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TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
� 1. Tedarik Zinciri Yönetimi - Temel Kavramlar

� Genel bir tanım olarak tedarik zinciri, hammaddelerin siparişi ve elde 
edilmesinden, mamullerin üretilmesine ve. müşteriye dağıtım ve 
ulaştırılmasına kadar olan kurumsal fonksiyonlarına uzanan bir 
faaliyetler dizisidir. Bu noktada, tek bir ürün için basit bir tedarik 
zinciri örneği verilebilir: Bu zincirde satıcılardan hammadde sağlanır, 
tek bir adımda tamamlanmış ürüne dönüştürülür, ardından dağıtım 
merkezlerine, ve son olarak da müşterilere taşınır. Gerçek tedarik 
zincirleri ortak bileşenlere, üretim araçlarına ve kapasitelere sahip 
tamamlanmış birçok ürünü bulundurur.

© ÜMİT SEÇKİN
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TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
� Bir is ortamında üç çeşit akış mevcuttur. Bunlar:

� 1. Mamulün elde edilmesinden tüketimine kadar olan 
malzeme akısı

� 2. Satıcılardan is ortamına ve buradan da müşterilere 
olan bilgi akısı

� 3. Satın alma vs. için gerekli fonları sağlayan 
müşterilerden is ortamına olan finansal akış.

� Tedarik zinciri fonksiyonları is ortamındaki malzeme 
akışı baz alacak şekilde üç akısı da temsil etmektedir.

© ÜMİT SEÇKİN

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
� Tedarik zinciri, malzemelerin sağlanması, bu malzemelerin 

ara ve tamamlanmış ürünlere

� dönüşümü ve tamamlanmış ürünlerin müşterilere dağıtımı 
fonksiyonlarım yerine getiren araç ve dağıtım 
seçeneklerinin bir şebekesidir. Tedarik zinciri, karmaşıklığı 
endüstri veya isletmeye göre değişse de, hem hizmet, hem 
de üretim isletmelerinde bulunur. Kısacası, tedarik zinciri 
bir isletmede doğru malzemelerin, hizmetlerin ve 
teknolojinin doğru kaynaktan, doğru zaman ve uygun 
kalitede satın alındığının garanti edilmesinden 
sorumludur.

© ÜMİT SEÇKİN
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TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
� Tedarik zinciri satılacak mal için gerekli satın alma ve elde 

etme ile baslar. Ardından, satışların desteklenmesi 
amacıyla envanter (döküm) yönetimi ve depo yönetimine 
yönelir. Ürünlerin müşterilere teslimatıyla son bulur. 
Dolayısıyla tedarik zinciri; tedarik, ürün tasannu, üretim 
planlaması, malzeme yönetimi, siparişlerin yerine 
getirilmesi, envanter yönetimi, nakliye, depolama ve 
müşteri hizmetlerini kapsar.

© ÜMİT SEÇKİN

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
� Tedarik zinciri yönetimi ise, malzemelerin ve tamamlanmış 

malların, satıcıdan müşteriye kadar olan akısının 
potansiyel ara duraklar olarak üretim vasıtaları ve depolar 
kullanılarak etkili yönetimidir. Buna karsın bu faaliyet, yeni 
bir kavram değildir. İsletmeler son yıllarda tedarik zincirine 
uygun yapının verilmesi sonucunda müşteri hizmet 
seviyelerini iyileştirebileceği, sistemdeki fazla envanterin 
azaltılabileceğini ve isletme ağındaki gereksiz maliyetlerin 
kısılabileceğine dikkat etmiştir.

© ÜMİT SEÇKİN
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TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
� Tedarik zinciri yönetimi kapsamındaki dört temel 

unsur;

1- Ürünleri doğru miktarlarda,

2- Doğru yerde,

3- Doğru zamanda,

4- En az maliyetle mevcut bulundurmaktır.

© ÜMİT SEÇKİN

JIT ORTAMINDA SATINALMA

Tam Zamanında Üretim felsefesi; “sıfır stok” ve 
“sıfır hata” hedeflerine ulaşabilmek için az 
sayıda satıcıdan yüksek kaliteli ürünlerin ufak 
miktarlarda ve zamanında teslimatı zorunlu 
kılar. 

Bu nedenle, alıcı (ana sanayi) – satıcı (yan 
sanayi) ilişkilerinin tümüyle gözden geçirilmesi 
ve yeni ilkeler doğrultusunda düzenlenmesi 
gereklidir. 

© ÜMİT SEÇKİN
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JIT felsefesi stokların azaltılmasını sürekli bir 
amaç olarak benimsemiştir. Bir üretim 
sisteminde STOKLARIN AZALTILMASI ancak 
stok tutma nedenlerinin ortadan kaldırılması ile 
sağlanabilir. 

Klasik üretim sistemlerinde stok tutmaya yol 
açan en önemli neden ortamdaki belirsizliktir. Ve 
belirsizliğin etkilerini tamponlamak amacıyla 
“güvenlik stoğu” olarak tanımlanan stoklar 
tutulur.

JIT ORTAMINDA SATINALMA

© ÜMİT SEÇKİN

Maliyetlerin düşürülmesi ile birlikte; tek satıcıyla, 
belirlenmiş kalitedeki malzemeyi hedefleyen uzun 
dönemli ortaklık söz konusudur. 

İşletmeler, aynı tedarikçi ile ilişkide kalarak belli bir 
malzeme kalitesini yakalar ve böylelikle güvenlik stoğu 
gibi maliyet getirici durumlar ortadan kalkar.      

Bunun yanı sıra uzun süreli çalışılan, güvenilir 
tedarikçilerin varlığı durumunda malzemelerin 
kontrolsüz üretime girmesi durumu yaratılabilir. Bu da 
paketleme, paket açma, nakliye gibi ürüne değer 
katmayan maliyetler engellenir. 

JIT ORTAMINDA SATINALMA

© ÜMİT SEÇKİN
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JIT Ortamında Satınalma: Miktar

� Ufak boyutlarda çok sık teslimat 

� Uzun dönemli sözleşmeler

� Bürokrasi ve dokümantasyonun asgari seviyede olması

� Teslimat miktarlarının sözleşme süresince aynı kalması

� Tedarikçilerin gerekli ambalajlamaları yapması 

© ÜMİT SEÇKİN

JIT Ortamında Satınalma: Kalite Düzeyi

�Kalitenin sağlanmasında 
tedarikçilere destek

�Hem müşterilerin hem de 
tedarikçilerin kalite kontrol 
birimleriyle sıkı işbirliği

© ÜMİT SEÇKİN
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JIT Ortamında Satınalma: Sevkiyat

� Planlı sevkiyat 

� Sevkiyatın kontrol altında olması 

© ÜMİT SEÇKİN

JIT Ortamında Satınalma: Tedarikçiler

� Çok az
� Çok Yakında
� Sürekli
� Çalışılan/çalışılması hedeflenen tedarikçilerin rekabetçi fiyat 

sağlamaları için destek
� Rekabetçi fiyat elde etmeyi hedefleyen 

ihalelerin/satınalmaların sadece yeni satınalımlarla kısıtlı 
olması

� Tedarikçilerin kendi tedarikçilerine de JIT uygulamaları 
konusunda çalışma yapmaları

© ÜMİT SEÇKİN
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Tedarikçi Geliştirme Programları 

• Tedarikçi performansı rekabetçi üstünlük yaratmada 
önemli bir unsur olduğundan birçok işletme 
tedarikçilerini geliştirme programları uygulamakta. 

• Geliştirme programları, tedarikçilerle uzun döneme 
ilişkin performansı geliştirmeye yönelik çeşitli 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi olarak 
tanımlanmakta. 

• Günümüzde birçok işletme, tedarik zinciri 
faaliyetleri kapsamında bu tür uygulamaları yoğun 
bir şekilde sürdürmekte...

© ÜMİT SEÇKİN

Tedarikçi Geliştirme Programlarına İlişkin Başarı Ölçütleri 

Uzun Dönemli Stratejik Hedefler: Tedarikçinin geleceğe ilişkin 
teknoloji ve ürün geliştirme potansiyeline yönelik hedeflerin 
olması. Mevcut kalite ve maliyet unsurlarının tek değişken 
olarak ele alınmaması.

Etkin İletişim Ortamı: Açık ve sürekli bir iletişim ortamının 
yaratılması tedarikçinin motivasyonunu arttıracak önemli 
faktörlerden biri olacaktır. Her iki tarafın da birbirini anlama ve 
problemleri önceden algılayabilme düzeyleri artacaktır. 

Ortaklık Stratejisi: Satınalan firmanın tedarikçisini stratejik ortağı 
olarak algılaması. 

© ÜMİT SEÇKİN
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Tedarikçi Geliştirme Programlarına İlişkin Başarı Ölçütleri 

(Devam)

Üst Yönetimin Desteği: Tedarik ile ilgili bölümün 
tedarikçi geliştirme programlarına ilişkin üst 
yönetimin desteğini alması

Tedarikçi Değerlendirmesi: Özellikle geliştirilmesi 
gereken zayıf alanların belirlenmesi 

Doğrudan Tedarikçi Katılımı: Satın alan işletmenin 
çeşitli konularda uzmanlığını sağlaması. Destek 
personeli, teknoloji, sermaye v.b. unsurları 
sağlaması. 

© ÜMİT SEÇKİN

MÜŞTERİ ÇOK FAZLA ŞEY TALEP EDİYOR; SADECE ÜRÜNDE 
KALİTE DEĞİL AYNI ZAMANDA HİZMETLERDE DE KALİTE

SUPPLY CHAIN

© ÜMİT SEÇKİN
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Sipariş 

Du Pont
Hammadde 
Du Pont

Hammadde 
Milliken
Kumaş 

Milliken
Kumaş 

Levi’s
Pantolon

Levi’s
Pantolon

Sears
Perakende 

Sears
Perakende Müşteri Müşteri 

Sipariş Sipariş Sipariş 

Teslimat Teslimat Teslimat Teslimat 

ÜRÜN AKIŞI NAKİT AKIŞI

BİLGİ AKIŞI RİSK AKIŞI

© ÜMİT SEÇKİN

SUPPLY CHAIN

Levi Strauss’ Değer Zinciri 

REKABET, REKABET, 
ISLETMELER ARASINDA DEGIL ISLETMELER ARASINDA DEGIL 

NETWORKLER ARASINDA NETWORKLER ARASINDA 
GERCEKLESIYOR…GERCEKLESIYOR…

© ÜMİT SEÇKİN
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ÜÇ KILIT 
KAVRAM

© ÜMİT SEÇKİN

SUPPLY CHAIN

© ÜMİT SEÇKİN

SUPPLY CHAIN

•Kısalan tedarik süreleri, esneklik isteği, sorunlara hızlı çözüm (AGILITY)

•Talep Yönlülükten Öngörümleme Yönlülüğe Doğru Gidiş...
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SUPPLY CHAIN

•Stratejik Uzun Dönemli İşbirlikleri 
• Tedarik Kaynaklarının Sayısını Azaltma (Single Sourcing)

•Kazan-Kazan (Win-Win) Stratejileri 

TEDARİKTEDARİK
PURCHASINGPURCHASING

MALZEME MALZEME 
KONTROLKONTROL

MATERIALSMATERIALS
CONTROLCONTROL

ÜRETİMÜRETİM
PRODUCTIONPRODUCTION

SATIŞSATIŞ
SALESSALES

DAĞITIMDAĞITIM
DISTRIBUTIONDISTRIBUTION

Birinci Aşama: Dağınık Yaklaşım...

ÜRÜN AKIŞI NAKİT AKIŞI

BİLGİ AKIŞI RİSK AKIŞI

© ÜMİT SEÇKİN
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MALZEME MALZEME 
YÖNETİMİYÖNETİMİ

Materials Materials 
ManagementManagement

ÜRETİM ÜRETİM 
YÖNETİMİYÖNETİMİ

Manufacturing Manufacturing 
ManagementManagement

DAĞITIMDAĞITIM
DISTRIBUTIONDISTRIBUTION

İkinci Aşama: Fonksiyonel Bütünleşme...

ÜRÜN AKIŞI NAKİT AKIŞI

BİLGİ AKIŞI RİSK AKIŞI

© ÜMİT SEÇKİN

MALZEME MALZEME 
YÖNETİMİYÖNETİMİ

Materials Materials 
ManagementManagement

ÜRETİM ÜRETİM 
YÖNETİMİYÖNETİMİ

Manufacturing Manufacturing 
ManagementManagement

DAĞITIMDAĞITIM
DISTRIBUTIONDISTRIBUTION

Üçüncü Aşama: Firma İçinde  Bütünleşme...

ÜRÜN AKIŞI NAKİT AKIŞI

BİLGİ AKIŞI RİSK AKIŞI

© ÜMİT SEÇKİN
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TEDARİKÇİLER TEDARİKÇİLER İÇ TEDARİK ZİNCİRİİÇ TEDARİK ZİNCİRİ
Internal Supply chainInternal Supply chain

MÜŞTERİLERMÜŞTERİLER

Dördüncü  Aşama: Dış Bütünleşme ...

ÜRÜN AKIŞI NAKİT AKIŞI

BİLGİ AKIŞI RİSK AKIŞI

© ÜMİT SEÇKİN

LOJİSTİK NEDİR ?

� Lojistik (Logictics) kelime kökü 
itibariyle Latin dilinden Logic 
(mantık) ve statics (istatistik) 
kelimelerinin birleşmesinden 
meydana gelmiştir ki, sözlük 
anlamı “mantıklı istatistik 
(hesap)” tir.

© ÜMİT SEÇKİN
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LOGISTICS

...tedarik zincirinin bir parçası olarak değerlendirilmekte 
ve hammadde, yarı-mamul, mamul ve ilgili bilgilerin 
üretim noktasının başından tüketim noktasına kadar, 
müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla, etkin  ve 
düşük  maliyetli bir şekilde akış ve  depolanması 
süreçlerinin , planlanması , uygulama ve kontrol edilmesi 
olarak tanımlanmaktadır (Council of Logistics 
Management)

� Dünyada lojistiğin gelişimini sıra ile açıklamak 
gerekirse, tarihteki aşamalarını şöyle sıralayabiliriz

� 1940-1960 yılları arası : Lojistik aşamasını kurma

1960-1970 yılları arası : Lojistik fikrinin yerleşmesi ve itibar 
kazanması

1970-1980 yılları arası : Önceliklerin ve modellerin değişme 
çağı

1980- günümüze kadar : Ekonomik ve teknik değişimin 
yeni çağı

© ÜMİT SEÇKİN
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LOJİSTİK KAVRAMI VE TEMEL LOJİSTİK 
FAALİYETLERİ
� Satın alma, ithalat, ihracat, depolama, elleçleme, stok 

kontrol, nakliye, araç-kargo takibi v.b faaliyetlerin 
tümüdür.

© ÜMİT SEÇKİN
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TEDARİK LOJİSTİĞİ
(INBOUND LOGISTICS)

MATERYAL 
YÖNETİMİ

(MATERIALS 
MANAGEMENT)

FİZİKSEL DAĞITIM
(OUTBOUND LOGISTICS)

İŞLETME LOJİSTİĞİ – BUSINESS LOGISTICS

LOGISTICS

© ÜMİT SEÇKİN
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� 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.

© ÜMİT SEÇKİN

© ÜMİT SEÇKİN

LOGISTICS

Müşteri Hizmeti Standartları 
Lojistik fonksiyonlar çerçevesinde müşteri beklentilerinin belirlenmesini ve 
buna uygun standartların oluşturulmasını kapsar. Tam anlamıyla bir 
fonksiyon olmasa da, lojistik fonksiyonların bütününün 
gerçekleştirilmesinde büyük bir öneme sahiptir.  “Müşterilerin taleplerinin 
tam zamanında karşılanması”, “hasarsız ürün sevkiyatı” müşteri hizmetine 
örnek olarak verilebilir. 

Ulaştırma ve Trafik Yönetimi 
Ulaştırma, lojistik fonksiyonlar içerisinde envanter ile birlikte en fazla 
maliyet unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Ürünlere “yer faydası”
yaratan ulaştırma ve trafik yönetimi  fonksiyonu , mod seçimi, araç 
rotalarının planlaması, ekipman seçimi ve navlun üniteleştirmesi 
(konsolidasyon) gibi çeşitli faaliyetleri içermektedir.  
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Envanter Yönetimi
Envanter bulundurma, ürünlere “zaman faydası” yaratarak “arz ve 
talep” arasındaki dengesizliklerin giderilmesinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Envanter yönetimi, hammadde ve bitmiş ürün 
stoklanmasını, stoklama bölgelerinin sayısı, büyüklüğü ve yerleşimi 
hakkında karar verilmesini ve aynı zamanda tam zamanlı üretim 
sistemleri ile “itme ve çekme stratejilerini” içermektedir. 

Sipariş Yönetimi 
Sipariş alınması ve kaydedilmesi  ile ilgili bütün faaliyetleri içerir. 
Ulaştırma ve envanter maliyetleri ile karşılaştırıldığında sipariş 
yönetimi maliyetlerinin büyük bir oran kapsamadığı görülmektedir. 

© ÜMİT SEÇKİN

LOGISTICS

© ÜMİT SEÇKİN

Depolama 
Depo, antrepo  yerinin ve düzeninin belirlenmesi faaliyetlerini içerir. 
Depo yönetimi de önemli bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir. 

Talep Tahmini 
Müşterilerin gelecekte talep edebilecekleri ürün ve/veya hizmet 
miktarının belirlenmesidir. Talep tahmini ile ilgili olarak gerek kalitatif 
gerek de kantitatif olmak üzere çeşitli teknikler kullanılmaktadır. 

Dokümantasyon
Lojistik ve tedarik zinciri sürecinde gerçekleştirilen çeşitli aktivitelerle 
ilgili olarak gerçekleştirilen dokümantasyon akışını kapsamaktadır. 
Konişmento, fatura vb. dokümanlar örnek verilebilir.

LOGISTICS
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Tedarik/Satınalma 
Tedarik kaynağı seçimi, satın alma zamanı ve miktarının 
belirlenmesi faaliyetlerini içerir. Tedarik kaynaklarının kalitesinin 
yükseltilmesi ve bu bağlamda performans değerlendirmelerinin de 
yapılması çağdaş tedarik sürecinin bir unsuru olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Koruyucu Ambalajlama 
Bitmiş ürün ya da hammadde, malzemelerin  depolanması, 
elleçlenmesi esnasında korunması için paketleme ile ilgili 
faaliyetleri içerir. Konteyner ve paletler koruyucu ambalajlamanın 
en çok  Kullanılan örnekleridir. 

Malzeme elleçleme
Malzemelerin  yüklenip boşaltılması için gerekli araçların 
belirlenmesi ve düzenin oluşturulması ile ilgili faaliyetleri 
içermektedir. 

LOGISTICS

© ÜMİT SEÇKİN

Bilgi Yönetimi 
Bilginin   toplanması ve analizi ile ilgili faaliyetleri içermektedir. 
Bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmeler “Lojistik Bilgi Sistemi”nin 
önemini arttrmıştır. Bilgi  yönetimi, özellikle uluslararası boyutta 
lojistik etkinliğin en önemli unsurlarından biri olarak kabul 
edilmektedir.  

Yedek Parça ve Servis Desteği 
Ürünün satışı sonrası müşterinin gereksinim duyduğu yedek parça 
ve servislerin tam zamanında ve eksiksiz bir biçimde yerine 
getirimesi faaliyetlerini içermektedir. 

Fabrika ve Depo Yeri Seçimi 
Fabrika ve depo yeri seçimi lojistik maliyetlere önemli derecede etki 
etmektedir. Ticaretin globalleşmesi fabrika ve depo yeri seçimi 
kararlarını stratejik bir konuma getirmiştir. 

LOGISTICS
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Geri Dönen Malların Yönetimi (Tersine Lojistik)
Tüketici iadeleri çerçevesinde gerçekleşen çeşitli faaliyetleri içermektedir. Aşıcı 
ve Tek,  tersine dağıtımın nedenlerini (1) tüketicilerin kusurlu, arızalı, 
beğenmedikleri, bozuk, yanlış v.b. malları geri iadeleri, (2) garanti süresi içinde 
bakım, onarım, değiştirme v.b. amaçlarıyla malların geri gelmesi (3) Artıkların 
yeniden devreye sokulması (4) Piyasadan geçici veya temelli olarak çekilen 
toplanan malların geri dönüşü ve tekrar piyasaya sürülüşü olarak 
değerlendirmektedir (Aşıcı ve Tek 1985)

Hurda, Döküntü ve Artıkların Elden Çıkarılması 
Üretim ve dağıtım süreçleri sonucunda ortaya çıkan hurda, döküntü ve 
artıkların elden çıkarılması faaliyetlerini kapsar. 

LOGISTICS

Neler Oluyor, Neler 
Değişiyor?
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TOPLAM MALİYETLERİN
DÜŞÜRÜLMESİ

MÜŞTERİ HİZMET DÜZEYİ

REKABETÇİ 
ÜSTÜNLÜK

Müşteri Hizmet Düzeyi Önemli Bir Farklılaştırma Aracı... 

“Yer” ve “Zaman” faydası 
yaratarak ürün ve/veya 
hizmetleri müşteriye “elverişli” 
hale getirebilme çabalarının 
bütünü...

• Place and Time Utility 

• Availability

Müşteri Hizmeti Nedir ?
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Müşteri Düzeyine İlişkin Standartlar

•Siparişlerin karşılanmasında doğruluk (doğru ürünün gönderilmesi)

•Ürünün uygun zamanda müşteriye ulaştırılması 

•Ürünün hasarsız bir şekilde ulaştırılması

•Acil siparişlerin etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi 

•Verilen siparişlerin durumu hakkında istenildiği anda bilgi verilebilmesi

•Siparişlerin büyük bir kısmının ilk yüklemede karşılanabilmesi 

•Ürünün söz verilen zamanda ulaştırılması

•Stok dışı kalan ürünler için otomatik olarak yüklemelerin gerçekleştirilmesi

•Paketlerin yeterli bir şekilde tanımlanması ve  etiketlenmesi

•Tedarikçinin elleçleme ve taşıma ile ilgili masrafları karşılaması

•Yeni ürünlerin yeteri oranda bulunabilmesi

•Minimum sipariş miktarının mümkün olduğunca düşük olması  

Müşteri Düzeyine İlişkin Standartlar

•Teslimatların sıklığı (tedarikçinin siparişleri konsolide edebilme becerisi)

•Yapılan teslimatın uygunluğu ile ilgili geri beslemenin sağlanması

•Siparişlerin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi

•Elleçleme etkinliğini arttırabilmek amacıyla yüklerin paletleşmesi 
ve birleştirilebilmesi

•Siparişi alan elemanların müşterinin bölgesinde yerleşik olması

•Ürünlerde bar kodların bulunması

•Tedarikçinin spesifik ve/veya özel siparişleri karşılayabilme becerisi

•Şikayetlerin ve kayıpların incelenmesi konusunda tedarikçinin hassasiyeti

•Birden fazla farklı ürünü talep eden siparişlere cevap verebilme yeteneği

•İç taşıma araçlarını seçebilme becerisi
•Tedarikçinin deposunun müşterinin yakınında olması
•Siparişler için bedava telefon hatlarının varlığı
•Tedarikçinin müşterinin düzenli bir şekilde istediği ürünü sürekli olarak 
stoklarında bulundurması 
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MÜŞTERİ HİZMETİ 
VE 

CRM 

CRM

�CRM – Customer relationship  
management ...

�“Müşteriye üst düzeyde değer ve 
tatmin yaratarak karlı müşteri 
ilişkileri oluşturma ve sürdürme 
süreci”
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CRM
� Yeni bir müşteriyi elde edebilmenin maliyeti, 

mevcut müşteriyi tatmin etmekten 5-10 kat daha 
fazla. 

� Müşteriye ömür boyu değer yaratma kavramı 
(the lifetime value of the customer)

LOJİSTİK FONKSİYON OLARAK SEVKİYAT

� Faaliyet kapsamı içindeki noktalar arasında 
malzeme ,malzeme,insan veya hizmetlerin 
taşınmasında kullanılacak olan ulaştırma 
araçlarının bir merkez tarafından 
seçimi,rotalanması,yüklenmesi ve takibi gibi 
etkinliklerin tümüdür.
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LOJİSTİK FONKSİYON OLARAK SEVKİYAT

� KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

� DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI

� HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI

� DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI

� BORU HATTI TAŞIMACILIĞI

� INTERMODAL, KOMBINE TAŞIMACILIK

LOJİSTİK FONKSİYON OLARAK SEVKİYAT

FREIGHT FORWARDER??
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FREIGHT FORWARDER??

• Özellikleri:
1. Kaliteli hizmet
2. Tam zamanında ve güvenli teslimat
3. Sefer sıklığı
4. Uygun fiyat
5. Taşımayı kontrol altında tutabilme, 

izleyebilme

FREIGHT FORWARDER??

1. Tarifeli anlaşmalar : destinasyonları belli, 
alıcı-satıcı belli, FTL *, ürün cinsi belli

2. Spot anlaşmalar

*FTL, FCL, LTL, LCL
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FREIGHT FORWARDER??
MÜŞTERİ TALEBİ

HİZMET TARİFELENDİRME

TEKLİF VERME

SÖZLEŞME YAPMA

HİZMET YERİNE GETİRME

YÜK TALEP FORMU

© ÜMİT SEÇKİN

FREIGHT FORWARDER??

GÖNDERİCİ

FORWARDER

ALICI

TAŞIYICI

HİZMET SÖZLEŞMESİ
TASIMA SOZLESMESI

© ÜMİT SEÇKİN

(GENEL TASIMA ÇERÇEVE
SÖZLESMESI) (ALTTASIMA ÇERÇEVE

SÖZLESMESI)



24.02.2012

29

FREIGHT FORWARDER??

• TAŞIYICI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR:

1. OLUMLU REFERANS

2. GÜVEN

3. KANUNLARA UYGUN ÇALIŞMA

4. FİNANSAL YETERLİLİK *

5. BELGELİ

*4925 sayılı kanun - mali yeterlilik, mesleki yeterlilik, mesleki saygınlık

� Kara ihracat süreci ilk olarak müşterinin nakliye için 
rezervasyon yaptırması ile başlar.

� İhracatçı firma ilgili müşteri temsilcisi ile görüşüp 
rezervasyon ister ve rezervasyon alınır. 

� İlgili müşteri temsilcisi rezervasyonu açtıktan sonra 
firmadan konşimento talimatını ister. Konşimento 
talimatında ihracatı olacak olan yükün kap, 
kilogram,mal cinsi gibi bilgiler yer alır.  

58
© ÜMİT SEÇKİN
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� Konşimento talimatı, konşimento departmanına 
müşteri temsilcisi tarafından iletilir ve talimat 
kullanılan bilgisayar yazılımına girişi yapılır.

59
© ÜMİT SEÇKİN

� Konşimento talimatı sisteme girildikten sonra 
dispozisyon bölümü yükün yükleneceği aracı belirler 
ve sistem üzerinden yükün taşınacağı aracın plakasına 
atılır. İlgili araç belirlendikten sonra dispozisyon 
bölümü hem depoya hem de gümrük departmanına 
‘okey’ verir. 

� Bununla birlikte gümrük departmanı ilgili aracın tır 
karnesini yazar, depo bölümü ise aracı dispozisyon 
bölümünün belirlediği şekilde yüklemesini yazar.

60
© ÜMİT SEÇKİN
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� Aynı zamanda konşimento departmanı yükün 
CMR’sini çıkarır. CMR’nin ilk iki nüshası müşteriye 
gönderilmesi için ayrılır. Geri kalan 8 nüshası 
zımbalanır ve arkasına ATR ile zımbalanıp sistem 
üzerinden çıkarılan evrak teslim formu ile takım 
yapılır. Yazılı olan TIR karnesi ile birlikte gümrüğe 
gönderilir ve gümrükte karne hazırlanır. 

61
© ÜMİT SEÇKİN

� Tüm  işlemler tamamlandıktan sonra, hazır olan tır 
karnesi mühürü ile birlikte nakliyeci firmaya geri 
gönderilir ve aracın şöförüne TIR karnesi teslim edilir 
ve mühürün araca takılıp çıkış yapacağı gümrüğe 
gitmesi söylenir. 

� Aynı zamanda çıkışı yapılan aracın evraklarının 
fotokopileri (atr,fatura,tır karnesi,evrak teslim formu) 
konşimento departmanına iletilir, konşimento 
departmanı sisteme çıkışı yapılan yükün mal bedelini 
(FIYATLANDIRMA-NAVLUN)ve taratma işlemlerini 
yapar. 

62
© ÜMİT SEÇKİN
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LOJİSTİK FONKSİYON OLARAK DEPOLAMA

Depolama; belirli nokta/noktalardan gelen
ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup,
belirli nokta/noktalara gönderilmek üzere
hazırlanmasıdır.

Depolama, ürünler için zaman ve yer faydası sağlayarak 
firmalara dinamik ve katma değerli müşteri hizmetleri 
sunmalarını sağlayan bir fonksiyondur. 

LOJİSTİK FONKSİYON OLARAK DEPOLAMA

� TEMEL TANIMLAR:

� DEPO: Ürünlerin hammadde aşamasından üretim ortamına,oradan da 
tüketim merkezlerine dağıtımına kadar olan bütün bir faaliyetler dizisinin 
gerçekleştirilmesinde stratejik rol oynayan ara noktalardır .. 

�

� ANTREPO: İse mal eşyaların miktar, kalite ve özelliklerinin incelenip, kıymet 
tespitinin yapıldığı ve uygun şartlarda korunmalarının gerçekleştirildiği, 
Gümrüklü Sahalarda kurulan depolardır.
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LOJİSTİK FONKSİYON OLARAK DEPOLAMA

� Genel işleyiş ve niteliklerine göre depolar,

� “Dağıtım Merkezi” ve ”İşletme Deposu“ olarak ikiye ayrılmaktadırlar.

�

� Dağıtım Merkezi, eşyaların muhafaza edildiği ve müşteri siparişlerine göre hızlı, sık ve 
kapsamlı sevkiyatlara elverişli büyük hacimli depolardır.Bir dağıtım merkezindeki farklı 
özellikteki eşyaların sayısı fazlayken ,çok sayıdaki siparişler için istenen miktarlar çok 
çeşitlilik gösterebilir.Bu durum karmaşık ve dolayısıyla maliyetleri sipariş sürecine neden 
olacaktır .

�

� İşletme Deposunun fonksiyonu ise:

� Giriş-çıkış ambarları ve ara depolar olmak üzere hammadde, yarı mamul veya 
tamamlanmış ürünleri, üretim sürecinde kullanılmak üzere ve/veya dağıtım öncesinde 
stoklamaktır.

� Ana tasarım kriteri depolama kapasitesi ve işletim maliyetleridir.

� Genel hatlarıyla depoda yapılan işlemleri şu şekilde sıralanabilir:

� - Gönderen veya üreticiden malları teslim almak,

� - Malların depoya boşaltılması, stoklanması ve birleştirilmesi,

� - Depo içerisinde bilişim (bilgisayar, iletişim ve bar kod vb. teknolojilerden 
yararlanmak)

� - Malları depo içerisinde uygun bir şekilde istiflemek, raflamak ve saklamak ,

� - Depo içi ısı, nem, ses, ışık vb. risk faktörlerini asgari seviyede tutmak,

� - Müşteri siparişlerine göre malların konsolidasyonunu yapmak, 

� - Sevkiyat öncesinde malları ambalajlamak ve etiketlemek, 

� - Malları yükleme ve sevkiyat için hazır hale getirmek,

� - Malları taşıma türüne göre uygun araçlarla göndermek,
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TEMEL DEPO İŞ SÜREÇLERİ

� 1.Aşama: Giriş süreci , depoya ulaşan bir eşyanın 
karşılaştığı bir süreçtir.bu süreçte , eşyalar bir üretim 
deposunda veya dağıtım merkezinde muhafaza  
girişi sağlanan eşyalar kontrol edilir veya gerekli 
durumlarda birtakım ek işlemler ( örn. Farklı 
depolama modülleri için yeniden ambalajlama 
yapılır.

� 2.Aşama: Fiziksel depolama sürecinde eşyalar 
niteliklerine göre tahsis edilmiş ilgili depo 
bölümlerine yerleştirilirler.                                                                                                

� 3. Aşama: Siparişlerin alınması, malların depolandıkları bölümden 
hareketini tamamlar. Bu işlem fiziksel (asansör, mobil raf vb.) olarak da 
gerçekleştirilebilir. Bölümlerinden alınan eşyaların kalite kontrol 
testleri yapılarak hatalı olanlar ayrıştırılır. 

� 4. Aşama: Ambalajlama ve ürün birleştirme, kalite kontrol testinden 
geçen eşyalar ,hem depo içerisindeki taşınmalarından hem de nakliye 
sırasında  karşılaşabilecekleri risklerden korunmak için ambalajlanırlar 
. ambalajlama işlemlerinden sonra benzer ürünler bir arada depolanır 
ve farklı müşterilere göre konsolide edilerek dağıtma hazır hale getirilir. 
Konsolidasyon terimi depo yönetiminde aynı müşteri ve/ veya 
güzergaha ait olan malların gruplandırılmasını tanımlamaktadır. 
Bununla birlikte Konsolidasyon, bir şirketin farklı kanallarından gelen 
çeşitli ürünlerin, merkezi bir depoya yerleştirmesi ve daha sonrasındaki 
dağıtım için de birleştirmesini ifade etmektedir.

TEMEL DEPO İŞ SÜREÇLERİ
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� 5. Aşama: Yükleme, depodan çıkışı planlanan ürünlerin 
taşıma araçlarına palet, mukavva kutu, varil vb. taşıma 
üniteleriyle yerleştirilmesidir.

TEMEL DEPO İŞ SÜREÇLERİ

DEPOLAMADA RİSK FAKTÖRLERİ
� İklim riskleri; depolamada iklimden kaynaklanan riskler 

şunlardır: 

� Nem ,nem değişikliği ,ısı, sıcaklık değişiklikleri, soğuk, ışık, 
karbondioksit, oksijen ,eskime

� Fiziksel riskler; genel depolama işleyişine bağlı olarak, 
depo içerisinde olabilecek riskler şunlardır;

� Mekanik şok, ısı şok, titreşim ( frekans aralığı) basınç ve 
kırılma, aşınma/sürtünme.



24.02.2012

36

DEPOLAMADA RİSK FAKTÖRLERİ
� Kimyasal riskler; hem depo içerisinde hem de eşyaların 

sevki sırasında eşyaların bulundukları ortama 
uyumsuzlukları, difüzyona uğramaları, kimyasal 
içeriklerinin yer değiştirmesi karşılaşabilecek risklerdendir.

� Biyolojik riskler; mikro organizmalar, böcekler-
kemirgenler  (türü).

Statik Depolama
� Statik depolamada hammadde, yarı mamul ve üretimi tamamlanmış

ürün depoda uzun süre kalır.

� Statik depolama sistemleri daha çok “raf istifleme” adıyla anılan
sistemlerdir. Blok istiflemede, paletlerin üst üste yığılarak, yüksek
hacimler kapladığı bir sistem olduğundan, depolanan ürünlerin tekrar
boşaltılması için gereken süre uzundur. Blok istifleme ucuzdur ve
ürünlerin kırılma ve zedelenmesi önemli olmadığında yüksek
yoğunluklu depolamaya izin verir.

Hammadde 
Deposu

İmalat Yarı Mamul 
Deposu

Son Montaj Mamul 
Deposu
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Dinamik Depolama
� Dinamik depolar ise mamul malların kısa süreler için depolanmalarına

hizmet eden tesislerdir. Bunların en belirgin yönleri, çok çeşitli mallara
hizmet etmelidir. Dağıtıcı (Distribütör) depolar, dinamik depolara
örnek teşkil ederler.

Dağıtıcı 
Depo

İmalatçı 
B

İmalatçı 
A İmalatçı 

C

Depoların Sınıflandırılması
� Taşınacak ve depolanacak malların tanımları iyi yapılmalıdır. Maddeler;

hal, karakteristik özellikler ve miktar olmak üzere üç temel grup altında
toplanırlar. Taşınacak ve depolanacak malların bu özellikleri, kurulacak
taşıma ve depolama tesisinin konstrüktif özelliklerinin saplanmasında ve
yapı türünün belirlenmesinde en önemli rolü oynarlar. Taşınacak ve
depolanacak mallar; dökme (yığıntı) mallar ve parça (tane halinde) mallar
olarak iki ana gruba ayrılırlar.

� Parça (Birim) Mal Depoları
� Birim (parça) mallar, birbirlerinden ayrı şekilleri olan, boyutları farklılık

gösteren mallardır. Parça malların taşınması ve depolanmasına etki eden
faktörler parça malların boyutları, ağırlıkları, hacimleri, biçimleri vb.
özellikleridir.

� Parça malların belirli bir şekli ve boyutlarının olması, depolama ve taşımayı
dökme mallara göre daha zorlaştırır. Parça malların depolanmasında;
paletler, raflar, modüler çekmeceler, kutular, konteynırlar, açık alanda
istifleme, mobil raflar vb. kullanılır. Birim mal depolarını oluşturan
yapıların başlıca görevi depo malını dış dünyanın etkilerine karşı
korumaktır.
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Depoların Sınıflandırılması
Stoklama Deposu: Stoklama depoları (yedek deposu, biriktirme
deposu) genellikle hacimsel kapasiteleri ve uzun depolama süreleri ile
diğerlerinden ayrılırlar. Bunlar, malları uzun süreler için stoklayıp,
saklamakta kullanılırlar. (örneğin hammaddeler, kömür, tahıl depoları)

Geçiş Deposu: Geçiş depoları, depoya giren malların çıkışa kadar
geçen kısa süre içinde ayrılmaları için kullanılırlar. depo malları aynı
veya belirli aralıklarla yüklenir ve boşaltılır. Depolama zamanı
genellikle çok kısadır. (hava alanlarındaki veya tren istasyonlarındaki
muhafaza depoları)

Tasnif Deposu: Tasnif depoları malzeme akışı sırasında belli bir
düzenlemenin ve ayırımın yapıldığı yerlerdir. Bu depoların çok kısa bir
depolama süreleri vardır. Fazla miktardaki çeşitler söz konusu
olduğunda bu tür depolar tam otomasyon için çok uygundur.

Depoların Sınıflandırılması
Çok Katlı Depo : Çok katlı depolar üst üste düzenlenmiş satıh
depoların oluşturduğu depolardır. Bu tür depolar depo taban alanının
az olduğu durumlarda depo kapasitesini arttırmak amacıyla
düşünülmüşlerdir. Transport için kullanılan yardımcı araçlar satıh
depolarda kullanılanlar ile aynı olmakla birlikte, çok katlı depolarda
asansör gibi düşey taşıyıcılar da önem kazanırlar.
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Depoların Sınıflandırılması
Dökme mal depoları türlerine göre şu şekilde gösterilebilir:

Depo Yerleştirme Sistemleri
CAROUSELLER

Otomatik depolama sistemlerinden olan yatay ve düşey carouseller, hareketli raf ve
sıralara sahiptir. Yükleme ve boşaltma işlemleri bu raf ve sıralardan yapılır.
Carousellerin avantajları; ucuz ve yalnız başına çalışabilen modüler depolama
sistemleri oluşu, her iki versiyonu da geniş bir yükseklik, uzunluk ve yükleme
kapasitesi yelpazesine sahip oluşu ve otomatik veya manüel olarak yükleme-
boşaltma imkanına sahip olmalarıdır.
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Depo Yerleştirme Sistemleri
Raf ve çekmece tipi depolama

Raf ve çekmece tipi depoların tasarımındaki önemli etkenler; depolanan malların
tipi, kullanılan yükleme ve boşaltma sisteminin türü, depo binasının hacmi ve şekli
ile firmanın stok kodlama karakteridir. Tasarımda depolanan malların boyutları,
ağırlıkları ve ne şekilde paketlenecekleri (koli, fıçı, rulo vb.) veya yüklenecekleri
önem kazanır.

Rafların dizilmesi ve düzenlenmesinde, yükleme ve boşaltma şartlarının dışında;
deprem, yangın ve can emniyeti gibi faktörler de dikkate alınmalıdır. Bu tür
önlemlere dahil olarak; rafların sık dizilmesi, devrilme mukavemetini arttıracak
ağırlıklar veya yere bağlama gibi işlemler sayılabilir.

Depolama Çeşitleri
CROSS DOCKING

Bir ürünü üretim işlemi tamamlanır tamamlanmaz
araya depolama veya diğer envanter işlemleri girmeden
müşteriye ulaştırmaktır.

Burada tedarikçiler ürünlerini terminal olarak
adlandırılan bir platform üzerinde teslim ediyorlar. Bu
platform bir depo değil, ELLEÇLEME yüzeyidir.



24.02.2012

41

Depolama Çeşitleri

MILK RUN

Bir araç tarafından, bir program çerçevesinde çeşitli
noktalardan aynı veya farklı yüklerin alınarak bir veya
birden fazla noktaya teslim edilmesi ve teslimatlar sırasında
boş kapların toplanması veya tüm teslimatlar
tamamlandıktan sonra ters güzergah izlenerek boş
kapların toplanarak geri getirilmesi sistemidir.
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Depolama Çeşitleri
DEPODAN DİREKT TESLİMAT

Bu sevkiyat türünde, ürün doğrudan imalatçıdan
nihai müşteriye sevk edilir.

Eğer var ise, perakendecinin işlevi siparişi almak ve
teslimat isteğini imalatçıya bildirmekten ibarettir.

Perakendeci stok bulundurmaz, tüm stoklar
imalatçı tarafından tutulur.
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Depolamada kullanılan araçlar
� Fokliftler

� Oldukça geniş bir alanda çalışabilen, taşıma 
işleminin hem deponun içinde hem de dışındaki 
alanlarda gerçekleştirilebilen araçlardır. Ön 
kısımlarında yer alan çatal ile yükün veya yükü 
taşıyan paletin altına girilerek yükleme yapılır. 



24.02.2012

44

Depolamada kullanılan araçlar
� Raf sistemleri

� Kısa Ve Orta Genişlikteki 
Raflar (short and medium
span shelving)   

� -Teraslı Raflar (Over- Rack
Platform)

� -Yükseklilik Ayarlamalı 
Raflar (High- rise shelving)

� -Mobil Raflar ( Mobile 
shelving)

Depo Yönetimi Analiz
� Ürün özellikleri

� Stok profili

� Hareket analizi

� Sipariş özellikleri

� Kabul ve sevk özellikleri

� İade analizleri

� Bilgi ve evrak akışı
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Depo yönetimi
� Büyük merkezi depolar:

� Hazırlık aşaması-ilk adım işlemleri

� Hizmet verilecek birimlerin merkezden uzaklığı

� Elde bulundurulacak stok çeşitleri

� Ne kadar malzeme depolanacağı

� Hangi temel taşıma elemanının kullanılacağı

� Kaç tane taşıma aracının kullanılacağı

� İşçi sayısı

� Taşıma modları seçimi

Depo yönetimi
� Arazi:

� Merkeze yakınlık

� Az trafik ve ulaşım kolaylığı, karayolu bağlantıları

� Mod seçimi

� Arazi fiyatları az olmalıdır

� Amaca göre arazi büyüklüğü
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Depo yönetimi
� Döşeme:

� Deponun çok önemli bir bölümüdür. Beton olmalıdır.

� Yapı:

� Kapılar:

� Işıklandırma:

� Isıtma:

Depo yönetimi
� Fabrika Depoları:

� Arazi:

� Malzemenin durumuna göre fabrika yanı ile birlikte sevk 
yollarına uzaklık

� Binalar:

� İşleyiş bakımından bağımsız

� Üretim sahası ile karışıklık yaşanmamalı

� Stok güvenliği arttırılmalıdır
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© ÜMİT SEÇKİN

Yavaştan Hızlıya DoğruYavaştan Hızlıya Doğru

DENİZYOLU

DEMİRYOLU
KARAYOLU (FTL)

KARAYOLU (LTL)

HAVAYOLU

� Parti Hacmi büyüklüğü:

� Taşıma Süresi:

� Taşıma maliyeti:

*ÖLÇEK EKONOMLERİNDEN FAYDALANABİLME.
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YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

SWOT 
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI

�� AvantajlarıAvantajları::

� Taşıma süresinin kısalığı

� Taşıma ve elleçlemede yüksek güvenlik düzeyi

� Seçenek taşıma araçlarının(havayolları şirketlerinin) olması, 
esnek planlama yapabilme

� Sistemin hızlı olması nedeniyle kolaylaştırılmış 
gümrük/taşıma prosedürleri

� Küçük hacimli taşımaların yapılabilmesi

� Hassas kargoların hasarsız taşınması (elektronik v.b.)

YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

SWOT 
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI

�� DezavantajlarıDezavantajları::

� Taşıma maliyetinin yüksek olması 

� Yüksek hacim ve tonajlarda, erken rezervasyon 
yaptırılması gerekliliği 

� Hava koşullarından etkilenme oranının yüksek olması
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SWOT
KARAYOLU TAŞIMACILIĞI | ÜSTÜN YÖNLERİ

� Ürünün daha az elleçlemeye maruz kalması.
� Diğer modlara göre geniş bir ağa sahip olması.
� Düşük yatırım maliyeti.
� Daha sık sefer imkanı.
� Diğer modlara göre daha elastik.

© ÜMİT SEÇKİN

SWOT
KARAYOLU TAŞIMACILIĞI | ZAYIF YÖNLERİ

� Transit geçişler zaman kaybı yaratmaktadır. ( 
DİKKAT!!)

� Grupaj yüklemelerde yüksek maliyet.

� Ağır ve yüksek hacimli eşyaların taşınmasında zorluk.

© ÜMİT SEÇKİN
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SWOT 
DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI | ÜSTÜN YÖNLERİ

� Çevreye duyarlı

� Ucuz

� Güvenli

� Transit geçişlerde kolaylık

� Tonajlı yüklerin için uygun

© ÜMİT SEÇKİN

SWOT 
DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI | ZAYIF YÖNLERİ

� Demir yollarının yeterli olmaması (TEN-T, TRACECA)

� Kapıdan kapıya teslimlerin çok sınırlı olması

� Aktarmalara başvurmak zorunda kalınması

© ÜMİT SEÇKİN
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YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

SWOT 
DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI

�� AvantajlarıAvantajları::

� En düşük maliyetli taşıma modeli

� Çıkış-Varış limanları arasında herhangi bir transit geçiş 
ve gümrük işlemi yok

� Diğer modlara göre daha az yatırımı gerektirmesi

YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

SWOT 
DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI

�� Dezavantajları:Dezavantajları:

� Elleçleme sayısı fazla ve dış kaynak kontrolünde
� Mal hasar riski yüksek
� Çok yüksek transit zamanları
� Hava şartlarından transit zamanı ve mal güvenliği açısından 

yüksek düzeyde etkilenme
� Kalkış / Varış zamanı açısından esneklik çok düşük
� Hizmet verilen destinasyonlar liman ve çevreleriyle sınırlı
� Kapıdan kapıya teslimlerde (özellikle Avrupa’da iç taşımalar) 

çok maliyetli
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� TEK MODLU TAŞIMACILIK ( UNIMODAL 
TRANSPORT )

� BIMODAL

� MODLAR ARASI TAŞIMACILIK 

( INTERMODAL TRANSPORT )

� ÇOK MODLU TAŞIMACILIK 

( MULTIMODAL TRANSPORT )

© ÜMİT SEÇKİN

Combine Transport

TAŞIMACILIK MODLARININ 
BİRLEŞTİRİLMESİ
Hangi Unsurlar?

� ISO Konteynerleri
� Swap (Swop)Body
� Piggy Back
� Ro-La 
� Ro-Ro (Lo-Lo)

� Feribot
� Ferry- Rail
� Boggie

© ÜMİT SEÇKİN
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ISO Konteynerleri

SWAP Body
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Ro-La

Ro-Ro
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Ferry

Ferry-Rail
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Boggie

Boggie
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KOMBİNE TAŞIMACILIK

� KARAYOLU KAPASİTE YETERSİZLİĞİ

� SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA (sustainable 
development) (TEN-T, TRACECA)

© ÜMİT SEÇKİN
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AB HAREREKET PLANLARIAB HAREREKET PLANLARI
� Avrupa Birliği'nin 1998-2007 Harekat Planı'nda, 

taşımacılık sektörünün
� Avrupa'nın rekabet gücünün, büyümesinin ve 

istihdamının en önemli gücü olarak belirtiliyor. Buna 
göre taşımacılık politikaları daha güvenli ve etkin

� Taşıma politikaları daha beşeri ve toplumla daha 
barışık uygulamaları getirecek şekilde 
tasarlanmaktadır. 

� SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA (sustainable 
development) (TEN-T, TRACECA)

� TR 5 YILLIK KALKINMA PLANLARI

� AB UYUM

© ÜMİT SEÇKİN

AB HAREREKET PLANLARIAB HAREREKET PLANLARI
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AVRUPA-KAFKASYA-ASYA TAŞIMACILIK KORİDORU
( TRACECA : TRANSPORT CORRIDOR EUROPE-CAUCASUS-ASIA )

)

GÜZERGAHLAR- ASYA 

Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, 

Tacikistan, Turkmenistan, Ukrayna, Özbekistan.

YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

Trans-European Transport Networks
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YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARI

PANPAN--AVRUPA ULAŞTIRMA KORİDORLARIAVRUPA ULAŞTIRMA KORİDORLARI


