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Lojistik Nedir?

• Bir ürünün hammadde olarak var oluşundan tüketim sonrası
faaliyetlerine kadar hareket ettiği zincirdeki tüm tedarikçi,
üretici, nakliye, depolama, satış, satış sonrası hizmet vb. süreçleri
kapsar.



Doğru 
Müşteriye

Doğru 
Yerde 

sağlamaktır...

Doğru 
Durumda Doğru Maliyette 

Doğru 
Zamanda 

Doğru Ürünü

Doğru Adette

Lojistikte
Doğrular



Lojistik Kavramı ve Temel Lojistik Faaliyetleri

• Bütünleşik Lojistik: İşletmenin gelen ve giden tüm lojistik
faaliyetlerinin toplam maliyetinin en aza indirilmesi,koordinasyonun
arttırılması,kalitenin arttırılması ve verimliliğin yükseltilmesi v.b
amaçlar çerçevesinde bütünsel bakış açısıyla yönetilmesidir.

• Giden Lojistik: Şirket ile müşteriler arasında gerçekleşen sipariş
işlemleri, paketleme,dağıtım,araç-kargo takibi,teslimat,iadeler,vçb
lojistik faaliyetlerdir.

• Gelen Lojistik: Tedarikçiler ile şirket arasında gerçekleşen rota seçimi,
taşıma,araç-kargo takibi,v.b lojistik faaliyetlerdir.

• Tersine Lojistik(Geri Dönüşlü Lojistik): Tedarikçilerden alınan malların
müşterilere yapılan teslimat sonrası hasar, iade, ret
ambalaj,malzemelerin geri kazanımı,kullanım süresi dolma, modası
geçme, elden çıkarma, onarma,ve diğer nedenlerle malların ve
ambalaj malzemelerinin tedarikçiye geri dönüş sürecidir.



Lojistik Optimizasyonu

• Lojistik faaliyetler ve sistemlerin analizi, yöneylem
araştırması(sorunların bilimsel yöntemle modellenmesi ve
çözülmesi), istatistiksel karar verme,v.b yaklaşımlar kullanılarak
modellenmesi,kurulan modellerin testlerinin yapılması ve
öngörülen amaçlar doğrultusunda uygun çözüm seçeneklerinin
elde edilmesidir.



Lojistik Kavramı ve Temel Lojistik Faaliyetleri

• Operasyon: Nakliye, depolama hizmetleri, idari fonksiyonlar,
karar desteği,

• Yönetim: Trafik yönetiminden başlayarak tüm lojistik
fonksiyonlarını yönetimi,

• Strateji: Dağıtım ağı tasarımı,

• Dördüncü Taraf Lojistik: Müşteriye kapsamlı tedarik zinciri
çözümü sunmak için, kendi organizasyon kaynaklarını,3PL
şirketleri ile bir araya getiren ve tüm zincirin tasarımını ve
yönetimini üstlenen şirketlerdir.



Lojistik Yönetimi Ne Zaman Başarılıdır?

• Doğru ürünü

• Doğru miktarda

• Doğru zamanda

• Doğru yerde

• Doğru fiyatta

• Doğru tüketici

• Değişkenliğe açık

• Minimum maliyet

• Maksimum hız

• Minimum stok yükü ile müşteriye ulaştırdığında başarılıdır.

LOJİSTİK YÖNETİMİ 
VE DOĞRULARI



Lojistik Yönetimin Gereksinimleri Nedir?

• Zincirin koordine ( koordinasyon ) olması

• Sistemleri entegre olması

• Ölçme ve data paylaşımı,

• Strateji ve Kurumsal İletişim,

• Planlama ve takip

• Yönetici (lider)

• Uzun süreli sözleşmeler

• Outsource (Dış kaynak kullanımı) edilen hizmetler



Lojistik Taşıma Modları

• Kara Yolu

• Hava Yolu

• Deniz Yolu

• Demiryolu

• Boru Hattı

• Nehir Yolu

• Kombine Taşımacılık,

• Multimodal Taşımacılık,

• Intermodal Taşımacılık,



Lojistik Yönetimi ve Katma Değer

• Rafa bulunurluğun sağlanması

• Minimum stok ve envanter yükü

• Hızlı operasyon

• Gelişmiş teknoloji

• Süreç yönetim bilgisi

• Ölçek avantajı

• Azalan hasar giderleri

• Tekrar lojistik



Lojistik Operasyonları

• Taşıma
• Kapıdan mal alma
• Kalite kontrol
• Acentelik
• Liman işletmesi
• Konteynerleme
• Paket açma
• Koruyucu bakım
• Depolama
• Konsolidasyon
• Montaj
• Yeniden paketleme
• Kılavuz ekleme
• Etiketleme, bandrolleme
• Sigorta ve danışmanlık
• Stok yönetimi

• Satın alma
• Ödeme ve tahsilat
• Müşteri hizmetleri
• Test sayımı
• Yakım yapma
• İletişim
• Fazla malzeme dönüşü
• Hurda dönüşü (tersine loj.)
• Tamir
• Gümrükleme
• Raporlama
• Jıt sevkiyat
• Satış sonrası hizmetler
• Dönüş lojistiği



Lojistik Maliyetler Nedir?

• Nakliye,

• Depolama,

• Stok yönetimi,

• Elleçleme

(yükleme-boşaltma),

• Sipariş işleme,

• Ambalajlama,

• Satın alma ve

• Bilgi yönetimi

Faaliyetleri için katlanılan
fedakarlıklar,

lojistik maliyetler olarak
ifade edilmektedir.



Lojistik ve Fiziksel Dağıtım Kanalı

• Ürünlerin üretim noktalarından son tüketim noktalarına kadar
ulaştırılmasıyla uğraşan (perakendeci, acente…) birbirleriyle
bağımlı bir dizi kurum ve kuruluşun oluşturduğu örgütsel bir
sistemdir. Dağıtım Kanalı seçimi,



Fiziksel Dağıtımı Kanalı Seçimini Etkileyen Faktörler

Kısa Dağıtım Kanalı 
Özellikleri

Uzun Dağıtım Kanalı Özellikleri

Pazar Özelliği

Endüstriyel alıcılar Nihai tüketiciler

Coğrafi yoğunlaşma Coğrafi yayılma

Yüksek teknik bilgi ve düzenli 
servis ihtiyacı

Yüksek teknik bilgi ve düzenli 
servis ihtiyacı yok

Büyük siparişler Küçük siparişler

Ürün Özelliği

Kolay bozulabilir Dayanıklı

Karışık Standart

Pahalı Ucuz

Üretici Özelliği

Yeterli kaynak Yetersiz kaynak

Kanal Kontrolü önemli Kanal kontrolü önemsiz

Geniş ürün hattı Sınırlı ürün hattı



Dağıtım Kanalları

DOĞRUDAN;

• Fabrika mağazasında satış,

• Yüzyüze satış,

• Posta yoluyla satış

• Telepazarlama

• İnternet aracılığıyla satış,

• TV pazarlama

DOLAYLI;

• Toptancılar,

• Distribütörler,

• Perakendeciler,

• Acenteler,

• Franchisingler,



Lojistik/Fiziksel Dağıtım Stratejileri ve Etkileyen Faktörler

• Talep: Talep seviyesini büyük oranda dağıtım şebekesinin şekli
ve coğrafik dağılımı belirler.

• Müşteri Hizmetleri: Envanter bulunabilirliği, teslim hızı ve
siparişi eksiksiz ve hızlı cevaplama süresi.

• Ürün Özellikleri: Dağıtım maliyetleri ürünün ağırlığına, hacmine,
değerine ve riskine göre duyarlılık gösterir.

• Dağıtım Maliyetleri: Firmanın dağıtıma harcadığı para miktarı
dağıtım stratejisini hangi sıklıkta yeniden planladığına bağlıdır.

• Fiyatlama Politikası: Fiyatları önemli ölçüde firmanın izlediği
teslim politikası belirler.



Parsiyel Dağıtım Operasyonları (Tek merkezden Kısıtlı)

• Ulusal & Yerel Zincir Mağaza / Depo Dağıtımları

• AVM & Cadde Mağaza Dağıtımları

• Bayi / Distribütör Dağıtımları

Palet ve koli bazlı endüstriyel ürünlerin parsiyel dağıtım organizasyonu ile
kullanılan ana hatlar, bölgesel acenteler, cross dock depolar, aktarma
merkezleri ve çözüm ortakları aracılığıyla gerçekleştirilebilir.



Depolama Operasyonları

• Envanter Yönetimi
• Teknolojik Altyapı 
• Sorting (Sıralama),
• Kalite Kontrol
• X-Dock
• Putaway
• Flowthrough(eş zamanlı giriş ve sipariş hazırlama)

• FIFO- First in First out ( ilk giren ilk çıkar),

• LIFO- Last in First out (son giren ilk çıkar)

• FEFO- First Expire First Out (Önce Biten, Önce Çıkar)

• Pick to cart
• Dikey Stok
• Market Stok
• İstasyon Stok
• İade Yönetimi
• Ürün Besleme Yönetimi
• Sipariş Hazırlama (Palet / Koli / Ürün)



Lojistik Yönetimi ve Katma Değerli Hizmetler

Özel günler, Bayram ve Yılbaşı dönemlerine ilişkin

promosyon koli hazırlığı ürünlerin tedarik sürecinden

başlayarak son alıcıya teslimine kadar proje bazlı

çözümlerin üretilmesi de Katma Değerli Hizmetlerdir.

Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda;

Paketleme,

Sipariş Hazırlama,

Kutulama,

Birleştirme,

Etiketleme vs.

Elleçleme hizmetleri sunulur.



Yukarıda örnek sevk irsaliyesi 
yer almaktadır. Sürücü, Sevk 

irsaliyesinde belirtilen ürünlerin 
depodan araca yüklenmesi için 

bu belgeyi alarak ilgili depo 
sorumlusu ile birlikte yükleme 

işleminin tamamlanmasına 
kadar ürünlerin takibini yapar. 

Yanlış ürün yüklenmesinin 
önüne geçmek için el terminali 
ile barkod/RFID okutulur ve Son 

kontrol yapılarak yükleme 
yapılır. 

Sevk İrsaliyesi



Yetki Belgeleri

Yetki Belgesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2004 yılında çıkarılan taşımacılık yapan her 
şirkete ve firmanın almasının zorunluluk dayattığı bir belgedir. 4925 sayılı Karayolu Taşıma 
Kanunu’ nun 5. maddesi ile yetki belgesi alma zorunluluğu kanun koyucu tarafından ihdas 

edilmiş ve ilgili yasa ve buna bağlı yönetmelikle de hangi işi yapanların hangi tür belge 
almaları gerektiği de yeniden düzenlenmiştir. Bakanlıkça verilen yetki belgelerinin süresi beş 

yıldır.



Lojistikte 10 Kritik Nokta

• Planlama

• Standardizasyon

• Minimum iş vs Max. Servis

• Ergonomi

• Birim Yük (Unit Load, palet vs koli)

• 3D Hacim Verimliliği

• Entegre Sistem Altyapısı

• Otomasyon

• Çevreye Saygı (Green)

• Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO)



Römork Ölçüleri



• Karayolu Taşımacılığında Freight Forwarder Freight
Forwarder’ların karayolu eşya taşımacılığı ile müşterilerine
sağlayabileceği faydalar şu şekilde sıralanabilir.

 Yük konsolidasyonu yapabilme

 Uygun fiyat tarifeleri

 Depodan depoya güvenli taşıma

 Düzenli ve sık yükleme yapabilme

 Hızlı teslimat

 Kolay yükleme ve boşaltma

 İzlenebilirlik



• Yüklerin Araç Kapasitelerine Göre Yük Çeşitleri

 Tam kamyon yükü

 FTL (Full Truck Load),FCL

 Parsiyel (Grupaj) yükler

 LTL (Less than Truck Load), FCL

• Teslim Yerlerine Göre Yük Çeşitleri

 Tek yükleme ve tek teslim adresi olan 
yükler.

 Birden fazla teslim adresi bulunan yükler.



Denizyolu Taşımacılığı Unsurları

• Denizyolu taşımacılığının üç temel unsuru bulunmaktadır
Bunlar:

 Denizyolu taşıma araçları (Gemiler)

 Denizyolu taşıma terminalleri (Limanlar)

 Taşınacak eşyalardır (yükler). 



Denizyolu Taşımacılığı ve Konteyner



Denizyolu Taşımacılığı ve Gemiler



Denizyolu Taşımacılığı ve Terimler

• Armatör: Gemi sahibi, taşıyıcı

• Acente: Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun
temsilciliğini yapan kuruluş

• Co-Loader: Forwarderların yüklerini kendi yükü ile konsolide ederek
taşımacılık yapan

• Forwarder: Karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu taşımacılığını,
gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren, aktif bir
acente ağına sahip olan organizatör firma

• Bill Of Lading (B/L): Denizyolu konşimentosu

• Master B/L: Ana konşimento

• House B/L: Ara konşimento

• Bulk Yükleme: Konvansiyonel yük taşımacılığında dökme yükleme

• Broker: Armatörle yükleyici arasında aracılık yapan, komisyoncu



Denizyolu Taşımacılığı ve Yükleme - Boşaltma Terminleri

• Free In (FI): Limandaki yükleme masrafı

• Free Out (FO): Limandaki boşaltma masrafı

• Liner In (LI): Yükleme masrafının armatöre ait olması

• Liner Out (LO): Boşaltma masrafının armatöre ait olması

• Stuffing: İstifleme, yükü konteynere yerleştirme

• Unstuffing: Konteynerin içini boşaltma



Denizyolu Taşımacılığı ve Liman Terimleri

• Storage: Limanda depolama / ardiye

• Demuraj: Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma
süresini aşması ya da konteyner içinde bekleyen yükün tanınan
süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması

• Free Time: Serbest süre. Yükün demuraja girmeden
bekleyebileceği süre. Süre aşımında demuraj uygulanır.

• THC (Terminal Handling Fee) : Limandaki elleçleme ücreti

• Geçici Kabul: Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler
gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin
limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana
getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır.



Denizyolu Taşımacılığı ve Navlun Terimleri

• CAF: (Currency Adjustment Factor) Amerikan dolarındaki
dalgalanmaların navluna dahil edilmesi

• BAF: (Bunker Adjustment Factor) Deniz aşırı taşımalarda fuel oil
fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil
edilmesi

• War Risk Surcharge (WRS): Savaş riski olan limanlara yapılan
seferlerde navluna ilave olarak alınan ek ücret

• High Cube Surcharge: High Cube konteyner için alınan ilave
ücret

• IMCO Charge: Tehlikeli madde taşımalarında armatörün talep
ettiği ek ücret.



Denizyolu Taşımacılığı ve Terimler

• ETA / Estimated Time Of Arrival: Tahmini varış zamanı,

• ETB / Estimated Time Of Berthing: Tahmini yanaşma zamanı,

• ETD/ Estimated Time Of Delivery: Tahmini varış zamanı,

• Clean On Board: Yük temiz, hasarsız yüklenmiştir,

• Primaj: İhracat navlun bedelinden acentenin aldığı komisyondur olarak
değişecektir,

• Place Of Receipt: Yükün ilk yüklendiği yer,

• Place Of Delivery: Yükün en son boşaltıldığı yer,

• Port Of Loading: Yükün yüklendiği liman,

• Port Of Discharge: Yükün son boşaltıldığı liman,

• THC / Terminal Handling Charge: Limandaki konteyner elleçleme ücreti.



Havayolu Taşımacılığı ve Container



Demiryolu Taşımacılığı

• Uluslararası demiryolu eşya taşımalarına ilişkin temel sözleşmeler ve düzenlemeler

 (COTİF) Uluslararası demiryolu taşımalarına ilişkin sözleşme

 (CIM) demiryolu ile uluslararası eşya taşıma sözleşmesi ile ilgili birleşik
hükümler Cotif’in B eki. En az iki devletin topraklarından geçen ve bir taşıma
belgesine bağlı olarak tüm eşya taşımalarına uygulanır.

o Şahıslara ait vagonların taşınması özel hükümler bileşik hükümlerin 1. Eki
olan "şahıslara ait vagonların uluslararası taşınmasına ilişkin yönetmelik
(RIP)

o Demiryolu kuruluşları arasında vagonların değişimi ve kullanılmasına ilişkin
yönetmelik (RIV)

o Konteynerlerin taşınması için, konteynerlerin demiryolu ile uluslararası
taşınmasına ilişkin yönetmelik (RIC)

o Tehlikeli maddelerin demiryoluyla uluslararası taşınmasına ilişkin
yönetmelik (RID)

o Uluslararası eşya talimatı (PIM)

o Demiryolu ile uluslararası eşya taşımalarına ilişkin anlaşma (AIM) dir



Demiryolu Taşımacılığı ve Vagon Tipleri



Örnek Bir Lojistik Firması Harcamaların Dağılımı



Taşımacılık Modları





Şekil : Avrupa Kıtasındaki Mevcut Lojistik Köyler 



Sıralama Yer - Lojistik Köy
Performans
(250 Puan
üzerinden)

1 I  - Interporto Verona 211
2 D - GVZ Bremen 209
3 D - GVZ Nürnberg 205

4 I  - Interporto Bolonya 202
5 E - Madrid CTC-Coslada 199
6 I  - Interporto Torino 198
7 I  - Interporto Nola Campano 195
8 I  - Interporto Parma 190

9 E - ZAL Barselona 189

10 D - GVZ Güney Berlin 188

11 I  - Interporto Padova 187

12 E - Plaza Logistica Zaragoza 186

13 A - Cargo Center Graz 182

14 D - GVZ Leipzig 175

15 F - Delta 3 Lille 174

16 H - BILK Logistics Budapeşte 170

17 I  - Interporto Novara 169

18 GB - DIRFT Daventry 167

19-20 GB - Wakefield Europort 165

F - Eurocentre Toulouse 165

Lojistik merkezler şehirlerdeki

trafik sıkışıklığını azaltmış ve

demiryolu taşımacılığının

gelişmesine katkıda

bulunmuştur. Lojistik merkezler

ayrıca hem depolardaki

verimliliği (ton/ m2 bazında

%30), hem de taşımacılık ve

lojistik işletmeleri arasında

rekabeti artırmış ve bunun

sonucunda hizmet kalitesini de

yükseltmiştir.

Tablo : Avrupa’da  İlk 20 Lojistik Köyü  (DGG, 2010)



Kendi yapısından, kendi özelliklerinden veya kendi durumlarından
dolayı taşıma esnasında; umuma, genel düzene, önemli eşya ve
mallara, insanlara, hayvanlara ve çevreye tehlike arz eden madde ve
nesnelere tehlikeli madde adı verilmektedir. Fiziksel ve kimyasal yapı
ve nitelikleri bakımından patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, kendi
kendine veya kolayca ateş alıcı, zehirli ve radyoaktif maddeler ile
bunların benzerleri tehlikeli madde sayılır. Tehlikeli maddelerin; insan
sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve
düzenli bir şekilde kamuya açık ulaştırma sistemleri ile taşınması
önem arz etmektedir. Bu yüzden, tehlikeli madde taşımacılığında yer
alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin,
boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri
taşıyan her türlü aracın operatör veya sürücülerinin; sorumluluk,
yükümlülük ve çalışma koşulları, kamu tarafından ilgili mevzuatlarla
düzenlenmektedir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı



• Depolar, hammadde yarı mamul, ya da bitmiş ürünlerin sürekli ya
da geçici olarak bekletildiği, içerisinde bulundurulan ürünün
özelliklerine göre uygun teçhizatla donatılmış, açık ya da kapalı
yerler ile bu amaçla düzenlenmiş parsellerdir. Stokların uygun
şartlarda, uygun maliyetlerle, hızlı hareket sağlayacak altyapılarla ve
nerelerde depolanacağı kararları, tedarik zincirinde depo
yönetiminin görevleridir.

• Depolar, taşımacılıkta ekonomi sağlayan iki temel kavram olan yük
konsolidasyonu ve dağıtımın tam ortasında, toplama ve dağıtma
noktasında yer almaktadırlar.

• Kalite kontrol, ambalajlama, barkod ve etiketleme yaparak
sevkiyata hazır hâle getirmek, bilgisayar ortamında stok
hareketlerinin kaydını tutmak ve ilgili taraflar (gönderen, alıcı,
müşteri, üretici vs.) ile haberleşme sağlamak gibi işlemleri de
içermektedir

Depolama Yönetimi



Depolama Faaliyetinde Temel İş Akışı



Depo Türleri

• Logistic Yönetimi içerisinde depoların sınıflandırılmasına ilişkin
farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bir ürün, bu sınıflandırmalardaki
birden fazla gruba mensup olabilir. Aşağıdaki sınıflandırmada
depolar; kullanım amaçlarına göre ve ürün aşamasına göre
gruplandırılmıştır.

• Geleneksel Depolar

• Dağıtım Merkezi Depoları

• Toplama Merkezi Depoları

• Aktarma Merkezi Depoları

• Sipariş İşleme Merkezi Depoları

• Katma Değer Servis Depoları

• Hammadde ve Parça Depoları

• Yarı Mamul Depoları

• Nihai Mamul Depoları

Ürün Aşamasına Göre 
Depolar

Depo Türleri



Depolama Operasyonları

• Depolama operasyonları, satınalma ve stok yönetiminin etkililiği
açısından çok önemlidir. Depolama operasyonlarında aşağıdaki işlem
adımları gerçekleştirilmektedir.

• Mal Kabul Raflama, Yerleştirme, Depolama,

• İkmal Sipariş Toplama Biriktirme, Ayrıştırma, Paketleme, Sevkiyat

Depo Yönetiminde Maliyet ve Performans

• Depoloma tesislerinin verimli ve düşük maliyetlerle yönetilmesi esastır.

• Giriş ve çıkış hareketlerinin kontrolü, güvenlik, emniyet, temizlik ve
benzeri programların uygulanması, envanter seviyelerinin kontrolü
bu alandaki temel sorumluluklardır.

• Depolama faaliyetleri daha fazla konsolidasyon veya artı değer
yaratmak için kullanılmalıdır.

• Her tür nakliye aracında taşıma kapasitelerinin artması, daha fazla
konsolidasyona olanak vermektedir.



Depo Emniyeti

• Depo Emniyetinin üç boyutu bulunmaktadır.

• Malzeme Emniyeti, Malzeme tür ve özelliklerine göre, depolama şekli ile
ilgili emniyet tedbirlerinin alınması,

• Fiziki Emniyet, fiziki olarak depo güvenliğinin alınması,

• Çalışan Emniyeti, depo çalışanlarını ilgilendiren depolama faaliyetlerinin
emniyetidir.

• Depolarda, depolanan malzemenin, özellik ve evsafına göre uygun emniyet
tedbirleri alınır. Örneğin oto ve uçak lastiği depolarında, lastiklerin gün ışığı
görmemesi, birbirine temas etmemesi ve belirli aralıklarla lastiklerin
çevrilmesi öngörülür. Mikrofilm gibi malzemeler, özellikle karanlık
depolarda depolanır. Çimento torbalarının 8 torbadan fazla üst üste
yığılmaması tercih edilir. Et ve süt ürünleri gibi gıda maddeleri ile bazı
kimyasal malzemelerin ve ısı hassasiyeti olan raf ömürlü malzemelerin,
soğutma ve iklimlendirilmeleri depolarda bulundurulması gerekir.

Malzeme Emniyeti



• Çatışma / problem çözme yeteneği

• İletişim sistemi

• Müşteri isteğine Tepki

• Teknik kapasitesi

• Üretim kapasitesi

• Paketleme yeteneği

• Operasyonel kontroller

• Sektöründe ün ve pozisyon

• Karşılıklı düzenlemeler

• İzlenim

• İş girişimi

• İdame

• Boyut

Lojistikte Verimlilik Artırma Yöntemleri



Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği

• Tarladan elde edilen veya hayvansal olan gıdalar hasat veya
kesim sonrası mutlak surette bozulma süreci içine girerler. Bu
bozulma; mikro organizmalar sonucu, enzimlere bağlı
reaksiyonlar sonucu veya oksitlenmeye bağlı olarak
gerçekleşebilir. Gıda Güvenliğinin ana amacı; gıda maddelerinin
kalitesinin korunması, bozulma ve kalite kaybının önlenmesidir.
Gıda güvenliği “tarladan sofraya” kavramı içinde
değerlendirilmeli ve her aşamada gıdaların denetimine önem
verilmelidir. Gıda maddelerinin uygun koşullarda üretilmesi tek
başına yeterli olmamaktadır. Özellikle depolama, taşıma ve satış
noktalarında gıda maddelerinin kuralına uygun biçimde
korunması gerekir.
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• Gıda güvenliği ilgili başlıca standartlar “ISO 22000: 2005 Gıda
Güvenliği Yönetim Sistemi” ve ATP antlaşmasıdır. ISO 22000
standardının temelini oluşturan HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Points) yaklaşımı kritik kontrol noktaları tehlike analizini
gerçekleştirmekte ve önletici önlemler gerektirmektedir.

• Bu sistem gıda üretimi, muhafazası ve satışı yapan işletmeler ile
gıda işletmelerine destek veren tedarikçilerde uygulanmalıdır.
Ürün güvenliğini etkileyen biyolojik, fiziksel ve kimyasal tehlikeleri
önlemeye yönelik koruyucu bir sistemdir.



• Gıda maddesinin özelliğine göre fiziksel, kimyasal ya da
mikrobiyolojik açıdan öngörülen sürede bozulmayacak şekilde
uygun paketlenmesi, süre, sıcaklık, nem, ışık gibi gereklerin
sağlanması zorunludur. Soğuk zincir sistemi yüksek sıklıkla
dağıtımı gerektirir. Sevkiyatın büyüklüğü bir koliden bir TIR
yüküne kadar değişiklik gösterebilir.



Araç Takip 

Aşağıdaki görselde bir araca ait 3 günlük hareket simülasyonu ve 
ilgili filtreler yer almaktadır.

Sistemden beklenilen raporların alınabilmesi için öncelikle uygun 
programlamaların yapılması gerekmektedir.



Uydu Takip Sistemi

Tüm araçlarda iyi bir sonuç 
için her bölüme ayrı ayrı ısı 
sensörü ve kapı adedi kadar 
kapı sensörü bulunmalıdır. 





• Personel Hijyeni

 Tüm personel için işe başlama ve periyodik tekrarlanacak eğitim 
programları oluşturulmalıdır.

 Çalışan personelin uyması gereken kurallar talimatlarla 
duyurulmalı ve gerekli dokümanlarla takibi yapılmalıdır. 



• Pest Kontrolü

 Gıda hijyeninde bina ve depolama alanı içinde zararlılarla 
mücadele en önemli konulardandır.

 Zararlılar hastalık taşımaları, gıdada bulaşmaya sebep olmaları 
ve alet ve ekipmanda hasara neden olmaları sebebiyle tüm 
işletmede pest kontrol-ilaçlama programları oluşturulmalı ve 
uygulanmalıdır. 



Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi

“ Neden bir depoya ihtiyacım var ?” 
Stok Yığma: Stok arz ile talep arasında tampon vazifesi görür.
Mevsimsellik söz konusu olduğunda fonksiyonelliği daha da ön plana
çıkar.

Lojistik Üretim; Üretim akışında ekonomik kazançlar elde etmek için
hammadde, parça, yarı monte mamûl, imal aşamasındaki ürün ve
bitmiş ürünlerin depolanması gerekir.

Ürün Harmanı: Birçok değişik ürünün kombine edilmesi ve
ambalajlanması için de depoya ihtiyaç vardır.

Konsolidasyon: (Birleştirmek – Bir araya getirmek) depo tedarikçiden
ürünü veya hammaddeyi çekmek, bir araya getirmek ve müşteriye
göndermeye hazır hale getirmek için kullanılan yer konumunda da
olabilir. Bu konumda mutlak stok tutmak gerekmeyebilir. Depo
sadece ayıklama için bir geçiş noktası konumunda olabilir.

Dağıtım: Depo ağı ürünün tedarikçiden son kullanıcıya doğru
itilmesini sağlar.

Müşteri Hizmetleri: Sonuç olarak depo bulunması için özellikle teslim
süresi anlamında arzulanan hizmet seviyesine ulaşmaktan başkaca bir
sebep yoktur. Yukarıda sayılan gerekçelerin hepsinin kaynağında
arzulanan hizmet seviyesi vardır.



Merkezi Tek Depo




































































Bölge Depoları



• Dağıtım politikaları

• Satış potansiyeli

• Toplu taşıma olanakları

• Toplu taşıma maliyeti

• Teşvikler

• Depo kurma maliyeti

• Depo işletme maliyeti

• Dağıtım maliyeti

• Dağıtım noktalarına ağırlıklı 
yakınlık

• Trafik, ulaşım, yükleme, 
boşaltma

• Güvenlik

• Yetişmiş eleman bulma 
olanakları

• Elektrik, su, kanalizasyon

• Bakım onarım desteği

• Otopark, garaj

• İlk yatırım maliyeti veya kira

Yöre – Yer Seçimi



• Doğrusal veya U düzeni malzeme akışı

• Hacimsel yararlanma

• Malzemenin niteliğine uygun koşullar ve koruma

• Yangın ve çalışma güvenliği

• ABC analizi sonucuna göre yerleşim

• Taşıma ve istif araçları hareket olanakları

• Yerleştirmede ve toplamada asgari yürüme mesafeleri

• FİFO (İlk giren ilk çıkar) prensibine uygunluk

• İlk yatırım maliyeti veya kira

Yerleşim Düzeni Kriterleri



GİRİŞ ÇIKIŞ

Doğrusal Malzeme Akışı



Yöntem Avantaj Dezavantaj

Blok İstif Ucuz maliyet, basit 
ekipman

Malzeme hasarında artış, 
Kontrol problemleri, Stok 
hareketlendirme zorluğu, 
düşük hacim kullanımı

Drive in Yüksek noktalara istif 
imkanı, basit ekipman, 
hacmin verimli kullanımı

Güçlü palet kullanım gereği, 
operasyonda yavaşlama, 
taban alt yapısında pahalı 
çözüm, hasara eğilimli, inşaat 
tasarım ve yapımında yüksek 
uzmanlık, stok 
hareketlendirme zorluğu, 
istenişlen palete doğrudan 
ulaşamama.

Ayarlanabilir 
palet rafları

Paletlere kolay erişim, 
Basit ekipman, ucuz 
tesisat, hassas 
malzemenin sağlıklı istifi

Alan kullanımında kayıp, 
adres takip için pahalı 
sistemler, stok 
hareketlendirme zorlukları

Depolama, Raf, İstif, Yöntem ve Ekipmanları



Otomatik istif

Mükemmel stok 
hareketlendirme 

imkanı, elleşlemenin
asgariye inmesi, 
hacmin verimli 

kullanımı

Özel palet gerektirir, 
ekipman maliyeti 

yüksektir, tasarım ve 
inşaatı yüksek uzmanlık 

gerektirir.

Dar Koridor

Her palete ayrı ulaşım 
imkanı, verimli alan 

kullanımı, kolay 
operasyon

Pahalı malzeme, özel 
ekipman, pahalı kontrol 
sistemi, ray veya kablo 
bağlantılı kılavuz işlem

Double deep
Hacmin verimli 

kullanımı

Özel ekipman gerektirir, 
adreslendirme ve 

hareketlendirme de özel 
dikkat gerektirir.

İstif Yöntemleri

Yöntem Avantaj Dezavantaj

Depolama, Raf, İstif, Yöntem ve Ekipmanları



Sepetleme
Kolay kullanım ve 
ulaşım, geniş çaplı 
malzeme seçeneği

Verimsiz alan kullanımı, 
hareketlendirme zorluğu

Cantilever Raf
Olağandışı ebatlardaki 

malzemenin 
depolanabilme imkanı

Standart ambalajlar için 
uygunsuzluğun getirdiği 

verimsizlik

Mezzanine Katlı 
Sistem

Her yükseklikteki 
depoya 

uyarlanabilecekmodüler, 
demonte edilebilir ve 
taşınabilir, çok seviyeli 

küçük ambalajlarla detay 
çalışma imkanı

Otomasyon veya 
Konveyor hatlarıyla 

desteklenmediği taktirde 
yavaş 

hareketlendirebilme 
olanağı

İstif Yöntemleri

Yöntem Avantaj Dezavantaj

Depolama, Raf, İstif, Yöntem ve Ekipmanları



Soğuk Zincir 

Silo 

Tank

Kayar raf

Askılı

Dinamik

Depolama, Raf, İstif, Yöntem ve Ekipmanları



Çatı/Cephe 
Giydirmeli Raf 

Sistemi

http://www.royal-ltd.com/resimler/91dc66255c786bccd37f97224813d0d9.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/91dc66255c786bccd37f97224813d0d9.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/b122e8c53adf761b721b233430e50baf.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/b122e8c53adf761b721b233430e50baf.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/3a1458649d41b7d7e4d5e2d8fc180e93.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/3a1458649d41b7d7e4d5e2d8fc180e93.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/9f1adf17e5f9c00485de7ef4ec131e71.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/9f1adf17e5f9c00485de7ef4ec131e71.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/b082d21b8b53515ee6a9cb2f5eaa77a8.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/b082d21b8b53515ee6a9cb2f5eaa77a8.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/4099a391afa183e2bdea53daeb55abab.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/4099a391afa183e2bdea53daeb55abab.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/53d46f2ff4905d5b9ae3a271e63be53e.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/53d46f2ff4905d5b9ae3a271e63be53e.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/56a842a09ebe689efc05f83aa22e0c02.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/56a842a09ebe689efc05f83aa22e0c02.jpg


Back to Back Sırt Sırta Raf Sistemi

• Sırt sırta Paletli raf sistemleri
özellikle çok çeşitli ürünlerin
depolanmasına uygun olup, her
palete direkt ulaşma imkânı
sağlar.

• Palet veya metal sandıkların
depolanmasında kullanılan sırt
sırta raf sistemi taşıyıcı
traverslerin ayarlanabilir
özelliğinden dolayı kolaylıkla
kullanım esnekliği sağlar.

• Manuel ve otomatik istif
makineleri ile kolayca
kullanılabilir.



Back to Back Raf Sistemi



Double-Deep

Back to Back
Raflamaya göre daha 

fazla stoklama 
kapasitesine sahiptir. 

Forkliftte uzayan çatal 
olması gerekir



Double-Deep Uygulaması – Temizlik Ürünleri



Drive İn – İçine Girilebilir Raf

http://www.royal-ltd.com/resimler/bc6f1063b5535dc8800b97a1359bb360.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/bc6f1063b5535dc8800b97a1359bb360.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/590deb6cf6025e5f3f3c5bbc1cfd76b9.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/590deb6cf6025e5f3f3c5bbc1cfd76b9.jpg
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Drive İn – İçine Girilebilir Raf

http://www.royal-ltd.com/resimler/8a19bc8a1b117eb65141fac152716b20.jpg
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http://www.royal-ltd.com/resimler/6dca02ca7e6415ebb6a72925ba652a88.jpg
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Hafif ve Orta Yük Raf Sistemleri



Kayar Raf Sistemi

http://www.royal-ltd.com/resimler/db29d24d574f1e5e1216783a135f0505.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/db29d24d574f1e5e1216783a135f0505.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/8d7a29f9fee1559a750bc100ae7ceb55.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/8d7a29f9fee1559a750bc100ae7ceb55.jpg


Kayar Raf Sistemi

http://www.royal-ltd.com/resimler/2421501e98244a95ecd96f04855fba20.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/2421501e98244a95ecd96f04855fba20.jpg
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Kayar Raf Sistemi

http://www.royal-ltd.com/resimler/171f149b167f247a1f22c5787a0c71ce.jpg
http://www.royal-ltd.com/resimler/171f149b167f247a1f22c5787a0c71ce.jpg
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Hareketli Raf



Küçük Parça Depolama



Mezanin - Ara Katlı Sipariş Toplama

http://www.jungheinrich.com.tr/ueruenler/raf-ve-depo-ekipmanlari/ara-katli-ve-coklu-katli-raflama/mezzanineorder-picking-platforms/
http://www.jungheinrich.com.tr/ueruenler/raf-ve-depo-ekipmanlari/ara-katli-ve-coklu-katli-raflama/mezzanineorder-picking-platforms/
http://www.jungheinrich.com.tr/ueruenler/raf-ve-depo-ekipmanlari/ara-katli-ve-coklu-katli-raflama/order-picking-platforms/
http://www.jungheinrich.com.tr/ueruenler/raf-ve-depo-ekipmanlari/ara-katli-ve-coklu-katli-raflama/order-picking-platforms/


Cantilever – Uzun Parça Raflama



Cantilever – Uzun Parça Raflama



4000 

M2

Beyaz Eşya Depolama



Ürüne Özel Raflama Sistemi



SONY ANTREPO

TUPPERWAREEGEMEN DEPO OPRS

Otomotive Parçası Depolama



Adress labels

Pallet labels

Otomotive Parçası Depolama



Processed Goods Are Moved To Staging Area

Adress Labels



Depo İçi Tren Uygulaması



Hatalı İstifleme Doğru İstifleme



• Malzeme Akışı Kontrol Sistemleri - MFS

Crane, konveyör, sorter, turn table, transfer üniteleri, 
asansör, pick-by-voice vs)



Malzeme Akışı Kontrol Sistemleri - MFS

Turn Table – Palet Yönlendirme Konveyör Sistemi

http://www.ekol.com/Assets/Images/b-asrs-08.jpg
http://www.ekol.com/Assets/Images/b-asrs-08.jpg
http://www.ekol.com/Assets/Images/b-asrs-01.jpg
http://www.ekol.com/Assets/Images/b-asrs-01.jpg


Malzeme Akışı Kontrol Sistemleri - MFS

Palet Yönlendirme Konveyör Sistemi

http://www.ekol.com/Assets/Images/b-asrs-05.jpg
http://www.ekol.com/Assets/Images/b-asrs-05.jpg
http://www.ekol.com/Assets/Images/b-asrs-06.jpg
http://www.ekol.com/Assets/Images/b-asrs-06.jpg


Askılı Ürünler için Tekstil Depolama



Otomatik Ayrıştırma Sistemleri (Sorter Systems)



Tekstil Depolama



Arşiv Kopyalama

http://www.novaracking.com/photo-pid10649023/Mobile+Shelving.htm
http://www.novaracking.com/photo-pid10649023/Mobile+Shelving.htm
http://www.novaracking.com/photo-pid10649023/Mobile+Shelving.htm
http://www.novaracking.com/photo-pid10649023/Mobile+Shelving.htm


Forklift Yoluna Köprü Raf

http://www.novaracking.com/pid13789783/Heavy+Duty+Warehouse+Racking.htm
http://www.novaracking.com/pid13789783/Heavy+Duty+Warehouse+Racking.htm


Lastik Depolama

http://www.novaracking.com/pid13789847/tire+rack+storage+system.htm
http://www.novaracking.com/pid13789847/tire+rack+storage+system.htm
http://www.novaracking.com/pid13789831/storage+tyre+racking.htm
http://www.novaracking.com/pid13789831/storage+tyre+racking.htm


Otomotive Parça Depolama



Kırtasiye Ürünü Depolama



İnsansız Kreyn - Yüksek Depo





ASRS Sistemleri

• Otomatik Yükleme ve Boşaltma Sistemleri (ASRS)

• Yükleme boşaltma operasyon sürelerinin azalması: Geleneksel
sistemlerde kullanılan ekipmanların performanslarına kıyasla
ürünlerin rafa yerleştirilmesi ya da raftan indirilmesi için ihtiyaç
duyulan süreler bu sistemle yaklaşık %80 oranında azalmaktadır.

• Hata risklerinin sıfıra indirgenmesi: Sistem kurgusu yapıldıktan
sonra, operasyon insan iradesinden doğabilecek risk ve
hatalardan tamamen arındırılmaktadır ve bu sayede hem
envanter doğruluğu hem de sipariş hazırlama doğruluk oranları
%100 seviyelerine ulaşmaktadır.

• Adres optimizasyonu: Sistem boş zamanlarda, tanımlanan
algoritmalara bağlı kalarak ürünlerin daha hızlı toplanabilmesi
için, kendi içerisinde adres değişiklikleriyle çok hareket gören
ürünleri çıkışa yakın adreslere getirmektedir.



Askılı Ürünler için Otomasyon Sistemleri
(Automation Systems for GOH)

• Askılı ürünlerin depo içerisinde el değmeden taşınmasını,
depolanmasını ve siparişlere göre ayrıştırılıp sevkiyat alanına
getirilmesini sağlayan otomasyon sistemleridir. Hazır giyim ve
tekstil sektöründen müşterilerine sunulan bu otomasyon sistemi,
askılı ürünlerin depolama ve elleçleme maliyetlerini en aza
indirirken, sipariş doğruluk oranının da %100 olmasını
sağlamaktadır.



Antrepo 

• Mal ve eşyaların miktar, kalite ve özelliklerinin incelenip, 

• Kıymet tespitinin yapıldığı 

• Uygun şartlarda korunmalarının sağlandığı 

• Gümrüklü sahalarda kurulan 

• 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile gümrük yönetmeliğinin ilgili maddelerinde 
belirtilen özellikleri taşıyan yerlerdir.

• Antrepo, malların gümrük sınırları dahilinde muhafazası amacıyla konulduğu 
yerleri ifade etmekte olup, bir tür depo işlevi gören açık veya kapalı 
mahallerdir. 

• Antrepo rejimi ise, ithalatçı konumundaki işletmelerin ithal konusu eşyayı 
antrepoya yerleştirerek, ithalat vergisini geciktirmelerine imkan tanıyan ve 
kesin ithalatın (yada serbest dolaşıma girişin) gerçekleşeceği esnada vergilerin 
ödenmesi avantajını sağlayan bir ekonomik etkili gümrük rejimidir. 

• Antrepo rejimi kapsamında antrepoya yerleştirilen eşyanın bir kerede toplu 
olarak ithal edilme mecburiyeti yoktur. Mallar parti parti de ithal edilebilir. 



Neden Stok Tutarız?



Milk Run Dağıtım Nedir?

• Milk Run dağıtımı yakın coğrafyalarda yer alan birden fazla
tedarikçinin aynı müşteriye yaptığı sevkiyatların belirli bir rut
üzerinde toplanmasıdır



Milk Run



Doğrudan Sevkiyat



Cross - Dock



Cross Dock Operasyonu



Depo ve Örnek Performans Ölçüm Kriterleri 

• Envanter Seviyesi : Envater miktarı / günlük ortalama satış miktarı

• Envanter Çevrim Hızı : Yıllık satış miktarı / envanter miktarı

• Birim başı taşıma maliyeti : Toplam taşıma maliyeti / taşınan miktar

• Hasarlı Sevkiyat Oranı : Hasarlı taşınan miktar / toplam taşıma miktarı

• Araç Doluluk Oranı : Kullanılan araç kapasitesi / toplam araç kapasitesi

• Birim başı toplam Lojistik maliyeti : Toplam lojistik maliyeti / satılan ürün miktarı

• Müşteri Sipariş Çevrim Süresi : Müşteri Siparişinin alınmasından teslim edilmesine
kadar geçen süre

• Üretim Çevrim Süresi : Üretim siparişinin planlanmasından tamamlanmasına kadar
geçen süre.

• Satınalma Çevrim Süresi : Satınalma siparişinin yaratılmasından ürün ya da hizmetin
teslim alınmasına kadar geçen süre

• Sipariş Karşılama Oranı : Karşılanan sipariş miktarı / alınan sipariş miktarı

• SKU Karşılama Oranı : Karşılana SKU adedi / sipariş alınan SKU adedi

• Zamanında Miktar Karşılama Oranı : Zamanında Karşılanan sipariş miktarı / alınan
sipariş miktarı



TeknolojiTüm iş süreçleri ERP platform üzerinden
gerçekleştirmeli, müşteri talep, entegrasyon ve
geliştirmeleri bu platform üzerinden sağlamalı.

Araç takip, izleme, araç içi ısı kontrolleri, hız
kontrolleri, Km bilgileri ve rut planları
Arvento, Otobil vb. Takip Sistemleri
üzerinden sağlanmalı, müşteriler kendilerine
tanımlanan kullanıcı bilgileri ile bu alanlara
doğrudan ulaşabilmelidir.

ERP Çözümleri

ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİ

WEB TRACING 
Müşteriler ERP sistem üzerinden kendi kullanıcı bilgileri ile
sisteme erişebilmeli, yük ve diğer işlemlerini takip
edebilmelidir.



WMS Nedir?

• Bir ambarda gerçekleşebilecek tüm operasyonları etkin ve verimli şekilde
yönetmek,

• Operasyonların kâğıtsız, en kısa sürede, en az insan ve makina kaynağı ile
hatasız tamamlanmasını sağlamak

• Karar verme sürecini yönetmek,

• Gerçekleştirilen operasyonları on-line izlemek ve gerçekleştirilmiş
işlemlerin bilgilerini raporlar halinde sunmak, üzere tasarlanmış komple
bir sistemdir.

• Paletlenmiş ve barkod etiketi ile tanımlanmış olarak ambara gelen
malların ambara kabulünden, ambardan sevk edilene kadar geçen süreci
bilgisayar kontrollü olarak yönlendirir ve kaydeder.

• Stok takibi ve ambar yönetimi fonksiyonlarındaki insan emeğini ve hata
olasılığını en aza indirgeme hedefinde olduğundan, işleyişin her adımında
Otomatik Tanımlama ve Veri Toplama (OT/VT) teknolojisinden yararlanır.



• FIFO,LIFO göre yerleştirme LOT Kontrolü

• Zone Göre Yerleştirme Açık Alan Raflar

• Dar Koridor Rafları Kat Kontrolü

• Zemine Yerleştirme Özel Bölge Kontrolü

•RT ve TT Denetimi

• Palet Tipi Kontrolü

• SKU Kontrolü

WMS Sistem Genel Özellikleri 



• FIFO,LIFO Sevkiyat

• LOT Kontrolü

• Raf Ömrü Kontrolü

• Öncelik Tanımlama

 Müşteri Önceliği

 Mamul Önceliği

 Palet Önceliği

WMS Sistem Genel Özellikleri 





Barkod vs RFID



RFID teknolojisi 4 temel bileşenden oluşur:
1- RFID Etiket (çip ve antenden oluşur)
2- RFID Yazıcı
3- RFID Okuyucu
4- Programlama Aracı

RFID Çalışma Prensibi

RFID’nin Kullanım Amacı

• İdari hataları minimize etmek
• Barkodlama ile ilgili işçilik maliyetlerinin önüne geçmek
• Yönetim içi suistimalleri engellemek
• Sevkiyat hatalarını önlemek
• Güvenilir stok seviyeleri takip edebilmek



RFID Etiket Türleri



Yükleme / Boşaltma



El Terminali Uygulaması



RFID’nin Bazı Kullanım Alanları

• Erişim Kontrol

• Alarm Sistem Aktivasyonu

• Canlı Hayvan Tanımlama

• Envanter Tanımlama

• Bagaj Tanımlama

• Elektronik Pasaport

• Elektronik Cüzdan

• Elektronik Bilet

• Bakım Kontrolü

• Uzaktan Anahtarsız Giriş Sistemleri

• Cihaz Tanımlama

• Depo Lojistik

• Araç Tanımlama





ULUSLARARASI LOJİSTİK OPERASYONLARI
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• Taraflar
• Sözleşmenin konusu
• Fiyat ve şartlar (Teslim yeri)
• Ödeme koşulları
• Paketleme-etiketleme
• Sevkiyat şartları ve sevkiyat zamanı
• Masrafların kime ait olacağı
• Malların iadesinin mümkün olup olmadığı
• Teminatlar
• İhtilafların halli (anlaşmazlıkların çözümü)
• Fors majör 
• (Elde olmayan zorlayıcı sebepler)
• Sözleşmenin süresi ve tarihi
• Diğer hususlar
• İmza
• Sözleşmenin yürürlük tarihi
• Fesih Şartları
• Tarafların Yükümlülükleri

Bir sözleşmede Bulunabilecek Ana Başlıklar
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Tahkim (Hakemlik)

• Tahkim : Kanunun yasaklamadığı konularda, taraflar arasında doğmuş 

yada doğacak anlaşmazlıkların “Tahkim Sözleşmesi” veya “Tahkim Şartı” 

denilen bir sözleşme hükmü uyarınca devlet yapısına başvurmadan 

taraflarca ve / veya yetkili şahıs ve mercilerce tayin edilmiş bulunan 

gerçek kişiler tarafından (hakemler), hakem davası sonucunda verilen bir 

hakem kararıyla çözülmesidir. Tahkim Divanı-Tahkim Komisyonu

• ICC (Int Chamber of Commerce) Tahkim Kuralları Kitapçığı

(icc.tobb.org.tr)

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tahkim Tüzüğü

• TOBB Tahkim Divanı (www.tobb.org.tr)

• ICC Arbitration (www.iccwbo.org)

9-ICC_Tahkim_Kurallari_Kitapcik.pdf
9-Tahkim tuzugu.doc
http://www.tobb.org.tr/
http://www.iccwbo.org/


Elleçleme Ekipmanının Seçimi 

• Elleçleme Ekipmanları;

 Ürünlerin fiziksel özelliklerine Gelen ve giden ürünlerin trafiğine
(frekansına) ve ambalaj tipine Bütçe kısıtına göre belirlenir.

o Hidrolik Transpalet

o Elektrikli Transpalet

Hidrolik Transpalet
Elektrikli Transpalet



Elleçleme Ekipmanının Seçimi

A: Ön tekerlek aks ekseni 

B: Çatalın arka ucu 

C: Yükün ağırlık merkezi 

D: Çatalın ön ucu 

Forklift : Manevra Genişliği : 3-4,5 m 

Kaldırma Yüksekliği : 4-7 m

Reach Truck : Manevra Genişliği : 2,7-3 m 

Kaldırma Yüksekliği : 16 m



Elleçleme Ekipmanının Seçimi

• Turret Truck (Dar Koridor Forklifti) : Manevra Genişliği : 2 m, 
Kaldırma Yüksekliği : 16 m 

• Otomatik Depolama Sistemleri (AS/RS): 

Robot Kaldırma Yüksekliği : > 16 m



• Double deck kasalı araçlarla 3D kullanımını sağlayaral birim yük
maliyetinin düşürülmesi sağlanır.

• Bu şekilde taşıma ile %20-30’luk tasarruf sağlanabilir.

Yapılabilecekler


