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 Deniz Taşımacılığı 

 Kara Taşımacılığı

 Hava Taşımacılığı

 Demiryolu  Taşımacılığı

 Boru Hattı Taşımacılığı





 Ülkelerarasındaki politik sorunlardan 
deniz yolu taşımacılığı diğer taşıma 
şekillerine oranla çok daha az oranda 
olumsuz olarak etkilenmektedir. 

 Denizyolu taşımacılığı büyük miktarda 
istihdam temin ettiğinden ülke 
ekonomisine olumlu katkı sağlamaktadır. 

 Denizyolu taşımacılığı tahıl, kömür gibi 
bazı ürünlerin naklinde tek taşıma şeklidir. 



 Çok büyük miktarda yüklerin 
taşınmasında denizyolu taşımacılığı 
alternatifsiz taşıma şeklidir. 

 Kıtalararası ve özellikle deniz aşırı ülkeler 
arasında tek taşıma şekli denizyolu 
taşımacılığıdır. 

 Denizyolu taşımacılığı, demiryoluna 
oranla yaklaşık 2,5 kat, karayolu 
taşımacılığına göre 6 kat daha ucuzdur. 





 Karayolu taşımacılığında kullanılan araçların 

fiziksel boyutları ufak olduğundan, bu ulaşım 

türü ile küçük miktarlarda yüklerin sevkıyatını 

yapmak mümkündür. 



 Yüksek erişebilirlik derecesi nedeniyle, 

seçilen sistem karayolu olmasa bile, 

“tamamlayıcılık “ niteliği sonucu 

taşınan yükün alıcının deposuna kadar 

taşınmasında kullanılan ulaşım türü 

yine karayoludur. Bu nedenle her 

taşıma faaliyeti, ancak karayolunun 

taşıma faaliyetine katkısı ile 

tamamlanabilmektedir. 
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 Karayolu ile aktarmasız taşıma yapmak 
mümkündür. Halbuki diğer taşıma türlerinde, 
çok büyük oranda karayolu ile başlayan 
veya biten bir ulaşım sisteminin tesis edilmesi 
gerekmektedir. Karayolu ile aktarmasız 
taşıma yapabilme olanağı sonucu taşınan 
yüklerin hırpalanmadan veya fazlaca kayıp 
vermeden alıcıya ulaştırılması temin 
edilmektedir. 



 Karayolu yük taşımacılığı yağmur, sis, 
fırtına gibi kötü hava koşullarından, 
diğer taşıma türlerine oranla daha az 
etkilenmektedir. 

 Karayolu taşımacılığında maliyeti aza 
indirmek mümkündür
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 Demiryolu taşımacılığı, denizyolu 

taşımacılığından sonra en ucuz ulaşım 

şeklidir.  Özellikle kara naklindeki en ucuz 

taşımacılık türü demiryoludur. 

 Demiryolu ile büyük miktarlarda yük taşımak 

mümkündür. Düzenli seferler yapıldığından, 

kargo naklinde önceden program 

yapılabilmektedir. 

 Kaza riski, diğer taşıma türlerine oranla daha 

azdır. 



 Demiryolu taşımacılığı için yukarıda sayılan 
olumlu unsurların yanında, diğer taşıma 
türlerine göre olumsuzluklar meydana ge-
tiren birçok husus da bulunmaktadır. Bunları 
aşağıdaki başlıklar altında toplamak 
mümkündür. 

 Demiryolu ile yükün ulaşım süreci diğer 
taşıma türlerine oranla çok fazladır. 

 Ülkenin her tarafına demiryolu ağı 
uzanamadığından, ancak belli bölgelere 
demiryolu taşımacılığı yapılabilir. 



 Her türlü yükü demiryolu ile taşımak 

mümkün değildir. 

 Demiryolu ile taşınan bir yükün alıcının 

deposuna ulaştırılmasında nihai olarak 

yine karayolunun kullanılması zorunludur. 

 Demiryolu altyapısı büyük yatırım 

gerektirdiğinden bu taşıma şeklinin 

geliştirilmesi oldukça zordur. 





 En hızlı ulaşım türüdür. 

 Ülkelerarasında doğrudan iletim sağlandığı 
için politik ve bürokratik olumsuzluklardan en 
az etkilenen ulaşım türüdür. 

 Küçük miktarlardaki eşyanın naklinde en 
uygun ulaşım türüdür. 

 Havayolu taşımacılığının yukarıda sayılan 
avantajlarının yanında gelişimini olumsuz 
olarak etkileyen birçok dezavantajları 
bulunmaktadır. Bunların başlıca olanları 
şunlardır: 



 Havayolu taşımacılığı, her türlü yükün nakli 

için uygun değildir. 

 Büyük miktarlardaki yükün iletiminde 

havayolundan yararlanılması mümkün 

değildir. 

 Hava yolu ile nakledilen bir yükün alıcının 

deposuna iletiminde karayolunun 

kullanılması zorunludur. 

 Pahalı bir ulaşım türüdür. 

 Ülkenin her bölgesine havayolu ile yükün 

iletilmesi imkansızdır





 Boru hattı ile taşımaya uygun yüklerin büyük 
miktarda şevki mümkündür. 

 Düzenli miktarda yük iletimi 
yapılabildiğinden, yükle ilgili önceden 
program hazırlanabilmektedir. 

 Bu avantajlı yönlerine karşılık boru hattı ile 
yük sevkının önemli sakıncaları da 
bulunmaktadır. Bunlar sıvı ve gaz ürünleri 
dışında yük iletimi yapmak mümkün değildir. 
Yatırım maliyeti oldukça yüksektir. Ancak 
belli bölgelere yük sevkına imkan verir. 



 Son derece kısıtlı alana yoğunlaşmış bir 

taşımacılık şekli olan boru hattı ile ancak 

belli ürünlerin sadece belirli bölgeler 

arasında iletimi söz konusudur. Bu 

nedenle boru hattı taşımacılığının 

kombine taşımacılık sistemi içinde 

değerlendirilmesi olanaksızdır.



FCR (Nakliyeci Makbuzu) (Forwarder’s 
Certificate Receipt) :

Nakliyecinin malları teslim aldığını 

belgeleyen bir makbuzdur.Bu belge 

eşyanın mülkiyetini temsil etmez ve ciro 

edilemez niteliğe sahiptir. Aynı zamanda 

forwarder özelliğine sahip kuruluşlar da 

bu belgeyi tanzim edebilirler. 
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 CMR (Karayolu Taşıma Belgesi) : 
Kamyonla yapılan taşımalarda 

Uluslararası niteliği olan “Convention 

Merchandies Routiers” anlaşması 

çerçevesinde düzenlenebilen bir taşıma 

belgesi veya taşıma senedi anlamına 

gelmektedir.Taşımanın başlaması ile 

tanzim edilen bir belge olup, kıymetli 

belge niteliğinde olmadan ciro yolu ile 

devri mümkün değildir.
23



Yükün gemi ile taşınması halinde taşıyıcının 

kendisi veya acentesi tarafından tanzim 

edilen, yükleyene verilen malın teslim 

alındığını ve kararlaştırılan koşullar 

dahilinde taşınıp, alıcıya teslim 

edileceğini gösteren; aynı zamanda 

malın mülkiyetini de gösteren ve kıymetli 

evrak niteliği taşıyan bir belgedir.  
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 Konşimento üzerinde eşyanın cinsi, alıcısı, 

geminin adı, yükleyici bilgileri yer 

almalıdır. Ayrıca banka aracılığıyla 

yapılan yüklemelerde (Vesaik Mukabili, 

akreditifli işlemler gibi) konşimento banka 

emrine düzenlenebilir ve şartların 

sağlanması ile banka tarafından ciro yolu 

ile gerçek alıcıya devredilebilir.  . 

25



 Konşimentolar, emre yazılı olmaları 

halinde ise (Negotiable B/L); ciro yoluyla 

devri mümkündür
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Havayolu şirketlerince düzenlenen ve 

malları taşınmak üzere teslim alındığını 

gösteren makbuzdur. Mallar üzerinde 

tasarruf etme Yetkisi vermez 
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. Varış havalimanında gümrük işleminin 

tamamlanmasından sonra mallar 

belgede ismi yazılı alıcıya teslim edilir. 

Alıcı yerine alıcının bankası adına da 

düzenlenebilir. Bu durumda banka varış 

yerindeki havayolu şirketine vereceği 

yazılı talimatla malları alıcıya teslim ettirir.  
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 AWB biri alıcıya, biri yükletene, biri de 

havayolu şirketine ait olmak üzere 3 

orjınal ve 9 kopya olarak düzenlenir. 

Bankalara ibraz edilen nüsha 3 no'lu 

yükleten nüshasıdır. Belgede yer alan 

bilgiler:Uçuş sefer sayısı ve tarihi, malın 

cins ve miktarı, alıcının adı, yükletenin 

adı, navluna ait kayıt ve havayolu 

şirketinin kase ve imzasıdır.
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Trenle taşımacılıkta kullanılan taşıma 

belgesi olup "malların demiryolu ile 

taşınmasına ilişkin uluslararası anlaşma" 

(Convention Internationale 

Concernantle Transports Des 

Marchandises Par Chemins De Fer) - kısa 

adı CIM - anlaşmasına tabii olarak 

düzenlenir. 
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 Malların mülkiyetini temsil etmez, 

dolayısıyla ciro edilemez. Demiryolu 

idaresince belgenin gönderene verilişi 

sadece malın bir vagonu doldurması (Full 

Load) durumu ile kısıtlıdır. Aksı halde, yanı 

bir gönderene ait malın vagon 

doldurmaması (Less Than Full 

Load)durumunda demiryolu idaresi 

hamule senedi vermez. 
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 Bu durumda malın bir taşıma 

komisyoncusuna teslim edilerek ondan 

nakliyeci makbuzu alınması gerekir. 

Komisyoncular aynı yöne mal gönderen 

satıcılardan teslim aldıkları malları 

gruplandırarak vagonları doldururlar ve 

demiryolu idarecilerinden kendi adlarına 

hamule senedi alırlar.  . 
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 Dolu vagon karşılığında demiryolu 

idaresinin verdiği belge hamule 

senedinin ikinci nüshasıdır. Birinci 

nüsha(Asıl) mallarla birlikte gönderilir. 

Mallar, alıcısına, müracaatında ve 

hüviyet ibrazı karşılığında hamule senedi 

aranmaksızın teslim edilebilir. Bu nedenle 

kredili işlemlerde hamule senedinde alıcı 

olarak bankanın kayıtlı olmasının önemi 

vardır
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Ordino; ara konşimentoya göre 

düzenlenen ve malların kime ait 

olduğunu ve gümrük ambarında yerini 

gösteren bir çeşit senettir. Müşteriler bu 

ordino ve ekinde ana-ara konşimentolar, 

orijinal fatura, çeki listesi, forwarder'in 

müşteriye kestiği navlun faturası ile birlikte 

gümrüğe giderek mallarını çekerler. 
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LOJİSTİK NEDİR
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 Lojistik dendiğinde ilk akla gelen 

askeriyede kullanılan terim ve buna bağlı 

olarak yapılmış tanımdır. 

 Lojistik, personel ve malzemelerin temini, 

dağıtımı, bakımı ve yenilenmesi ile ilgili 

askeri operasyonların bütünüdür.
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Lojistik,
 askeri güçlerin hareketinin ve bakımının 

planlanması ve yapılması bilimidir. Bunun 
için gereken malzemelerin dizaynı, 
geliştirilmesi, satın alımı, depolanması, 
dağıtımı, bakımı, kurtarılması ve yer 
değiştirilmesi, askeri güçlerin hareketi, 
kurtarılıp tedavi edilmeleri, askeri tesislerin 
inşaatı, bakımı ve işletilmesi, bu işler için 
gereken hizmetlerin sağlanmasıdır.

 Savaş unsurlarına, stratejik ve taktiksel olarak 
ihtiyaç duyulan ikmal maddeleri ile hizmet 
desteğini sağlamak için yapılan 
faaliyetlerdir.

 Orduların erzak ve mühimmat desteğinin 
düşünülerek hareket ettirilmesi sanatıdır.
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 Günümüzdeki iş ve ticaret ortamında ise 
artan rekabet koşulları altında başarıya 
ulaşmak için öncelikle stratejilerin 
belirlenmesi, bunlara uygun faaliyetlerin 
geliştirilmesi ve tüm organizasyon ve 
kaynakların en uyumlu şekilde hareket 
ettirebilme yeteneğinin gelişmesi 
gerekmektedir. Bu durumda da lojistik yeni 
tanımıyla karşımıza çıkmaktadır. Lojistiğin 
yeni tanımı kesin hatlarla ilk kez CLM 
(Council of Logistics Management; yeni 
adıyla CSCM Council of Supply Chain 
Management) tarafından yapılmıştır. 
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 Bu tanıma göre lojistik “müşterilerin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, 
hizmet ve bilgi akışının, hammaddenin 
başlangıç noktasından ürünün tüketildiği 
son noktaya kadar olan tedarik zinciri 
içindeki hareketinin, etkin ve verimli bir 
şekilde akış ve depolanmasının sağlanması, 
kontrol altına alınması ve planlanması 
sürecidir .  Bu tanım genelde tüm akademik 
çevrelerde temel olarak alınır fakat lojistiğin 
çeşitli yayınlar ve akademisyenlerce 
yapılmış daha kısa ve farklı tanımları da 
mevcuttur. 
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 Bu tanımlardan bazıları “malzeme ve 
hizmetlerin planlama, organizasyon ve 
yönetim bilimi” 

 “bir sistemin çalışmasını sürdürmek amacıyla 
kaynakların temininin ve kullanımının 
planlanması ve uygulaması bilimi” 

 “doğru şeyi, doğru zamanda, doğru yerde 
temin etmek”; 

 “malzeme, hizmet, bilgi ve sermaye akışının 
planlanması için bir alt yapı yaratılması;

 günümüz iş ortamında gittikçe artan 
oranda kompleks bilgi, iletişim ve kontrol 
sistemleri kullanılması” şeklindedir.
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 Akademik çevrede genel olarak 

benimsenen tanım ise “doğru 

malzemenin doğru miktarda doğru 

durumda doğru yerde doğru zamanda 

doğru tüketiciye doğru fiyata ulaşması 

için yapılan tüm faaliyetler bütünü” 

şeklindedir.
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 Her tanımda ayrı unsurlar ve farklı bakış açıları 
bulunmasına rağmen ortak noktaları lojistiği tahmin 
etme, planlama, örgütleme, organizasyon, 
koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarının tümünün 
kullanıldığı ve amacı optimizasyon sağlamak olan 
bir faaliyet olarak görmeleridir. Tüm bu tanımlardan 
anlaşılacağı üzere lojistik, barındırdığı nakliye, 
depolama, gümrükleme, dağıtım ve katma değer 
yaratıcı aktivitelerden sadece biri değildir; birbirine 
değen en az üç tedarik zinciri operasyonunun 
kontrol altında yerine getirilmesini gerektirir. 
Yukarıda sayılan operasyonlar lojistik yönetiminin 
sadece bir parçasıdır fakat en fazla bilinenler ve dış 
kaynak kullanılan aktiviteler olduğundan lojistikle 
eşdeğer tutulmaktadırlar.
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 Lojistikte ana amaç tüm faaliyetlerde 
optimizasyonu sağlamak, böylece firmaya 
ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet 
avantajı kazandırmaktır. Lojistik faaliyetleri 
sayesinde ürünler/hizmetler hedef pazarlara 
rakiplerinden daha hızlı ve ekonomik şekilde 
ulaştırılır. Yerel ve global pazarların 
kazandığı müşteri odaklı yeni yapı nedeniyle 
lojistiğin en önemli fonksiyonlarından biri de 
bilgi yönetimidir. Pazarda bilgiyi 
toplayabilen, kullanabilen ve yönetebilen 
kişi rekabet avantajı elde etmiş olur. 
Lojistikte ürün/hizmet üreticiden tüketiciye 
doğru (aşağıya) akarken; bilgi tüketiciden 
üreticiye doğru (yukarı-kaynağa doğru) 
akar. Bu nedenle lojistik hem ürün/hizmetin 
hem de bilginin yönetilmesinin gerektirir. 
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 Ekonomik yapının ve ticaretin gelişimi lojistiğin de 
askeri bir terim olmaktan çıkmasını sağlayan en 
önemli unsurdur. Bu gelişimi başlatan ilk hareket 
sanayi devrimi ile farklılaşan üretim yapısıdır; bu 
değişiklik daha sonra sosyo-ekonomik yapıyı da 
değiştiren ana etkendir. 

 İkinci Dünya Savaşına kadar olan dönemde 
ekonomideki toplam üretim, tüketimi 
karşılayamadığından rekabet unsuru gündeme 
gelmemiştir. Ancak bu dönemden sonra yaşanan 
sosyo-ekonomik değişimler ve yeni oluşan dünya 
pazarları tüketici bilincini arttırmış ve firmalar için 
yeni ürünler geliştirerek bunları rekabetçi fiyatlardan 
satabilmek çok büyük önem kazanmıştır. 
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 Daha sonraki adım ise globalleşmedir. 

Globalleşme ile artan rekabet ortamında 

ayakta kalabilmek ve kar etmek için 

uygulanabilecek iki çözüm vardır: Fiyatı 

düşürmek ve sürümden kazanmak veya 

maliyetleri düşürmek. Maliyetleri düşürmek 

ise verimli üretim ve etkin dağıtımın bir 

arada uygulanması ile mümkündür. Verimli 

üretim, üretim girdilerinin (hammadde, 

işçilik, altyapı maliyetleri gibi) maliyetlerinin 

düşürülmesi ve üretim teknolojilerinin 

geliştirilmesi ile mümkündür. 
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 Bu durumda şirketler, üretim teknolojilerini 
geliştirmeye ve üretimlerini işçiliğin ucuz 
olduğu ülkelere kaydırmaya yönelmiştir. 
Böylece firmalar hammaddelerini en 
ucuz bölgelerden tedarik ederek, 
ürünlerini dünyanın farklı bölgelerinde 
üretmek ve uluslararası piyasalarda 
rekabetçi fiyatlara satmak zorunda 
kalmıştır. Üretim safhaları da coğrafi 
olarak dağılmıştır. 
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 Bu yapı içerisinde işletmeler hammaddeden 
nihai tüketiciye kadar ulaşan mal ve ara 
mal hareketlerini yönetmek ve süreç 
içerisindeki operasyonları organize etmek 
gerekliliği ile karşılaşmışlardır. Sonuç, 
kaçınılmaz olarak şirket organizasyonunun 
hantallaşması, maliyetlerin artması ve 
operasyonel aksaklıkların ortaya çıkması 
olmuştur. Ayrıca para, mal ve hizmet akışının 
takip edilmesi zorunluluğu ve bilişim 
alanında yaşanan hızlı gelişim, bilişim 
sektörünü bu akışın takibine yönelik 
çözümler üretmeye yöneltmiştir. Etkin 
dağıtımı gerçekleştirebilmek, tüm iç ve dış 
operasyonel süreçleri planlamak, koordine 
edebilmek, kontrol edebilmek  için lojistiğe 
ihtiyaç duyulmuş ve lojistik yönetiminin de 
gelişmesini sağlamıştır.
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 Bu aşamada firmalar, başlangıçta nakliye ve 
depolama operasyonlarını, sonraki aşamalarda 
bunlara ek olarak gümrükleme, stok yönetimi, 
ambalajlama, birleştirme gibi faaliyetlerini ve son 
olarak tedarik zinciri yönetimlerini dışarıya verme 
(outsource) eğilimine girmişlerdir. 

 Outsourcing (dış kaynak kullanımı) kavramı,

şirketlerin kendi ana  faaliyetlerine daha fazla 
odaklanmak, maliyetlerini azaltmak, ilgili 
tedarikçinin yatırım ve yaratıcılık gücünden 
yararlanmak, pazara erişim hızını yükseltmek 
amaçlarından bir veya birkaçını gerçekleştirmek 
için, mevcut bir faaliyet veya faaliyetlerini ilgili 
varlıkları ile birlikte üçüncü parti bir şirkete 
devretmeleri sürecini ifade eder. 

.
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 Firmaların birbirine değen birkaç lojistik 

operasyon hizmetini (örneğin depolama, 

nakliye ve stok yönetimi) dışarıdan almak 

üzere uzman şirketlerden yararlanması Third 

Party Logistics (3PL) olarak 

adlandırılmaktadır. Burada iki işletmenin 

karşılıklı işbirliği içerisinde çalışması ve bazı 

fonksiyonların tamamen uzmanlaşmış şirkete 

devredilmesi  sözkonusudur.
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 Fourth Party Logistics (4PL) işletmeleri ise 
kapsamlı tedarik zinciri çözümleri sunmak 
için kendi bilgi, beceri ve teknolojilerini 
tamamlayıcı hizmet sağlayıcılarını (3PL 
şirketlerini) bir araya getirmek için kullanan, 
böylelikle müşterilerinin değer zincirlerini 
komple lojistik hizmetleriyle yöneten 
entegratörlerdir. 4PL şirketlerin ortaya çıkış 
nedenleri:

 hizmet/ürünü hammaddenin 
kaynağından/yarı mamül ürünün 
hammaddesinden tüketiciden geri 
dönüşüne kadar (depozitolu, hatalı veya 
geridönüşümlü ürünlerde olduğu gibi) takip 
etmek ve yönetmek
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 bu süreç içerisinde tek elden Toplam Kalite 
Yönetimi’ni uygulamak

 tüm süreçte tek elden yönetimle 
izlenebilirliği arttırmak

 hammaddeden geri dönüşe kadar olan 
süreçte bilgiyi yönetmek

 bilgi yönetimi sayesinde talep tahminlerini 
yapmak ve üretimi planlamak ve böylece 
şirketin sadece kendi işine odaklanmasını 
sağlayarak verimli üretimi gerçekleştirmesini 
ve rekabet avantajı kazanmasını 
sağlamaktır.
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 4PL işletmeler hizmet verdikleri ana şirketle 
entegre olurlar; tam bir işbirliği içinde 
partner şirket olarak hizmet verirler ve 
kazan-kazan (win-win) yöntemiyle çalışırlar. 
İki işletme arasında bilgiye ulaşmada bir 
sınırlama olmaz. Bilgi yönetimi, talep 
tahminleri gibi şirketlerin genelde başka 
şirketlerden sakladıkları tüm gizli bilgiler 4PL 
şirketlere açıktır. Bu nedenle, çoğu firma bu 
bilgilerini başka bir şirkete vermek 
istemediklerinden (genel güvensizlik ortamı 
nedeniyle) 4 PL şirketleri tercih 
edilmemektedir. 
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 Müşteri Hizmet Standartları (İhtiyaç/istek belirleme, 
tepki ölçme)

 Taşımacılık

 Envanter Yönetimi

 Bilgi Akışı ve Sipariş Yönetimi

 Destek Lojistik Faaliyetleri:

 Depolama

 Satınalma

 Koruyucu ambalajlama

 Üretim/Operasyon Düzenleme

 Bilgi Toplama, Yönlendirme ve Kontrol
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 Lojistik ,müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere,hammaddelerin başlangıç 

noktasından, ürünün tüketildiği son 

noktaya kadar malzemelerin ve bilgi 

akışının etkili ve verimli bir şekilde 

depolanmasıdır.
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 Lojistik firmalarının operasyonları,taşıma 

komisyoncularının,uluslararası taşıma 

şirketlerinin ve gümrük müşavirlerinin tüm 

hizmetlerini kapsar.
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 Operasyonlarda hata yapma olasılığı en 

aza iner.

 En fazla kapasite ile çalışma olanağı 

doğar.

 Operasyonların kalitesi ve etkinliği artar.

 Daha az müşteri şikayeti ile karşılaşılır.
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 Müşteri Hizmet Standartları (İhtiyaç/istek belirleme, 
tepki ölçme)

 Taşımacılık

 Envanter Yönetimi

 Bilgi Akışı ve Sipariş Yönetimi

 Destek Lojistik Faaliyetleri:

 Depolama

 Satınalma

 Koruyucu ambalajlama

 Üretim/Operasyon Düzenleme

 Bilgi Toplama, Yönlendirme ve Kontrol
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 Müşteri Hizmet Standartları (İhtiyaç/istek belirleme, 
tepki ölçme)

 Taşımacılık

 Envanter Yönetimi

 Bilgi Akışı ve Sipariş Yönetimi

 Destek Lojistik Faaliyetleri:

 Depolama

 Satınalma

 Koruyucu ambalajlama

 Üretim/Operasyon Düzenleme

 Bilgi Toplama, Yönlendirme ve Kontrol


