojistiğin tarihsel gelişimi ile ilgili görsellerin paylaşılması
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Uygulama Soruları
Lojistik kavramına uygun tarihsel örnekler veriniz.
Lojistiğin günlük yaşantımızdaki etkilerine örnekler veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lojistik kavramı, insanların günlük ve zamana yayılı ihtiyaçlarının sürdürülebilir
olmasını istediği andan itibaren doğmuştur. Tarihsel süreç içerisinde ihtiyaç duyulan
hertürlü nesnenin zaman, maliyet ve mekansal öncelik ve ihtiyaçlarına göre gelişimini
sürdüren dinamik bir kavramdır. Lojistik, yukarıda belirtilen öncelik ve ihtiyaçlar
gözetilerek, mal ve hizmete yönelik planlama, organizasyon, nakliye ve yönetim
faaliyetlerinin bütünü olarak tariflenebilir.
Lojistiğin tarihsel süreci, insanların bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarının artması,
çeşitlenmesi ve sürdürülebilir olması ile doğru orantılı olarak gelişmektedir.
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Birinci Bölüm soruları
1) Lojistik, bir kavram olarak hangi unsurun etkisi ile bugünkü kullanımdaki
yerini almıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Şehirleşme ile doğmuştur
İlk insan ile bu kavram yerleşmiştir.
Sanayi devrimi ile birlikte doğmuştur.
Askeri alandaki ihtiyaçlar ile günümüzde kullanılan şeklini almıştır.
Nüfus artışı ile birlikte gelişen bir kavramdır.

2) Lojistiğin temeli aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Hızlı taşımacılık
b) Doğru ürünü, doğru yer ve zamanda, uygun maliyet ve kalitede bulunduracağını
garanti etmek
c) Dikkatli taşımacılık
d) Askeri alanda stratejik depolama
e) Kent ihtiyaçlarının hızlı karşılanması

3) Aşağıdakilerden hangisi lojistiğin temel unsurlarından değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Doğru ürünü bulundurmak
Uygun ürünü uygun kalitede bulundurmak
Her ürünü bulundurmak
İstenen ürünü uygun maliyet ile bulundurmak
Doğru ürünü istenen yerde bulundurmak

4) Lojistiğin temel kavramı içerisinde aşağıda verilen önermelerden hangisi
yanlıştır?
Lojistik, bitmiş envanter ürünlerinin tedariği ile ilgilenmez.
Lojistik, siparişleri maliyet açısından en verimli şekilde sağlanmasını öngörür.
Lojistik, ürün ve envanter parçalarının taşıma ve depolama süreçlerini kapsar.
Lojistik, belirli bütçeler içerisinde doğru mal ve hizmetin doğru yerde
karşılanmasını öngörür.
e) Lojistik, nakliye, depolama, tedarik, stok kontrol, vb. faaliyetleri birbirine
bağlantılı olması gerekliliğine dayanır.
a)
b)
c)
d)

5) Lojistik kavramı hangi unsurları kapsamaktadır?
a) Fiziksel Dağıtım
b) Ambalajlama
18

c) Stok kontrolü
d) Depolama
e) Hepsi

6) Hangi tarihten itibaren modern anlamda lojistik uygulamaları geniş
alanlarda başlamıştır?
1800’lü yıllar
1920’li yıllar
1950’li yıllar
1960’lı yıllar
e) 1970’li yıllar
a)
b)
c)
d)

7) Lojistiğin tarihsel gelişimi içinde üretim faaliyetlerinin ön planda olduğu
depolama, dağıtım gibi faaliyetlerde kontrolün sağlanamadığı dönem hangi
şıkta doğru olarak verilmiştir?
I. Birinci Dönem II. İkinci Dönem III. Üçüncü Dönem IV. Dördüncü Dönem
a)
b)
c)
d)
e)

I
II
III
IV
II ve IV

8) Modern anlamdaki lojistik kavramı hangi tarihsel olaydan sonra önem
kazanmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

I. Dünya savaşı
II. Dünya Savaşı
Sanayi devrimi
Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı ilerleme
Göç hareketleri

9) Lojistiğin tarihsel gelişimi düşünüldüğünde askeri başarının
sürdürlebilirliği için lojistiğin öneminin anlaşıldığı, dönem hangi şıkta
doğru olarak verilmiştir?
I. Birinci Dönem II. İkinci Dönem III. Üçüncü Dönem IV. Dördüncü Dönem
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a)
b)
c)
d)
e)

I
II
III
IV
III ve IV

10) Aşağıdaki önermelerden hangisi lojistik kavramı için yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Lojistik askeri alandaki ihtiyaçlarla modern kavramına kavuşmuştur.
Lojistik ilk çağlardan beri çeşitli şekillerde uygulanmaktadır.
Lojistik insan ihtiyaçlarına bağlı olarak gelişen bir kavramdır.
Lojistik, zamana bağlı olarak gelişen bir kavramdır
Lojistik, sadece modern çağda ihtiyaç duyulan bir olgudur.

Birinci bölümün sorularına ait cevaplar:
1) D
2) B
3) C
4) A
5) E
6) D
7) A
8) B
9) B
10) E

KOLAY
KOLAY
KOLAY
ZOR
KOLAY
ORTA
ZOR
ORTA
ORTA
KOLAY
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2. LOJİSİTK YÖNETİMİ ve LOJİSTİK SİSTEMİNİN ELEMANLARI

21

İkinci Bölümün Kapsamı
2.

LOJİSTİK YÖNETİMİ ve LOJİSTİK SİSTEMİNİN ELEMANLARI
2.1. Lojistik Yönetimi
2.2. Lojistik Sisteminin Elemanları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Lojistik yönetimi nedir?
2- Lojistik yönetimi ile lojistik sistemi arasındaki farklılıklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

2.1. Lojistik yönetimi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Lojistik yönetiminin önemi ve Ders notları ve ders sunumu
kapsamını anlamak

2.2. Lojistik sistemi elemanları

Lojistik sistemi elemanlarını ve Ders notları ve ders sunumu
işlevlerini anlamak

Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Lojistik yönetimi, Lojistik sistemi

25

GİRİŞ
Bu bölümde lojistik yönetimi ve lojistik sistemi elemanları hakkında bilgiler verilecektir.
bahsedilecektir. Lojistik yönetimi; lojistiğin tanımı içerisinde doğru ürünü, doğru zamanda, doğru
yere hasarsız biçimde ulaştırmayı hedeflemekte ve bu nedenle ürün veya hizmetler için önemli bir
“değer yaratıcı faaliyet” olarak nitelendirilmektedir (Şen, 2014). Lojistik sistemi elemanları veya
faaliyetleri ise taşıma stoklama, depo vb. işlemleri içermektedir.
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2.1.

Lojistik yönetimi

Lojistik yönetimi siparişin üretilmesi, alınması, yerine getirilmesi ve ürünün, hizmetin veya bilginin
dağıtımının eşgüdümlü bir şekilde sağlanmasıdır (Depo ve Lojistik, 2011). Bununla beraber
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği
son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının
etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlanması,
uygulanması ve kontrol edilmesi olarak ta açıklanmaktadır (Yıldıztekin, 2002). Şekil 2’de lojistik
yönetimi grafik olarak sunulmaktadır.

Şekil 2: Lojistik yönetiminin aşamaları (Tanyaş, 2002).
Lojistik yönetimi ile iş süreçleri arasında, bilgi ve malzeme akışının kurum içerisinde tasarımı,
kontrolü ve düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Bunlar işçilerden şirkete ve müşteriye kadar olan
ilişkileri içerir. Lojistik yönetiminin en önemli görevlerinden birisi, çalışanlardan en üst düzey
yönetime kadar, ürün ya da hizmetin belirli yerde, belirli zamanda ve istenilen kalitede üretilmesini
garanti altına almaktır (Depo ve Lojistik, 2011).
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2.2.

Lojistik Sistemi Elemanları

Lojistik, tedarik kaynağından başlayıp müşteriye kadar uzanan kanal içerisinde ürün ya da hizmetlerin
akışı ile ilgili birçok faaliyeti kapsamaktadır (Sezgin, 2008). Taşımacılık ve depolama ana faaliyetleri
ile paketleme, katma değerli hizmetler, gümrük, sipariş yönetimi, stok yönetimi, sigorta, muayene ve
gözetim tamamlayıcı faaliyetler lojistik sisteminin elemanlarındandır. Lojistik, ürün veya yükün çıkış
ve varış noktaları arasındaki tüm malzeme hareketlerinin eşgüdümüdür. Lojistiğin ürün akışı ile ilgili
faaliyetleri; Taşıma, Depolama, Paketleme ve Katma Değerli Hizmetler, hizmet akışı ile ilgili
faaliyetleri (Şekil 3); Gümrükleme, Sigorta, Muayene/Ekspertiz/Gözetim, Stok Yönetimi ve Sipariş
Yönetimi/Müşteri Hizmetleridir (Tanyaş, 2015).

Şekil 3: Temel lojistik faaliyetleri (Tanyaş, 2015).
Bu bölümde temel lojistik faaliyetleri olan depolama, taşımacılık, paketleme, bilgi-kontrol ve tedarik
faaliyetlerine yer verilmiştir.
Depolama: Ürünlerin belirli zaman içerisinde ve belirli yerde (depo) bulundurma faaliyetidir.
Tedarik edilen hammadde, malzeme ve parçaların, yarı mamul ve tamamlanmış mamullerin uygun
şartlar altında saklanması ve korunması yani depolama fonksiyonu lojistik yönetiminin en önemli alt
elemanlarından birisidir. Depolamanın yapılabilmesi için gereksinim duyulan depolar, tedarik edilen
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üretim girdilerinin ve üretim çıktılarının kullanımına kadar muhafaza edildiği alanlar olarak
tanımlanabilir (Şen, 2014).
Depolama, ürünler için zaman, yer ve lojistik faydalar sağlayarak firmalara dinamik ve katma değerli
müşteri hizmetleri sunmalarını sağlayan önemli bir fonksiyondur (Tanyaş, 2015).
Taşımacılık: Taşıma şekli, hizmeti seçimi ve taşıma ile ilgili bütün faaliyetlerin yönetimini içerir
(Sezgin, 2008).
Taşıma, lojistiğin en önemli bileşeni olmakla birlikte taşıma şekli, dağıtım operasyonunun tipi,
yükleme planlaması, rota planlaması bu grubun en önemli faktörleridir. Taşıma ile sistemde
üretimden tüketim noktasına kadar akış sağlanmaktadır (Şen, 2014).
Paketleme: Ürünün taşınırken ve depolanırken kolaylık sağlaması ve koruması için uygulanan
lojistik elemanıdır.
Bilgi-kontrol: Sistem dizaynı, kontrol prosedürleri, öngörü yöntemleri gibi faktörler içermektedir
(Şen, 2014).
Tedarik: Tedarik kaynağı seçimi, satın alma zamanı ve miktarının belirlenmesi faaliyetlerini içerir
(Sezgin, 2008).
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Uygulamalar
Lojistik yönetimi akış şemalarının paylaşılması
Lojistik sistemi elemanlarına ait görseller üzerinde tartışma
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Uygulama Soruları
Lojistik yönetiminin daha verimli olabilmesi için önerileriniz nelerdir?
Lojistik sistemi elemanlarının önemlerine göre sıralayınız.

31

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lojistik yönetimi, ürün ve/veya bilginin siparişin alınmasından zamanında ve uygun koşullarda
dağıtımına kadar olan süreçlerin eögüdümlü bir şekilde organize edilmesidir. Lojistik yönetimi
işçilerden şirkete ve müşteriye kadar olan ilişkileri içerir. Hizmetin belirli yerde, belirli zamanda ve
istenilen kalitede üretilmesini garanti altına almayı amaçlamaktadır.
Lojistik sistemi elemanları, lojistik yönetiminin verimli bir şekilde optimum koşullarda yapılmasına
olanak sağlayan üm faaliyetleri içerir. Genelde, Taşıma, Depolama, Paketleme ve Katma Değerli
Hizmetler, hizmet akışı ile ilgili faaliyetler, Gümrükleme, Sigorta, Muayene/Ekspertiz/Gözetim, Stok
Yönetimi ve Sipariş Yönetimi/Müşteri Hizmetleri bu kapsamda değerlendirlebilir.
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İkinci Bölüm soruları
1) “Siparişin üretilmesi, alınması, yerine getirilmesi ve ürünün, hizmetin veya
bilginin dağıtımının eşgüdümlü bir şekilde sağlanmasının kontrolü” olarak
yapılan bir tarif aşağıdakilerden hangisi için en uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Lojistik elemanları
Lojistik
Lojistik yönetimi
Lojistik depolama
Lojistik katma değer

2) Aşağıdakilerden hangisi Lojistik yönetiminin dikkate aldığı ana unsurları
en kapsamlı olarak vermektedir?
I. Planlama II. Uygulama III. Kontrol IV. Taşıma
a)
b)
c)
d)
e)

I
II
III
I, II, III
I ve IV

3) Lojistik yönetimi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmaktadır? En uygun
cevabı işaretleyiniz.
a) Taşıma ve depolama faaliyetleri planlanmaktadır.
b) İş süreçleri arasında, bilgi ve malzeme akışının kurum içerisinde tasarımı, kontrolü
ve düzenlenmesi amaçlanmaktadır
c) Sipariş ve dağıtım organizasyonunun planlanması amaçlanır.
d) Siparişlerin katma değerlerinin arttırılması amaçlanır.
e) Müşteri ve işyeri arasında koordinasyonun sağlanması amaçlanır.

4) Aşağıdakilerden hangisi lojistik yönetimi kapsamında değerlendirilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tesis ve donanımlar
İnsan kaynakları
Bilgi kaynakları
Finansal kaynaklar
Hepsi
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5) Lojistik yönetiminde firma içindeki hangi çalışan grubunun görevi daha
etkindir?
a)
b)
c)
d)
e)

En alt seviyeden en üst yöneticiye kadar
Muhasebe departmanı
Taşıma çalışanları
Reklam ve pazarlama grubu çalışanları
İnsan kaynakları departmanı

6) Lojistik sistemi elemanları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)
b)
c)
d)
e)

En önemli unsur taşımacılıktır
Depolama diğer lojistik elemanlara göre daha önemlidir.
Paketleme hizmetleri en gerekli unsurdur
Gümrükleme olmaksızın depolama yapılmamaktadır
Tüm elemanlar arasında eşgüdümlü sağlanmalıdır

7) Aşağıdakilerden hangisi Lojistik sistemi elemanlarından değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Taşıma
Paketleme
Sipariş belirleme
Gümrükleme
Sigorta

8) Ürünlerin belirli zaman içerisinde ve belirli yerde bulundurma faaliyeti
lojistik sistemi elemanlarından hangisi için ifade edilebilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Paketleme
Katma değer
Sigorta
Depolama
Gümrükleme

9) Aşağıdakilerden hangisi Lojistik sistemi elemanlarının en önemlisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Taşıma
Depolama
Paketleme
Bilgi kontrol
Hepsi
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10) Ürünün taşınırken ve depolanırken kolaylık sağlanması ve korunması için
uygulanan lojistik sistemi elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Taşıma
Sigorta
Gümrükleme
Bilgi kontrol
Paketleme

İkinci bölümün sorularına ait cevaplar:
1) C
2) D
3) B
4) E
5) A
6) E
7) C
8) D
9) E
10) E

KOLAY
ORTA
ORTA
KOLAY
KOLAY
ORTA
ZOR
ORTA
KOLAY
KOLAY
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3. LOJİSTİK MALİYETLERİ VE YAPISI İLE LOJİSTİK
FAALİYETLERİNİ MALİYETLENDİRME YAKLAŞIMLARI

36

Üçüncü Bölümün Kapsamı
3. LOJİSTİK MALİYETLERİ VE YAPISI İLE LOJİSTİK FAALİYETLERİNİ
MALİYETLENDİRME YAKLAŞIMLARI
3.1. Lojistik maliyetleri ve yapısı
3.2. Lojistik faaliyetlerini maliyetlendirme yaklaşımları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
123-

Lojistik maliyetler nelerdir?
Lojistik maliyetler ürün maliyetine etkileri nelerdir?
Lojistik faaliyetlerini maliyetlendirme yaklaşımları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

3.1 Lojistik maliyetleri ve yapısı

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notları, ders sunumu ve
görsel materyaller
Ders notları, ders sunumu ve
görsel materyaller

3.2 Lojistik faaliyetlerini
maliyetlendirme yaklaşımları

39

Anahtar Kavramlar
Lojistik maliyetler
Lojistik faaliyetlerini maliyetlendirme yaklaşımları
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GİRİŞ
Bu bölümde, lojistik faaliyetlerinden kaynaklı gelişen lojistik maliyetleri ele alınmıştır. Lojistik
faaliyetlerinin maliyet açısından birbirleri ile olan farklılıklarına değinilmiştir.
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3.1.

Lojistik maliyetleri ve yapısı

Lojistik maliyetler, lojistik faaliyetler nedeni ile ortaya çıkan maliyetlerin tümünü kapsamaktadır
(Tokay, vd. 2011). İşletmelerin lojistik faaliyetler için harcadıkları maddi tutar olarak tanımlanmıştır.
Lojistik maliyetler, bir ürünün tedarik edilmesi ile ilgili girişimlerde bulunulmasından müşteriye
teslim edildiği ana kadar yapılan tüm faaliyetlerle ilgili maliyetlerdir. Bu faaliyetler depolama,
ambalajlama, sevkiyata hazırlama, taşıma, montaj ve ilişkili tüm hizmet maliyetleri ile fatura
hazırlama, işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve tahsilat maliyetlerinden oluşmaktadır (Şen, 2014).
Lojistik maliyetler ürün satış fiyatının %4-20 arasında değişmektedir. Lojistik maaliyetlerinde en
fazla maliyete sahip faaliyet taşımacılıktır. Çancı ve Erdal (2003) yaptıkları çalışmada taşıma
maliyetlerinin, toplam lojistik maliyetlerin %50-65’ni oluşturduğuna değinmişlerdir (Tablo 1).
Taşımacılık maliyetleri; karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu, gümrük ve sigorta giderleri,
Depolama maliyetleri; kira/amortisman, enerji, elleçleme, paketleme ve katma değerli hizmet
giderleri,
Stok maliyeti; elde bulundurma ve elde bulundurmama maliyetleri,
Yönetim maliyetleri; ofis personeli ve genel yönetim giderlerinden oluşmaktadır (Tanyaş, 2015).
Tablo 1. Lojistik maliyetleri
Lojistik Maliyetleri
Taşıma Maliyetleri
Envanter ve Malzeme Elleçleme Maliyetleri
İşleme Yerleşim Tasarımı (Depo ve Dağıtım Merkezlerinin Planlanması
ve Yönetimi) Maliyetleri
İletişim ve Bilgi (Talep Tahminleri, Sipariş Süreçleri, Üretim
Programlama) Maliyetleri

Oran
% 50-65
% 20-35
% 10
%5

Sektörlerde lojistik maliyetler satışlarla ters orantılı olarak işlem görmektedir. Satışlar arttıkça lojistik
maliyetlerin satışlar içindeki maliyet oranı azalmaktadır (Şen, 2014).
Lojistik maliyetler yukarıdaki maliyetlerin dışında çevreye verdiğimiz zararlar ve egzoz gazlarının
havayı kirletme oranlarının maliyetine benzer maliyetler ile karşılaşabilmekteyiz. Avrupa Birliği’nin
“kirleten öder” ilkesini içeren uygulaması bulunmaktadır. Bu ilke uygulanmaya başlandığında bunun
etkileri maliyetlerde daha net bir şekilde görebilecektir.

3.2.

Lojistik faaliyetlerini maliyetlendirme yaklaşımları

Lojistik faaliyetleri esnasında maliyetlerin büyük bir kısmını ürünlerin taşınması, depolanması, talep
tahmini vb. faaliyetler oluşturmaktadır. Lojistik olarak tanımlanan bu kavramların tamamına ait
toplam maliyetlerini ise lojistik maliyetleri oluşturmaktadır (Polat, 2007). Lojistik maliyetleri bir
faaliyet maliyeti olmakla birlikte, bir maliyet hesaplama yöntemi değildir (Özkan, 2006). Lojistik
faaliyetlerini maliyetlendirme yaklaşımları bulunmaktadır. Bunlar:
a) faaliyet tabanlı maliyetleme
b) hedef maliyetleme yöntemi
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

toplam maliyetleme yöntemi
ürün ve müşteri karlılığı analizi
tam zamanında üretim
tedarik zinciri maliyetlemesi,
kazan-kazan ilişkileri
toplam sahip olma maliyeti
misyon maliyetleme yaklaşımları olarak sınıflandırılabilir (Şen, 2014).

3.2.1. Faaliyet tabanlı maliyetleme
Lojistik faaliyetlerinin maliyetlendirilmesi yönteminin ana unsuru tedarik zinciri boyunca zaman ve
kaynak harcayan maliyet etkenlerini saptamaya olan ihtiyaçtır (Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002).
Faaliyet tabanlı maliyetlemenin lojistik maliyet yönetiminde uygulanabilmesi için; tedarik zinciri
fonksiyonlarının analiz edilmesi, süreçlerin faaliyetlere bölünmesi, faaliyetleri gerçekleştirmede
tüketilen kaynakların tanımlanması, faaliyet maliyetlerinin belirlenmesi, maliyetlerin maliyet
taşıyıcıları bazında takip edilmesi, toplam maliyet perspektifi ile maliyet sonuçlarının analiz edilmesi
aşamalarının yerine getirilmesi gerekmektedir (Ceran ve Alagöz, 2007).
3.2.2. Hedef maliyetleme yöntemi
İşletmeler, lojistik maliyetlerini düşürmek için hedef maliyetleme yöntemi kullanmaktadır. Lojistik
hedef maliyetleme yönteminin amacı, istenen karı sağlayacak lojistik sürecini oluşturmaktır.
Böylelikle etkin bir planlama ve koordinasyonla birlikte hedef maliyetleme lojistik maliyetlerin
yönetiminde kullanılabilmektedir.
İşletmelerde lojistik maliyet yönetiminde hedef maliyet yöntemi kullanılırken aşağıdaki hususlara
dikkat edilmesi önerilmektedir (Weiyi ve Luming, 2009):
Lojistik maliyet yöntemi için uygun bir yöntem seçmek,
Bilgi teknolojileri ile birlikte kapsamlı yönetim sergilemek,
Hedef maliyette esneklik sağlamak,
İlişkili faydaları koordine etmek ve teşvik mekanizması geliştirmek,
Paydaşlarla iyi bir ilişki kurmak,
Hedef maliyet sisteminde yapay zeka ve uzman sistem kurmak.
3.2.3. Toplam maliyetleme yöntemi
Toplam maliyet kavramı, toplam lojistik yönteminin temelini oluşturan sistemdir. Toplam maliyet
kavramı; nakliye, depolama, müşteri hizmetleri, stoklar gibi değişkenleri arasındaki ilişkileri gören
ve toplam maliyetlerin en düşüğünü dikkate alan bir karar verme yaklaşımıdır (Yardımcıoğlu vd.,
2012).
3.2.4. Ürün ve müşteri kararlılığı analizi
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İşletmeler satın alma-tedarik ve üretim-satış-dağıtım faaliyetleri sırasında, lojistik maliyetleri
gündeme gelmekte ve ürün kararlılığı veya müşteri kararlılığının analizi yapılarak maliyetlendirilir
(Özkan, 2006).
3.2.5. Tam zamanında üretim
Gerekli görülen veya talep edilen faaliyetlerin hemen işleme alınmasıdır. Tam zamanında üretim
programları geliştirilerek stok ve depolama maliyetleri düşürülebilmektedir (Atmaca ve Terzi, 2007).
3.2.6. Tedarik zinciri maliyetlemesi
Tedarik zinciri, malzeme tedariki işlemlerini yerine getiren, bunları yarı mamul ve mamullere
dönüştüren ve daha sonra bunları dağıtım kanallarıyla müşteriye ulaştıran hizmet ve dağıtım
seçeneklerinden oluşan süreci ifade etmektedir (Ataman, 2002). Tedarik zinciri yönetimi ise, zincir
boyunca yüksek kalite ve en düşük maliyetleri elde etmek amacıyla tedarikçi ile müşteri arasındaki
ilişkileri yönetme sürecidir (Gökçen, 2003).
Tedarik zinciri maliyetlemesi, tedarik zinciri oluşturan faaliyetler için maliyet bazlı performans
değerleri oluşturan bir yaklaşımdır (Dumanoğlu, 2005).
3.2.7. Kazan-kazan ilişkileri
Tedarik zinciri maliyetlemesinden çıkan bu yaklaşım, uzun süreli ilişkilere dayanan bir güvenden
hareketle, değer zincirinin son halkası olan nihai müşteri faydasının gözetilmesi amacını da
taşımalıdır. Kazan-kazan ilişkileri, tedarik zincirinin yaratacağı olumlu etkilerin en son noktası olarak
maliyetleme amacının daha ötesinde tüm ilişkileri ve faaliyetleri etkileyecektir (Gökçen, 2003).
3.2.8. Toplam sahip olma maliyeti
Toplam sahip olma maliyeti, satın alınan mal ya da mamulün satın alındığı fiyatın, toplam sahip olma
maliyetinin sadece bir parçası olduğu gerçeğinden hareket etmektedir.
3.2.9. Misyon maliyetleme
Lojistikte misyon, belirli bir ürün ya da pazar bağlamında sistem tarafından başarılacak olan müşteri
hizmet amaçları setidir. Etkin bir misyon maliyetleme sürecinin uygulanmasında dört aşama
bulunmaktadır. Bunlar; müşteri hizmet bölümlerinin tanımlanması, hizmet maliyetinde değişiklik
meydana getiren faktörlerin belirlenmesi, müşteri bölümlerini desteklemede kullanılan özel
kaynakların belirlenmesi, müşteri tipi ya da bölümüne göre faaliyet maliyetlerinin yüklenmesidir
(Şen, 2014).
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Uygulamalar
Farklı lojistik maliyetine örnekler
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Uygulama Soruları
Lojistik faaliyetlerinin ürün maliyetlerine fiyat etkisini tartışınız
Lojistik faaliyetlerin son ürün ve bilgi aktarımına fiyat etkisini azaltmak için neler
yapılmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lojistik maliyetler, lojistik faaliyetler nedeni ile ortaya çıkan maliyetlerin tümüdür. İşletmelerin
lojistik faaliyetler için harcadıkları maddi tutar olarak tanımlanabilir.
Lojistik faaliyetlerini maliyetlendirme yaklaşımları faaliyet tabanlı maliyetleme, hedef maliyetleme
yöntemi, toplam maliyetleme yöntemi, ürün ve müşteri karlılığı analizi, tam zamanında üretim,
tedarik zinciri maliyetlemesi, kazan-kazan ilişkileri, toplam sahip olma maliyeti ve misyon
maliyetleme yaklaşımları oluşturmaktadır.
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Üçüncü Bölüm soruları
1) Lojistik faaliyetler nedeni ile ortaya çıkan maliyetlerin tümüne ne ad
verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Lojistik
Lojistik maliyetleri
Taşıma maliyetleri
Depolama maliyetleri
Sigorta maliyetleri

2) Lojistik maliyet tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

İşletmelerin lojistik faaliyetler için harcadıkları maddi tutar
Bir ürünün taşıma maliyeti
Herhangi bir ürünü uygun zamanda ve yerde bulundurmak
Ürün veya hizmetin uygun yer ve kalitede sağlanması
Ürün, bilgi veya hizmetlerin kaliteli sunulması

3) Aşağıdakilerden hangisi lojistik maliyeti faaliyetlerindendir?
a)
b)
c)
d)
e)

Üretim
Pazar araştırması
Ürün kalitesi
Depolama
Reklam

4) Aşağıdakilerden hangisi lojistik maliyetlerini etkileyen faaliyetlerdendir?
En kapsamlı cevabı veriniz.
I. Depolama II. Paketleme III. Taşıma IV. Montaj
a)
b)
c)
d)

I
II
III, IV
I, IV
e) I, II, III, IV

5) Lojistik maliyetler ürün satış fiyatına hangi oranda etki etmektedir?
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a)
b)
c)
d)
e)

%5-8
%50-60
%25-35
%4-20
%1-5

6) Lojistik maliyetlerinde hangi lojistik faaliyetin etkisi en yüksektir?
Gümrükleme
Stok yönetimi
Depolama
Sigorta
e) Taşımacılık
a)
b)
c)
d)

7) Lojistik faaliyetlerini maliyetlendirme yaklaşımları hangileridir? En
kapsamlı cevabı veriniz.
I. Faaliyet tabanlı maliyetleme II. Hedef maliyetleme yöntemi III. Toplam
maliyetleme yöntemi IV. Gümrükleme yöntemi
a)
b)
c)
d)
e)

I, II, III, IV
III
I, IV
I, II, III
III, IV

8) Lojistik maliyet yönetiminde hedef maliyet yöntemi kullanılırken
aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Lojistik maliyet yöntemi için uygun bir yöntem seçmek,
Bilgi teknolojileri ile birlikte kapsamlı yönetim sergilemek,
Hedef maliyette katı olmak,
İlişkili faydaları koordine etmek ve teşvik mekanizması geliştirmek,
Paydaşlarla iyi bir ilişki kurmak,

9) Lojistik faaliyetlerin maliyetlendirmesinde toplam maliyetlerin en
düşüğünü dikkate alan bir karar verme yaklaşımı aşağıdakileden
hangisidir?
a) Ürün ve müşteri kararlılığı analizi
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b) Toplam maliyetleme yöntemi
c) Tedarik zinciri maliyetlemesi
d) Tam zamanında üretim
e) Kazan-kazan ilişkileri

10)
Kazan
–
kazan
ilişkileri
içerisinde
yapılan
lojistik
maliyetlendirmesinde aşağıdakileden hangisine dikkat edilmelidir?
Hizmet maliyetinde değişiklik meydana getiren faktörlerin belirlenmelidir
Toplam maliyetlerin en düşüğünü dikkate alınmalıdır
Ürün veya müşteri kararlılığı analizi yapılmalıdır
Nihai müşteri faydasının gözetilir
e) Stok ve depolama maliyetleri düşürülmelidir
a)
b)
c)
d)

Üçüncü bölümün sorularına ait cevaplar:
1) B
2) A
3) D
4) E
5) D
6) E
7) D
8) C
9) B
10) D

KOLAY
KOLAY
ORTA
KOLAY
ZOR
ORTA
ZOR
ORTA
ZOR
ZOR
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4. LOJİSTİK PERFORMANS YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK
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Dördüncü Bölümün Kapsamı
4.

LOJİSTİK PERFORMANS YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK
4.1. Performans yönetimi
4.2. Verimlilik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Lojistikte performans yönetiminin önemi nedir?
2- Lojistikte verimlilik ile amaçlanan nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

4.1. Performans yönetimi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notları, ders sunumu ve
görsel materyaller

4.2. Verimlilik

Ders notları, ders sunumu ve
görsel materyaller

Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Performans yönetimi, verimlilik
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GİRİŞ
Bu bölümde, lojistikte performans yönetimi ve verimlilik ele alınacaktır. Performans yönetimi ve
verimliliğin önemi, gerekliliği ve bazı temel esasları tartışılacaktır.
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4.1.

Lojistik Performans yönetimi

Performans bir faaliyetin ya da amacın gerçekleştirilmesi için gereken çaba olarak tanımlanabilir. Bir
işi yapan birey ya da grubun konulan hedefe nicel (miktar) ve nitel (kalite) olarak ne derece
ulaşabildiğinin belirlenmesi, performans yönetiminin temel konusudur.
İyi bir yönetim yapılan çalışmanın performansını bilmek ile doğru orantılı olduğıundan performans
yönetimi önem kazanmaktadır. Ölçemediğiniz bir şeyi kontrol edemezsiniz ve doğal olarak
yönetetilmesi ve hakkında karar verilmesi kolay değildir. Ölçüm yapabilmemiz için verinin kesin,
ölçülebilir, özgül, gerçekçi ve zaman aralığı belli olmalıdır. Performans göstergeleri iki temel ilkeye
dayanır. Bunlar uzun vadede etkin olmak ve verimli olmaktır (Taha vd., 2015).
Etkinlik; belirlenen hedeflere, belirli standartlara ve planı gerçekleştirme, ulaşma iken, verimlilik;
çıktıya oranla girdilerin etkin kullanımıdır. Her etkin faaliyet verimli olmayabileceği gibi her verimli
faaliyet kısa vadede etkin olmayabilir. Bazı hallerde etkinlik önemli olabilir, ama uzun vadede hem
etkinlik hem de verimlilik önemlidir (Tanyaş, 2015).
Lojistik Performans Göstergeleri:
Maliyetlerin (navlun, depolama, stokta taşıma vb.) düşürülmesi,
Müşteri hizmet düzeyinin arttırılması,
Zamanında teslim oranının arttırılması,
Temin (yanıt) süresinin (lead time, response time) azaltılması,
Toplam stokların düşük seviyeye getirilmesi,
Bozulma/hasar/kayıp oranının en aza indirilmesi,
Esnekliğin artırılması, seçenek çözüm sayılarının artırılması,
Veri güvenilirliğinin ve hızlı erişim oranının yükseltilmesi (miktar, zaman, yer vb.),
Bilgi/evrak eksikliğinin en aza düşürülmesi,
Temel yetkinliğe (core competency) odaklanmanın sağlanması,
Lojistik faaliyetlerin etkinlik (planlara uyma) ve verimlilik (çıktı/girdi) oranlarının artırılması,
Müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, müşteri odaklılığın artırılması,
Riskin ve kazancın adil paylaşımı,
Sabit maliyetlerin değişken maliyet haline dönüştürülmesi,
Lojistik yönetim giderlerinin azaltılması,
Çevreye verdiğimiz zararın azaltılması (Taha vd., 2015).
57

4.2.

Lojistikte Verimlilik

Lojistikte etkinlik ve verimliliği artırma çalışmaları taşımacılık, depolama, stok ve diğer ilgili
faaliyetleri birlikte düşünerek yapılabilir. Tanyaş, (2015)’e göre temel bazı yaklaşımlar aşağıda
belirtilmiştir.
Ağ Tasarımı: Etkin ve verimli bir lojistik sistemi icin calışma kapsamı icindeki ilgili tedarikci, uretici,
depo ve dağıtım merkezi, satış noktaları ile muşterilergibi ceşitli şirketlerin ve tesislerin uretim,
depolama ve taşımacılık sistemlerinin birağ yapısı butunluğu icinde yuksek yanıt hızı, yuksek kalite,
duşuk maliyet vd. amaclarlaanalizi ve yeniden tasarlanmasıdır. Yeni depo acma, mevcut depoları
kapama, komple veyaparsiyel taşımacılık secimi,taşımacılıkmodunu değiştirme, bu kapsamda alınan
kararlardır.
Lojistik Bilişim Sistemleri (Logistics Information Systems): Lojistik yonetiminde etkinliği ve
verimliliği artırmak uzere kullanılan Kurumsal Kaynakların Planlanması(Enterprise Resources
Planning-ERP), Taşımacılık Yonetim Sistemi (Transportation Management System-TMS), Depo
Yonetim Sistemi (Warehouse Management System-WMS), Yonetim Bilişim Sistemi (Management
Information System-MIS), İleri Planlama Sistemleri (Advanced Planning System-APS, ozellikler
rota ve yukleme optimizasyonu konularında), Kuresel Konumlandırma Sistemi (Global Positioning
System), Genel Paket Radyo Sistemi (General Packet Radio System-GPRS), Elektronik Veri
Değişimi (Electronic Data Interchange-EDI), Elektronik Ticaret (E-Trade), Cubuk Kod (Barcode),
Radyo Frekanslı Tanıma (Radio Frequency Identification-RFID), Işık ve Ses Teknoljisi, Muşteri ve
Tedarikci Portalları gibi bilgisayar donanım ve yazılım sistemleridir.
Tedarik Zinciri Lojistik Yönetimi (Supply Chain Logistics Management): Tedarik zincirinin ve bu
zincir icinde yer alan başlıca şirketlerin uzun donemli performanslarını birlikte artırmak amacıyla,
soz konusu şirketlere ilişkin uretim ve lojistik fonksiyonlarının eşgudumlu yonetimidir.
Lojistik Köy/Merkezler(Freight Villages):Lojistik ve taşımacılık şirketleri ile ilgili resmi ve ozel
kurumların icinde yer aldığı, her turlu taşımacılık moduna etkin bağlantıları olan,depolama, bakımonarım, yukleme-boşaltma, ellecleme, tartı, yuk bolme-birleştirme, paketleme v.b. faaliyetleri
gercekleştirme imkanları olan vetaşıma modları arasında duşuk maliyetli, hızlı, guvenli,cevreci
aktarma alan vedonanımlarına sahip, içerisinde ulusal ve uluslararası taşımacılık, lojistik veeşyanın
dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin çeşitli işletmeciler tarafındangerçekleştirildiği planlanmışorganize
alanlardır.
Karma Taşımacılık(Mixed Mode Transportation): Taşıma modlarının avantajlarını kendi icinde
entegre edip, dezavantajlarını mumkun olduğunca saf dışı bırakan ve surekli kendini yenileyen
gelişime acık bir taşımacılık sistemidir. Amac; Maliyet, Hız, Guvenilirlik ve Hizmet Kalitesi
parametrelerinin optimum bileşimini yakalamaktır.
Çağdaş Depo Tasarımı ve Yönetimi(Contemporary Warehouse Design and Management):
Gereksinmeler doğrultusunda muşteri hizmet duzeyini artırırken lojistik maliyetleri duşurmeye
yonelik maliyet etkin (cost effective) depo cozumleri oluşturmaktır.
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Sürekli Gelişim ve İnovasyon(Continuous Improvemet and Inovation): Şirkette tum calışanların
katılımı ve toplam kalite anlayışı ile surekli gelişim ve inovasyon ortamının yaratılmasıdır.
Etkin Paketleme(Effective Packaging): Urunlerin lojistik, cevre, bilgi, izlenebilirlik acılarından fayda
yaratacak şekilde paketleme yapısının oluşturulmasıdır.
Tam Zamanında Üretim/Teslimat (Just In Time Manufacturing and Delivery): Cekme (sipariş) esaslı
bir yaklaşım ile gerekli malzemenin, gereken zaman ve miktarda, gereken yerden alınıp, gereken
yere, gereken zamanda ve istenilen koşullara uygun olarak uretimi ve teslimatına yonelik sistemdir.
Hızlı Yanıt Sistemleri (Quick Response Systems): İşbirliği ilkesi ve cağdaş bilgi teknolojilerini
kullanılarak cekme ve cevik (agile) esaslı bir anlayışla siparişten teslimata olan surenin en aza
indirilmesidir. Amac talebin en hızlı şekilde karşılanmasıdır.
Yükleme Optimizasyonu (Loading Optimisation): Yukleme ve boşaltma zamanından tasarruf etmek,
işcilik maliyetlerini duşurmek ve/veya kabın/aracın kapasitesini en verimli bicimde kullanmak
suretiyle taşıma maliyetlerini duşurmek uzere yuklerin, kaba/araca en etkin bicimde
yerleştirilmesidir.
Çapraz Sevkiyat (Cross-Docking): Depo alanına gelen ve giden urunler icin depolama faaliyeti
oluşturmadan gruplama ve aktarmayı gercekleştirerek depolama hacminden tasarruf sağlama ve urun
akış hızını artırma cabasıdır. Urunler capraz sevkiyat alanında belirli bir sureden (12 veya 24 saat)
daha az zaman kalmak durumundadır.
Rota Optimizasyonu(Route Optimisation): Cok duraklı dağıtım ve/veya toplama hizmetindemuşteri
taleplerini dikkate alarak toplam maliyet, toplam sure, toplam karbonayak izi veya toplam mesafeyi
en azlamak uzere en uygun rotanın belirlenmesidir.
Döngüsel Sefer (Milk Run): Bir arac tarafından bir program cercevesinde ceşitli noktalardanaynı veya
farklı yuklerin alınarak bir veya birden fazla noktaya teslim edilmesi veteslimatlar sırasında dolu
kapların bırakılıp boş kapların toplanarak geri getirilmesi sistemidir.
Etkin Tüketici Yanıtı (Efficient Consumer Response-ECR): Muşteri isteklerinin dahaiyi, daha hızlı,
daha duşuk maliyetli ve tam zamanında yerine getirilmesi ve bilginin birbutun olarak paylaşılması
icin lojistik kanal icerisinde tum tarafların birlikte calıştığı basit,hızlı ve muşteri odaklı sistemdir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management-CRM): Muşteri ozellikleri ile satış
ve pazarlama faaliyetlerinin veri tabanına kaydedilerek, bu veri tabanınıncok yonlu ve capraz
analizleri yoluyla muşterilere daha etkin ve verimli hizmetler sunularak muşteri sadakatini artırmayı
amaclayan bilgi sistemidir.
Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (Supplier Relationship Management-SRM): Her turluharcama
kategorisinde ve surekli olarak tedarikcileri sınıflandırıp onceliklendirerek kuracağıilişki yapısını
belirleyen, her bir tedarikci ile ilişki kurallarının tanımlandığı bir urun ve hizmet anlaşmasının
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yapıldığı, tum tedarikcilerle olan ilişkilerde toplam değeri en ustduzeye cıkartan bilgi sistemi
cozumudur.
Faaliyet Bazlı Maliyetlendirme (Activity Based Costing-ABC): Hatasız urun ve
surecmaliyetlendirmesi icin tum giderleri faaliyetlerle, nesnelerle ve sureclerle ilişkilendiren
birmaliyet hesaplama sistemidir.
Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı (Logistics Outsourcing): Şirketlerin kendicekirdek(core)
faaliyetlerine daha fazla odaklanmak ve maliyet avantajı sağlamak uzeremevcut lojistik
faaliyetlerinin genellikle ilgili varlıkları ve personeli ile birlikte bir ucuncuparti bir şirkete
devredilmesi veya bu hizmetin alınması surecidir.
Yalın ve Çevik Lojistik(Lean and Agile Logistics): Değer zincirinin(value chain)
ortayacıkarılarakfazla stok, gereksiz işlem, gereksiz taşıma, bekleme/gecikme, fire değer
oluşturmayanfaaliyetlerin ortadan kaldırılması ve talebe yanıt hızının artırılmasıdır.
Yeşil Lojistik(Green Logistics):Cevre kirliliğini ve kaynak kullanımını azaltmak
amacıylagercekleştirilen lojistik faaliyetlerdir. Daha az cevre kirliliği yaratan taşımacılık
modusecimi, motor emisyonunun azaltılması, gun ışığından yararlanılması, etkin rotalama,
ambalajatıklarının azaltılması bu kapsamdaki calışmalardır.
Tersine Lojistik(Reverse Logistics): İade, tamir, urun geri cağırma, garanti ve satış
sonrasıhizmetnedeniyle urunlerin ve boş kaplarınmuşterilerden veya toplama noktalarındangeri
toplanması, kontrolu, yeniden kullanım, geri kazanım veya geri donuşum yoluyla değer katılarak
ekonomiye yeniden kazandırılması ile imha edileceklerin en az cevresel zararla uzaklaştırılmasıdır..
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Uygulamalar
Etkinlik ve verimlilik kavramlarının tartışılması
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Uygulama Soruları
Lojistikte etkininliğin arttırılması için neler yapılmalıdır?
Lojistikte verimliliği arttırmak için yapılması gerekenleri tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lojistik performas göstergeleri olarak, maliyetlerin (navlun, depolama, stokta taşıma vb.)
düşürülmesi, müşteri hizmet düzeyinin artırılması, zamanında teslim oranının artırılması, temin
(yanıt) süresinin (lead time, response time) azaltılması, toplam stokların düşük seviyeye getirilmesi,
bozulma/hasar/kayıp oranının en aza indirilmesi, esnekliğin artırılması, seçenek çözüm sayılarının
artırılması, veri güvenilirliğinin ve hızlı erişim oranının yükseltilmesi (miktar, zaman, yer vb.),
bilgi/evrak eksikliğinin en aza düşürülmesi, temel yetkinliğe (core competency) odaklanmanın
sağlanması, lojistik faaliyetlerin etkinlik (planlara uyma) ve verimlilik (çıktı/girdi) oranlarının
artırılması, müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, müşteri odaklılığın artırılması, riskin ve kazancın adil
paylaşımı, sabit maliyetlerin değişken maliyet haline dönüştürülmesi, lojistik yönetim giderlerinin
azaltılması, çevreye verdiğimiz zararın azaltılması gösterilebilir.
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Dördüncü Bölüm soruları
1) Lojistikte performansın tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Lojistik faaliyetlerinin amacın gerçekleştirilmesi için gereken çaba
Etkin lojistik faaliyeti
Taşıma ve depolama faaliyetleri için gereken zaman
Gümrükleme ve depolama faaliyetlerinin ölçülebilir nicel özellikleri
Uzun ve kısa vadede etkinlik

2) Aşağıdakilerden hangisi lojistik performans göstergelerindendir?
a)
b)
c)
d)
e)

Maliyetlerin arttırılması
Zamanında teslim oranının arttırılması
Toplam stokların yüksek seviyeye getirilmesi
Hasar kayıplarının arttırılması
Esnekliğin azaltılması

3) Aşağıdakilerden hangisi lojistik performans göstergelerinden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Temin süresinin azaltılması
Veri güvenilirliğinin ve hızlı erişim oranının yükseltilmesi
Bilgi eksikliğinin en aza düşürülmesi
Lojistik yönetim giderlerinin arttırılması
Çevreye verdiğimiz zararın azaltılması

4) Lojistik performans göstergelerinin en iyi duruma gelmesi için aşağıdakilerden
hangileri gereklidir?
I. Müşteri hizmet düzeyinin arttırılması II. Temel yetkinliğe odaklanmanın sağlanması III.
Riskin ve kazancın adil paylaşımı IV. Lojistik yönetim giderlerinin azaltılması
a)
b)
c)
d)
e)

I
I, II, III
III
I, III, IV
I, II, III, IV

5) Lojistikte verimlilik için aşağıdaki yaklaşımlardan hangileri kullanılmaktadır?
I. Ağ tasarımı II. Karma taşımacılık III. Yenilikçilik IV. Tam zamanında teslimat
a) I
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b)
c)
d)
e)

I, II
III
I, II, III
I, II, III, IV

6) “Lojistikte belirlenen hedeflere, belirli standartlara ve planı gerçekleştirme” tanımı
aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Lojistikte etkinlik
Lojistikte verimlilik
Lojistikte taşıma
Lojistikte yönetim
Lojistikte maliyet

7) Lojistikte çıktıya oranla girdilerin etkin kullanımı tanımı aşağıdakilerden hangisini
ifade etmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Lojistikte maliyet
Lojistikte yönetim
Lojistikte verimlilik
Lojistikte etkinlik
Lojistikte depolama ilkeleri

8) Lojistikte verimliliği arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

Lojistik köylerin kurulması
Ağ tasarımı
Karma taşımacılık
Çapraz sevkiyat
Hepsi

9) Lojistikte etkinlik ve verimlilik için aşağıdaki önermelerden hangisi diğerlerine göre
daha doğrudur?
a)
b)
c)
d)
e)

Her iki kavramda sadece kısa vadeli durumlar için kullanılır
Her iki kavramda uzun vadede önemlidir
Etkinlik ve verimlilik aynı kavramlardır
Etkinlik sadece kısa vade için önemlidir
Verimlilik sadece kısa vade için önemlidir
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10) Maliyetlerin düşürülmesi, müşteri hizmet düzeyinin arttırılması, zamanında teslim
oranının arttırılması, toplam stokların düşük seviyeye getirilmesi vb. faaliyetler
lojistiğin hangi unsuruna ait göstergelerdendir?
a)
b)
c)
d)
e)

Lojistik depolama başarısı
Lojistik performans göstergesi
Lojistik maliyetlendirmesi
Lojistik yapılandırması
Lojistik yönetimi

Dördüncü bölümün sorularına ait cevaplar:
1) A
2) B
3) D
4) E
5) E
6) A
7) C
8) E
9) B
10) B

KOLAY
ORTA
ORTA
KOLAY
ORTA
ZOR
ORTA
KOLAY
ZOR
ZOR
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5. LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE İLKELER VE
YÖNELİMLER
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Beşinci Bölümün Kapsamı
5.

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE İLKELER VE YÖNELİMLER
5.1. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi
5.2. İlkeler ve yönelimler

68

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Tedarik zinciri yönetimi nedir?
2- Lojistik ve tedarik yönetiminde ilkeler ve yönelimlerin önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

5.1 Lojistik ve tedarik zinciri
yönetimi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notları, ders sunumu ve
görsel materyaller

5.2 İlkeler ve yönelimler

Ders notları, ders sunumu ve
görsel materyaller

Konu

Kazanım

70

Anahtar Kavramlar
Lojistik yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, ilkeler ve yönelimler
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GİRİŞ
Bu bölümde, öncelikle lojistik ve tedarik zinciri yönetimi açıklanmıştır. Lojistik ve tedarik zinciri
yönetimi arasındaki farklılık ortaya konularak ilkeler ve yönelimlerin neler olduğu konularında bilgi
verilmeye çalışılmıştır.
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5.1.

Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi

Lojistik yönetimi Bölüm 2.1.’de detaylı olarak anlatılmıştır. Buna ek olarak lojistik yönetimi,
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, servis desteğinin ve bilgi akışının,
başlangıç noktasından (kaynağından) tüketildiği son noktaya (nihai tüketiciye) kadar olan tedarik
zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması,
depolanması ile kontrol altında tutulmasını sağlamak şeklinde özetlenebilir. Lojistik yönetimi mal ve
hizmetler için yer ve zaman yaratan, müşteriye dönük hizmet düzeyi ile doğrudan ilgili bir kavramdır.
Tedarik ise gereksinim duyulan bir ürünün doğru zaman, doğru şekil ve doğru miktarda uygun
maliyet ile doğru yerden temin edilmesidir. Temin edilen ürünün tedarikci tarafından üretilebilmesi
icin kendi malzemelerinin tedarikini de aynı şekilde sağlanması gerekir. Bu şekilde ilk maddeye kadar
giden bir tedarik zinciri (supply chain) oluşur. Bu yaklaşım; sadece tek bir işletme çerçevesinde değil,
dağıtım kanalı süreci içerisinde yer alan tum tedarikciler, ureticiler, toptancılar, perakendeciler ve
hatta muşteriler boyutunda bütünleşik anlayışın uygulanmasını hedeflemektedir (Chopra ve Meindl,
2009). Tedarik zinciri, kendisini oluşturan parcaların toplamından daha buyuk olabilmektedir ve
zincir icerisinde yer alan tüm tarafların kazanması stratejisini (kazan-kazan-kazan-…stratejisini)
öngörmektedir.
Tedarik zinciri; tedarikçilerden, üreticilerden, dağıtıcılardan, toptancılardan ve perakendecilerden
oluşur. Lojistikçiler tedarik zinciri içerisinde malzeme ve bilgi akışını sağlayarak tedarikçi ve müşteri
arasında köprü görevi üstlenir.
Diğer bir deyişle hammaddelerin siparişi ve elde edilmesinden, mamullerin üretilmesine, müşteriye
dağıtım ve ulaştırılmasına kadar olan kurumsal fonksiyonlara uzanan bir faaliyetler dizisidir. Bu
zincirde; satıcılardan hammadde sağlanır, tek bir adımda tamamlanmış ürüne dönüştürülür, ardından
dağıtım merkezlerine ve son olarak da müşterilere taşınır (Yıldırım 2013).
Tedarik zinciri yönetimi, bütün olarak tedarik zincirinin ve birim şirketlerin uzun dönem
performanslarının artırılması amacıyla, bir kurum veya iş kolları arasında, bilinen iş fonksiyonlarının
ve aralarındaki uygulamaların sistematik ve stratejik koordinasyonu şeklinde açıklanabilir.
Tedarik zincirinin haritasını çıkartmadan, ölçümlerini yapmadan, sürecin tamamının
optimizasyonunu yapmadan lojistik hizmetinin verilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle tedarik
zinciri yönetimi lojistiğin ilk adımıdır (Yıldıztekin, 2002; Sezgin, 2008).
Tedarik zinciri yönetimi kapsamındaki dört temel unsur, ürünleri;
1- Doğru miktarlarda,
2- Doğru yerde,
3- Doğru zamanda,
4- En az maliyetle mevcut bulundurmaktır.
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Bir iş ortamında üç çeşit akış mevcuttur:
1. Mamulün elde edilmesinden tüketimine kadar olan malzeme akışı,
2. Satıcılardan iş ortamına ve buradan da müşterilere olan bilgi akışı,
3. Satın alma vb. için gerekli fonları sağlayan, müşterilerden iş ortamına olan finansal akış (Yıldırım
2013).
Tedarik zinciri, malzemelerin sağlanması, bu malzemelerin ara ve tamamlanmış ürünlere dönüşümü,
tamamlanmış ürünlerin müşterilere dağıtım fonksiyonlarını yerine getiren araç ve dağıtım
seçeneklerinin bir şebekesidir. Tedarik zinciri karmaşıklığı, endüstri veya işletmeye göre değişse de
hem hizmet, hem de üretim işletmelerinde bulunur.
Kısacası tedarik zinciri, bir işletmede doğru malzemelerin, hizmetlerin ve teknolojinin doğru
kaynaktan, doğru zaman ve uygun kalitede satın alındığının garanti edilmesinden sorumludur.

5.2. İlkeler ve yönelimler
Lojistik faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini artırılması için gerekli temel ilkeler aşağıda verilmiştir:
• Araç ve kabın hem ağırlık,hem hacim olarak doldurulması
• Yüklerin konsolide edilerek kap ve aracın büyütülerek ölçek ekonomisinden yararlanılması
• Komple Yük(FTL) veya Parsiyel Yük(LTL) tercihinin doğru yapılması (Önemli olan
Taşımacılık+Depo+Stok Maliyeti Toplamının enküçüklenmesidir)
• Karma taşımacılıktan yararlanılması
• Araç ve kaptaki yükün değerine dikkat edilerek risk ve maliyet dengesinin kurulması
• Dönüş yükü yaratılması
• Yüke istif kabiliyeti kazandırılması
• Lojistik bakış açısı ambalaj/paket tasarımı yapılması
• Elleçleme maliyetlerinin düşürülmesi
• Stok maliyetleri ile beraber stoksuzluk (kayıp satış vd.) maliyetlerinin de düşünülmesi
• Etkin rotalama yapılması, doğru güzergahların seçilmesi
• İzleme ve performans yönetim sisteminin kurulması
Tedarik Zinciri Yönetiminde başarıya ulaşabilmek için aşağıda verilen belirli ilkelerin uygulanması
Tanyaş (2015)’e göre aşağıdaki şekilde önerilmiştir:
Entegrasyon
Talep Odaklılık
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Standardizasyon
Senkronizasyon
Optimizasyon
Koordinasyon
Yalınlık
Adaptasyon
Otomasyon
Tedarik zincirinin trendleri Tanyaş (2015) tarafından aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.
1.Tedarik Zinciri Risk Yönetimi
2.Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik
3.İnovatif Bilişim Teknolojileri Çözümleri- Bulut Bilişim
4.Tedarik Zincirinde İzlenebilirlik
5.Üç Boyutlu Baskı Üretim Teknolojisi
6.Depoda Ses Teknolojisi
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Uygulamalar
Tedarik zinciri ile ilgili günlük hayattan görsellerin paylaşılması
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Uygulama Soruları
Tedarik zincirinin daha verimli çalışması için yapılması gerekenler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lojistik yönetimi, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, servis desteğinin ve
bilgi akışının, başlangıç noktasından (kaynağından) tüketildiği son noktaya (nihai tüketiciye) kadar
olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması,
taşınması, depolanması ile kontrol altında tutulmasını sağlamak şeklinde özetlenebilir.
Tedarik ise gereksinim duyulan bir ürünün doğru zaman, doğru şekil ve doğru miktarda uygun
maliyet ile doğru yerden temin edilmesidir.
Lojistikçiler tedarik zinciri içerisinde malzeme ve bilgi akışını sağlayarak tedarikçi ve müşteri
arasında köprü görevi üstlenir
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Beşinci Bölüm soruları
1) Tedarik kavramı aşağıdakilerden hangisinde en uygun şekilde tariflenmiştir?
a) Ürünün müşteriye ulaştırılmasındaki pazarlık faaliyetleri
b) Katma değer katacak tüm faaliyetlerin organizsayonu
c) Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, servis desteğinin ve bilgi
akışının sağlanması
d) Sipariş edilen ürünün en hızlı şekilde temin edilmesidir
e) Gereksinim duyulan bir ürünün doğru zaman, doğru şekil ve doğru miktarda uygun
maliyet ile doğru yerden temin edilmesidir
2) Tedarik zinciri içerisinde malzeme ve bilgi akışını sağlayarak tedarikçi ve müşteri
arasında köprü görevini aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
a)
b)
c)
d)
e)

Lojistikçi
Denetçi
Depo uzmanı
Pazarlama
Paketleme departmanı

3) Tedarik zinciri yönetimi kapsamında ürünlerin bulundurulmasına yönelik temel
unsurlar nelerdir? En kapsamlı seçeneği işaretleriyiniz
I. Doğru miktarlarda II. Doğru yerde III. Doğru zamanda IV. En az maliyetle
a)
b)
c)
d)
e)

I
I, II
III
I, II, III
I, II, III, IV

4) Tedarik zinciri içerisinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Sadece tek bir işletme çerçevesinde gerçekleşir
Tüm bileşenlerin kazanması stratejisine sahiptir
Tedarikçi tarafından üretilen ürün varsa başka tedarikçiye ihtiyaç duymaz
Kendisini oluşturan parçaların toplamına eşit bir büyüklüktedir
Kendisini oluşturan parçalardan daha küçüktür

5) Bir işletmede doğru malzemelerin, hizmetlerin ve teknolojinin doğru kaynaktan, doğru
zaman ve uygun kalitede satın alınması aşağıdakilerden hangisi tarafından garanti
altına alınmaktadır?
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a)
b)
c)
d)
e)

Lojistik
Gümrük departmanı
Tedarik zinciri
Verimlilik analizi
Etkinlik analizi

6) Tedarik zinciri yönetimi kapsamında aşağıdakilerden hangisi iş akışı içerisinde
değerlendirilmez?
a)
b)
c)
d)
e)

Mamulün elde edilmesinden tüketimine kadar olan malzeme akışı
Müşterilerden iş ortamına olan finansal akış
Satıcılardan müşterilere olan bilgi akışı
Lojistik verimlilik analizi
Satıcılardan iş ortamına bilgi akışı

7) Tedarik zincirinin gelecekteki yönleri (trendleri) hangileri olabilir?
I. Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik II. Lojistik yönetimi III. Depoda Ses Teknolojisi IV.
Maliyet analizi
a)
b)
c)
d)
e)

I
I, II
I, III
I, II, III
I, II, III, IV

8) Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirinin gelecekte önem kazanacak yönlerden
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tedarik zinciri risk yönetimi
Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik
İnovatif bilişim teknolojileri çözümleri
Tedarik zinciri yönetimi
Tedarik zincirinde izlenebilirlik

9) Tedarik Zinciri Yönetiminde başarıya ulaşabilmek için aşağıda verilen ilkelerin
hangileri uygulanmalıdır?
I. Entegrasyon II. Optimizasyon III. Standardizasyon IV. Maliyet analizi
a) I
b) II
c) III, IV
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d) I, IV
e) I, II, III
10) Lojistik faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini artırılması için gerekli temel ilkeler
aşağıdakilerden hangilerinde verilmiştir?
I. Araç ve kabın hem ağırlık,hem hacim olarak doldurulması II. Ölçek ekonomisinden
yararlanılması III. Yüke istif kabiliyeti kazandırılması IV. Dönüş yüklerinin azaltılması
a)
b)
c)
d)
e)

I, III
I, III, IV
III
I, II, III
I, II, III, IV

Beşinci bölümün sorularına ait cevaplar:
1) E
2) A
3) E
4) B
5) C
6) D
7) C
8) D
9) E
10) D

KOLAY
ORTA
KOLAY
ZOR
KOLAY
ZOR
ORTA
ZOR
KOLAY
ORTA
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6. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE LOJİSTİĞİN EKONOMİYE ETKİSİ
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Altıncı Bölümün Kapsamı
6. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE LOJİSTİĞİN EKONOMİYE ETKİSİ
6.1. Lojistiğin ekonomiye etkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Lojistiğin ekonomiye etkisi hangi seviyelerdedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

6.1

Lojistiğin ekonomiye etkisi

85

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notları, ders sunumu ve
görsel materyaller

Anahtar Kavramlar
Lojistiğin ekonomiye etkisi
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GİRİŞ
Bu bölümde, lojistik ve tedarik zincirlerinin başta Avrupa Birliği, Amerika ve Türkiye’nin
ekonomisine etkileri değerlendirilmiş olup. Gelişmekte olan ülkelerde lojistik faaliyetlerin gelecekte
ekonomileri nasıl şekillendireceğine yönelik bilgiler paylaşılmıştır.
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6.1.

Lojistiğin ekonomiye etkisi

Uluslararası para fonuna göre lojistik hizmetlerin büyüklüğü dünya GSYH % 29’una tekabül
etmektedir. Bu oran Türkiye’de % 20 olarak ölçülmektedir (Şen 2014).
ABD’de yapılan bir çalışmaya göre yalnızca taşıma sektörünün 2016 yılında 4 trilyon dolar bir gelir
yaratması beklenmektedir. 2011 yılından itibaren taşımacılık sektörü en hızlı şekilde büyüyerek her
yıl % 7 oranında büyüme yaratmaktadır. Ayrıca 2013 ve 2016 yılları arasında lojistik sektörünün 1,1
milyon yeni iş fırsatı yaratması tahmin edilmektedir.
Ayrı ayrı taşıma modlarına bakıldığında hava taşımacılık sektörünün global değeri 70 milyar dolar
olarak ölçümlenmektedir. 2008-2013 arasında hava taşımacılık sektörü % 4,6 ek değer yaratmıştır.
Asya havayolu taşımaları % 6,5 değer artırmıştır. Taşımacılığın % 42’si Avrupa ve Kuzey Amerika
arasında gerçekleşmektedir.
Deniz taşımacılığının global değeri 54 milyar dolardır. Dünya ticaretinin % 80’i deniz taşımacılığı
operasyonları ile yapılmaktadır. Ekonomik krize bağlı olarak 2008-2013 arasında en büyük 20 içinde
yer alan gemi taşımacılığı şirketleri 6,5 milyar dolar değer kaybetmişlerdir.
Kara taşımacılığı sektörünün global değeri 2 trilyon dolardır. Kara taşıyıcıları her yıl 8 milyar ton/yıl
malzeme taşımacılığı gerçekleştirmektedir. Modern ekonomilerden 150 km’den daha az mesafelerde
% 85 oranında kara taşımacılığı tercih edilmektedir. Doğu Avrupa’da kara taşımacılığı sürekli olarak
yükselmektedir.
Dünya lojistik performans endeksi sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır. Küreselleşen
ekonomi ile birlikte tedarik zinciri süreçlerinin birbirine uyumlu ve hızlı hale gelmesi önem
kazanmıştır. Bu hızın sağlanmasının yolu da lojistik altyapı ve hızlı servisten geçmektedir. Ülkelerin
ve firmaların ticarette kazanmasının yolu da müşteri beklentilerinin zamanında en uygun maliyetle
karşılanmasından geçmektedir. Bunun optimize edecek olan da yine lojistik altyapı ve uluslararası
ticaretin taşıma ve gümrük aşamaların da ki hızlı servistir. Tedarik zincirlerinin müşterilerine
verdikleri bu hizmet firmaların kendi sürdürülebilirliği açısından önemlidir.
Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksinde yıllara göre olan değişimler ülkemiz açısından
incelendiğinde, Türkiye lojistik performansı bakımında 2007 yılında 3,15 puan ile 34. sırada yer
alırken, 2010 yılında 39. sıraya düşmüş 2012 yılında 27. sıraya yükselmiş ancak 2014 yılında tekrar
düşüş göstererek 30. sıraya düşmüştür. Llojistik altyapı kalitesinde, sevkiyatların izlenmesi ve
rekabetçi taşıma fiyatlarında düşme olduğu görülmektedir. Türkiye’de lojistiğin maliyetlerinin
yüksek oluşu, mazot fiyatlarının yüksekliği ve vergiler toplam maliyeti etkilemektedir. Ayrıca, bilgi
iletişim teknolojilerinde yurtdışı ile entegrasyon için ciddi yatırımlar yapılması gerekmektedir.
Dünya lojistik performans endeksinde yıllara göre değişiklikler incelendiğinde kriterlerde gelişme
görülmekle beraber 2014 yılında lojistik altyapı kalitesi, zamanında teslimat ve rekabetçi fiyatlara
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taşıma kalemlerinde düşüşler meydana gelmiştir. Gümrük süreçlerinin verimliliği de istenilen
düzeyde değildir. Bununla beraber endekste 1-15 arası sıralamada yer almak için gerekli çalışmalara
ilişkin hedefler 10. Kalkınma Planı’na alınmıştır.
Avrupa birliğinde Lojistiğin eknomiye etkisi Dünya Bankası verilerine göre Avrupa Birliği, 28 üyesi
ile dünyanın en büyük ekonomilerinden birisine sahip. Dünya genelinde yapılan mal ve hizmet
ihracında Avrupa Birliği gelişmiş ekonomilerin % 32’sine, dünya nüfusunun da % 4,7 sine sahip
olmasına karşın Dünya GSYH‘nin gelişmiş ekonomiler içinde % 28,2’sine, dünya genelinde ise %
12,3’üne sahiptir. Birlik, dünya mal ve hizmet ihracının gelişmiş ekonomiler içinde % 40,4’üne ve
dünya genelinde % 24,8 paya sahip ülkeler grubudur. Birlik ekonomisi içinde lojistik sektörü 10
milyon kişiye istihdam yaratmakta olup, GSYH içindeki payı % 5 olarak açıklanmaktadır.
Ayrıca Avrupa Birliği 2015 içerisinde, 2020 yılına dönük olarak dünya GSYH hedeflerini % 16’dan
% 20’ye çıkartarak revize etmiştir. Birlik, büyüme ve istihdamın yeniden başlatılması içinde
endüstriyel rekabetin artırılması gerektiğini düşünmektedir.
AB’deki yük taşımacılığının % 47,3 kamyonlar, % 37,8’i gemiler, % 11,2’i demiryolu ve % 3,7’si iç
suyolları ile gerçekleştirilmektedir. Bu maliyetlerin 2050 yılına kadar % 50 civarında artması
beklenmektedir.
Avrupa Birliği içinde genel olarak yük taşımacılık faaliyetinin, 2005 yılına göre 2030 yılında % 40
civarında, 2050 yılında % 80’den biraz fazla artması tahmin edilmektedir. Yolcu trafiği, yük
trafiğinden biraz daha az büyüme kaydedecektir (2030 itibariyle % 34, 2050 itibariyle %51)
Bunun özellikle kentlerde tıkanıklığa sebep olacağı öngörülmektedir. Bu tıkanıklığın maliyetinin
2050 yılında 200 milyar Euro’ya ulaşacağı tahmin edilmektedir. Birliğin 2010-2030 yıllarına ilişkin
altyapı talebi 1,5 trilyon Euro ulaşacağı öngörülmektedir.
Demiryolu ağının kapasitesini genişletmek için önemli ölçüde yatırım yapılacaktır. Demiryolu ile yük
taşımacılığının 2050 yılı itibariyle ek olarak 360 milyar ton-km oranında, 2005’e kıyasla % 87’lik bir
oranda artacağı öngörülmektedir. Bu nedenle trenlerin yük kapasitelerinin artırılması gerektiğinden
1.000 m’lik trenler planlanmaktadır. Ancak bu trenlere uygun yan yollar ve terminallerin kurulması,
ana koridorlarda yükleme gabarilerinin genişletilmesi yoluyla mevcut ağın yenilenmesi de mümkün
olabilecektir. Ayrıca demiryollarında rekabet şartlarının oluşarak hizmetin geliştirilmesi için özel
teşebbüse ait demiryollarının artırılması gerektiği belirtilmiştir.
Hava taşımacılığında ise kapasitenin 2 katına çıkacağı öngörülmektedir. Bu nedenle bu kapasiteyi
kaldıracak havalimanları ve kargo terminalleri inşa edilmesinin önem taşıdığı vurgulanmaktadır.
Denizyolları hali hazırda Avrupa yük hacminin yaklaşık % 80’ini taşımakta olup bu alanda özellikle
iç suyollarının kullanılmasının yaygınlaşması, Tuna nehri üzerine projeler geliştirilmesinin önem
taşıdığı vurgulanarak limanların demiryolu ve kara yolu bağlantılarının tamamlanarak yeni limanlar
yapılmasının teşvikinin sağlanması istenilmiştir.
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Yarmalı vd., (2013) tarafından hazırlanan “Lojistik Sektörü Raporu”nda belirtildiği gibi lojistik
sektörü ekonomiyi önemli boyutta etkilemekte ve gelecekte de etkilemeye devam edecektir. Bu
bağlamda dünya ekonomisinde lojistik sektörü ile ilgili genel bilgileri aşağıda özetlenmiştir.
















16 Trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip dünya ekonomik pazarında, lojistik hacim ortalama
6,4 trilyon doları (% 40) civarında bulmaktadır. Küresel lojistik pazarlar Amerika, Avrupa ve
Asya Pasifikten oluşan bir birine eşit pazar büyüklüğüne sahip üç büyük bölgeden
oluşmaktadır. Ülkemiz, bugün itibarı ile 50-60 milyar dolarlık (dünya lojistik hacminin
yaklaşık yüzde biri) bir lojistik kapasiteye sahip bulunmaktadır. Bu kapasite içerisinde
kullanılan değer ise yıllık ortalama 6-8 milyar dolar civarında bulunmaktadır. Diğer bir ifade
ile kapasitenin yalnızca % 13’ünün kullanılmaktadır.
Bugün dünya ekonomisinde gelişmiş ülkelerin lojistik faaliyetler için yapmış oldukları
harcamaların GSMH’nin içindeki payı ortalama % 1,5-2 arasında yer almaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerde % 0,2 ile % 0,5 arasındadır. Bu oran Türkiye’de ise, % 0,3
civarındadır.
Ülkelerin toplam yıllık yatırımları içerisindeki lojistik yatırım payları ise, gelişmiş ülkelerde
% 15-40 arasında seyrederken, gelişmekte olan ülkelerde bu oran % 2-5 arasında kalmaktadır.
Türkiye de bu oran yıllık % 3’tür.
Lojistik sektördeki yıllık büyüme oranları ise, gelişmiş ülkelerde % 5-12 arasında
seyrederken, gelişmekte olan ülkelerde ise bu oran % 15-25 düzeyine çıkmaktadır. (Kriz
yılları hariç Avrupa’da yıllık % 7-10, Kuzey Amerika’da yıllık % 15, Asya’da % 20 ve
Türkiye’deki yıllık büyüme oranı ortalama % 15-20’dir.).
Dünya lojistiğinin 2/3’ü perakende sektörüne ilişkin taşıma ve tedarik zinciri
faaliyetlerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda, küresel pazarlarda ilk 10 lojistik firma
toplam pazarın % 27’sine sahip durumdadır. Ülkemizde ise, ilk 10 oyuncunun tüm sektörden
aldığı pay % 2 ile % 3 arasında değişmektedir.
Bugün şirketlerin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak yaklaşık % 25 ile % 80’i, lojistik
aktivitelerini % 65-85 oranında Lojistik Hizmet Üreten Firmalar (LHÜF) vasıtasıyla dış
kaynak kullanarak gerçekleştirmektedir. Türkiye’de ise, ticari şirketlerin % 6-8’i lojistik
hizmetlerini % 10-30 arasında dış kaynak kullanarak yerine getirmektedirler.
Ayrıca, dış kaynak kullanımı işletmelere tedarik zincirinde 2,8 ile 3,2 arasında gün avantaj
sağlamaktadır.
Lojistik faaliyetlerin dış kaynak olarak kullanılması işletmelere sağlayacağı diğer katma
değerler bir tarafa bırakıldığında, parasal anlamda % 45 ile % 60 arasında kâr sağlamaktadır.
Giderler açısından konuya bakıldığında ise, işletmelerdeki gider kalemleri arasında en önemli
yeri lojistik giderler oluşturmaktadır. Ürünün maliyetinin oluşmasında % 15-25 oranında
lojistik giderler yer almaktadır. Ürünün satış fiyatının ise, % 4-20’si lojistik giderleri
oluşturmaktadır.
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Dünya ölçeğinde lojistik içi giderlerin genel ortalamalarına makro düzeyde baktığımızda; %
30 envanter ve satın alma giderleri, % 30 operasyon ve dönüşüm giderleri, % 40 fiziksel
dağıtım giderleri yer almaktadır.
Lojistik iç maliyetler içerisinde en yüksek olan ulaştırma/taşıma maliyetleri; ürünün cinsi ve
ürünün pazardaki fiyatı içinde % 2 ile % 55 arasında değişmektedir.
Depolama maliyetleri % 22 ile % 25 arasında değişmektedir.
Envanter maliyetleri ise, şirketlerin toplam varlıklarının % 10-20 arasında iken, toptancı ve
perakendecide bu oran % 20-50 arasında değişmektedir. Ayrıca, ürünlerin stoka
dönüşmesi ile birlikte şirketlere artı olarak % 12-34 arasında envanterde bulundurma
maliyeti gelmektedir.
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Uygulamalar
Lojistiğin Dünya ülkeleri ve Türkiye ekonomisindeki yerinin tartışılması
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Uygulama Soruları
Lojistik hizmetlerin verimliliğinin artması ve ekonomiye katma değer sağlaması için neler
yapılabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lojistik hizmetlerin büyüklüğü dünya GSYH % 29’una tekabül etmektedir. Bu oran
Türkiye’de % 20 olarak ölçülmektedir. Hava taşımacılık sektörünün global değeri 70
milyar dolar, Deniz taşımacılığının global değeri 54 milyar dolar ve Kara taşımacılığı
sektörünün global değeri 2 trilyon dolardır. . Modern ekonomilerden 150 km’den daha
az mesafelerde % 85 oranında kara taşımacılığı tercih edilmektedir.
Ülkelerin toplam yıllık yatırımları içerisindeki lojistik yatırım payları ise, gelişmiş
ülkelerde % 15-40 arasında seyrederken, gelişmekte olan ülkelerde bu oran % 2-5
arasında kalmaktadır. Türkiye de bu oran yıllık % 3’tür.
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Altıncı Bölüm soruları
1) Uluslararası para fonuna göre lojistik hizmetlerin büyüklüğü dünya Gayri Sarfi Yurtiçi
Hasılanın kaçına karşılık gelir?
a)
b)
c)
d)
e)

% 25
% 27
% 29
% 31
% 33

2) Uluslararası para fonuna göre lojistik hizmetlerin büyüklüğü Türkiye Gayri Sarfi
Yurtiçi Hasılasının kaçına karşılık gelir?
a)
b)
c)
d)
e)

%5
% 10
% 15
% 20
% 25

3) Hava taşımacılığının global değeri yaklaşık kaç milyar dolardır?
a)
b)
c)
d)
e)

30 milyar dolar
40 milyar dolar
50 milyar dolar
60 milyar dolar
70 milyar dolar

4) Deniz taşımacılığının global değeri yaklaşık kaç milyar dolardır?
a)
b)
c)
d)
e)

34 milyar dolar
44 milyar dolar
54 milyar dolar
64 milyar dolar
74 milyar dolar

5) Kara taşımacılığının global değeri yaklaşık kaç trilyon dolardır?
a)
b)
c)
d)
e)

2 trilyon dolar
2.5 trilyon dolar
3 trilyon dolar
3.5 trilyon dolar
4 trilyon dolar
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6) Avrupa Birliği içinde yük taşımacılığının yüzde kaçı kamyonlar ile yapılmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

% 33
% 36
% 37.8
% 45.7
% 47.3

7) Avrupa Birliği içinde yük taşımacılığının yüzde kaçı gemiler ile yapılmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

% 28.8
% 37.8
% 41.8
% 42.6
% 46

8) Avrupa Birliği içinde yük taşımacılığının yüzde kaçı demiryolu ile yapılmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

% 3.7
% 5.8
%7
%8
% 11.2

9) Lojistik sektördeki yıllık büyüme oranları gelişmiş ülkelerde hangi seviyelerdedir?
a)
b)
c)
d)
e)

% 1-4
% 3-7
% 5-12
% 14-19
% 18-24

10) Lojistik sektördeki yıllık büyüme oranları ülkemiz için hangi seviyelerdedir?
a)
b)
c)
d)
e)

% 5-8
% 8-14
% 10-15
% 15-20
% 20-25

Altıncı bölümün sorularına ait cevaplar:
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1) C
2) D
3) E
4) C
5) A
6) E
7) B
8) E
9) C
10) D

ZOR
ZOR
ORTA
ORTA
KOLAY
ORTA
ZOR
ZOR
ZOR
ORTA
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7. ULUSAL LOJİSTİK
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Yedinci Bölümün Kapsamı
7.

ULUSAL LOJİSTİK
7.1. Dünyada ve Türkiye’de lojistik
7.2. Ulusal lojistik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.

Tütkiye’de lojistik faaliyetler dünya geneline göre hangi mertebededir?
Türkiye’de lojistik sektörünün ekonomiye etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

7.1. Dünyada ve Türkiye’de lojistik

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notları, ders sunumu ve
görsel materyaller

7.2.Ulusal lojistik

Ders notları, ders sunumu ve
görsel materyaller

Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Ulusal lojistik
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GİRİŞ
Bu bölümde, dünyada ve türkiyedeki lojistik faaliyetlerinden kısaca bahsedilmiştir. Ardından
Türkiye’deki lojistik faaliyetlerinin gelişimi, ekonomiye etkisi ve lojistik elemanlarından nasıl
yararlanıldığı konularında bilgiler paylaşılmıştır.

103

7.1.

Dünyada ve Türkiye’de lojistik

Lojistik sektörü hem Dünyada hem de Türkiye’de önemli gelişmeler gerçekleşmiştir. FIATA (2002)
çalışmasına göre, lojistik pazarı Avrupa’da yıllık ortalama %10, ABD’de %15 ve Türkiye’de %1520’lik bir büyüme kaydetmiştir. Ancak gayrisafi milli gelir içinde lojistiğin payı ABD’de ve Avrupa
Birliği ülkelerinde %12 civarında olmasına karşın 2008 yılına kadar Türkiye’de %1,5 civarındadır
(Sezgin, 2008).
Türkiye, 1980’li ve 1990’lı yıllar arasında kara, hava, demiryolu, deniz ve kombine taşımacılık
alanlarındaki yatırımlarla alt yapısını hazırlamış, 1990’lı yıllarda da yükselişe geçmiştir. Türkiye’de
lojistik sektörü, 2000’li yılların başına gelindiğinde, ulusal ve uluslararası firmalarla işbirliği yapan,
yurtdışı büroları açan, verdiği hizmetlerin kalitesini arttıran, sürekli gelişen dinamik bir sektör haline
gelmiştir (Babacan, 2013; Daşkan, 2016). Türk lojistik pazarının 2000 yılı itibariyle büyüklüğü 1,5
milyar dolardır (Lojitek, 2006). Ülkemizde, 2004 yılında lojistik sektörünün önde gelen servis
sağlayıcıları %25-30’lar seviyesinde büyüme gerçekleştirmişler ve bu artışla birlikte 2005 yılında ise
lojistik pazarı yaklaşık 7 milyar dolarlık bir boyuta ulaşmıştır (Ersoy, 2005).
1990 yılında 1 trilyon dolara ulaşan dünya ticaret hacmi, 2000 yılında yaklaşık 6 trilyon dolara
yükselmiştir. 2005 yılı sonunda ise 8 trilyon doları aşmıştır. Türkiye’nin dış ticareti de dünyada
yaşanan gelişmelere paralel bir gelişme göstererek son on yılda 75 milyar dolar seviyelerinden 250
milyar dolar seviyelerine yükselmiştir. Bu trende paralel olarak özellikle son yıllarda lojistik ve
uluslararası yük taşımacılığı sektörünün büyük bir değişim içinde olduğu gözlenmektedir. Toplam
dış ticaretimizin yaklaşık %40’ı kara yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu gelişmenin en önemli nedeni
ülkemizin Avrupa ülkeleri ile Gümrük Birliği’ne girmesi neticesinde taşıma talebi yaratanların
değişen talepleri olmuştur. Ancak artık taşıma talebi yaratan firmalar mallarının sadece iki nokta
arasında taşınmasını değil; depolanması, gümrüklenmesi, elleçlenmesi, ambalajlanması ve
gereksinimlere göre dağıtılmasını da talep etmektedirler. Bu da lojistik hizmetlerin önemini giderek
artırmaktadır (Sezgin, 2008).
Günümüzde lojistik sektörü, dünyada lojistik alanında yaşanan değişim ve gelişimleri anlık takip
edebilmektedir. Ayrıca dünyada lojistik sektöründe belli başarıya ulaşmış firmalar Türkiye pazarına
kolaylıkla girebilmekte ve Türkiye’de bulunan firmalara lojistik çözümler sağlamaktadır. Türkiye
coğrafi konumunun yanı sıra genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması ve lojistik sektörüne verdiği
önemden dolayı yatırımlar yapması sayesinde dünya üzerinde önemli bir üs konumuna gelebilecek
bir potansiyele sahip olmuştur (Orhan, 2014).
Türkiye, gerek dünya coğrafyası üzerindeki konumu, gerek genç ve dinamik nüfusu ve gerekse
lojistik sektörüne verilen önem ve yapılan yeni yatırımlar sayesinde lojistik hizmetlerde dünyada
önemli bir merkez konumuna gelebilecek bir potansiyele sahiptir. Batıdan Asya’ya bir köprü
oluşturan ülkemiz, lojistik sektöründeki maliyetler açısından en önemli faktör olan zaman açısından
da büyük önem taşımaktadır.

104

Türk lojistik sektörü ile ilgili olarak yapılmış olan bir analizi sonuçlarına göre sektörün kuvvetli ve
zayıf yönleri, sektör için varolan tehditleri ve fırsatları Sezgin (2008) tarafından aşağıdaki gibi
özetlenmiştir.
Kuvvetli yönler: Stratejik ve coğrafik konum, pazar ekonomisi deneyimli büyük bir ülke, üretkenlik
artışı , genç ve dinamik nüfus, üç tarafı denizlerle çevrili ve liman yapmaya elverişli bir altyapı, kara
taşımacılığında önemli bir filoya sahip olma, maliyetlerin düşüklüğü, dil avantajıdır.
Zayıf yönler: Eğitimli personel yetersizliği, teknolojik altyapı eksikliği, yeni teknolojiye kapalılık,
demir yolu ve deniz yolu taşımacılığının yetersizliği, kombine taşımacılıktaki yetersizlikler, yaşlı taşıt
filosu, rekabet sorunları ve iş etiği eksiklikleri, yasal düzenleme ve akademik araştırma eksiklikleri,
ölçek küçüklüğü, sermayedeki yetersizlikler , verimsiz çalışmadır.
Tehditler: Yabancı firmaların girişi, ekonomik belirsizlik, güneydoğu krizi, terörizm, politik kaos,
politik müdahaleler, bölgede savaş ve istikrarsızlık, enerji maliyetleri, kara yolları - deniz yolları demir yolları bağlantılarındaki eksiklik ve yetersizliklerdir.
Fırsatlar: Stratejik coğrafik konum, pazar ekonomisi deneyimli büyük bir ülke, üretkenlik artışı, genç
ve dinamik nüfus, üç tarafı denizlerle çevrili ve liman yapmaya elverişli bir altyapı, kara
taşımacılığında önemli bir filoya sahip olma, Karadeniz, Balkan, Arap ve CIS pazarlar, Avrupa Birliği
üyeliği, GAP projesidir (Ersoy, 2005).

7.2.

Ulusal Lojistik

Oruç Kaya tarafından lojiport.com’da yayınlanan Türkiye’nin Lojistik Sektörünün Büyüklüğü” isimli
ve Taha vd 2016’da yayınlanan Lojistik sektöründe sürdürülebilirlik raporundan alınan resmi
verilerde şu değerlendirmelere yer verilmiştir. 2014 yılında Türkiye’nin üretim yöntemiyle Gayri Safi
Yurtiçi Hâsılası,cari fiyatlarla 1.750 milyar TL olup bunun % 12’si yani 210 milyarTL’si “Lojistik
(ulaştırma ve depolama)” sektörüdür.Lojistik sektörünün 1998 – 2014 yılları arasındaki GSHY
içindekiortalama payı ise % 11,3’dür.Ulaştırma ve depolama sektörü, “İmalat” ve “Toptan ve
PerakendeTicaret” sektörlerinden sonra Türkiye’nin GSYH’si içinde en büyük üçüncüpaya sahip
sektördür.Ulaştırma ve depolama sektörü, Türkiye’nin GSYH gelişimi ile paralellik göstermektedir.
Her ikisi; 1999 - 2008 arasında azalan oranda büyümüş,2008’de eksi büyüme olmuş, 2009 ve 2010’da
hızla büyümüş ama 2011 yılından sonra azalan oranda büyümektedir.
2012 verilerine göre, Lojistik sektörünün büyüklüğü 210 milyar TL olup yük ve yolcu içinyapılan
faaliyetleri kapsar. Bunun % 50’sini “yük” ile ilgili lojistik faaliyetlerve diğer % 50’sini ise “yolcu
taşımacılığı” ve “boru hattı taşımacılığı” oluşturmaktadır..
Bu durumda; “yük” ile ilgili lojistik faaliyetlerin büyüklüğü, 105milyar TL olarak kabul edilebilir.105
milyar TL’nin % 0,18’ini “demiryolu taşımacılığı”, % 57,09’unu“karayolu taşımacılığı”, % 8,65’ini
“denizyolu taşımacılığını”, % 0,57’sini“havayolu taşımacılığı”, % 1,69’unu “depolama”, % 24,68’ini
“destekleyicidiğer faaliyetler” (acente, liman, elleçleme vs.) ve % 7,13’ünü “posta vekurye
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faaliyetleri” oluşturmaktadır. Sadece “yük” için Türkiye’de lojistiksektörünün büyüklüğü 105 milyar
TL olup Türkiye GSYH’nin % 6’sıdır.
Türkiye’nin 2015 yılı ilk yarısı için üretim yöntemi ile GSYH’si 926 milyar 022 milyon TL olup,
bunun yaklaşık olarak %12’si yani 111 milyar 122 milyon TL’si lojistik sektörünün aldığı paydır.
Bupayın, yük ile ilgili faaliyetler açısından ise 2015 yılı için yaklaşık olarak55 milyar TL olacağını
tahmin edilmektedir. Burada bir önceki yıla göre 5 milyar TL’lik bir büyüme görülse de özellikle
maliyetlerin artması nedeniile sektörde gelirler açısında nispeten durağanlık olduğu söylenilebilir.
Buna göre ihracatta denizyolu % 59 ile ilk tercih edilen taşıma modu olup bunu, % 32 ile kara
taşımacılığı, % 12 ile hava taşımacılığı izlemektedir. En az tercih edilen taşıma yöntemi % 0,6 ile
demiryolu taşımacılığıdır. İthalatta ise sıralama değişmemekle birlikte en fazla ithalatımızı Asya’dan
yaptığımız için deniz taşımacılığımız % 65’e yükselirken karayolu ile yapılan ithalatlar % 16’ya
düşmekte, havayolu ile yapılan ithalat % 10 seviyesinde seyretmektedir. İthalatta boru taşımacılığının
artış sebebi doğalgazı yurtdışından temin etmemiz nedeni iledir.

7.3.

Türkiye’de karayolu taşımacılığı

Türk ulaşım politikası cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarından itibaren yapısal değişiklikler
göstermiştir.1960’lı yıllardan itibaren Türk karayolu taşımacılığı ortalama yıllık % 7,6 büyüme
gerçekleşmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre 2000 ve 2014 yıllarıarasında
karayollarından geçen taşıt miktarı yaklaşık olarak % 85 artmış olup, taşınan yük miktarı da % 45
civarında artmıştır.
Ülkemiz, Avrupa’nın en büyük araç filolarından birisine sahiptir. Ülkemizde karayolu taşımalarının
büyük çoğunluğu kendi filomuz ile yapılırken bir kısmı da yabancı plakalı araçlarla
gerçekleştirilmektedir.Ülkemizde, Avrupa Birliği üyeliği sürecinde karayolu ulaşımında
entegrasyonusağlayabilmek ve taşımacılığa standart getirebilmek için Şubat2005 yılında karayolu
taşıma yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.Karayolu Taşıma Kanunu ülkemizde taşımacılığın kurallarını
belirleyerek
AB standartlarında taşımacılık hükümlerini koymuş ve icra etmeye başlamıştır.KTK’ya göre bir
firmanın taşımacılık yapmak için hangi belgeleresahip olması gerektiği, hangi belgeyi almak için kaç
adet araca ve kaç tontonaja sahip olması gerektiği, şirket sermayesi gibi tüm konularda
kurallarkonulmuştur.KTK uygulamaya Şubat 2005’te girmiş olup 01.12.2015 sonuna kadar verilen
uluslararasıtaşımacılık ve yurtiçi taşımacılık belge 322.718 adettir. Buna karşılıkUluslararası
Taşımacılık Yetki Belgesi adedi 4678 adettir.
Özellikle Karayolu Taşıma Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren yetki belgeli araç sayısında
2 katı aşan bir yükseliş görülmektedir.Yetki belgeli araç sayısı ise 1.473.643 adete
yükselmiştir.Karayolu taşımacılığı deniz yolundan sonra ihracat taşımalarında enfazla tercih edilen
taşıma modudur. Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryolutaşımacılığı etkin olarak kullanılan taşıma
modu iken, 1960’lı yıllardansonra karayolu taşımacılığı önem kazanmış ve yurtiçi taşımaların %
90’ıkarayolu taşımacılığı ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 2011-2015 yılları (2015 verileritahmin içermektedir) arasında
taşımacılık modlarına göre ithalat ve ihracatverilerine göre dış ticaret taşımalarımızda, karayolu ile
ithalat ve ihracattaşımalarının dağılımı aşağıdaki gibidir.
2011-2015 arası karayolu taşıma modu kullanılarak gerçekleştirilen ihracatlara ilişkin veriler ve
grafik yukarıdadır. Verilere göre 2011 ve 2012 arasında fazla artmayan ihracat taşımalarımız özellikle
2012-2013 arasında % 7, 2013 -2014 arasında ise bir önceki yıla göre % 5 artmıştır. 2011-2015 arası
karayolu taşıma modu kullanılarak gerçekleştirilen ithalat verileri ve grafik yukarıdadır. Karayolu ile
yapılan ithalat taşımalarında bir istikrar olmadığı görülmektedir. İnişli çıkışlı grafik mevcuttur.
Verilerde görüleceği üzere karayolu taşımalarımızda ihracat artarken özellikle dönüş yükü olmayan
Irak gibi ülkelerde, araçların boş geri döndüğü varsayılarak kara ithalatımızın Avrupa ülkelerinden
yapıldığını söyleyebiliriz.

7.4.

Türkiye’de denizyolu taşımacılığı

Türkiye’de deniz yolu taşımacılığı sektörü uluslararası ticarette en fazla tercih edilen sektörlerden
birisidir. Karayolu ve havayoluna göre düşük maliyette oluşu tercih edilmesinde başlıca faktördür.
2014 yılında 158 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş olup bunun 88 milyar doları deniz
taşımacılığı ile taşınırken, 242 milyar dolarlık ithalatın 141 milyar doları deniz yolu ile taşınmıştır.
2015 yılında ise Kasım 2015 sonu rakamlarına göre 132.437,371 bin $ ihracat gerçekleştirilmiş olup
bunun 71.002,778 bin $’lık kısmı deniz yolu ile taşınmıştır. İthalatta ise 189.203,902 bin $ ithalat
gerçekleştirilmiş olup bunun, 114.686,524 bin $’lık kısmı deniz yolu ile taşınmıştır.
Geçtiğimiz yıla oranla ithalatımızda düşüş ile paralel olarak aynı yüzdede deniz taşımacılığımızda da
düşüş olduğu görülmektedir. Liman başkanlıkları açısında denizyolu kullanım oranımıza
baktığımızda, limanlarımızda 2015 yılı içerisinde Ekim 2015 verilerine göre 342.222.580 ton yük
elleçlenmiş olup bunun 76.210.398 tonu ihracat, 21.703.732 tonu kabotaj yükleme, 47.507.400 tonu
transit yükleme olmak üzere toplamda 145.421.530 ton yükleme gerçekleştirilmiştir. Yine aynı
dönemde 170.860.834 tonu ithalat, 22.170.989 tonu kabotaj boşaltma, 3.969.227 tonu transit
boşaltma olmak üzere toplamda 196.801.050 ton ithalat boşaltması gerçekleştirilmiştir. Toplam
yükleme ve boşaltma 247.071.232 ton olarak ölçülmüş olup ayrıca 43.874.021 tonu kabotaj işlemler,
51.276.627 tonu transit işlemlerle sağlanmıştır. Verinin kaynağı olan raporda 69 liman yer almakta
olup 21 limanda işlem yapılmamıştır. 1 milyon ton ve üzeri işlem yapan liman adedi 22 olup bu
limanlarda 336.038.664 ton elleçleme yapılmıştır. En fazla işlem yapılan 10 liman; Botaş Ceyhan,
Kocaeli, Aliağa, Ambarlı, İskenderun, Mersin, Tekirdağ, Gemlik, Karadeniz Ereğlisi ve İzmir
limanıdır. İlk 10’da yer almayan Antalya, Tuzla, Zonguldak Karabiga ve Samsun limanlarında 5
milyon ton üzeri elleçleme yapılmıştır.

7.5.

Türkiye’de havayolu taşımacılığı

Havayolu kullanımı 1. Dünya Savaşı öncesi askeri amaçları kapsarken 1919 yılında ilk ticari hava
seferleri Fransa’da başlamış, daha sonra 1926 yılında ABD’de görülmüştür. 2. Dünya Savaşı sonrası
ise yaygınlaşmaya başlamıştır.
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Türkiye’de havacılığa ilişkin çalışmalar ilk olarak Osmanlı Devleti döneminde, 1912 yılında bugünkü
Atatürk Havalimanı’nın yakınında Sefaköy’de iki hangar ve bir meydandan oluşan bir tesiste
başlamıştır. Cumhuriyet döneminde 1925’te Türk Teyyare Cemiyeti kurulurken 1933 yılında
havayolları, devlet işletmesi kurularak 5 uçaklık küçük bir filo ile ilk sivil hava taşımacılığı
başlatılmıştır.
1933 yılında İstanbul-Eskişehir hattında başlayan uçuşlar, 1937 yılında İzmir–İstanbul, İstanbul –
Adana ve Ankara –Adana olmak üzere 3’e yükseltilmiş, 1939 yılında Ankara- İzmir seferleri
başlatılmış ve 1943 yılında ise Ankara –Van seferi gerçekleştirilmiştir. Günümüzde ise
küreselleşmenin etkisi ve uluslararası ticaretin yaygınlaşmasına bağlı olarak, hız önem kazandığından
oldukça yaygın olarak kullanılan bir taşımacılık şeklidir.
Yük verenlerin havayolunu tercih etmesinin temelinde, karayolu ile gidilen bazı güzergâhların kapalı
olması nedeni ile havayolunu tercih etmesinin yanında petrol fiyatlarındaki düşüşün yansıması da
olduğu söylenilebilir. 2014 yılında 158 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş olup bunun 14 milyar
doları havayolu taşımacılığı ile taşınırken 242 milyar dolarlık ithalatın 25 milyar dolarlık kısmı hava
yolu ile taşınmıştır.
Uluslararası Hava taşımacılığı birliği (IATA ) verilerine göre Türkiye’de hava taşımacılığı 2002 20014 arasında % 346 oranında büyüme yaşadı. 2015 Mayıs sonu itibari ile bir önceki yıla göre %
8’lik büyüme yaşanmış olup sektördeki büyümenin bir önceki yıla göre % 12 civarında olacağı ön
görülmektedir. Yük taşımacılığında aylık değişim 2015 Eylül ayında % 10,8 oranında artışla 328.243
ton olarak gerçekleşti.

7.6.

Türkiye’de demiryolu taşımacılığı

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ülkemizde sınırlarımız içerisinde 4.136 km demiryolu hattı
bulunuyordu. Cumhuriyetin ilanından sonra 1923-1950 döneminde yaklaşık 3.764 km yeni yol
yapılmıştır. 1950-2002 döneminde ancak 945 km yeni yol yapılabilmiştir. 2003-2014 döneminde
(sökülüp yeniden yapılan 261 km dâhil) 1759 km yeni demiryolu yapılmıştır. Bugün TCDD
tarafından işletilen demiryolu hat uzunluğu, 1213 km’si YHT hattı olmak üzere toplam 12.485 km’dir
(Dünyada 29.792 km YHT hattı bulunmaktadır). Cumhuriyetin ilk 25 yılında ağırlıklı taşıma modu
olarak demiryolu taşımacılığı kullanılırken 1960’lı yıllardan sonra karayolu taşımacılığı kullanılmaya
başlanılmıştır. Örnek vermek gerekirse 1950 yılında toplam yük taşımalarının % 78’i demiryolu
taşımacılığı ile yapılırken bu oran 1990’lı yıllara geldiğinde % 5’e düşmüş olup şu anda yıllık
ihracatların % 1’i civarında seyretmektedir.
Demiryolu yük taşımalarında 2014 yılında, 2013 yılına göre % 8 oranında artış olmuştur. Ancak 2015
yılında bir önceki yıla göre ihracat taşımalarında % 18 civarında azalma meydana gelmiştir. İthalatta
ise % 10 civarında azalma meydana gelmiştir.
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7.7.

Türkiye’de Transit Taşımacılık

Ülkemiz 3 tarafı denizlerle çevrili coğrafi konumu, güçlü kara taşımacılığı filosu ile yaklaşık 400
milyon insanın yaşadığı bir coğrafyanın ortasında, bu ülkelere taşınmayı bekleyen eşyalar için önemli
bir merkezdir. Ancak tüm bunlara karşın Türkiye’nin uluslararası taşımacılığı içinde transit
taşımacılığın payı % 2 civarındandır. Transit taşımalardan aldığı pay gittikçe düşmektedir. Bunun
sebebi Avrupa-Ortadoğu arasındaki trafikte Yunanistan-Suriye-Ürdün limanlarının kullanılmasıdır.
Bu durum transit taşımacılığa sekte vurmaktadır.
2014 yılında limanlarımızda 754.238 TEU (1 TEU = 20 Feet’lik Konteyner) konteyner transit olarak
elleçlenmiş olup, 2014 yılı verilerine göre transit olarak elleçlenen konteyner sayısının 351.327 adedi
boşaltmadır ve 402.911 adedi yükleme yapılmış konteynerdır. Ekim 2015 sonu itibari ile elleçlenen
konteyner adedi 579.999 TEU olarak ölçülmüştür. Bunun 299.104 TEU’su yükleme 280.895 TEU’su
boşaltması yapılmış konteynerdır. 2015 sonu itibari ile konteynerda TEU olarak % 10 bir düşüş
olacağı öngörülmektedir. Burada yükleme yapılan konteyner sayısında bir düşüşten bahsetmemiz
mümkün olacak.
2014 yılında limanlarımızda toplam olarak 49.070.000 ton eşya elleçlenmiş olup 2015 Ekim sonu
itibari ile 51.276.627 ton transit eşya olarak ölçülmüştür. Yılın bitmesine iki ay kalmasına karşın, bir
önceki yılın toplamına göre ilk 10 ay içerisinde % 5 bir büyüme bulunmaktadır. Yılsonu itibari ile
büyümenin % 13 civarında olacağı öngörülmektedir.
Türkiye’den transit geçişlere baktığımızda Ocak–Ekim 2014 tarihleri arasında 78.665 araç transit
geçiş yapmış olup, aynı dönemin 2015 yılı istatistiklerine göre 89.382 araç çıkış yapmıştır. Yaklaşık
olarak % 29 artış görülmektedir.
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Uygulamalar
Türkiye’deki farklı lojistik elemanlarına ait görsellerin paylaşılması ve üzerşnde tartışılması

110

Uygulama Soruları
Türkiye’deki lojistik faaliyetlerinin ekonomiye katkısının ve verimliliğin arttırılması için neler
yapılmalıdır?
Türkiye’nin Transit taşımacılıktaki payı nasıl arttırılablir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye, 1980’li ve 1990’lı yıllar arasında kara, hava, demiryolu, deniz ve kombine taşımacılık
alanlarındaki yatırımlarla alt yapısını hazırlamıştır. 2000’li yılların başına gelindiğinde, ulusal ve
uluslararası firmalarla işbirliği yapan, yurtdışı büroları açan, verdiği hizmetlerin kalitesini arttıran,
sürekli gelişen dinamik bir sektör haline gelmiştir. 2005 yılında lojistik pazarı yaklaşık 7 milyar
dolarlık bir boyuta ulaşmıştır. Türkiye, gerek dünya coğrafyası üzerindeki konumu, gerek genç ve
dinamik nüfusu ve gerekse lojistik sektörüne verilen önem ve yapılan yeni yatırımlar sayesinde
lojistik hizmetlerde dünyada önemli bir merkez konumuna gelebilecek bir potansiyele sahiptir.

112

Yedinci Bölüm soruları
1) Türkiye’de lojistik sektörünün büyüklüğü ne kadardır?
a)
b)
c)
d)
e)

10 milyar dolar
40 milyar dolar civarı
150 – 200 milyar dolar arası
210 milyar dolardan fazla
210 milyar dolardan az

2) Türkiye’nin ihracatta en fazla kullandığı taşıma modu hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Denizyolu
Boru taşımacılığı
Karayolu
Havayolu
Demiryolu

3) Türkiye’nin ithalatta en az kullandığı taşıma modu hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Denizyolu
Boru taşımacılığı
Karayolu
Havayolu
Demiryolu

4) Türkiye’de karayolu taşımacılığı ortalama yıllık ne kadar büyüme gerçekleştirmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

%2
%3
% 6.5
% 7.6
% 8.6

5) Türkiye’de karayolu ile yapılan ithalatta istikrar olmamasının sebebi nedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Denizyolu taşımacılığının cazip olması
Karayollarındaki imkansızlıklar
Karayolu taşımacılığının pahalı olması
Bazı ülkelerden dönüş yükünün alınamaması
Demiryolunun tercih edilmesi

6) Türkiye’de uluslararası ticarette en fazla tercih edilen sektör hangisidir?
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a)
b)
c)
d)
e)

Denizyolu
Boru taşımacılığı
Karayolu
Havayolu
Demiryolu

7) 2015 yılı verilerine göre, Türkiye’de aşağıdaki limanlardan hangisinde diğerlerine göre
daha fazla elleçleme yapılmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Antalya
Samsun
Kocaeli
Tuzla
Karabiga

8) 2015 yılı verilerine göre, Türkiye’de aşağıdaki limanlardan hangisinde diğerlerine göre
daha az elleçleme yapılmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Ceyhan
İskenderun
Tekirdağ
Botaş
Antalya

9) Türkiye’nin ithalatta en az kullandığı taşıma modu hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Denizyolu
Boru taşımacılığı
Karayolu
Havayolu
Demiryolu

10) Türkiye’de ilk sivil hava taşımacılığı ne zaman başlamıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

1923
1933
1943
1963
1973

Yedinci bölümün sorularına ait cevaplar:
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1) D
2) A
3) E
4) E
5) D
6) A
7) C
8) E
9) E
10) B

ZOR
KOLAY
KOLAY
ORTA
ORTA
KOLAY
ORTA
ORTA
KOLAY
KOLAY

115

8. ULUSLARARASI LOJİSTİK
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Sekizinci Bölümün Kapsamı
8.

ULUSLARARASI LOJİSTİK
8.1. Uluslararası lojistik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Uluslararası lojistik ile ulusal lojistik arasındaki farklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

8.1.Uluslararası lojistik
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Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notları, ders sunumu ve
görsel materyaller

Anahtar Kavramlar
Uluslararası lojistik
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GİRİŞ
Bu bölüm içerisinde uluslararası lojistiğn genel özellikleri verilerek Türkiye’nin uluslararsı
lojistikteki payının arttırılması için neler yapılabileceği tartışılmıştır. Ayrıca uluslararsı lojistik ile
ulusal lojistik arasındaki farklılıklar üzerinde durulmuştur.
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8.1.

Uluslararası Lojistik

Uluslararası lojistik genel tanımıyla uluslararası bir kuruluş aracılığı ile eşya akışının bir ülkeden
diğerlerine yönlenmesini sağlayan sistemlerin planlanması ve yönetimidir. Bulunduğu ülke
topraklarında yerel ticari faaliyetleri yürütmektir, ithal edilen bir malı gümrükten çekmek veya ihraç
edilen mallarının gümrük işlemlerini halletmek, eşyanın uluslararası sevkıyatlar için rezervasyonun
yapılması gibi faaliyetleri kendi ülkesinde gerçekleştirir.
Gümrükleme Hizmetleri: Uluslararası lojistik ve taşıma faaliyetlerinde ihracat-ithalat işlemlerinin
ayrılmaz bir parçası gümrükleme hizmetleridir
Tükiye’de lojistiğin güçlendirilmesi için aşağıdaki üç maddenin üzerinde durulması gerekmektedir.
1. Turkiye’nin lojistikteki uluslararası konumunun guclendirilmesi
2. Sanayi urunlerinin toplam maliyeti icindeki lojistik maliyeti yukunun azaltılması
3. Nihai urunlerin tuketim pazarlarına ulaşım suresinin kısaltılması
Bunun dışında, İstanbul Lojistik Sektorünün varolan avantajlı uluslararası lojistik konumunun daha
da güçlenebilmesi icin etkin bir analiz, planlama ve uygulama ile buna katkı vereceği açıktır. Bunun
için aşağıdaki maddelerin göz önünde bulundurulması Türkiye’de lojistiğin güçlenmesine avantaj
sağlayacaktır.

1. Lojistikte Strateji ve Kurumsal Yapılanmanın Oluşturulması
2. Şehirlerde Lojistik Altyapının İyileştirilmesi
3. Gumruk İşlemlerinde Etkinliğin Sağlanması
4. Buyuk Altyapı Yatırımlarının Tamamlanması
5. Sektorde Faaliyet Gosteren Firmaların Rekabet Guclerinin Artırılması
6. Yurtici Lojistik Yapılanmasının Yurtdışı Yapılanmalarla Desteklenmesi

8.2.

Uluslararası Lojistik ile Ulusal (Yerel) Lojistik Arasındaki Farklılıklar

 Uluslararası lojistik ulusal (yerel) lojistikten daha maliyetli ve zordur.
 Uluslararası taşımacılıkta ağırlıklı olarak deniz, havayolu ve karayolu taşımacılığından
yararlanılırken, yerel taşımacılıkta çoğunlukla kara ve demiryolu türleri kullanılmaktadır,
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Uluslararası lojistik firmalarının yöneticileri yeni kurum ve kuruluşlarla, yeni koşullarla, daha
karmaşık dokümantasyonla ve aracılarla ilgilenmek zorundadır.
 Büyüyen iş sahaları, artan masraflar ve zorluklar nedeniyle uluslararası lojistik endüstrilerinde
Şirketler arası birleŞme ihtiyacı oluşmaktadır.
 Yerel lojistik ile karşılaştırıldığında iş süreçlerinin karmaşıklığı ve prosedürlerin fazla olması
nedeniyle uluslararası lojistik daha yavaş ve daha masraflı olmaktadır.
 Uluslararası lojistik çok sayıda yabancı dil bilme gerekliliği, altyapı eksikliği gibi nedenlerle
daha zordur.
 Uluslararası lojistikte kültürel, ekonomik ve politik faktörler çok önemlidir.
 Envanter maliyetleri uluslararası lojistikte çok daha yüksektir.
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Uygulamalar
Uluslararası lojistik örnekleri

124

Uygulama Soruları
Türkiye’nin uluslararası lojistikte daha fazla pay sahibi olması için neler yapılabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uluslararası lojistik genel tanımıyla uluslararası bir kuruluş aracılığı ile eşya akışının bir ülkeden
diğerlerine yönlenmesini sağlayan sistemlerin planlanması ve yönetimidir. Bulunduğu ülke
topraklarında yerel ticari faaliyetleri yürütmektir, ithal edilen bir malı gümrükten çekmek veya ihraç
edilen mallarının gümrük işlemlerini halletmek, eşyanın uluslararası sevkıyatlar için rezervasyonun
yapılması gibi faaliyetleri kendi ülkesinde gerçekleştirir.
Uluslararası lojistik ulusal (yerel) lojistikten daha maliyetli ve zordur. Uluslararası taşımacılıkta
ağırlıklı olarak deniz, havayolu ve karayolu taşımacılığından yararlanılırken, yerel taşımacılıkta
çoğunlukla kara ve demiryolu türleri kullanılmaktadır,
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Sekizinci Bölüm soruları
1) Uluslararası bir kuruluş aracılığı ile eşya akışının bir ülkeden diğerlerine yönlenmesini
sağlayan sistemlerin planlanması ve yönetimi tanımı aşağıdakilerden hangisi için
uygundur?
a)
b)
c)
d)
e)

Ulusal lojistik
Uluslararası lojistik
Lojistik ve tedarik
Lojistik yönetimi
Tedarik planlama

2) Uluslararası lojistik faaliyetlerinin ayrılmaz parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Gümrükleme
Depolama
Kara taşımacılığı
Pazarlama
Tedarik

3) Aşağıdakilerden hangileri Türkiye’nin lojistik gücünü arttırması için önemlidir?
I. Lojistikte uluslararası konumun güçlendirilmesi II. Sanayi urunlerinin toplam maliyeti
icindeki lojistik maliyeti yukunun azaltılması III. Kara taşımacılığının güçlendirilmesi IV.
Tedarik yönetiminin güçlendirilmesi
a)
b)
c)
d)
e)

I
II
III, IV
I, II
I, III

4) Gümrük işlemlerinde etkinliğin sağlanması ile aşağıdakilerden hangisine yönelik bir
iyileşme sağlanır?
a)
b)
c)
d)
e)

Lojistik yönetimi
Lojistiki sistemleri
Karma taşımacılık
Uluslararası lojistik
Ulusal lojistik
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5) Uluslararası lojistiğin güçlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına
gerek yoktur?
a)
b)
c)
d)
e)

Lojistikte Strateji ve Kurumsal Yapılanmanın Oluşturulması
Şehirlerde Lojistik Altyapının İyileştirilmesi
Gümrük İşlemlerinde Etkinliğin Sağlanması
Tedarik zincirinin genişletilmesi
Sektorde Faaliyet Gosteren Firmaların Rekabet Guclerinin Artırılması

6) Uluslararası lojistiğin güçlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

Tedarik bileşenlerinin genişletilmesi
Lojistik yönetimlerinin şeffaflaştırılması
Lojistik maliyet yaklaşımlarının değiştirilmesi
Tedarik maliyetlerinin azaltılması
Yurtici Lojistik Yapılanmasının Yurtdışı Yapılanmalarla Desteklenmesi

7) Ulusal ve uluslararası lojistik birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a)
b)
c)
d)
e)

Ulusal lojistikte sadece havayolu tercih edilir
Uluslararası lojistikte sadece havayolu tercih edilir
Uluslararası lojistik ulusal lojistikten daha maliyetlidir
Uluslararası lojistik ulusal lojistikten daha kolaydır
Ulusal lpjistik firması kurulumunda daha fazla evrak gerekmektedir

8) Uluslararası lojistik daha yavaş ve daha masraflı olmasının sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Uluslararası lojistikte sadece havayolu kullanılması
Meteorolojik etkiler
Mesafe etkisi
İş süreçlerinin karmaşıklığı ve prosedürlerin fazla olması
Trafik yoğunluğu

9) Uluslararası lojistikte aşağıdakilerden hangileri önemlidir?
I. Kültürel faktörler II. Ekonomik faktörler III. Ürün seçimi IV. Politik faktörler
a)
b)
c)
d)

I
II, IV
I, II, IV
I, II, III, IV
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e) III, IV
10) . Ulusal ve uluslararası lojistik birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Envanter maliyetleri uluslararası lojistikte daha düşüktür
Uluslararası lojistikte kültürel, ekonomik ve politik faktörler çok önemlidir
Uluslararası lojistikte iş süreçleri karmaşık ve prosedürleri fazladır
Uluslararası lojistik firmaları daha karmaşık dokümantasyonla karşılaşırlar
Uluslararası lojistikte sadece kara taşımacılığı kullanılır

Sekizinci bölümün sorularına ait cevaplar:
1) B
2) A
3) D
4) D
5) D
6) E
7) C
8) D
9) C
10) A

KOLAY
KOLAY
ORTA
KOLAY
ZOR
ZOR
ORTA
KOLAY
ZOR
ORTA

129

9. LOJİSTİK KÖYLER
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Dokuzuncu Bölümün Kapsamı
9.

LOJİSTİK KÖYLER
9.1. Lojistik köyler ve önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.

Lojistik köy nedir?
Lojistik köyler ile amaçlanan nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

9.1.Lojistik köyler ve önemi
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Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notları, ders sunumu ve
görsel materyaller

Anahtar Kavramlar
Lojistik köyler
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GİRİŞ
Bu bölümde, lojistik köylerin gelişimi, önemi ve lojistik köylerin kurulması sırasında dikkat edilmesi
gereken unsurlar dünyadaki örneklere göre ele alınmıştır.
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9.1.

Lojistik köyler ve önemi

Lojistik köyler lojistiğin tüm faaliyetlerinin bir arada yapılabildiği, Çevre Planı ile geliştirilmiş, farklı
taşıma modlarına cevap verebilecek nitelikte yerlerdir. Kentsel alanlarda lojistik ihtiyacının daha
etkin ve verimli olarak karşılanabilmesini sağlarlar. 2014 yılında gerçekleştirilen İstanbul Lojistik
Sektör Analizi Çalıştayı’nda lojistik köy “Lojistik ve taşımacılık şirketleri ile ilgili resmi ve özel
kurumların içinde yer aldığı, her türlü taşımacılık moduna etkin bağlantıları olan, depolama, bakımonarım, yükleme-boşaltma, elleçleme, tartı, yük bölme- birleştirme, paketleme vb. faaliyetleri
gerçekleştirme imkânları olan ve taşıma modları arasında düşük maliyetli, hızlı, güvenli, 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” şeklinde tanımlanmıştır (Taha vd., 2015).
Diğer bir tanım ile Lojistik köy (merkez); lojistik ve taşımacılık şirketleri (dağıtım şirketleri,
taşımacılık şirketleri, lojistik hizmet sağlayıcılar) ve konu ile ilgili resmi kurumların içinde yer aldığı,
her türlü ulaştırma ağına etkin bağlantıları olan ve yükleri farklı taşımacılık modları arasında düşük
maliyetli, hızlı ve güvenli aktarma donanımlarına sahip organize lojistik bölgelerdir. Lojistik
Merkezler/Köyler, Dağıtım Merkezleri, Limanlar, Demiryolu Platformları, Katı Atık Toplama ve
İmha Tesisleri gibi lojistik merkezler kategorisindedir (Tanyaş, 2015).
Avrupa Birliği de sürdürülebilir lojistik ile ilgili yayınladığı kitapta şehir merkezleri dışında lojistik
faaliyetlerin sürdürüldüğü ve yük konsolidasyonlarının yapıldığı merkezlerin öneminden bahsederek,
özellikle ücra noktalara sevkiyatlarda yük birleştirmenin öneminden bahsetmektedir. Lojistik
köylerin etkisi bununla da sınırlı değildir. Tüm taşıma modlarının aynı noktalarda bulunması
durumunda 300 km üzerinde karayolu sevkiyatlarında düşüşe neden olacağı için sera gazı
emisyonunun azalması da kaçınılmazdır.
Dünyada ilk kez lojistik merkez kavramı ABD, Texas’ta inland port adı ile artan sanayileşmenin
etkisi sonucu ortaya çıkmıştır. Avrupa’da ise ilk defa Fransa’da, daha sonra tüm Avrupa’da
yaygınlaşmıştır. Bu lojistik köylerde kara-hava-deniz ve demiryolu taşımacılığı tesis (terminal)
noktalarının içinde bulunduğu yerlerdir. Köyler, şehirlerin etrafına yerleştirilmiş ve bu köylerde
bilimsel çalışma yapan laboratuvarlar da bulunmaktadır. Avrupa’daki 10 ülkede (İtalya, İspanya,
Fransa, Portekiz, Almanya, Danimarka,Yunanistan, Macaristan, Ukrayna ve Lüksemburg) bulunan
62 lojistik köy, Avrupa Lojistik Köyleri Birliği (Europlatforms)’ne üyedir. Bu birlik bünyesindeki
lojistik köylerde yaklaşık 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 bulunmaktadır ve bunların en başında Rungis Lojistik Köyü gelmektedir. İtalya’da ise
lojistik bölge olan lojistik köyler daha çok Milan etrafında oluşturulmuştur. Özellikle Bologna lojistik
köyü (200 hektar) en gelişmiş lojistik köyüdür. İspanya ise coğrafi konumu olarak Avrupa’nın lojistik
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anahtar rolündedir ve çok iyi organize edilmiş bir karayolu ağı ile çevrelenmektedir. En gelişmiş
lojistik köyü Barselona Lojistik Köyü’dür
Türkiye’de hali hazırda projesi hazırlanmış olan 20 lojistik köy planlanmaktadır. TCDD yolları
mevzuatı kapsamında olan lojistik köylerin tamamlanması durumunda, ülkemizde taşıma içinde
demiryollarının artması ve karayolu taşımacılığından kaynaklanan karbon emisyonlarının azalması
gerçekleşebilecektir.
Lojistik köy kurulumu yapılırken en önemli unsur yer seçimidir. Bu yer üretim ve tüketim
merkezlerine yakın olmalıdır. Bunun yanında taşımacılık modlarının hepsinin bir arada
kullanılabileceği yerler olması, yöntem itibariyle verimliliğe elverişli karma taşımacılık yapılabilecek
merkezler olması uygundur. Bunun yanında, Merkezde yer alan firmaların ortak bakış acısı
sağlamaları ve bir sinerji oluşturmaları ve ticari işbirliğinin sağlanması icin lojistik merkez tek ve
tarafsız bir yonetim yapısı tarafından yonetilmelidir. Avrupa genelinde incelendiğinde bu yapının
kamu ozel sektor işbirliği şeklinde gercekleştiği gozlemlenmektedir.
Lojistik merkezlerin sunduğu hizmetlerin istenilen duzeyde ve verimlikte sunabilmeleri icin
profesyonel ve uzman bir yonetim yapısına sahip olması gerekir. Bu nedenle Avrupa Birliği’nde yer
alan lojistik merkezler incelendiğinde bircok lojistik merkezde, temel belediye hizmetleri (alt yapı
bakım, onarım) ve ortak hizmet ceşitliğini (guvenlik, bakım, onarım vb ) sunmak uzere lojistik
merkez işletici/yonetici şirketin oluşturulması olağan bir uygulamadır. Genellikle bu şirketlerde
tercih edilen yasal şirket yapısı limited şirkettir ve tercihen kamu ozel ortaklığıdır.
Lojistik Merkezlerde;
• Kent dışından ve içinden gelen yükler depolanabilmekte
• Elleçleme, konsolidasyon, de-konsolidasyon gibi operasyonlar gerçekleştirilebilmekte
• Gümrükleme, gözetim, kalite kontrol işlemleri, katma değerli işlemler yapılabilmekte
• Intermodal taşımacılık için gerekli ekipmanları barındırmakta
• Serbest bölge için yer ayrılabilmekte
• Uzun mesafeli taşıma gerçekleştirilmekte
• Konteyner ve araç park alanları bulunmakta
• Sosyal tesisler bulunmaktadır.
Bugun ve gelecekte oynayacağı roller duşunulduğunde hiç kuşku yok ki dunya ticaretinin kalbi
lojistik merkezlerdir. Her ulke, ticaret potansiyelinin artması ve eşya hareketinin hızlanması icin
belirli politikalar uretmektedir. Bu tur politikaların en onde gelenleri arasında lojistik merkezlerin
hayata gecirilmesi başı cekmektedir (Erdal, 2005).
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Uygulamalar
Dünya’nın çeşitli yerlerinden lojistik köylere ait görsellerin paylaşılması ve tartışılması
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Uygulama Soruları
Ülkemizdeki lojistik köylerin dünyanın diğer yerlerindeki lojistik köylere göre ne gibi
avantajlar ile kurulabileceği ve geliştirilebileceği konusunda neler yapılabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lojistik köyler lojistiğin tüm faaliyetlerinin bir arada yapılabildiği, Çevre Planı ile geliştirilmiş,
farklı taşıma modlarına cevap verebilecek nitelikte yerlerdir. Kentsel alanlarda lojistik ihtiyacının
daha etkin ve verimli olarak karşılanabilmesini sağlarlar.
Dünyada ilk kez lojistik merkez kavramı ABD, Texas’ta inland port adı ile artan sanayileşmenin
etkisi sonucu ortaya çıkmıştır. Avrupa’da ise ilk defa Fransa’da, daha sonra tüm Avrupa’da
yaygınlaşmıştır. Bu lojistik köylerde kara-hava-deniz ve demiryolu taşımacılığı tesis (terminal)
noktalarının içinde bulunduğu yerlerdir. Köyler, şehirlerin etrafına yerleştirilmiş ve bu köylerde
bilimsel çalışma yapan laboratuvarlar da bulunmaktadır.
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Dokuzuncu Bölüm soruları
1) Lojistiğin tüm faaliyetlerinin bir arada yapılabildiği, Çevre Planı ile geliştirilmiş
bölgelere ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Lojistik yönetim merkezi
Lojistik köyler
Tedarik zinciri
Lojistik depolama
Lojistik gümrükleme merkezi

2) Lojistik köylerin önemi aşağıdakilerden hangisinde en kapsamlı olarak verilmiştir?
I. Lojistik şirketlerinin bir arada bulunması II. Çevre Planları yapılmış bölgeler olması III.
Lojistik ile ilgili resmi kurumları barındırması IV. Her türlü taşımacılık moduna etkin
bağlantıları olması
a)
b)
c)
d)
e)

I
II
I, III
I, II, IV
I, II, III, IV

3) Türkiye’de planlanan lojistik köy sayısı kaçtır?
a)
b)
c)
d)
e)

5
10
15
20
25

4) Lojistik köylerin artmasıyla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
a)
b)
c)
d)
e)

Lojistik köy içinde çoklu yönetim sistemlerinin oluşması
Karbon emisyonlarının düşmesi
Demiryolu taşımacılığından vazgeçilmesi
Kısa vagonlu demiryolu taşımacılığı yapılması
Çoklu taşımacılığın azalması

5) Lojistik köylerin artmasıyla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez
a) Karbon emisyonunun azalması
b) İstihdamın artması
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c) Lojistik yönetim sistemlerinin karmalıklaşması
d) Demiryollarının artması
e) Planlı ulaşım ağının düzenlenmesi
6) Lojistik köyler kurulurken dikkat edilen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Lojistik yönetim şekli
Tek tip taşımanın olduğu alanlar
Yer seçimi
Sadece özel sektörün bulunduğu alanların olması
Meteorolojik faktörler

7) Lojistik köylerde aşağıdakilerden hangileri yapılmaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Kent dışından ve içinden gelen yükler depolanabilmektedir
Çoklu yönetim biçimleri denenir
Elleçleme, konsolidasyon, gibi operasyonlar gerçekleştirilebilmektedir
Serbest bölge için yer ayrılabilmektedir
Uzun mesafeli taşıma gerçekleştirilmektedir

8) Lojistik köylerde aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?
a)
b)
c)
d)
e)

Sosyal tesisler
Konteyner ve araç park alanları
Üretim fabrikaları
Serbest bölge alanları
Depo alanları

9) Lojistik köyler aşağıdakilerden hangisini sağlamasına gerek yoktur?
a)
b)
c)
d)
e)

Her türlü ulaştırma ağına etkin bağlantılar
Farklı taşımacılık modları arasında düşük maliyetli aktarma donanımları
Hızlı ve güvenli aktarma donanımları
Demiryolu platformları
Merkezi yönetime yakın olması

10) Dünyada ilk lojistik merkez kavramı nerede ortaya çıkmıştır?
a)
b)
c)
d)

Almanya
İtalya
Amerika Birleşik Devletleri
İspanya
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e) Kanada

Dokuzuncu bölümün sorularına ait cevaplar:
1) B
2) E
3) D
4) B
5) C
6) C
7) B
8) C
9) E
10) C

KOLAY
ORTA
ZOR
ORTA
KOLAY
ZOR
ORTA
KOLAY
KOLAY
ORTA
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10.SÜRDÜRÜLEBİLİR LOJİSTİK
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Onuncu Bölümün Kapsamı
10. SÜRDÜRÜLEBİLİR LOJİSTİK
10.1 Sürdürülebilir lojistik ve önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.

Sürdürülebilir lojistik nedir?
Sürdürülebilir lojistik ile amaçlanan nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

10.1. Sürdürülebilir lojistik ve önemi
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Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notları, ders sunumu ve
görsel materyaller

Anahtar Kavramlar
Lojistik, sürdürülebilir lojistik
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GİRİŞ
Bu bölümde sürdürülebilirlik kavramı a.ıklanmaya çalışılmıştır. Ardından lojistik sektöründe
sürdürülebilirliğin önemi ve ekonomiye katkıları birlikte verilmiştir. Sürdürülebilirliğin sağlanması
için yapılması gerekenler de tartışılmaktadır.
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10.1 Sürdürülebilir lojistik ve önemi
Sürdürülebilirlik kısaca günü kurtarma anlayışından uzak olmak demektir. Sürdürülebilirlik sadece
bir doğa için savaş değil aynı zamanda evimizde, işimizde genel olarak hayatımızın her noktasında
yer alması gereken bir kavramdır. Birleşmiş Milletler’e göre sürdürülebilirlik, gelecek neslin
ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan bugün herkes için insanca yaşama standartlarını sağlamaktır. 2050
yılında dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağı düşünüldüğünde doğal kaynakların azalıp, talebin
artacağı muhtemeldir diyerek dünyayı korumanın yolunun temiz enerji, gıda, sağlık erişimi yanında
daha fazla tıkanıklık ve kirlilik yaratmadan daha iyi ulaşım sistemlerinin inşa edilmesini
hedeflemektedir (Taha vd. 2016).
Sürdürülebilirlik kavramı ilk olarak Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından 1982
yılında kabul edilen Dünya Doğa Şartı belgesinde yer almıştır. Sürdürülebilirlik kavramının küresel
bağlamda ilk defa ele alındığı resmi belgede insanların yararlandığı doğal kaynakların, ekosistemde
yaşayan her canlının ve atmosferin en uygun sürdürülebilirliğini başarabilecek biçimde aynı zamanda
tehlike oluşturmadan yönetilmeleri gerektiği konusuna değinilmiştir (Yazar, 2006).
Sürdürülebilirlik kavramı sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri içine alan‚ sürdürülebilir kalkınma
konusuyla ortaya çıkmıştır. Fakat zamanla bu kavram farklı boyutlar alarak sürdürülebilir pazarlama,
sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir işletme, sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir tüketim,
sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir tedarik gibi çok farklı alanlarda yer almıştır (Barutçu ve
Tomaş, 2013). Tedarik zincirinde sürdürülebilirliğin ancak bu üç unsurun kesişimi söz konusu olursa
mümkün olabileceğini vurgulanmıştır (Aydınocak, 2017).
Sürdürebilirlik; şirketlerin çevreye, insan haklarına, sosyal ortama ve bütün paydaşlarına önem
vererek rekabet etmesi, kârlı çalışması ve bunları devamlı hale getirmesi şeklinde de tariflenebilir.
Ancak bu şekilde büyüme, kârlılık ve rekabet gücü sürdürülebilir olabilir. Sürdürülebilirlik, daimî
(sürekli) olma yeteneğidir (Kaya, 2015).( http://www.lojistikdunyasi.net/surdurulebilir-lojistik.html)
Sürdürülebilir lojistik; ekonomi, çevre ve toplum ile olan ilişkisini göstermektedir (Şekil 4) Toplumun
sağlığı, güvenliği, toplumsal erişim ve eşitlik; ekonominin büyümesi, etkinliği, rekabet edebilirliği
ve seçimleri ile çevrenin iklim değişikliği, hava kalitesi, gürültü, toprak kullanımı, biyo-çeşitlilik
ve atıklar birarada sürdürülebilir lojistik kavramını etkileyen ve ondan etkilenen faktörlerin örneğini
oluşturmaktadır (GreenLogistics). Bu nedenle hem ekonomi hem toplum ve hem de çevre boyutu
dikkate alınarak, kararların alınması ve uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir (Beken,
2016). Ayrıca Yeşil Lojistik, çevre kirliliğini ve kaynak kullanımını azaltmak amacıyla
gercekleştirilen lojistik faaliyetlerdir. Daha az cevre kirliliği yaratan taşımacılık modu secimi, motor
emisyonunun azaltılması, gun ışığından yararlanılması, etkin rotalama, ambalaj atıklarının azaltılması
bu kapsamdaki calışmalardır.
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Şekil 4: Sürdürülebilir Lojistik Kavramının Temel Belirleyicileri
Sürdürülebilir lojistik içerisinde, günümüzde ticaretin küreselleşmesi ile birlikte uluslararası ticaret
hızla önem kazanmıştır. Bir malın ya da eşyanın bir noktadan diğer noktaya transferi sırasında
kullanılan ulaştırma yöntemlerinin tamamı doğayı olumsuz yönde etkileyen gazlar salmaktadır. Bu
gazlar temel olarak küresel ısınmaya neden olmaktadır (Taha vd. 2016).
Dünyada lojistik sektöründe sera gazı emisyonlarının dağılımına baktığımız da bu oranın % 89’u
taşıma ve % 11 tesisler ve depolardan gelmektedir.
Dünya ekonomik forumu tarafından hazırlanan raporda başarılı bir şekilde sera gazı salınımlarını
azaltmak için 3 ana grup arasında işbirliği yapmak gerektiği, bunların lojistik servis sağlayıcılar,
alıcılar ve hükümet yetkilileri olduğu belirtilmiştir (Taha vd. 2016).
Bu üçlüden lojistik servis sağlayıcılara düşen görev;
Temiz araçlar kullanmak,
Yakıtlar ile ilgili yeni teknolojiler kullanmak,
Ağları optimize etmek verimli bir hiyerarşik yapı kurmak,
Yeni yeşil binalar kurmak,
Tedarikçileri, müşterileri ve çalışanlarını eğitmek,
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Geri dönüşüm ve atık yönetimi sistemi kurmak.
Gönderici ve alıcılara düşen görev;
Geri dönüşebilir paketler kullanmak,
Düşük karbonlu kaynaklar kullanmak,
Mod anahtarları ve çevresel ilişkileri kurmak,
Etiketlemelere önem vermek,
Tedarik zincirlerinde yeni teknolojileri kullanmaları için tedarikçilerini desteklemek
Kamu kuruluşlarına düşen görev;
Enerji fiyatlarını düzenlemek,
Karbon ayak izi takibi izin gerekli raporları oluşturmak,
Yeşil lojistik yatırımları gerçekleştirmek
Yeşil binalar için teşvikler vermek

10.2 TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
PLANLARI
Türkiye’de lojistik alanında sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmalar istenilen düzeye henüz
ulaşmamıştır. Ancak 10. Kalkınma Planı’nda sürdürülebilir büyümeye ilişkin hedefler plan dâhiline
alınmıştır. Bu hedefler doğrultusunda özellikle kamu ile ilgili alımlarda yeşil satın almaların
gerçekleştirilmesi, üretim ve tüketimde sürdürülebilir bir büyüme için çevreci önlemlerin alınmasına
gerektiği belirtilirken özellikle 1032. madde de lojistiğinde içinde bulunduğu alanlarda yeşil
büyümenin sağlanması yönünde çalışmalar yapılması kararı alınmıştır. Türkiye’de taşımacılık
sektörünün içinde karayolu taşımacılığı % 85 ile en yüksek sera gazı emisyonu salınımı
gerçekleştirmektedir. Bu oran 1990 yılında % 93 olup 2003-2009 yılları arasında ekonomik ömrü
tükenmiş 320.000 aracın trafikten çekilmesinin sağlanması ile düşüş göstermiştir. Buna karşılık
havayollarının CO2 salınımları içinde payı % 3’ten % 11’e ulaşmıştır. Toplamda taşımacılık
sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyon miktarı ise 47,4 mton civarındadır. Sera gazı
emisyonlarını azaltmak için demiryolu projelerine de önem verilmiş olup YHT hatlarının çalışmaları
hızlandırılmıştır. Ayrıca kent içi toplu ulaşımda raylı sistemin yaygınlaştırması toplu ulaşımda sera
gazı miktarının azaltılması hedeflenmektedir (Taha vd. 2016).

153

Ayrıca sera gazı emisyonlarının takibi hakkında yönetmelik 2012 yılında Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte faaliyet kapsamına göre ayrılan işletmelerde hangi
sera gazlarının kimler tarafından hangi ölçüler kullanılarak takip edileceği belirlenmiştir. Yine 2012
yılında Yüksek Planlama Kurulu tarafından 2023 yılında Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji
miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az % 20 azaltılması hedefine dayalı
enerji verimliliği strateji belgesi yayınlanmıştır (Taha vd. 2016).
Türkiye’de araçlarda Euro 6 normları uygulanmaktadır. Binek ve hafif ticari araçlarda 1 Ocak 2015
tarihi ile geçilmiş olup ağır ticari araçlarda ise bu 3 aşamalı olarak planlandı. Ağır ticari araçlar için
Euro 6’ya geçiş ise 3 aşamalı olarak planlanmış durumda. Bu aşamalar Euro 6A, Euro 6B ve Euro
6C şeklinde adlandırılıyor. 1 Ocak 2016 itibari ile geçiş yapılıyor. Euro 6 motor Avrupa’da daha rahat
ve ucuz geçiş üstünlüğü için firmalar tarafından tercih ediliyor. Buna karşılık Türkiye’de özellikle
Avrupa destinasyonuna çalışan ve/ veya uluslararası firmaların tedarik zincirinin parçası olan
firmalarda sürdürülebilir firma çalışmaları yapılmaktadır. Depo alanlarında ise atık dönüşümü gibi
konularda denetlemeler yapılmakta, ADR konvansiyonu ile tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin
çalışmalar sürdürülmektedir (Taha vd. 2016).

10.3 LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL
LOJİSTİK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Bu konuda her firmanın kendi faaliyetlerini esas alarak çalışmaları olsa da temelde yapılması
gerekenler aşağıda kısaca anlatılmıştır (Taha vd. 2016).
1) Karbon Ayak İzi Ölçümü: İlk yapılması gereken aşama bu. Firmamızın karbon ayak izi ölçümünü
yaptırıp, karbon ayak izi standartlarımızı oluşturmalıyız. Her bir yükün lojistik karbon ayak izi
maliyeti ne olacak. Bunları belirlemeliyiz. Her bir seferin karbon salınımını ölçmeliyiz. Uluslararası
sertifikasyon kuruluşlarının onayladığı yöntemlerle karbon ayak izi standartlarımızı belirlemeliyiz.
2) Eğitim: Lojistik sektörünün en önemli unsurlarından birisi yakıt tüketimi. Ne kadar az yakıt
tüketirsek o kadar az CO2 salınımını azaltmış oluruz. Bunun için güvenli sürüş teknikleri eğitimleri
ile sürücü personelimizi ve ofis içi kaynakların nasıl kullanılacağını öğreterek ofis içi çalışanlarımızı
eğitmeli. Ayrıca çalışanlarımıza dünya ve çevrenin nasıl korunması gerektiği hakkında sürekli
eğitimler vererek sürdürülebilirliği bir bilinç haline getirmeliyiz.
3) Bina: Var olan binalarımızı enerji etkin bir yaklaşımla yeniden dizayn etmeli, yeni kuracağımız
binalarda yine enerji etkin bir yaklaşımla, mimariyi oluşturmalıyız. Bina içerisinde doğal
havalandırma, enerji üniteleri, geri dönüşüm üniteleri, yürüyüş yolları dizayn etmeli mümkünse bina
içerisindeki her hareketi enerjiye dönüştüren sistemler üzerinde çalışmalıyız.
4) Filo Yönetimi: Yakıt ve araç yönetimi, filo yönetimi, alternatif akaryakıt yöntemlerinin
kullanılmasının sağlanması, bakım ve kullanım talimatları oluşturulması güvenli sürüş talimatları
oluşturulması bu kapsamda değerlendirilebilir. Ayrıca araçlarımızın Euro 5 ve üstü standartlara
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getirilmesi bu kapsamda önem taşımaktadır. Karbon ayak izi yanında ses ve gürültü kirliliğini
önleyecek filtreler kullanılmalıdır.
5) Network Optimizasyonu: Lojistik altyapımız içerisinde ulaştırma için ağ tasarımını yeniden
yapmalı, taşımayı karbon ayak izi düşürmek yönünden geliştirecek çözümler geliştirmeliyiz.
6) Alternatif Taşıma Yöntemleri: Karma taşımacılık yöntemleri kullanarak taşıma çözümleri
oluşturmalıyız. Denizyolu, demiryolu, iç suyolu bağlantılı çözümler oluşturmalıyız.
7) Taşıma Modelleri Oluşturulmalı: Yüklerin birleştirilmesi, yalın lojistik uygulamalarının yapılması
teşvik edilmeli.
8) Müşterilerin ve Tedarikçilerin Eğitimi: Bu amaçlar doğrultusunda müşteri ve tedarikçilerle
senkronize olmak ve koordinasyonu sağlamak önem taşımaktadır.
9) Doğayı Geliştirmek: 1 ağaç yılda 22 kg karbondioksitin etkisini ortadan kaldırabilir.
Hesaplamalarımızı yaparak ağaç dikmeliyiz ya da karbondioksit ayak izlerimizi silmeliyiz.
10) Gerekli Sertifikasyonun Yapılması: Yukarıdaki aşamalar gerçekleştirildikten sonra bu aşamalara
ilişkin gerekli sertifikaların alınıp süreçlerin kayıt altına alınması gerekir.
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Uygulamalar
Sürdürülebilirlik hakkında örneklerin tartışılması
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Uygulama Soruları
Sürdürülebilir lojistiğin ülkemizde etkin bir şekilde uygulanması için neler yapılmalıdır?
Ekonomiye ve çevreye etkileri neler olabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Birleşmiş Milletler’e göre sürdürülebilirlik, gelecek neslin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan bugün
herkes için insanca yaşama standartlarını sağlamaktır. Sürdürülebilirlik kavramı insanların
yararlandığı doğal kaynakların, ekosistemde yaşayan her canlının ve atmosferin en uygun
sürdürülebilirliğini başarabilecek biçimde aynı zamanda tehlike oluşturmadan yönetilmeleri
gerektiğini de kapsamaktadır.
Sürdürülebilirlik kavramı sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri içine alan‚ sürdürülebilir kalkınma
konusuyla ortaya çıkmıştır. Fakat zamanla bu kavram farklı boyutlar alarak sürdürülebilir pazarlama,
sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir işletme, sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir tüketim,
sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir tedarik gibi çok farklı alanlarda yer almıştır.
Dünya ekonomik formu tarafından hazırlanan raporda başarılı bir şekilde sera gazı salınımlarını
azaltmak için 3 ana grup arasında işbirliği yapmak gerektiği, bunların lojistik servis sağlayıcılar,
alıcılar ve hükümet yetkilileri olduğu belirtilmiştir.
Türkiye’de lojistik alanında sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmalar istenilen düzeye henüz
ulaşmamıştır. Ancak 10. Kalkınma Planı’nda sürdürülebilir büyümeye ilişkin hedefler plan dâhiline
alınmıştır. Bu hedefler doğrultusunda özellikle kamu ile ilgili alımlarda yeşil satın almaların
gerçekleştirilmesi, üretim ve tüketimde sürdürülebilir bir büyüme için çevreci önlemlerin alınmasına
gerektiği belirtilmiştir.
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Onuncu Bölüm soruları
1) Genel anlamda sürdürülebilirlik aşağıdakilerden hangilerine önem vermektedir?
I. Çevreye II. Sosyal ortam III. İnsan haklarına IV. Tedarik zincirine
a)
b)
c)
d)
e)

I
II
III
I, II, III
I, II, III, IV

2) “Gelecek neslin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan bugün herkes için insanca yaşama
standartlarını sağlamak” şeklinde yapılan ifade aşağıdakilerden hangisini
tanımlamaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Lojistik yönetimi
Sürdürülebilirlik
Tedarik yönetimi
Tedarik zinciri
Karma taşımacılık

3) Sürdürülebilirlik kavramı ilk olarak hangi birlik tarafından ortaya atılmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Dünya Doğayı Koruma Birliği
Birleşmiş Milletler
Avrupa Birliği
Uluslararası Para Fonu
Uluslararası Çalışma Örgütü

4) Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir lojistik kavramını etkileyen temel unsurlardan
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

İklim değişikliği
Toprak kullanımı
Tedarik zinciri
Toprak kullanımı
Atıklar

5) Çevre kirliliğini ve kaynak kullanımını azaltmak amacıyla gercekleştirilen lojistik türü
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Etkin lojistik
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b)
c)
d)
e)

Verimli lojistik
Karlı lojistik
Yeşil lojistik
Tersine lojistik

6) Lojistik sektöründe en fazla sera gazı emisyonu salınımı yapan bileşen hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Paketleme
Depolama
Katma değer
Muhasebe
Taşıma

7) Aşağıdakilerden hangisi sera gazı salınımlarını azaltmak için lojistik servis sağlayıcılara
düşen görevlerden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Temiz araçlar kullanmak
Yakıtlar ile ilgili yeni teknolojiler kullanmak
Geri dönüşebilir paketler kullanmak
Yeni yeşil binalar kurmak
Tedarikçileri ve çalışanlarını eğitmek

8) Aşağıdakilerden hangisi sera gazı salınımlarını azaltmak için kamu kuruluşlarına düşen
görevlerden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Etiketlemelere önem vermek
Enerji fiyatlarını düzenlemek
Yeşil lojistik yatırımları gerçekleştirmek
Yeşil binalar için teşvikler vermek
Karbon ayak izi takibi izin gerekli raporları oluşturmak

9) Aşağıdakilerden hangisi Yeşil lojistik için temelde yapılması gerekenlerden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Karbon Ayak İzi Ölçümü
Eğitim
Tek bir taşıma tipi seçilmesi
Filo Yönetimi
Alternatif Taşıma Yöntemleri

10) Türkiye’de lojistik alanında sürdürülebilirlik konusunda ilk olarak kaçıncı kalkınma planında
kararlar alınmıştır?
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a)
b)
c)
d)
e)

7. Kalkınma Planı
8. Kalkınma Planı
9. Kalkınma Planı
10. Kalkınma Planı
11. Kalkınma Planı

Onuncu bölümün sorularına ait cevaplar:
1) D
2) B
3) A
4) C
5) D
6) E
7) C
8) A
9) C
10) D

ORTA
KOLAY
ZOR
ORTA
KOLAY
KOLAY
ZOR
ZOR
ORTA
ORTA
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11.LOJİSTİK VE TEDARİKTE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖRNEKLERİ
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Onbirinci Bölümün Kapsamı
11.

LOJİSTİK VE TEDARİKTE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖRNEKLERİ
11.1. Lojistikte sürdürülebilirlik örnekleri
11.2. Tedarikte sürdürülebilirlik örnekleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.

Lojistik ve tedarikte sürdürülebilrlik çalışmaları yapan firmalar var mı?
Bu firmaların ekonomiye ve sosyal çevreye etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

11.1. Lojistikte sürdürülebilirlik
örnekleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notları, ders sunumu ve
görsel materyaller

11.2. Tedarikte sürdürülebilirlik
örnekleri

Ders notları, ders sunumu ve
görsel materyaller

Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Lojistikte sürdürülebilirlik, Tedarikte sürdürülebilirlik
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GİRİŞ
Bu bölümde, Dünya kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı için önemli bir kavram olan sürekliliğin
lojistikte ve tedarikte nasıl kullanıldığını çeşitli örnekler üzerinde tartışılacaktır. Bu bağlamda, dünya
ölçeğinde ki büyük firmalardan örnekler sunulmuştur.
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11.1 LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN
YARARLARI
Tedarik zinciri içerisinde genelde lojistik sektörü özelde ise taşımacılık işlemleri daha önce de
yazdığımız gibi toplam karbon emisyonlarının % 13-14’üne tekabül etmektedir. Avrupa Birliği
komisyonu tarafından belirtildiği üzere, ulaştırma ekonomik büyüme faaliyetinin domino etkisi
yaratan unsurudur. Bu nedenle ulaştırma faaliyetinin kesintiye uğratılması düşünülemez, ancak
önlemler almak da yine ülkelerin elindedir.
Gelecekte, Birleşmiş Milletlerin dünyada karbon emisyonunu azaltmak için lojistik sektörüne yönelik
önerileri önlem haline getirmesi ve uygulamasını ülkelerde zorunlu kılması mümkündür. Ancak şu
anda bu olmadığından, firmaların kendi önlemlerini alması fark yaratmaları açısından önem
taşımaktadır.
Herhangi bir yaptırım ya da zorunluluk yok iken ve normal lojistik faaliyet içerisinde kârlılık oranları
bu kadar düşük iken, yeşil lojistik yatırımlarının maliyetleri firmalar açısından düşündürücü olabilir.
Ancak yatırımların geri dönüş hızları aslında beklenildiğinden çabuk olmaktadır. Ayrıca
yaptırımların başlaması ya da yasal zorunlulukların getirilmesi durumunda önceden dönüşümünü
tamamlamış firmalar olarak öncü olabiliriz. Öncelikle yeşil lojistik uygulamalarının uluslararası
firmalar tarafından tercih etkisi olduğunun bilinmesinde yarar var. Yukarıdaki firma örneklerinde de
görüleceği üzere birçok uluslararası bilinirliği yüksek firma, tedarikçilerini artık yeşil lojistik yatırımı
yapan firmalardan seçiyor. Bir anlamda onları da uluslararası bilinirliği yüksek firmalar haline
getiriyor. Eğer var olan tedarikçileri yeşil lojistik yatırımları yapmıyorsa onları bu noktada zorluyor.
Dünyada yeşil lojistik pazarı 500 milyar dolarlık bir pazardır. Ayrıca Nicholas Stern’in İklim
Değişikliği Raporu’nda da belirttiği üzere sürdürülebilirlik için yapılacak yatırımlar, dünyada 2,5
trilyon dolarlık bir Pazar yaratacağından bu pazardan pay alınabilecektir. Sürdürülebilir yeşil
politikalar ile bir yandan firma içinde eğitimlerle elektrik, kâğıt gibi günlük tüketimler azaltılarak
kaynakları doğru kullanan daha verimli çalışma olanakları yaratılırken diğer yandan sürdürülebilirlik,
teknolojiye uyum sağlamamızı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca sosyal sorumluluğu yüksek bir firma
olarak bilinçli toplum gözünde farklılaşmamızı sağlamaktadır.

11.2 Lojistikte sürdürülebilirlik örnekleri
Global ölçekte çalışan birçok firma ekosisteme, doğal kaynaklara ve dolayısıyla yaşadığımız dünyaya
zarar vermektedir. Ancak pek çok firma bu zararı en aza indirmek hususunda önemli çalışmalar
yapmaktadırler. Kendi alanlarında dünya devi sayılabilecek olan UPS bunlardan birisidir. UPS
Southampton’da açtığı sorting merkezinde yeşil bina uygulamasına önem vermiştir. Binada tüketilen
enerji miktarını azaltacak önlemler alınmıştır. çatıda elektrik üretmek için bir tesis bulunmakta,
Isıtmada güneş enerjisinden faydalanılmakta, Ayrıca bina yapılırken çevre dostu inşaat malzemeleri,
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elektrik ve sıcak su sistemleri için güneş panelleri, düşük emisyon cam, kışın daha sıcaklık sağlamak
için önlemler ve aydınlatma da hareket sensörleri ile sağlanmıştır.

UPS, Amerika yurtiçi operasyonları içinde havaya saldığı partikülleri her bir dağıtım aracında araç
başına 18 kg iken, 2014 yılında bunu % 20 azaltarak 14 kg çekmiştir. 2020 için hedefi 2012 ye göre
% 75 azaltmış olmaktadır. Yine 2014 içinde UPS sürücüleri güvenli ring seferi teknikleri eğitimi
alarak, her bir ring içerisinde 6-8 mil tasarruf sağlamışlardır. Ayrıca UPS sıfır karbon emisyonlu
şehirler projesi içinde hazırlıklarını sürdürmektedir. Ayrıca UPS uçak filosunda salınan karbon
emisyonunu 2012 yılında 1,4 lbs iken 2014 yılında 1,37 lbs’ye düşürmüş olup 2020 yılında 1,24 lbs’e
düşürmeyi hedeflemektedir. Bu sayede hava operasyonlarında 600,000 galon benzin tasarrufu
sağlanmıştır.
Yine UPS ile aynı alanda çalışan dünya devi şirketlerden DHL firması da web sitesinde verdiği
bilgilere göre sürdürülebilirlik ve yeşil lojistik alanlarında “Gogreen” programı ile çalışmalar
sürdürüyor. Gogreen uygulaması DHL’nin “yeşile git” sloganı haline gelmiş. Program içerisinde
araçların karbon emisyonundan iklim değişikliğine yol açan diğer etkenleri de içeren birçok yenilik
mevcuttur. DHL karbon emisyonlarında 2012 yılında 2007 yılına göre % 10 düşüş sağlamış olup,
2020 yılında bunu % 30 düzeyine çekmeyi planlıyor. Sürdürülebilirlik kapsamında DHL yeşil binalar
alanında uluslararası sertifika kuruluşu LEED ile yaptığı çalışma sonucunda 2012 yılında Kanada’da
açtığı tesisi için 2015 yılında yeşil bina sertifikasını almaya hak kazanmıştır. DHL kendi bünyesinde
geliştirdiği Gogreen Çevre Koruma Programı ile bir yanda yeşil binalarla sağlıklı bir çevreye katkıda
bulunurken, diğer yandan uçak ve araçların çevreye verdiği zararı en aza indirmeye çalışan
araştırmalar sürdürmektedir.
Uluslararası deniz taşımacılığı firması Maersk Line firması karbon salınımlarını web sitesinde günlük
olarak yayınlayacak şekilde, karbon ayak izini takip ediyor. Konteyner deniz taşımacılığında
dünyanın en büyük hattı olan Maersk Line, 2013 yılında yüklerini endüstri ortalamasında bir hat
yerine Maersk Line ile taşıyarak toplam 2,6 milyon ton karbon tasarrufu gerçekleştirdi. Böylece 2012
yılına göre yaklaşık % 8 düşüş sağlanmış oldu. Maersk 2014 yılında da karbon salınımını 456 bin ton
azaltarak yaklaşık 100 milyon dolar yakıt tasarrufu sağladı. Ayrıca yeni gemi yatırımları ile gemi
başına taşıdığı yükü artırarak birim karbon salınımını azaltma çalışmaları yapıyor.
Türkiye’de bulunan Ekol Lojistik’te sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapan firmalardan ve
Ekol web sitesinde sürdürülebilirlik konusunda şu bilgilere yer verilmiş;
• Ekol Intermodal taşıma çözümü ile çevresel etkilerde 40.000 ton emisyon azaltımı sağladı.
• Ekol Lojistik, “blok tren” uygulamasıyla sera gazı etkisine karşı mücadelede önemli bir adım atmış
oluyor; ana güzergâhta çekici kullanılmaması nedeni ile her bir gidiş-dönüşte yarı-römork başına
5000 kilometre daha az karayolu kat ediliyor. Böylelikle 1700 lt yakıt, 4590 kg CO2, 11,9 kg NOx,
0,17 kg partikül tasarrufu sağlanıyor.
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• Ekol’ün blok tren uygulamasına başladığı 2008 senesinde her seferde 32 yarı-römork sevk edilen
18 sefer, 2009 yılında 92 sefer, 2010’da 210 sefer gerçekleştirildi. 2011 yılında şu ana kadar 295 sefer
gerçekleştiren Ekol’ün yılsonuna kadar tamamlamayı planladığı sefer sayısı ise 500. 3 yılda yaklaşık
% 2800 artışla 500 sefer hedefinin tutturulması halinde toplamda 40.000.000 km daha az karayolu
kullanılacak. Bu da dünyanın çevresinin bin kere dolaşılmaması anlamına geliyor. 500 sefer; 36 bin
720 ton CO2, 13 milyon 600 bin lt yakıt, 95 bin 200 kg NOx tasarrufu sağlıyor.
• Ayrıca Ekol yeşil ofis uygulamasını Türkiye’de gerçekleştiren ilk lojistik firması olma özelliği
taşıyor.
TNT Express 2011 yılında Türkiye’de elektrikli araçlarla teslimat yapmaya başladı. Bu arada
Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü Temiz Araç Projesi için TNT Türkiye’yi pilot bölge seçti. 80 kurye
çevreci ve güvenli sürüş teknikleri eğitimi aldı. 2006 yılında 262 olan araç sayısı 2008 yılına
gelindiğinde 310’a çıkmasına rağmen araç başına salınan CO2 oranı 0,73 tondan 0,66’ya düşmüştür.
Araç başı emisyon oranları ise 2007’de % 6, 2008’de % 4,3 düşüş gösterdi. 2008 yılında 2007 yılına
göre araç başına kullanılan yakıtta % 4 azalma olmuştur. Bu proje ile 2007 yılında yakıt maliyetinde
100 bin Euro, 2008 yılında ise 53 bin Euro tasarruf sağlandı.

11.3 Tedarikte sürdürülebilirlik örnekleri
USA Denver Colarado’da uluslararası bir gayrimenkul yatırım şirketinin Küresel Kalkınma Müdürü
olan Jack Rizzo depolarda sürdürülebilir ekonomiye uygun yeşil lojistiğe örnek olarak, bir deponun
inşaat sürecinde inşaat malzemelerinden başlayarak geri dönüşüme uygun inşaat malzemeleri
kullanılmasını, gün içinde doğal ışık kullanılmasını sağlayan mimari yapı, elektrik kullanımını
azaltan materyaller kullanılmasını, su israfını en aza indirecek gri su sistemleri kullanılmasını ve atık
suların geri dönüşümün sağlanmasını, yüksek yansıtma gücüne sahip çatı membranları kullanılmasını
ve toprak kirliliğini önleyecek altyapı sistemlerinin kurulmasını önermektedir.
Çin’de Nike tarafından yapılan ve Nike’ı Çin lojistik merkezi olacak olan 200.000 m2’lik depo da
LEED sertifika kurumu ile yapılan çalışma sonucu yılda 4200 ton emisyonu ortadan kaldıracak
şekilde dizayn edildi. Ayrıca bu tesiste yıllık % 80 su tasarrufu hedeflenmektedir.
Apple tarafından iklim değişikliğini tartışmak istemiyoruz onu durdurmak istiyoruz söylemi ile
başlatılan çalışmalarda Oregon’daki veri merkezi için yenilenebilir enerji merkezi oluşturdu. Aynı
zamanda tedarikçilerini de bu zincirin içinde bazı etkinliklere yönlendiriyor. Firmanın Çin’de
bulunan tedarikçisi, atık su kullanım sistemine geçti. Böylece atık sular 5 kere daha kullanılabiliyor.
Apple’ın son olarak yaptığı tesis içinde 7000 ağaç barındıracak ve % 75 doğal yöntemlerle
havalandırılacak. Ayrıca tesis yapımında kullanılan malzemelerin % 95’i daha önce kullanılmış ve
geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşacak.
Türkiye’de ise BASF üretim ve satış gerçekleştiriyor. Yıllık 500.000 tona kadar paletli ve dökme yük
satışı gerçekleştiriyor. Bunların da lojistik organizasyonlarını organize ediyor. Ana slogan olarak

170

kullandığı “Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz” ile sürdürülebilirliği tüm tedarik zinciri
süreçlerine yaymış.
BASF yaptığı bu çalışmalarla 2002 değerlerini referans alarak satılan ürün metrik tonu başına sera
gazı emisyonlarını % 31,7 azalttığını ve enerji verimliliğini % 3 artırdığını ifade ediyor. Ayrıca
kimyasal tesislerinden kaynaklanan hava kirleticilerin mutlak emisyonunu % 63,1, organik
maddelerin sahip olduğu emisyonları ise % 76,4, atık su içerisindeki ağır metalleri ise % 56,8
azaltmayı başarmışlar. Ayrıca tesislerinde ham petrol tüketimi ile ilgili sürekli yanmasını durdurarak
yıllık yaklaşık 2 milyon ton sera gazı emisyonunu önlemişler.
XPRİZE Vakfı ise bu konuda 2015 yılında 4,5 yıl süre verdiği bir yarışma başlatmıştır. Yarışmada
ödül 20.000,000 $ olup amaçları, fosil yakıtların kullanımda CO2 nasıl azaltılır sorusuna cevap
bulmak ve bunu sağlayacak teknolojileri geliştirmeleri istenmiştir.
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Uygulamalar
Uluslararası kuruluşların lojistikte ve tedarik süreçlerinde sürdürülebilir çalışmalarına ait
örnekler paylaşılacaktır.

172

Uygulama Soruları
Türkiye’de sürdürülebilir lojistik ve tedarik kapsamında hangi çalışmalar yapılmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Global ölçekte çalışan birçok firma ekosisteme, doğal kaynaklara ve dolayısıyla yaşadığımız dünyaya
zarar vermektedir. Ancak pek çok firma bu zararı en aza indirmek hususunda önemli çalışmalar
yapmaktadırler. Kendi alanlarında dünya devi sayılabilecek olan UPS bunlardan birisidir. UPS
Southampton’da açtığı sorting merkezinde yeşil bina uygulamasına önem vermiştir. Binada tüketilen
enerji miktarını azaltacak önlemler alınmıştır.
DHL firması da web sitesinde verdiği bilgilere göre sürdürülebilirlik ve yeşil lojistik alanlarında
“Gogreen” programı ile çalışmalar sürdürüyor. Gogreen uygulaması DHL’nin “yeşile git” sloganı
haline gelmiştir.
Türkiye’de de çeşitli firmalar sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapmaktadır.
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Onbirinci Bölüm soruları
1) Sürdürülebilir lojistik kapsamında UPS firması Amerika içi operasyonlarında havaya
saldığı partikülleri her bir dağıtım aracında araç başına 18 kg’dan kaç kg’a
düşürmüştür?
a)
b)
c)
d)
e)

5kg
8kg
10kg
14kg
16kg

2) UPS firmasının havayolu taşımacılığı sırasında yaptığı sürdürülebilirlik çalışmalarında
havaya salınan partiküllerin azaltılması ile 2012-2014 yılları arasında ne kadarlık bir
yakıt tasarrufu sağlamıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

100 000galon
150 000 galon
300 000 galon
600 000 galon
700 000 galon

3) DHL firmasının karbon emisyonlarında 2007’den 2012’ye kadar ne kadarlık bir düşüş
sağlanmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

%5
% 10
% 15
% 20
% 25

4) Global ölçekteki firmalar sürdürüleblir lojistik adına aşağıdakilerden hangilerini
yapmaya çalışmaktadırler?
I. Yeşil bina uygulamas II. Çatıda elektrik üretmek III. Binada tüketilen enerji miktarını
azaltmak IV. Göl canlılarını korumak
a)
b)
c)
d)
e)

I
II
III
I, II, III
I, II, IV
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5) UPS firmasının havayolu taşımacılığı sırasında yaptığı sürdürülebilirlik çalışmalarında
havaya salınan partiküllerin azaltılmasında 2020 hedefi ne kadarlık bir azalmadır?
a)
b)
c)
d)
e)

% 60
% 65
% 70
% 75
% 80

6) “Gogreen” sloganı hangi şirketin sürdürülebilirlik sloganıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

UPS
Endonezya Havayolları
DHL
ASTRA
NASA

7) DHL firmasının karbon emisyonlarında 2007’ye göre 2020 hedefi ne kadarlık bir
azalmadır?
a)
b)
c)
d)
e)

% 10
% 15
% 20
% 25
% 30

8) Maersk line uluslararsı deniz taşımacılığıo şirketi karbın salınımını azaltarak 2014
yılında ne kadarlık yakıt tasarrufu sağlamıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

50 milyon dolar
100 milyon dolar
150 milyon dolar
200 milyon dolar
250 milyon dolar

9) Türkiye’de yeşil ofis uygulamasını başlatan ilk lojistik firması hangisidir?
a)
b)
c)
d)

Maersk Türkiye temsilciliği
Ekol lojistik
UPS Türkiye
DHL Türkiye
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e) Nike Türkiye temsilciliği
10) İklim değişikliğini tartışmak istemiyoruz onu durdurmak istiyoruz sözü hangi global
firmanın sloganıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

Apple
Nike
UPS
DHL
TNT Express

Onbirinci bölümün sorularına ait cevaplar:
1) D
2) D
3) B
4) D
5) D
6) C
7) E
8) B
9) B
10) A

ZOR
ZOR
ZOR
KOLAY
ZOR
KOLAY
ZOR
ORTA
KOLAY
KOLAY
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12.KARGO VE SEVKİYAT
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Onikinci Bölümün Kapsamı
12. KARGO VE SEVKİYAT
12.1. Lojistikte kargo
12.2. Lojistikte sevkiyat

179

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.

Kargo nedir? Lojistikteki önemi nedir?
Sevkiyatın nedir? Lojistikteki yeri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

12.1. Lojistikte kargo

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notları, ders sunumu ve
görsel materyaller

12.2. Lojistikte sevkiyat

Ders notları, ders sunumu ve
görsel materyaller

Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Lojistikte kargo, Lojistikte sevkiyat
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GİRİŞ
Bu bölümde lojistik faaliyetlerinde taşımacılık içersinde yer alan kargo hizmeti ve bitmiş ürünlerin
müşteriye sevk edilmesi olarak tanımlanan sevkiyat konuları hakkında bilgiler paylaşılacaktır.
Lojistiğin iki önemli öğesi olan bu faaliyetlerin lojistik içerisindeki önemleri ve ile bazı teorik bilgiler
verilecektir.

183

12.1 Lojistikte kargo
Lojistik faaliyetlerinde taşımacılık içerisinde yer alan kargo hizmeti, lojistik gelişiminde önem teşkil
etmektedir. Kargo hizmetleri içerisinde kargo ücreti, kargo takibi, ulaşma süresi vb. faaliyetler
yapılmaktadır.
Kargo firmaları tarafından isteğe bağlı veya müşteri memnuniyeti kapsamında bir çok hizmet
verilmektedir.
Direkt kapıdan hizmeti ile kargo görevlisi adrese gelebilmektedir. Yetkili, belgesini göstererek
"Ambar Tesellüm Fişi" vererek kargoyu teslim alır. Eğer gönderi ticari bir emtia ise yetkili kargonuza
ait fatura ve irsaliye fişlerini talep eder.
Kapıdan kapıya hizmeti ile kapımızdan alınan kargoyu kimlik ibrazı karşılığında, adresin uzaklığına
göre en geç 2 gün içinde gönderdiğimiz adrese teslim edilmektedir.
Eğer adreste kimseyi bulamazsak "Kargo İhbar Notu" bırakılmakta ve kargoyu şubeye geri
getirilmekte. Bu durumda kargonun alıcı tarafından ya da alıcının yetkili kıldığı kişi tarafından 6 gün
içinde şubeden alınması gerekmektedir.
Direkt şubeden gönderinin adrese teslimi istendiğinde, kargo görevlisi kimlik ibrazı karşılığında
kargoyu alıcıya teslim eder. Eğer adreste kimseyi bulamazsa, "Kargo İhbar Notu" bırakır ve kargoyu
şubeye geri götürür.
Paket, koli, sepet, çuval gibi gönderiler hasarsız taşınabilmesi için teslim aldığımız kargo özenle
kontrol edilmektedir
Kırılma, hasar görme ihtimali olan bir gönderi ise bu konuda taahhütname alınmaktadır.
Paketlemede evrak ve dosyaları güvenli taşınabilmesi için firmalar dosya poşeti vermektedir.
Taşınan her türlü kargo kayıp ve hasar olması durumunda kargo firmaları güvence vermektedir.

12.2 Lojistikte sevkiyat
Bitmiş ürünlerin müşteriye sevk edilmesi olarak kısaca tanımlanabilir. Üretimi yapılan ürünlerin
alıcılara ulaştırılması sürecinde yapılan işlemlerin bütünüdür.
Sevkıyat görevlerin büyük bir kısmı satış tarafından yürütülmektedir. Sevkıyatın baŞlıca ve en önemli
görevi istenilen miktar mamulün müşteriye zamanında teslimini sağlamaktan ibarettir.
Sevkıyat işlemleri;
Siparişin hangi maldan ne miktarda, kime, nereye, ne zaman teslim edileceğini bildiren sipariş bildiri
formu pazarlama ve satış departmanı (bölümü) tarafından düzenlenerek lojistik departmanına iletilir.
Lojistik departmanı da malın teslim tarihini dikkate alarak sevkıyat tarihini ve ulaşım yolunu
belirleyerek sevkıyat bildiri formunu (sevk emri) düzenleyerek depo ya da ambar sorumlusuna ve
yüklemeden sorumlu kişilere ileterek ve gerekli organizasyonun yapılmasını ister.
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Ürünlerin nakliye sırasında sevki ;
Depodan reyona sevk
Depolar arası sevk
Genel merkeze sevk
Satış elemanından depoya sevk
Mağazadan mağazaya sevk olarak gruplayabiliriz

12.3 Sevkıyat Yönetimi
Sevkıyat yönetiminin temel amacı alınan ham madde, yarı mamul, hazır parça ve tamamlanmış ürün
ve eşyaların ülke içinde veya ihraç edilen pazarlarda istenilen adrese zamanında, ekonomik hızlı ve
güvenli olarak sevk edilmesidir.
Ürünlerin müşterilere ve son tüketicilere ulaştırılması anlamına gelen sevkıyat lojistiği, müŞterilere
(son kullanıcılara) doğru eşyaların, doğru miktarda, doğru zamanda, doğru yerdi istenilen kalite ve
uygun maliyetle teslimini amaçlamaktadır. Dağıtım işlevinin temelini oluştura eşyaların teslimatı
çeşitli şekillerde olmaktadır.

12.4 Sevkiyat Planlanması
Sevk talimatındaki bilgilere dayanarak dağıtım adreslerini ve taşınacak ürün tonajına (miktar, ağırlı,
hacim) bağlı olarak gerekli planlamaları yapar. Bu planlama ile dağıtım faaliyetinin gerçekleşeceği
süre ve taşımacılığın yapılacağı araç türü (kamyon, tanker vb.) belirlenir. Böylelikle dağıtımda
gecikmelerin olması ve ürünün tonajına bağlı olarak maliyet artışlarının yaşanması önlenir.
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Uygulamalar
Kargo ve sevkiyata aitgörsel örnekler üzerinden tartışmalar
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Uygulama Soruları
Lojistikte kargo ve sevkiyatın önemini belirterek müşteri memnuniyetini arttıracak yöntemler
üzerinde fikirlerinizi belirtiniz
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lojistik faaliyetlerinde taşımacılık içerisinde yer alan kargo hizmeti, lojistik gelişiminde önem teşkil
etmektedir. Kargo firmaları tarafından isteğe bağlı veya müşteri memnuniyeti kapsamında bir çok
hizmet verilmektedir. Taşınan her türlü kargo kayıp ve hasar olması durumunda kargo firmaları
güvence vermektedir.
Bitmiş ürünlerin müşteriye sevk edilmesi olarak kısaca tanımlanabilir. Üretimi yapılan ürünlerin
alıcılara ulaştırılması sürecinde yapılan işlemlerin bütünüdür. Sevkıyat yönetiminin temel amacı
alınan ham madde, yarı mamul, hazır parça ve tamamlanmış ürün ve eşyaların ülke içinde veya ihraç
edilen pazarlarda istenilen adrese zamanında, ekonomik hızlı ve güvenli olarak sevk edilmesid
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Onikinci Bölüm soruları
1) Kargo faaliyeti lojistiğin hangi sistemi içindedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Taşımacılık
Yönetim
Maliyet hesaplama
Depolama
Gümrükleme

2) Kargo hizmetleri içierisinde hangi faaliyetler yapılmaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Kargo ücretlendirme
Kargo takibi
Ulaşma süresi
Müşteri anketi
Hasar sigortası

3) Kargo hizmetleri içerisinde aşağıdakilerden hangileri yapılır?
I. Kargo ücretlendirme II. Tedarik III. Kargo takibi IV. Lojistik yönetimi
a)
b)
c)
d)
e)

I
II
II, III
I, III
I, II, III

4) Kargo ihbar notu hangi şartlarda kullanılır?
a)
b)
c)
d)
e)

Kargo ücretlendirmesinde
Kargo teslimat adresinde kimsenin bulunmaması durumunda
Kargonun kaybolmasında
Kargonun zarar görmesinde
Kargonun teslim tipinin belirlenmesi esnasında

5) Direkt şubeden gönderinin adrese teslimi istendiğinde karog alıcıya nasıl teslim edilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Adres bildirimi ile
Telefon numarası ibrazı
Yakınlık derecesinin söylenmesi ile
Kimlik ibrazı karşılığı
Herhangi bir evrak gerektirmeden
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6) Bitmiş ürünlerin müşteriye sevk edilmesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

Sevkiyat
Depolama
Yönetim maliyeti
Lojistik maliyeti
Ambar fişi

7) Sevkiyat işlemleri sırasında aşağıdakilerden hangisinin bilinmesine gerek yoktur?
a)
b)
c)
d)
e)

Hangi maldan ne miktarda
Siparişin kime ait olduğu
Sipariş verenin özgeçmişi
Siparişin nereye verileceği
Siparişin ne zaman telim edileceği

8) Ürünlerin nakliye sırasında sevklerine ait gruplar aşağadkilerden hangileridir?
I. Depodan reyona sevk II. Depolar arası sevk III. Genel merkeze sevk IV. Mağazadan
mağazaya sevk
a)
b)
c)
d)
e)

I, II
II, III
I, III, IV
I, II, III, IV
III, IV

9) Alınan ham madde, yarı mamul, hazır parça ve tamamlanmış ürün ve eşyaların ülke
içinde veya ihraç edilen pazarlarda istenilen adrese zamanında, ekonomik hızlı ve
güvenli olarak sevk edilmesi işlemi aşağıdakileden hangisine ait bir tanımdır?
a)
b)
c)
d)
e)

Verimlilik yönetimi
Tedarik maliyetlendirme
Sevkiyat yönetimi
Lojistik yönetimi
Lojistik maliyetlendirme

10) Sevk talimatındaki bilgilere dayanarak dağıtım adreslerini ve taşınacak ürün tonajına
(miktar, ağırlı, hacim) bağlı olarak gerekli planlamaları yapılması lojistiğin hangi
faaliyetidir?
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a)
b)
c)
d)
e)

Katma değer hesaplaması
Lojistik yönetimi
Sevkiyat planlaması
Tedarik maliyetlendirmesi
Tedarik yönetimi

Onikinci bölümün sorularına ait cevaplar:
1) A
2) D
3) D
4) B
5) D
6) A
7) C
8) D
9) C
10) C

KOLAY
KOLAY
ORTA
ORTA
KOLAY
ZOR
KOLAY
ORTA
ZOR
ORTA
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13.AFETLERDE LOJİSTİĞİN ÖNEMİ VE DEVAMLILIĞI
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Onüçüncü Bölümün Kapsamı
13. AFETLERDE LOJİSTİĞİN ÖNEMİ VE DEVAMLILIĞI
13.1. Afetlerde lojistik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.

Afetlerde lojistik gelişimi nasıl başlamıştır?
Afetlerde lojistik neden gereklidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

13.1. Afetlerde lojistik
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notları, ders sunumu ve
görsel materyaller

Anahtar Kavramlar
Afetlerde lojistik, lojistik önemi, devamlılığı
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GİRİŞ
Bu bölümde, afet yönetiminin en önemli 4 temel fonksiyonundan birisi olan afetlerde lojistik konusu
işlenecektir. Afet ve acil durum lojistiği; insanları, kaynakları, yetenek ve bilgiyi, afetlerden
etkilenmiş afetzedelere yardım etmek için etkin bir şekilde mobilize edebilen süreçler ve sistemlerden
oluşur. Acil durum lojistiği, lojistik faaliyetlerinin afet durumunda kullanılmasıdır.
Afet lojistiği insan hayatı ve sağlığı ile yakından ilgili olmasından dolayı son derce önemli olup
titizlikle uygulanması gerektiği, planlı bir şekilde konunun uzmanı kişiler tarafından yönetilmesi
gerektiği bu bölümün esaslarını oluşturmaktadır. Ayrıca afet sonrası ekonomik kayıpların en azda
tutulmasına da afet lojistiğinin katkısı çok yüksektir.
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13.1.Afetlerde lojistik
Lojistik, afet yönetiminin en önemli 4 temel fonksiyonundan biridir (İstihbarat ve planlama,
operasyon, lojistik, mali ve idari işler). Lojistik; taşımacılık, depolama, paketleme, muayene, sigorta,
stok, gümrük ve sipariş yönetimi faaliyetlerinin koordinasyonu olup afet yönetiminde diğer
fonksiyonlar kadar önemlidir. Afet yönetimi; her türlü tehlikeye karşı hazır olma, zarar azaltma,
müdahale etme ve iyileştirme amacıyla mevcut kaynakları organize eden,analiz, planlama, karar alma
ve değerlendirme süreçlerini kapsamaktadır.
Afet ve acil durum lojistiği; insanları, kaynakları, yetenek ve bilgiyi, afetlerden etkilenmiş
afetzedelere yardım etmek için etkin bir şekilde mobilize edebilen süreçler ve sistemlerden oluşur.
Acil durum lojistiği, lojistik faaliyetlerinin afet durumunda kullanılmasıdır. Afet Lojistiğinde, lojistik
fonksiyonu altında aşağıdaki şekilde faaliyet grupları yer almıştır;
Haberleşme
Taşımacılık
Depolama (Depolarda malzemelerin çeşidi, niteliği, sayısı.. vb afet lojistiğinin performansını
etkileyen kriterlerdir.)
Alt yapı hizmetleri
Enkaz kaldırma
Geçici iskan
Dış kuruluşlar koordinasyonu
Personel sağlık hizmetleri
Afet Lojistiği Aşamaları;
1- Afet öncesi hazırlık
2- Afet müdahale süreci
3- Müdahale sonrası lojistik
faaliyetleri olmak üzere 3 kısımda değerlendirilebilir.
Bilgi teknolojileri açısından bakıldığında da afet yönetim faaliyetleri benzer olarak Hazırlık, Afet anı
ve Afet sonrası faaliyetler olmak üzere üç aşamada değerlendirmektedir.
Genel afet lojistik yönetimini;
1. Bölgesel sınıflandırma ve risk analizi,
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2. Uygulama öncesi aşama,
3. Ağ yapısının planlanması ve uygulanması,
4. Beklenmedik durumların yönetilmesi olarak dört aşamada incelemeyi öneren bilim adamlarıda
vardır.

13.2.Afet Lojistiği Süreçleri
İlk aşama olan hazırlık aşaması, afetin meydana gelmesinden önceki süreçte ortaya konması gereken
faaliyetler bütünüdür. Bu aşama, kendinden sonraki aşamalardaki faaliyetlerin başarılı ve hızlı bir
şekilde gerçekleştirilebilmesi için izlenecek stratejileri kapsamaktadır. Bu aşamanın bir sonraki
aşamalar açısından kritik önem taşımasının nedeni, işbirliği ve iyileştirme için fiziksel ağ tasarımının,
bilgi ve iletişim teknolojilerine ait sistemlerin düzenlendiği aşama olmasından ileri gelmektedir.
Afet lojistiğinin ilk aşaması olan afet öncesi hazırlık süreci ile ilgili hedeflenenler kısaca aşağıdaki
gibi sıralanabilir:
1. İlgili süreçlerde görev alacak kişilerin listelenmesi ve görev tanımlarının açık bir şekilde yazılı
olarak belirtilmesi
2. Afet bölgesine ulaşımın sağlanacağı en kısa ve en uygun güzergâhın belirlenmesi ve haritalanması
(Talep edilen, satın alınan malzemelerin doğruyere, doğru zamanda, minimum maliyetle ve güvenli
bir şekilde transferini sağlayacak alternatif ler),
3. En kısa sürede en fazla kişinin kurtarılması,
4. Toplama ve dağıtım sisteminin tasarlanması (ihtiyaçların türü ve miktarı belirlenerek doğru kişilere
doğru ürünlerin ulaştırılmasıyla ilgili süreçler),
5. En uygun depo sayısının, kapasitesinin ve yerlerinin bulunması (Acil durumlara ve olası
afetlerehazırlıklı olabilmek için temel ihtiyaç malzemelerinin türüne göre stoklanması ve hazır halde
bekletilmesiyle ilgili senaryolar),
6. Araç ve depo kapasitelerinden en uygun şekilde yararlanma (depolama, ürün özelliklerine göre
taşıma modlarının seçilerek ihtiyaçların en etkin şekilde transferi),
7. Taşıt güzergâh seçimi (en güvenli ve kısa yolun belirlenmesi),
8. Depolama maliyeti optimizasyonu (afet merkezlerine ulaşılması kolay noktaların belirlenerek
transferlerin bu noktalardan yapılması)
9. Finansal kaynağın planlanması (mevcut finansal kaynaklar ile maksimum afetzedeye ihtiyaç
sağlama)
Anında müdahale aşaması, afet oluştuktan hemen sonraki aşamadır ve bu aşamadaki çeşitli
faaliyetleri kapsar. Bu evrede en önemli nokta felaketin yaşandığı yere hızlı ve doğru şekilde yanıt
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verilmesinin sağlanmasıdır. Bu durumun sağlanabilmesi de ancak hazırlık (afet öncesinde)
aşamasında tüm afet durumları ve afetin getireceği olumsuzlukların senaryolanmış olmasına bağlıdır.
Anında müdahale süreçleri, afet anı talep yönetimi, afet anı tedarik yönetimi ve afet anı dağıtım olmak
üzere 3 aşamaya ayrılmaktadır. Bu çalışmada da anında müdahale süreci üç aşamada incelenecektir;
a) Afet Anı Talep Yönetimi; Afet durumunda taleplerin yönetilmesi, sürecin en zor aşamadır.
Süreçteki en ciddi sorun talebin ve afetin belirsizliğinden kaynaklanan karmaşık yapıdır
b) Afet Anı Tedarik Yönetimi; Tedarik süreci ve bu süreçte doğru ihtiyaçların tedarikinin sağlanması
önemli bir yönetim sürecidir. Afet sonrası yapılan yardımlar, ülkeler açısından düşünüldüğünde birlik
ve beraberliğin daha da güçlendiği bir ortam oluşturur. Dünyada acil durumlarda ülkelere yardımcı
olan kuruluş ise Birleşmiş Milletler (BM) dir. BM lojistik destek faaliyetlerini desteklemekve
ülkelerin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde ülkelere
yardım eder.
c) Afet Anı Tedarikin Dağıtımı; Afet Koordinasyon Merkezi tarafından önceden oluşturulan Afet
Durumu Kontrol Listeleri, afet planlarının takibi ve aşamaların eksiksiz bir şekilde yürütülmesinde
hayatî öneme sahiptir.Bu süreçte özellikle “insan, malzeme ve zaman” üçlüsünün optimizasyonu
hayat kurtarır. Afet Yönetimi’nde iyi bir planlama zaman ve can kazandırır. Bu nedenle afet
durumuna göre süreçlerin planlanması ve analizi önem taşımaktadır.
İyileştirme aşaması; İyileştirme aşaması afet meydana geldikten ve ilk müdahaleler yapıldıktan
sonraki uzun dönemli rehabilitasyon süreci olarak tanımlanabilir. Rehabilitasyon süreci uzun vadede
öncelikli olarak afetzedelerin yeniden hayata tutunması için gerekli ortamın sağlanması,enkazın
kaldırılması ve zarar görmüş altyapının onarılması olarak da ifade edilebilir.

13.3.Türkiye’de Acil Durum ve Afet Lojistiği
Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yetki ve sorumluluklar tek
bir çatı altında toplanmıştır. Afet yönetimi merkezde AFAD, illerde ise İl Özel İdareleri bünyesinde
doğrudan Valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile 11 ilde bulunan (Adana, Afyon,
Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Sakarya, Samsun ve Van) Sivil Savunma Arama
ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını yürütmektedir
Afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, uygulanmasını
sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu
sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri,
Maliye, Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Orman ve
Su İşleri bakanlıkları ve Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarları, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ile afet veya acil durumun türüne göre Kurul
Başkanınca görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşların üst yöneticilerinden oluşan Afet ve Acil
Durum Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.
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Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında
öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla
Başkanın başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel
Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel
Başkanı, deprem konusunda çalışmaları bulunan akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarına
üyelerden oluşan Deprem Danışma Kurulu kurulmuştur.
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği’ne bağlı 7 alt komisyondan biri olan TUSAK, Türkiye’deki
sismoloji ve arz içi fiziği konularıyla ilgili resmi, özel kurum ve kişiler ile işbirliği ve koordinasyonun
sağlanmasını, araştırma ve uygulama çalışmalarının geliştirilmesini ve Türkiye’nin üye olduğu
uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini amaçlamaktadır.
AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) İstanbul İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü'nün çalışmalarına
paralel olarak her türlü afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla
atlatılmasını sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı kurum ve
kuruluşlar arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulmuştur.
Kızılay Türkiye’de meydana gelen afetlerle mücadelede ve afet yönetiminde en tecrübeli ve en etkili
kurumların başında gelir. Kızılay, ihtiyaç anında dayanışmanın, ızdırap anında şefkatin, farklılıklar
karşısında hoşgörünün, savaşın en kızgın anında insancıllığın, merhametin, tarafsızlığın ve barışın
simgesidir. Kızılayın kuruluş amacı; her koşulda, yerde ve zamanda, hiçbir ayrım yapmaksızın, her
ne sebeple ortaya çıkarsa çıksın insan ızdırabını dindirmek amacıyla, korunmasız insanlara yardım
etmek, insan hayatını ve sağlığını koruyarak onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar
arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı geliştirmeye destek olarak
insan onurunu korumaktır. Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkelerini
paylaşır. Bunlar; ırk, renk, dil, din ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği,
birlik ve evrensellik ilkeleridir. Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı
gütmeyen,yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet
kuruluşudur.
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Uygulamalar
Afetlerde lojistiğin önemi ile ilgili görseller üzerinde tartışma
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Uygulama Soruları
Afetlerde lojistiğin öneminin insan hayatı ve ekonomiye etkileri yönünden değerlendiriniz.

203

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lojistik, afet yönetiminin İstihbarat ve planlama, operasyon ve idari işler ile birlikte en önemli 4dört
temel fonksiyonundan biridir. Afet ve acil durum lojistiği; insanları, kaynakları, yetenek ve bilgiyi,
afetlerden etkilenmiş afetzedelere yardım etmek için etkin bir şekilde mobilize edebilen süreçler ve
sistemlerden oluşur. Acil durum lojistiği, lojistik faaliyetlerinin afet durumunda kullanılmasıdır.
Afet lojistiği hazırlık aşaması, afetin meydana gelmesinden önceki süreçte ortaya konması gereken
faaliyetler bütünüdür. Afet lojistiği afet anında müdahale aşaması, afet oluştuktan hemen sonraki
aşamadır ve bu aşamadaki çeşitli faaliyetleri kapsar. Afet lojistiği İyileştirme aşaması afet meydana
geldikten ve ilk müdahaleler yapıldıktan sonraki uzun dönemli rehabilitasyon süreci olarak
tanımlanabilir.
Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yetki ve sorumluluklar tek
bir çatı altında toplanmıştır. Afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak
önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum
kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında
çeşitli kurum, bakanlık ve kuruluşların üst yöneticilerinden oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon
Kurulu kurulmuştur
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Onüçüncü Bölüm soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin en önemli temel fonksiyonlarındandır?
I. İstihbarat II. Lojistik III. İdari işler IV. Operasyon
a)
b)
c)
d)
e)

I
I, III
II, IV
I, II, III, IV
II, III, IV

2) Lojistik faaliyetlerinin afet durumunda kullanılmasına ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Lojistik yönetim
Lojistik ve tedarik
Afet ve acil durum lojistiği
Sevkiyat
Planlama

3) Afet Lojistiğinde, lojistik fonksiyonu altında aşağıdaki hangi faaliyet grupları yer alır?
I. Haberleşme II. Taşımacılık III. Depolama IV. Maliyetlendirme
a)
b)
c)
d)
e)

I, IV
II, IV
II, III
I, II
I, II, III

4) Afetin meydana gelmesinden önceki süreçte ortaya konması gereken faaliyetler
bütününe ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Afet lojistiği anında müdehale aşaması
Afet lojistiği ilk aşaması
Lojistik yönetimi
Afet lojistiği iyileştirme aşaması
Tedarik yönetimi

5) Afet anı müdahale aşamasında hangi süreçler bulunmaktadır?
I. Afet Anı Talep Yönetimi II. Afet anı talep maliyetlendirmesi III. Afet Anı Tedarikin
Dağıtımı IV. Afet sonrası durum değerlendirme
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a)
b)
c)
d)
e)

I, II
II, III
I, III
II, IV
I, II, III

6) Türkiye’de acil durum ve afet lojistiği hangi birim tarafından koordine edilmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
İl özel idareler
Sivil savunma
İl acil durum müdürlükleri
Ulaştırma bakanlığı

7) Aşağıdakilerden hangisi
ilkelerinden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Uluslararası

Kızılay-Kızılhaç

Topluluğu'nun

temel

Tarafsızlık
Din ayrımı yapmak
Bağımsızlık
Evrensellik
Dil ayrımı gözetmemek

8) Afet meydana geldikten ve ilk müdahaleler yapıldıktan sonraki uzun dönemli
rehabilitasyon süreci aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

Afet lojistiği hazırlık aşaması
Afet lojistiği anında müdahale aşaması
Lojistik yönetimi
Afet lojistiği iyileştirme aşaması
Tedarik ve sevkiyat

9) Afet bölgesine ulaşımın sağlanacağı en kısa ve en uygun güzergâhın belirlenmesi ve
haritalanması acil afet lojistiği süreçlerinden hangisine aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

Afet lojistiği hazırlık aşaması
Afet lojistiği anında müdahale aşaması
Lojistik yönetimi
Afet lojistiği iyileştirme aşaması
Tedarik ve sevkiyat
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10) Afet Anı Talep Yönetimi ve Afet Anı Tedarik Yönetimi süreçleri acil afet lojistiği
süreçlerinden hangisine aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

Afet lojistiği hazırlık aşaması
Afet lojistiği anında müdahale aşaması
Lojistik yönetimi
Afet lojistiği iyileştirme aşaması
Tedarik ve sevkiyat

Onüçüncü bölümün sorularına ait cevaplar:
1) D
2) C
3) E
4) B
5) C
6) A
7) B
8) D
9) A
10) B

ZOR
KOLAY
ZOR
ZOR
ORTA
KOLAY
KOLAY
ORTA
ORTA
ORTA
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14.RAPORLAMANIN ÖNEMİ ve RAPOR YAZIMI
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Ondördüncü Bölümün Kapsamı
14. RAPORLAMANIN ÖNEMİ ve RAPOR YAZIMI
14.1. Raporlamanın önemi
14.2. Raporun bölümleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

Raporlama neden önemlidir?
Rapor bölümleri neden gereklidir?
Rapor hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

14.1. Raporlamanın önemi

Raporlamanın önemi ve
gerekliliği

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notları, ders sunumu ve
görsel materyaller

14.2. Raporun bölümleri

Raporu oluşturan bölümler ve
bu bölümlerin birbiri ile ilşkisi

Ders notları, ders sunumu ve
görsel materyaller
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Anahtar Kavramlar
Raporlama, Rapor bölümleri, Rapor yazma teknikleri,
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GİRİŞ
Bu bölümde, raporlamanın önemi ve rapor yazma teknikleri değerlendirilecektir. Ayrıca rapor
bölümlerinden bahsedilecek olup rapor hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat
çekilmiştir.
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14.1.Raporlamanın önemi
Rapor yazma işlemiyle ilk olarak eğitim yaşantımızda, devamında iş hayatımızda karşı karşıya
kalmışızdır. Rapor; araştırılması, incelenmesi gereken bir konuda yapılan araştırma ve inceleme
sonucu, konuyla ilgili düşünceleri yada saptamaları bildiren yazı ve ne amaçla yazıldığına
bakılmaksızın belli başlı kuralları olan bir bütündür.
Raporun amacı, başkalarına bilgi vermek, herhangi bir konuda çözümü kolaylaştırıcı öneriler sunmak
ve bir konuya çözüm getirebilmekle ilgili olabilir (Baş, 2010). Bu nedenle raporun yazımında dikkat
edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar sayesinde hazırlanan rapor anlaşılır, net ve
işlevsel olacaktır.
Bir rapor hazırlarken öncelikle yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler bilinmeli, rapor
bitirildiği zaman da kontrol amaçlı üzerinden geçilerek belli başlı noktalar gözden geçirilmelidir.
Raporda kısa cümleler, basit, bilinen kelimeler, sade bir dilin kullanımı raporun net ve anlaşılır olması
bakımından önemlidir. Raporda (eğer teknik bir rapor değil ise) yabancı kelimelerden ve teknik
tanımlardan kaçınılmalıdır. Sade ve akıcı bir dil kullanmak, raporun tamamını okuyacak kişinin işini
kolaylaştıracak ve raporun amacına ulaşmasını sağlayacaktır. İçerik bakımından ise raporun
kapsayacağı konuları, başlık ve alt başlıkları planlamak, kullanılacak temel verileri (tablo, grafik vb.)
belirlemek önem taşımaktadır.
Başarılı bir rapor hazırlanması için dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunmaktadır. Örneğin, rapor
konusunun zayıf olmaması, geçmiş ve güncel verilerin birlikte içermesine dikkat edilmesi, çözüm
önerileri açısından yeterli olması, anlam bütünlüğü kurulması ve okuyucuyu yönlendirmesidir.
Rapora başlarken ve bittiğinde kontrol edilmesi gereken noktalar (kontrol çizelgesi) vardır. Bu
noktalardan bir kısmını raporun başında, bir kısmını da rapor bittikten sonra kontrol etme amaçlı
kullanmak kolaylık sağlayacaktır:








Hedef okuyucu: hazırlanan raporun kime hitap edeceği belirlenmeli ve bu okuyucuya göre
yazılmalıdır.
Hazırlanma süresi: zamanı doğru kullanmak için raporu ne kadar bir süre içinde yazmak
gerektiği belirlenmelidir
İletilmek istenen mesaj: raporda vermek istenen mesajın ne olduğu ve net olup olmadığı
belirlenmelidir.
Yeterli veri: raporun kuvvetli olması için yeterli veri olmalıdır.
Rapor içeriği: raporu istenilen şekilde hazırlamak için içerik ile ilgili düşünceler not
edilmelidir. Ayrıca içerik ile ilgili eksiklikler belirlenmeli ve geriye dönülüp kontrol
edilmelidir.
Rapora hakimiyet: raporu hazırlayanın, raporun içeriğine yeterince hâkim olması gerekli ve
gelebilecek muhtemel soruları belirlemelidir.
Rapor kuralları: Hazırlanan raporun kurallara uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
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14.2.Rapor bölümleri
Raporlar genellikle üç bölümden oluşur. Bu bölümler; Birinci Bölüm, İkinci Bölüm ve Üçüncü
Bölüm olarak adlandırılır.
Birinci Bölüm
Kapak
Özet
Anahtar Kelimeler
Önsöz
İçindekiler
Kısaltmalar/Simgeler
İkinci Bölüm
Giriş
Ana Metin
Sonuç
Üçüncü Bölüm
Yorumlar ve Tartışmalar
Öneriler
Ekler
Kaynakça
Dizin
Kapak Sayfası: Raporun adı, hazırlayanın adı ve tarih bilgileri yer alır.
Özet: Raporun geneli hakkında kısa bilgi veren kısımdır. İhtiyaç duyulan raporlarda yabancı dil
versiyonu da verilir.
Anahtar Kelimeler: Raporun içeriğini tanımlayabilecek kelimeler yer alır.
Önsöz: Raporun yazılma amacıyla ve eksik kalmış noktalarla ilgili bilgi verip okuyucuyla bağ
kurulmaya çalışılmalı, ayrıca çalışma esnasında emeği geçenlere teşekkür edilen kısımdır.
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İçindekiler: Raporun içeriği ile ilgili konu başlıklarını ve sayfa numaralarıyla belirten bölümdür.
Raporun kullanma klavuzu gibidir (Baş, 2010).
Kısaltmalar/Simgeler: Herkes tarafından bilinen kısaltmalar veya simgeler dışında öğeler
kullanıldıysa, öğelerin açık hali ve açıklamalarının yer aldığı kısımdır. Ayrıca rapor içerisinde açık
halleri genellikle ilk kullanıldığı sayfada belirtilir. Diğer sayfalarda açıklamayı vermeye gerek
duyulmaz.
Giriş: Raporun neden hazırlandığı, amacı, hangi konuların ele alındığı ve sorunların neler olduğu gibi
konular yer alır.
Ana Metin: Raporun esas kısmı ve gelişme kısmıdır. Ele alınan konu veya sorunun detaylarıyla
incelendiği kısımdır.
Sonuç: Bu kısıma kadar yapılan çalışmalar ile varılan veya çıkarım yapılan bilgilerin içerdiği
kısımdır.
Tartışmalar: Raporun içeriği ile ilgili ek bilgilerin ele alındığı, muhakeme edildiği kısımdır.
Öneriler: Farklı görüş ve bakış açısından raporun verimliliğini arttırmaya yönelik fikirlerin yer aldığı
kısımdır.
Ekler: Raporda yazılanları açıklayıcı, tanımlayıcı ve destekleyici nitelikle verilerin yer aldığı
kısımdır.
Kaynakça: Rapor hazırlanırken yararlanılan çalışmaların belirli bir kısmı rapor içerisinde
verilmektedir. Yer verilen bu çalışmaların yazar adı, yayın tarihi, eser adı, basım kaydı-yeri, yayın
evi vb. gibi bigilerin bulunduğu kısımdır.
Dizin: Raporda ele alınan terimleri ve başlıkları, raporda göründükleri sayfalarla birlikte verildiği
kısımdır.
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Uygulamalar
Rapor türlerine örnekler
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Uygulama Soruları
Rapor nedir?
Neden raporlamaya ihtiyaç duyulur?
Raporu oluşturan bölümler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Rapor; araştırılması, incelenmesi gereken bir konuda yapılan araştırma ve inceleme sonucu,
konuyla ilgili düşünceleri yada saptamaları bildiren yazı ve ne amaçla yazıldığına bakılmaksızın
belli başlı kuralları olan bir bütündür.
Raporun amacı, başkalarına bilgi vermek, herhangi bir konuda çözümü kolaylaştırıcı öneriler
sunmak ve bir konuya çözüm getirebilmekle ilgili olabilir.
Raporda kısa cümleler, basit, bilinen kelimeler, sade bir dilin kullanımı raporun net ve anlaşılır
olması bakımından önemlidir. Raporda (eğer teknik bir rapor değil ise) yabancı kelimelerden ve
teknik tanımlardan kaçınılmalıdır.
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Ondördüncü Bölüm soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi rapor kapak kısmında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Tarih
Rapor Hazırlayan adı
Rapor Denetleyen adı
Özet
Rapor adı

2) Raporda ele alınan terimleri ve başlıkları, raporda göründükleri sayfalarla birlikte
verildiği bölüm raporun hangi kısmını oluşturmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Kaynakça
Dizin
İçindekiler
Giriş
Ekler

3) Aşağıdakilerden hangisi raporda içerik bakımından önem taşımamaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Tablo
Başlık ve alt başlıklar
Kapak deseni
Konu
Grafik

4) Aşağıda verilenlerden hangileri rapora başlarken ve bittiğinde kontrol edilmesi gereken
hususlar arasında yer alır?
I. Hazırlama süresi II. Hazırlanan sayfa sayısı III. Basım ücreti IV. Hedef okuyucu
a)
b)
c)
d)
e)

I, IV
I, II
III, IV
II, III,
II, IV

5) Aşağıdakilerden hangileri raporun üçüncü bölümünde yer alır?
a) Önsöz, Sonuç, İçindekiler
b) Tartışmalar, Özet, Giriş
c) Dizin, Tartışmalar, Kaynakça
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d) Özet, Kaynakça, Kısaltmalar
e) Dizin, Kısaltmalar, Ekler
6) Kaynakça’da aşağıdakilerden hangisi verilmez?
a)
b)
c)
d)
e)

Eser adı
Eser ücreti
Basım yeri
Basım tarihi
Yazar adı

7) Araştırılması, incelenmesi gereken bir konuda yapılan araştırma ve inceleme sonucu,
konuyla ilgili düşünceleri yada saptamaları bildiren yazı türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yönetim genelgesi
Teknik şartname
Tedarik listesi
Rapor
Düz yazı

8) Aşağıdakilerden hangisi bir raporun giriş kısmında bulunur?
a)
b)
c)
d)
e)

Raporun esas kısmı ve gelişme kısmıdır
Rapor içindeki simgelerin tam anlamlarının bulunduğu kısım
Raporun neden hazırlandığı, amacı, hangi konuların ele alınd
Raporda belirtilen çalışmalar ile varılan son bilgi
Farklı görüş ve bakış açısından raporun verimliliğini arttırmaya yönelik fikirlerin yer
aldığı kısım

9) Bir raporda vermek istenen mesajın ne olduğu ve net olup olmadığı rapor kontrolündeki
hangi süreci tarif etmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hazırlanma süresi
Hedef okuyucu
İletilmek istenen mesaj
Yeterli veri
Rapor kuralları

10) Başarılı bir rapor yazımı için aşağıda verilenlerden hangilerine dikkat edilmelidir?
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I. Uzun cümleler kullanılmalıdır II. Akıcı bir dil kullanmak III. Bilinen kelimeler yerine nadir
kullanılan kelimeler seçilmelidir IV. Sade ve basit kelimeler seçilmelidir
a)
b)
c)
d)
e)

I, II
I, III, IV
I, IV
I, II, III
II, IV

Ondördüncü bölümün sorularına ait cevaplar:
1) D
2) C
3) C
4) A
5) C
6) B
7) D
8) C
9) C
10) E

KOLAY
KOLAY
KOLAY
ORTA
ZOR
KOLAY
ORTA
ORTA
ZOR
ORTA
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