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ÖZ 

 

DÜNYADA TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİKTE YAŞANAN YAPAY ZEKA 

GELİŞMELERİNİN İNCELENEREK, TÜRKİYE’DE PERAKENDE 

SEKTÖRÜ İÇİNDE YER ALAN EGE BÖLGESİ DAĞITIM 

MERKEZLERİNDE YAPAY ZEKA KULLANIMI İLE BİRLİKTE 

VERİMLİLİK ÖLÇÜMLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Depolar, ürünlerin dağıtımı sırasında kullanılan geçici stok noktalarıdır. 

Depolar, tedarik zincirlerinin hedeflenen amaçlar doğrultusunda çalışmasına önemli 

katkıda bulunurlar. Depolar, üretim tesislerinin içinde veya yanında bulunabileceği 

gibi ayrı, özel olarak inşa edilmiş yapılar halinde de kurulabilirler. Tipik bir depoda 

malzeme/ürünler depoda raflarda depolanmakta, malzeme giriş çıkışları depo 

rampaları üzerinden gerçekleşmekte, yükleme/boşaltma işlemleri forklift olarak 

adlandırılan araçlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Deponun yönetimi, Depo 

Yöneticisi ya da Depo Müdürü unvanını taşıyan bir lojistik uzmanı tarafından 

yürütülmektedir. Depolar temel olarak iki fonksiyonu yerine getirmektedirler: 

Bunlardan ilki, büyük sevkiyatların daha küçük sevkiyatlara parçalanabilmesidir. 

Depoların ikinci önemli fonksiyonunu ise farklı tedarikçilerden gelen sevkiyatları 

birleştirebilmeleridir. 

Tedarik zincirindeki maliyetlere baktığımızda, taşımacılık ve stoktaki 

malzeme/ürünlere bağlanan paranın zaman değerinin hemen ardından üçüncü en 

büyük maliyet unsurunun tipik olarak depolama faaliyetlerinden kaynaklandığı 

görülmektedir. Bir depoda temel olarak iki faaliyet gerçekleşmektedir: Bunlardan ilki 

malzemelerin depolanması, diğeri ise malzemelerin elleçlenmesi, bir diğer ifade ile 

farklı noktalar arasında hareket ettirilmesidir. Elleçleme faaliyetleri arasında gelen 



 

ii 

malzemelerin boşaltılması, depo içinde tutulduğu yerlere götürülmesi, sipariş 

geldikten sonra siparişin toplanması, malzemelerin siparişi karşılayacak şekilde 

birleştirilerek paketlenmesi, ve son olarak bu malzemelerin tamamlanmış siparişler 

halinde kamyonlara ve diğer ulaşım araçlarına yüklenmesi sayılabilir. Depolarda, 

depolama fonksiyonu zemine raflar kullanılarak, blok olarak istifleyerek, açık sahada 

blok olarak istifleyerek ya da mekanize ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilir. 

Malzeme elleçleme ise manuel olarak ya da araçlar yardımı ile gerçekleşir. Depolarda 

en yaygın kullanılan mekanize araçlar forkliftler, insan gücü ile çalışan araçlar ise 

manuel transpaletlerdir. Depo operasyonları, malzeme akışına paralel olarak şu 

süreçler dâhilinde gerçekleşmektedir: Mal kabul, raflama, depolama, ikmal, sipariş 

toplama, biriktirme, ayrıştırma, paketleme, sevkiyat. Sipariş toplama depoda en sık 

gerçekleşen süreçtir. Geleneksel olarak sipariş toplama işlemi, sipariş toplama listesi 

adı verilen ve belli bir sipariş toplama turunda toplanacak malzemeleri/ürünleri 

listeleyen bir dokümanın kılavuzluğunda gerçekleşmiştir. Günümüzde ise el 

terminalleri kağıda basılı listelerin yerini almaktadır. Sipariş toplamada uygulanan 

temel iki strateji büyük öneme sahiptir: Bölgesel toplama ve parti toplama. Depolarda 

yer kazanımı son derece önemli olup bu konuda uygulanabilecek çok sayıda fikir bu 

çalışmada özetlenmiştir. Herhangi bir deponun fiziksel yerleşimi gerçekleştikten sonra 

yapılması gereken ilk çalışma bir performans ölçüm sisteminin tesis edilmesidir. 

Performans ölçümü, ideal olarak bir Depo Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden takip 

edilecektir. Ancak DYS’de hangi ölçümlerin yapılacağına karar vermek için de 

öncelikle nelerin performansının ne şekillerde ölçüleceğine karar verilmelidir. Bu 

ünitede, depo yönetimi için çeşitli performans ölçütleri sunulmuştur. Ürün yerleştirme 

ve bölge belirleme için kullanılan iki temel yaklaşım mevcuttur: 1) En sık toplanan ve 

küçük hacme sahip olan malzemeleri paketleme alanına ve çıkış rampalarına yakın 

konumlandırınız; 2) Siparişte sıkça birlikte yer alan malzemeleri birbirine yakın 

konumlandırınız. Çapraz sevkiyat tedarik zincirindeki maliyetlerde ve tedarik 

zamanlarında önemli tasarruflar getirebilen bir lojistik stratejisidir. Bu stratejide 

çapraz sevkiyat tesisleri klasik anlamda malzemelerin saklandığı depolar olarak değil 

transfer noktaları olarak işlerler. Bu tesisler malzeme depolamasını ortadan kaldırma 

amacına dönük olarak giren ürün akışının çıkan ürün akışı ile senkronize edildiği 

yerlerdir. 
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Bu çalışmada gıda perakendeciliğinde iş yeri ve iş gücü verimliliği konusu çeşitli 

yönleri ile ele alınmış ve incelenmiştir. Tez konusu olarak ele aldığımız verimlilik 

konusunun mekanik ve insani iki boyutu bulunmakta ve her iki boyutta bu çalışmanın 

konusunu teşkil etmektedir. Konunun her iki boyutunun da önemli olmasına karşın 

işin mekanik boyutunun da insan faktörü ile ilgili olması dikkate alınmalıdır. 

Çalışmamızda verimlilik meselesinin her iki boyutu da ayrı, ayrı ele alınmış ve 

verimlilik arttırıcı yöntem ve tekniklere yer verilmiştir. Kuşkusuz böylesi bir çalışma 

kapsamı içerisinde her bir konunun teferruatla incelenmesi mümkün değildir. Genel 

olarak ifade edilecek olursa, gıda perakende lojistiğinde verimlilik artışları sağlamak 

için veri teknolojilerinin kullanılması, bilişim sektöründe yaşanan gelişmelerin 

verimlilik sağlayan uygulamalarının hayata geçirilmesi, insan kaynakları temelinde 

verimlilik uygulamalarının performans ölçüm ve analizine yönelmesi önemlidir. 
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GİRİŞ 

 

Lojistik operasyonların rekabet ortamında pandemi sürecinin de etkisini 

gözönünde bulundurduğumuzda, işletmeler için oldukça kritik bir öneme sahip 

olduğu görülmektedir. Lojistik operasyonları, kendisinden önce harcanan tüm 

çabaları bir çarpan etkisiyle koruyabilmekte ya da yok edebilmektedir. Bu 

çalışmada lojistik sektöründe yapay zeka gelişimi, dağıtım merkezlerinde 

verimlilik ölçümü, yapay zeka uygulamaları ile birlikte etkin depo yönetimi 

üzerinde araştırma yapılarak gıda sektöründe yapılan uygulamaya yer verilmiştir.  

Araştırmanın ilk bölümünde lojistik, tedarik zinciri kavramları ele alınmış, farklı 

taraflarca yapılan tanımlara yer verildikten sonra temel lojistik faaliyetlere yer 

verilmiştir.  Araştırmanın ikinci bölümünde tedarik zinciri ve lojistikte yapay zeka 

gelişimine yer verilmiştir. Robot kavramı, teknoloji gelişimi, robot teknolojisi ile 

yapay öğrenme ve yapay zeka kavramlarının lojistikteki örnek ve uygulamaları yer 

almaktadır.  

Üçüncü bölümde depo iş süreçleri, özellikleri, tanımları irdelenerek depo 

verimlilik ölçümleri, etkin depo yönetimi kapsamında lojistik süreçlerde bilgi 

sistemleri, anahtar performans göstergeleri ve finansal göstergeler, maliyet 

yonetimi ve stok kontrolüne yer verilmiştir.  

Araştırmanın dördüncü bölümünde gıda sektorune hizmet veren lojistik 

şirketleri ele alınmış olup lojistik hizmetlerde etkin depo yönetimi araştırılmıştır. 

İlk olarak araştırmanın konusu, amacı, modeli, evren ve örneklemi, araştırmanın 

kapsamı ve kısıtları belirtilmiştir. Ayrıca araştırmanın bazı demografik sonuçları 

ele alınmış ve elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Etkin depo verimlilik ölçüm 

analizi çalışmalarına yer verilmiş, geliştirilen soru listesine gore analizlerin 

güvenirlik ve geçerlilik sonuçları paylaşılmıştır. 

Araştırmanın beşinci ve son bölümünde elde edilen bulgular ışığında sonuçlar 

paylaşılmış ve genel değerlendirme ile birlikte önerilere yer verilmiştir. 
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1. LOJİSTİK VE LOJİSTİK KAVRAMLARI 

1.1. Lojistik Tanımı  

Lojistik ve tedarik zinciri taşımacılık ve depoculuk hizmetlerinin bütünleşik, 

ekonomik olarak gerçekleştirilmeleri doğrultusunda geliştirilmiştir. Lojistik 

kelimesi Yunanca’da “hesap sanatı”, “hesaba dayalı” anlamına gelen Logistikos 

kelimesinden türetilmiştir. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre ise lojistiğin sözlük 

anlamı, “mal ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik etkinliklerin yönetimi, 

örgütlenmesi ve planlanması bilimidir.”(TDK, 2006)   

Lojistik, günümüzdeki haline dönüşmeden önce tarihsel olarak bakıldığında, 

1960’lı yıllardan itibaren gelişme sürecine girmiştir. 1960’lı yıllarda lojistik 

performans standartlarının kabul edilebilirlik düzeyi orta düzeylerde iken, anahtar 

performans ölçüsü de üretim maliyetleri olmuştur. 1970’li yıllara gelindiğinde, 

lojistik performans standartlarındaki kabul edilebilirlik düzeyi de yükselmiş rekabet 

ve “Malzeme Gereksinimleri Planlaması - MRP” ön plana çıkmıştır. Diğer taraftan 

bu yıllarda anahtar performans ölçüsü ise, üretim ve stok maliyetleri olmuştur. 

1980’li yıllarda lojistik performans standartları daha iyi bir biçimde belirlenerek 

tüm işletmeler tarafından uygulamada yer bulmaya başlamıştır. Bu yıllarda fiyat 

serbestisi ve kısıtlayıcı koşulların ortadan kalkmaya başlaması diğer bir deyişle 

hükümetlerin piyasaların işleyişindeki kontrollerinin giderek azalmaya başlaması 

ve müşterilerin, teknolojinin giderek önem kazanmasıda lojistik performans 

standartlarındaki değişime öncülük etmiştir. Bu yıllarda öne çıkan anahtar 

performans ölçüsünün de ulaştırma maliyetleri olduğu görülmektedir. Ulaştırma 

maliyetleri ulaştırma faaliyetleri ile doğrudan ilişkilidir ve ulaştırma faaliyetlerinin 

performansı, ulaştırma maliyetlerinin oluşmasında oldukça önemli bir etkiye 

sahiptir. 

Lojistik kavramı ilk olarak askeri alanda kullanılmıştır. 1905 yılında Albay 

Chauncey B. Baker askeri anlamda lojistiği, “malzeme ve personelin taşıma, 

tedarik, bakım ve yenilenmesi” olarak tanımlamıştır. Askeri anlamda lojistik, 

“muharip unsurlara strateji ve taktiğine uygun ve gerekli olan ikmal maddeleri ile 

hizmet desteğini sağlamak için yapılan faaliyetler” anlamına gelmektedir. Bu 

kapsamda “orduların erzak ve mühimmat desteğinin düşünülerek hareket ettirilmesi 
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sanatı” olarak öngörülmektedir (Tanyaş, 2003). Türk Silahlı Kuvvetleri açısından 

lojistik, “kuvvetlerin bakımı, muhafazası ve harekatın planlanması ve icra sanatı” 

(Budak, 2000) olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 

göre lojistik, “askeri güçlerin kullanımını ve desteğini sürdürmek için gerekli 

ihtiyaçların (kaynakların) tedarik edilmesini ve kullanılmasını planlama ve 

uygulama ile ilgili bilim dalıdır” (Genel Kurmay Başkanlığı, 2003).  

Lojistik Yönetimi Konseyi’nin (LYK) (Council of Logistic Management: 

CLM) yapmış olduğu tanıma göre lojistik; “ Müşterinin gereksinimlerini 

karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının, hammaddesinin çıkış 

noktasından, ürünün tüketildiği nihai noktaya kadar olan tüm süreçleri, etkili bir 

şekilde planlanması, uygulanması, taşınması ve depolanması ve kontrol altında 

tutulması yöntemidir” (CLM, 2006)  

Başka bir tanıma göre lojistik, “bir ürünün, hizmetin veya bilginin yapıldığı, 

yetiştiği veya üretildiği yerden kullanıldığı veya tüketildiği son noktaya kadar olan 

hareketine bağlı olarak gereken birçok fonksiyonu ifade eder.”(Ersoy, 2006).  

Bir diğer tanıma göre lojistik, “ hammaddelerin bitmiş ürün haline dönüşmesi 

ve tüketiciler için bir değer ifade edecek noktaya gelmesi sürecinde birçok kez 

tekrarlanan fonksiyonel faaliyetlerin bir bütünüdür” (Ersoy, 2006).  

Günümüzde lojistik faaliyetler tedarik zincirinin bir parçası olarak 

değerlendirilmekte, hammadde, yarı – mamul, mamul ve ilgili bilgilerin üretim 

noktasının başından tüketim noktasına kadar veya tüketim noktasından üretim 

noktasına kadar, müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla, etkin ve düşük 

maliyetli bir şekilde akış ve depolanması süreçlerinin planlanması, uygulama ve 

kontrol edilme süreci olarak ifade edilmektedir (Verma,Vhatkar, 2005).  

Lojistikle ilgili tanımlar incelendiğinde, lojistiğin bir ürünün bir yerden diğer 

bir yere taşınmasından öte, bir anlayışı ifade ettiği görülmektedir. Bu anlamda, 

lojistik en genel anlamıyla, bir ürünün kaynağından tüketicisine ulaştırmak için 

yapılan tüm faaliyetler olarak tanımlanabilir. Bu faaliyetler tedarik zinciri olarak 

ifade edilen bir halka içinde gerçekleşmektedir. Geleneksel tedarik zinciri içinde, 

taşıma faaliyetlerinin yanı sıra elleçleme, dağıtım, depolama, stok yönetimi, 
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paketleme, gümrük ve sigorta gibi faaliyetler de bulunmakta ve bu faaliyetler bir 

bütün olarak lojistiği ifade etmektedir.  

Lojistiğin günümüzde kabul gören en geçerli tanımı The Council of Logistics 

Managment (CLM) kuruluşu (yeni adı CSCMP, Counsul Of Supply Chain 

Management Professionals) tarafından yapılmıştır. 

Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri (Supply Chain Management 

Professionals- CSCMP) tarafından yapılan tanıma göre lojistik yönetimi, 

tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürünlerin çıkış noktasından son 

kullanımının bulunduğu tüketim noktasına kadar olan tedarik zinciri içindeki 

malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkin ve verimli bir şekilde iki 

yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlanması, uygulanması ve kontrol 

edilmesi sürecidir (Supply Chain Management Professionals-CSCMP, 2017). 

1.2. Temel Lojistik Faaliyetler 

Lojistiğin ürün akışı ile ilgili faaliyetleri; talep yönetimi, sipariş yönetimi, 

depo yönetimi, taşıma/ulaştırma, ambalajlama ve malzeme elleçleme, müşteri 

hizmetleri ve envanter yönetimidir (Tanyaş & Hazır, 2011, s. 4-5). Bu faaliyetler 

Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. Lojistik Ürün Akışı 
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1.3. Perakende Lojistiği  

Tüm dünyada gelişen perakende sektörü ile birlikte, bu sektörde yer alan 

birçok firma, pazarda tutunabilmek için, perakende lojistik hizmetleri kendi 

bünyelerinde yer alan yeteneklerle (ünite, yapı, organizasyon vb.) yürütmeye 

çalışmaktadır. Küresel şartlar altında çok hızlı değişen pazar şartlarına adapte olup, 

rekabetçi olmak isteyen firmalar ise, asıl işlerine odaklanarak performanslarını, 

kaynaklarını ve enerjilerini perakende lojistiği faaliyetleri (taşıma, depolama, 

dağıtım, ambalajlama, faturalama, tahsil etme ve geri iade vb.) ile tüketmeme 

eğilimi göstermeye başlamıştır.  

Perakende lojistik yönetimi, satınalma, tedarikçi ilişkileri ve envanter 

yönetimi ile birlikte bir süreç içerisinde değerlendirilmektedir (Erdal, 2010: 32). 

Yurt içi ve uluslar arası satınalma işlemleri ile birlikte bütün dağıtım merkezleri, 

depolar ve satış noktalarına en kısa zamanda, en düşük maliyetlerle, en güvenilir 

yöntemlerle ürünleri ulaştırmak lojistik yetkinlikte başarılabilmektedir. Bu nedenle 

perakende işletmelerin lojistik konusuna verdikleri önem her geçen gün artmaktadır 

(Tablo 1) (Erdal, 2010: 33).  

Tablo 1. Lojistik Strateji Değerlendirmesi 

Perakende Sektöründe 

Lojistik Stratejisinden 

Stratejik Lojistik 

Anlayışına Geçiş 

Konular  

Perakende Lojistik 

Stratejisi  

Perakende Stratejik 

Lojistik  

Lojistik Algılaması  Strateji Desteği  Strateji Kaynağı  

Organizasyon 

Üzerindeki Etkiler  

İyileştirme, Geliştirme  Değişim, Dönüştürme  

Temel Lojistik Fayda  Denetim İçin Araç, 

Maliyetlerin 

Düşürülmesi  

Firmanın Rekabet 

Avantajının Kaynağı  

Perakende Stratejisinde 

Lojistiğin Rolü  

İkincil Önem  Birincil Önem  

Zaman Yaklaşımı  Reaktif  Proaktif  

Stratejik Yaklaşım  Ciddi Bir Niyet Yok, 

Ani  

Adanmışlık, İhtiyatlı  

 

Perakendecilikte lojistik yönetimi (doğru; karar, planlama ve operasyonlar 

için); işletmelerin kendilerine rekabet avantajı ve ekonomik değer yaratmada 

toplam ve entegre lojistik ve tedarik zinciri yönetimi araçlarından biri olmasının 
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yanı sıra, ana iş hedeflerinden de biri haline getirilmiştir. Entegre lojistik hizmetler, 

tedarik zincirine değer katacak tüm hizmetlerin, müşterinin tedarikçisinden 

başlayan (gelen lojistik) ve müşterinin müşterisine kadar (giden lojistik) tüm lojistik 

süreçlerde mal, ürün, hizmet ve bilgi akışının bütüncül ve toptan gerçekleştirilmesi 

ve eş zamanlı bilgi paylaşımı ile raporlamanın sağlanmasıdır. Perakende lojistik 

hizmetler ise, yapısı itibari ile işletme, dağıtım merkezi, depo, mağaza, satış noktası 

ve raflardan son tüketici yönünde mal, ürün, hizmet ve bilginin akışının parça ve 

lokal gerçekleştirilmesidir. Bu özellikleri gereği, her iki hizmet alanı bir birinin 

alternatifi değil birbirinin destekleyicisi özelliği taşımaktadır. 

1.4. Tedarik Zinciri ve Tanımı  

Tedarik Zinciri kavramı 1990’ların ortalarına doğru gelişme göstermiş ve pek 

çok tanımı ortaya çıkmıştır. İlk üreticiden son kullanıcıya kadar işletmeler 

arasındaki ürün, hizmet, bilgi ve finansal işlemlerin yol boyunca hareketinin, 

süreçlerin, fonksiyonların, faaliyetlerin ve ilişkilerin toplamı tedarik zinciri olarak 

ifade edilir.  

Tedarik Zinciri, bir ya da daha fazla ürün grubuyla ilgili tedarik, üretim ve 

dağıtım faaliyetlerinin birbirinden bağımsız ya da yarı bağımsız olduğu süreçlerden 

oluşan ağdır. Başka bir tanımda tedarik zinciri, hammaddeleri temin eden, bunları 

yarı mamul ve mamullere dönüştüren, daha sonra bir dağıtım sistemi aracılığı ile 

mamulleri nihai tüketicilere teslim eden birimler bütünüdür (Çizmeci, 2009). Mal 

ve hizmetlerin tedarik aşamasından, üretimine ve son tüketiciye ulaşmasına kadar 

olan tüm süreci kapsar. 

1.5. Tedarik Zincirinde Lojistiğin Önemi 

Lojistik ürünleri olması gereken yere ulaştırır, yani bir diğer ifade ile 

ürünlerin hedef noktaya ulaşması için talep tahmini, stoklama, depolama, müşteri 

hizmetleri, ambalajlama, elleçleme, taşıma gibi temel faaliyetlerini bütünleşik bir 

şekilde gerçekleştirirken, tedarik zinciri yönetimi bu süreci, tüm paydaşlarla 

beraber ve tüm şirket faaliyetlerini organize ederek daha ileri aşamalara götürür. Bu 

bağlamda lojistik yönetimi, tedarik zinciri yönetiminin başarıya ulaşmasında 

önemli bir araçtır. 
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Şekil 2. Lojistik faaliyetler 

 

Tedarik zinciri yönetimi günümüz koşullarında işletmeler açısından çok 

büyük bir önem kazanmıştır. Günümüzde artık etkin verimli bir biçimde 

faaliyetlerini sürdüren bir tedarik zincirine sahip olma karlılık üzerindeki en önemli 

unsur haline gelmiştir. Bu doğrultuda tedarik zinciri içerisinde yer alan her 

işletmenin birbirleri ile etkin bir uyum ve iletişim sistemi geliştirmeleri 

gerekmektedir. Sadece hammadde ve malzeme akışı gibi fiziksel unsurların değil 

aynı zamanda en önemli unsurlardan biri olan bilgi akışı tedarik zincirinde etkin bir 

biçimde sağlanmalıdır. Gerek zincir üyeleri arasındaki uyum ve iletişimin 

oluşturulması ve gerekse bilgi akışının etkin hale getirilmesinde işletmelerin en 

önemli faydayı sağlayacak olan unsur bilgi teknolojileri ve bu teknolojilerde 

sağlanacak olan gelişmeler olacaktır. İşletme yöneticileri müşterilerinin değişen 

isteklerini ve ihtiyaçlarını en kısa sürede ve onların satın almayı kabul edecekleri 

bir fiyat düzeyi ile karşılamak durumundadırlar. Yöneticilerin bu beklentileri 

karşılayabilmeleri için etkileşimde bulundukları tedarik zincirini çok iyi yönetmek 

zorunda oldukları unutulmamalıdır. İyi yönetim ise bilindiği gibi ancak 

yöneticilerin iyi karar vermeleri ile yerine getirilecek bir unsurdur. Bilgi 

teknolojileri, bu aşamada yöneticilere karar almada, kullanacakları bilgileri en etkin 

bir biçimde kendilerine sağlayacak en önemli araçtır. Özellikle web tabanlı 

teknolojiler ve veri aktarımında ve depolanmasında kullanılan teknolojilerdeki hızlı 
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gelişmeler tedarik zinciri yönetiminde daha etkin bir bilgi akışı sağlamakta ve bu 

da yöneticilerin karar alma eylemlerini kolaylaştırmaktadır. Tedarik zinciri 

aşamalarında ortaya çıkması olası sorunlar da ürün takip sistemleri (RFID, barkod 

gibi) ile çok kısa sürede takip edilebilmektedir. Bu tür sistemler ile hangi ürünün 

hangi müşteriye ne zaman ulaşacağı ya da ulaşım sırasında herhangi bir sorun olup 

olmadığı çok önceden tespit edilip bu doğrultuda çeşitli önlemler gecikilmeden 

alınabilmektedir. Tedarik zinciri yönetiminde kullanılanılan bilgi teknolojilerinden 

beklenen faydaların sağlanabilmesi için belirli amaçların ortaya konmasında fayda 

vardır. Bu amaçlar; tedarik zincirini daha verimli hale getirecek bilgilerin 

toplanması, verilere erişimin kolayca sağlanabilmesi ve elde edilen verilere 

dayanarak gereken analizlerin yapılabilmesidir. Tedarik zinciri yönetiminde 

kullanılan teknolojiler her işletmenin birbirinden farklı olması nedeniyle işletmeden 

işletmeye değişkenlik gösterebilir. Bununla birlikte bilgi teknolojilerinden 

beklenen faydalar işletmeler açısından benzerlikler gösterebilir. Bu faydalar 

özellikle tedarik zincirinde bütünleşmenin sağlanması, zincir üyeleri arasında etkin 

iletişimin sağlanaması, tüketicilerin göstereceği değişkenlikler karşısında tedarik 

zincirinin hızlı bir biçime tepki verebilmesinin sağlanması, zaman kısıtına bağlı 

olmaksızın gelişmeleri ve sorunları yakından takip edebilme ve bunlar karşısında 

işletmenin esnekliğinin arttırılması ve rekabetçi ortamda üstünlüğü sağlama gibi 

faydalardır. 

1.6. Tedarik Zinciri Gelişim Aşamaları 

Tedarik zinciri kavramı 1982 yılında Kith Oliver tarafından ortaya 

konmuştur. Oliver üretim, pazarlama ve dağıtım fonksiyonlarını birbirinden 

ayırmaya yönelik bir vizyon geliştirmek için tedarik zinciri kavramını kullanmıştır. 

Tedarik zinciri yönetimi kavramı, bir tedarik zincirinde yukarı ve aşağı yönlü bilgi 

paylaşımı ve kararlarda uyumluluğun karşılıklı faydaları ve etkinliği ile ilgili olarak 

1985 yılında J.B. Houlihan tarafından geliştirilmiştir. 1990’ların sonlarında gerek 

akademik gerekse iş dünyası tedarik zinciri konusu üzerine odaklanmıştır ve 

üniversiteler yüksek lisans programlarında tedarik zincirinin ana konularına ya da 

bileşenlerine yer vermeye başlamışlardır. Wal-Mart tedarik zinciri yönetimi 

kavramının düşük stok seviyesi ile güvenilir malzeme akışını sağlamak için 
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tedarikçileri dünya çapında bir iletişim ve ilişki ağı oluşturmak suretiyle ilk 

uygulama örneklerini vermiştir.  

2000’li yıllarda ise büyük işlemelerde üst düzey idari konumlarda tedarik 

zinciri unvanı taşıyan birimler oluşturulmaya başlamıştır. 2005’te ise Lojistik 

Yönetimi Konseyi (The Council of Logistics Management) adını Tedarik Zincir 

Yönetimi Profesyonelleri Konseyi (The Council of Supply Chain Management 

Professionals) olarak değiştirmiştir. Tedarik zinciri devriminin bu yayılışını 

Thomas L. Friedman 2005 yılındaki Dünya Düzdür (The World is Flat) adlı 

kitabında tanımlamıştır. Friedman tedarik zinciri yönetimi ve bu kavramın sahip 

olduğu bilgi teknolojisindeki devrimin dünya ekonomisindeki önemli değişiklerin 

arkasındaki temel unsur olarak görmektedir. 

Tedarik zinciri kavramı 1980’lerin sonlarında ortaya çıkmış ve 1990’larda 

yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Daha önceleri bu kavramın yerine 

lojistik operasyon yönetimi kullanılmaktaydı. Ancak, günümüzde pek çok 

kavramsal tanımlama ortaya konulmuştur. 

Tedarik zinciri yönetimi kavramı ile geleneksel lojistik kavramı tanımı 

arasında bir farklılık vardır. Lojistik tek bir organizasyonun sınırları içerisinde 

meydana gelen eylemleri kapsarken tedarik zinciri birlikte çalışan ve ürünün pazara 

dağıtımı eylemlerini uyumlaştıran bir şebekeyi temsil eder. Aynı zamanda 

geleneksel lojistik; tedarik, dağıtım, bakım onarım ve stok yönetimi gibi eylemler 

üzerinde yoğunlaşır. Tedarik zinciri geleneksel lojistiğe ait olan tüm eylemlerle 

birlikte pazarlama, yeni ürün geliştirme, finans ve müşteri hizmetleri gibi konuları 

da kapsar. 

1.7. Yapay Zeka, Robot Kavramı ve Teknoloji Gelişimi 

1.7.1. Yapay Zeka 

Yapay Zeka (AI), aynı anda insanın beyin bilişsel süreçlerini taklit etmeye 

çalışan ve daha önce çözülmesi muhtemel olmayan bir konuyu ele almaya yardımcı 

olan hesaplama yaklaşımlarının bir kombinasyonu olarak tanımlanır. Yapay Zeka, 

insan gibi davranabilen, bilgi toplayıp, işleyip, analiz yapabilen, karar verebilen, 
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öneri geliştirebilen, olasılık-uyarı-tedbir vb. üretip, türetebilen, hareket, konuşma 

ve ses algılayabilen, taklit edebilen ve bunun gibi pek çok insansı, canlımsı 

yeteneğe sahip, her gün bilişsel özellikler de kazanan yazılımsal ve donanımsal 

sistemlere verilen ad.  

Yapay zeka, makinaların insan zekası tekniklerini uygulayan sorunları 

tanımlayıp çözümünü mümkün kılar. Yapay zeka odak alanı 2 bölümden oluşur. 

Yapay sinir ağları ve Konvansiyonel yapay zeka ( Gharbia ve Ali Mansoori 2005) 

Bu paradigmalar bulanık mantık, makina öğrenimi, sağduyu bilgisi gibi belirsiz 

muhakemeleri içerir. İnsanlar veri ve kayıtlardan oluşan hesaplama sürecini içeren 

ağları oluştururlar. Bu ağlarla birlikte zaman içinde deneyim yaparak sistem 

çalışarak gelişmeyi öğrenir. Bu gelişimi de bir önceki yapılan işlemdeki hataları net 

bir şekilde belirleyerek ilerleme kaydeder. (Bell 2014) 

Endüstri 4.0 ile birlikte çevik olmanın önemi günden güne artarken, lojistik 

sektöründe nesnelerin interneti ve çevikliği; müşterilere sağlayabilmek, maliyetleri 

azaltabilmek, sürdürülebilirlik için şirketlerin varolma mücadelesine dönüşmeye 

başlamıştır. Gelecekte depo ve dağıtım merkezlerinde robotların yapabilecekleri 

hiçbir iş için insan gücü istihdamı söz konusu olmayabilecektir. Bunun yerine insan 

gücü teknik açıdan daha ileri seviyede, programlama, istisnai durumlar için 

çözümler üretme ve robotların güncellenmesi gibi konulardan sorumlu olacaklar, 

üstlendikleri görevler daha yüksek düzeyde kalifikasyon ve uzmanlaşma 

gerektirebilecektir. Öte yandan zor ve tehlikeli işler insanlar yerine robotlar 

tarafından üstleneceği için, hem bu süreçlerde güvenlik daha üst düzeyde 

sağlanabilecek hem de insan faktörü hataları önemli ölçüde ortadan 

kaldırılabilecektir. 

1.7.2. Robot Kavramı 

Günümüzde robotlar hayatın hemen her alanında insanların yaptıkları işleri 

yapmaya başladılar. Üretim sahalarında son derece spesifik iş parçacıklarını yerine 

getirirken, dünya üzerinde gerçekleştirilen ameliyatların giderek artan bir 

bölümünü robotlar üstlenmektedir. Bunun yanı sıra robotlar fiziksel olarak insan 

formunda olsun olmasın günlük yaşantımızın her yerinde kendilerine yer açmaya 

başladılar. Evlerde temizlik ve kişisel bakımdan otomobillerimizin gereksinimlerini 
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belirlemeye kadar birçok alanda robotlara rastlamak mümkün hale gelmiştir. Bunun 

yanı sıra otomotiv endüstrisi gibi otomasyon ve standart kalite ile üretim hızı 

gerektiren süreçlerde robotlar neredeyse üretim faaliyetinin tamamını insan 

faktörüne çok gereksinim duyarak gerçekleştirebilmektedir. Bu çalışma robotların 

ve robotik sistemlerin lojistik süreçlerde nasıl işlevsel olabilecekleri ve gelecekte 

bu alanda konumlarının ne olabileceği değerlendirmeye çalışmaktadır. Aynı 

zamanda lojistik süreçler ile taşıma, depolama, dağıtım, elleçleme gibi süreçlerde 

robotların şu anki pozisyonları değerlendirilmekte, gelecekte üstlenecekleri roller 

öngörülmeye çalışılmaktadır.  Konu ile ilgili uluslararası çalışmalara bakıldığı 

zaman, robotikler ve kontrol sistemlerine ilişkin oldukça fazla sayıda basılı kitabın 

(Nolfi ve Floreano, 2002) ve (Arkin, 1998) bulunduğu görülmektedir. 

(Arkin 1998) Robotların fiziksel ortamlarını inceleyerek 3 ana kriterde 

robotların özelliklerini kaybetmeden sebep olabilecekleri hatayı incelemesi gibi 

yıllar öncesinden kontrol sistemleri üzerinde yapılan çalışmalar sayesinde 

günümüzde süreç giderek çevikleşmeye başlamıştır.  

1.7.3. Teknoloji Gelişimi 

Endüstri 4.0 devrimi ile birlikte gelişmeye başlayan yeni akımla birlikte 

mesleklerde iş yapma yöntemleri değişmeye devam etmektedir. Bu kapsamdaki 

teknolojilere uyum sağlayabilmek ve kurumların bunları bir şirket kültürü haline 

getirebilmesi çok önemlidir. Sürdürülebilirliği sağlayan temel prensip teknolojide 

olduğu gibi düşüncede de “hibrit” olmaktan yani bir konuda uzmanlaşmaktan değil, 

disiplinler arası yeteneklere sahip olabilmek ve bunları hayata geçirebilmekten 

geçmektedir. 

Bugün insanların giderek artan bir bölümü siparişlerini internet üzerinden 

işletmeler tarafından geliştirilen uygulamalar vasıtasıyla gerçekleştirmekte, giderek 

artan bir kitle yemek yiyeceği restoranları seçerken değerlendirmelerini bu konuda 

yazılmış uygulamalar üzerinden yapmaktadır. Öte yandan teknolojinin bu 

perspektifte gelişmesi daha önce tanıdık olmayan ve hayal edilse dahi olanaklı 

görünmeyen birçok gelişmeyi hayatın bir parçası haline getirmiş, getirmeye de 

devam etmektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan ulaşım kartları, radyo 

frekansları ile tanımlama sistemleri (RFID) bu gelişmelerin bir ürünü olarak kabul 
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edilebilir. Daha da önemlisi hemen her alan da teknoloji kullanımı giderek 

yaygınlaşmakta, sağlık sektöründen, üretim faaliyetlerine, birçok konuda hizmet 

üretimi yapılan alanlara kadar teknoloji kullanımının yanı sıra kullanılan 

teknolojinin sürekli olarak güncellenmesi olağan hale gelmektedir.  

Google tarafindan üretilen ve test aşamasinda olan insansız otomobiller ile 

hastanelerde minimum hata oranı ile ameliyat yapan robotlar, bomba imha, mayın 

temizleme, detaylı arama ve izleme gibi olanaklar sağlayan ve güvenlik ve emniyet 

alanında kullanılan robotik uygulamalar insanları teknoloji konusunda 

heyecanlandıran ve gelecekte teknolojiye ilişkin beklentilerin artmasına yol 

açmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte geliştirilen daha üst düzeyde ve 

fonksiyonel nitelikte algoritmalar bu sistemlerin öğrenen organizmalar haline 

gelmelerine ve otonom bir karakter kazanmalarına olanak sağlamaktadır. Gelecekte 

teknolojik sistemlerin öğrenme yetenekleri daha da geliştiğinde insan faktörü 

olmaksızın optimal kararlar verebilme ve bu kararları doğrudan uygulayabilme 

yeteneklerine de sahip olacakları öngörülebilmektedir. 

Şu an için robotik sistemler dahil olmak üzere gelişmiş teknolojilerin 

insanlara kıyasla hata olasılıklarının ve paylarının daha düşük olduğu herkes 

tarafından kabul edilen bir gerçektir. Dahası robotlar insanların yapmak 

istemedikleri tehlikeli ve rahatsız edici birçok işi üstlenebilmekte ve bunları 

neredeyse sıfır hata ile yerine getirebilmektedir. Aynı zamanda robotlar, istenilen 

zaman ve sürede işlevsel olabildikleri için üretim başta olmak üzere faaliyetlerin 

büyük bölümü daha esnek hale gelebilmekte, işgücünü organize etme, siparişi 

mesai saatine erteleme vb. birçok kısıt ortadan kaldırılabilmektedir. Ek olarak 

robotik sistemlerin performansı, beklenen durumlardan sapma değerleri anlık 

olarak izlenebilmekte, hatalara çok hızlı bir biçimde müdahale edilebilmektedir.  

1.7.4. Metodoloji 

Bu çalışmada lojistikte teknoloji kullanımı ve robotik sistemlerin etkileri 

analiz edilmeye çalışılmış, mevcut durum ve öncesi göz önüne alınarak, meydana 

gelen değişim ve dönüşümler değerlendirilmiştir. Robotik sistemlerin daha da 

gelişmesi ile birlikte lojistik süreçlerde üstlenmeleri olası fonksiyon ve işler analiz 
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edilmeye çalışılarak, gelecekte robotların oynayacakları roller öngörülmeye 

çalışılmıştır.  

Bu çalışma çerçevesinde robotik sistemlerin lojistik süreçleri ile 

entegrasyonunun ne şekilde geliştirilebileceği, daha hızlı ve katma değeri yüksek 

lojistik aktiviteler ile ilgili olarak robotlar tarafından gerçekleştirilecek katkılar 

analiz edilmiş, buna ilişkin öngörüler ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede 

konuya ilişkin ulusal ve uluslararası literatür taranmış, robotik sistemlerin gelişim 

süreçleri, yarattığı katma değerler ve etkiler değerlendirilerek, lojistik süreçlerin 

gereksinimleri çerçevesinde robotların yaratacağı katkılar ve etkiler 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Buna ek olarak gelecekte lojistik süreçlerde 

robotların rolleri ve üstelenecekleri işlevlere ilişkin olarak sezgisel açıdan 

değerlendirme yapılmıştır. 

1.8. Robotik Sistemlerin Gelişimi Ve Geleceği 

1.8.1. Robotik Sistemlerin Gelişimi 

İçerisinde bulunduğumuz yüzyılda teknolojinin giderek gelişim gösterdiği ve 

her geçen gün teknolojik gelişime ilişkin ivmenin arttığı hemen herkes tarafından 

kabul edilen bir gerçektir. Buhar makinesinin bulunmasından başlayarak, içinde 

bulunduğumuz sürece kadar teknoloji baş döndüren bir hızla gelişme göstermenin 

yanı sıra, meydana gelen teknolojik gelişmeler kendilerine farklı endüstrilerde hızla 

yer bulmuş, kendi gelişimlerini sürdürmeye devam ederken, endüstrileri de 

dönüştürmeyi başarmışlardır. 

Demir yollarının ve buhar gücünün kullanılmaya başlanması sayesinde 

mekanik üretime geçiş 1. Sanayi Devrimi olarak adlandırılır. Birinci Endüstri 

Devriminin en önemli bileşeni üretimin geçmişe kıyasla mekanize bir nitelik 

kazanmasıdır. Aynı zamanda bu dönemde buhar makinesinin ulaşım araçlarında 

kullanılması ile birlikte taşımacılık faaliyetleri daha kontrol edilebilir bir karakter 

kazanmış, aynı zamanda tedarik zinciri arasında ilişkiler daha stabil ve planlanabilir 

bir hal kazanmıştır. İkinci endüstri devrimi olarak adlandırılan dönemin en önemli 

gelişmelerinin başında üretim süreçlerinde elektrik enerjisinin kullanılmaya 

başlanması ve üretim süreçlerinin daha hızlı ve düşük maliyetlerle gerçekleştirebilir 
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hale gelmesidir. Bu dönemde geliştirilen yeni üretim metodolojileri üretimi göz 

alıcı bir biçimde hızlandırmış, bunun sonucunda üretim hızına cevap verebilmek 

üzere tedarik akışının da yoğun, hızlı ve düzenli bir hale lojistikte teknoloji 

Kullanımı ve robotik sistemlerin gelmesi gerekmiştir. 

Buna paralel olarak, elektrik enerjisi ulaşım araçlarında kullanılmaya 

başlamış, demiryolu endüstrisi bu dönemin en önemli unsurlarından birisi haline 

gelmiştir. Üçüncü endüstri devrimi ise internet, bilgisayar teknolojileri ve benzeri 

teknolojik gelişmeler sonucunda üretim süreçlerinde otomasyon uygulamalarının 

hızla yaygınlaştığı süreçtir (1970). Bu süreçte fabrikalarda kullanılan işgücünün 

yerini hızlı bir biçimde robotlar almaya başlamıştır. İçerisinde bulunduğumuz ve 

2014 yılında “Hannover Messe “Fuarı ile başladığı kabul edilen dijitalleşmenin ön 

planda olduğu, Dördüncü Sanayi Devrimi ya da diğer ismi ile Endüstri 4.0 süreci 

otonom özelliği artırılmış ve öğrenebilen robotik sistemlerin üretim süreçlerinde 

giderek daha fazla yer aldığı, gerçek hayata ilişkin hemen her şeyin dijital bir 

karakter kazanarak sanal ortama taşınabildiği bir dönemi ifade etmektedir. Bu 

dönemde iş görmenin dışında, karar alma süreçlerinde de giderek artan bir hızla 

insan faktörü yerine elektronik ve otonom sistemlerin geçeceği 

öngörülebilmektedir. Dolayısıyla robotik sistemler gelecekte günümüzdeki 

durumundan daha yüksek düzeyde fonksiyonel bir nitelik kazananabilecektir. 

 

Şekil 3. Endüstri 4 Temel Süreci 
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Bu perspektifte robotik sistemlerin gelişimi dikkate alındığında; robot 

teknolojisinin başlangıcı olarak, Benjamin Sokora tarafından ilk ev robotunun 

yapıldığı tarih olan 1977 yılı kabul edilebilir. İlerleyen dönemde robot 

teknolojisinde giderek artan gelişmeler kaydedilmiş, 1990 yılında iRobot olarak 

adlandırılan yarı otonom robotikler robot sistemlerinin gelişiminde bir dönüm 

noktası olmuştur. Bununla birlikte tıp, uzay bilimler gibi farklı alanlarda kullanılan 

robotlar 2004 yılında Engelberger tarafından ortaya konulan robotik kollar ile 

endüstrilere de girmeye başlamış, üretim ve tedarik zincirleri açısından 2004 yılı 

bir dönüm noktası olmuştur. 

Günümüzde teknolojinin baş döndürücü bir biçimde gelişmesi robotların da 

gelecekteki konumunu önemli ölçüde etkilemiştir. Problemleri çözümlemek için 

oluşturulan algoritmaların anlık olarak güncellenebilmesi ve işlemcilerin geçmişle 

kıyaslanmayacak şekilde saniyede binlerce faktörü ve değişkeni değerlendirebilir 

ve analiz edebilir hale gelmeleri sayesinde robotik sistemler de giderek daha fazla 

öğrenebilir makineler olarak ortaya çıkmaya başlamışlar, zaman geçtikçe lojistik 

süreçlerde daha çok işlev üstlenecek potansiyel elde etmişlerdir. Kısa zaman 

içerisinde gerçekleşen bu gelişmeler henüz yeterli olmasa da gelişme ivmesi 

dikkate alındığında, tedarik zincirlerinde ve lojistik süreçlerde ileride daha hayati 

roller üstlenebilecekleri konusunda umut vadetmektedirler. 

Robotların daha geniş bir perspektifte lojistik faaliyetlere ve üretim alanında 

görünmesi çok yakın bir tarihte hayatımıza dahil olan bir takım teknolojilere bağlı 

olarak da artış göstermektedir. Bu teknolojilerin başında nesnelerin interneti 

“Internet of Things” (IoT) adı verilen gelişmiş teknolojik sistemler yer almaktadır. 

Nesnelerin interneti insan faktörü olmaksızın makine, ekipman, teçhizatların yanı 

sıra fiziksel tüm varlıkların sensorlar, algılama sistemleri, gömülü sistemler vb. 

unsurlar sayesinde akıllı “smart” bir kimlik kazanmaları sonucunda birbirleri ile 

iletişim kurmaları ve birbirlerini harekete geçirebilmeleri aldıkları komutlar ve 

veriler ile davranış geliştirebilmeleri olarak tanımlanabilir. Nesnelerin interneti 

robotik sistemlerin birbirleriyle iletişim kurabilmeleri ve birbirlerini 

yönlendirebilmelerini olanaklı hale getirebilmekte, bu teknoloji sayesinde robotlar 

otonom bir karakter kazanma konusunda oldukça ciddi bir ilerleme 

kaydedebilmektedir. Örnek olarak paketleme işlemini tamamlayan bir robot bu 
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teknoloji sayesinde bir başka robota ardışık iş parçacığını gerçekleştirmesi için 

komut gönderebilmekte otonom bir şekilde robotlar birbirini harekete 

geçirebilmektedir.  

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt.10 

Sayı.24 2018 (s.351-368) 

1.8.2. Robotik Sistemlerin Geleceği 

Üretim sistemlerinde kullanılan robotiklerden beklenen tanımlanmış bir 

hareketi her defasında aynı şekilde gerçekleştirmesi, uygulama ile programlanmış 

hareket arasında sapmalar göstermemesidir. Örneğin taşıyıcı bir konveyörü 

beslemekle görevli robotik kolun standart süreler içerisinde konveyör üzerine 

parçaları koyması gerekmektedir. Her bir parça arasında standart bir mesafenin 

korunması ve standart bir akışın sağlanması robotun aynı hareketi her seferinde aynı 

şekilde yapmasına bağlıdır. Robot konveyör üzerine her sekiz saniyede bir parça 

koyması gerekirken, bazen altı bazen de dokuz saniyede bunu gerçekleştirdiğinde 

sistemde tıkanmalar ve darboğazlar oluşmaya başlaması son derece olası bir 

durumdur. 

Bununla birlikte koşullar değiştiğinde bu robotların duruma uyum 

sağlamaları bir takım zorluklar içermektedir. Örneğin konveyörün beslendiği 

noktadan önce yüklenecek parçayı torna işleminden geçiren bir çalışan rahatsızlanır 

ve yükleyici kola konveyörü besleyecek parçaları göndermemeye başlarsa robot bu 

durumu dikkate almaksızın yükleme eylemi yapmaya çalışabilecektir. Dolayısıyla 

robotik sistemlerin meydana gelen yeni durumu ve koşulları değerlendirebilecek 

şekilde yapay zekâya sahip olması ve değişen koşullara göre gerçekleştirdiği 

davranışı değerlendirerek, duruma uygun yeni davranışlar gösterebilme yeteneğine 

sahip olması gerekmektedir. Bu noktadan hareketle, farklı durumları analiz ederek 

her bir duruma uygun çözümler geliştirebilme ve değişimleri anlık olarak 

yorumlayıp bunlar için farklı davranışlar geliştirebilme yeteneği ile robotların 

lojistik sistemlerde kullanılabilmesi arasında kayda değer bir ilişki göze 

çarpmaktadır. 
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Robotik sistemlerin otonom robotlar haline gelebilmesinde bir diğer önemli 

unsur koşullara göre hareket etmelerini ve davranış göstermelerini sağlayabilecek 

mekanik-elektronik kollar, bacaklar ve ellere sahip olmalarıdır. Aynı zamanda bu 

unsurların farklı koşullar altında gösterilebilecek farklı davranışlara ilişkin 

komutları da algılayabilir olması gerekmektedir. Daha önce bahsedildiği gibi 

kırılacak bir materyali kavrarken göstereceği davranış sert metal bir külçeyi 

kavrarken göstereceği davranışla aynı olmamalıdır. Dolayısıyla çevrelerinde 

meydanda gelen değişimleri algılamak üzere bu unsurlar çok sayıda sensorlar ile 

donatılabilmekte, bu sensorlar yakında olan bir insanı algılayıp daha güvenli bir 

hareket için sisteme veri gönderebilir. Bununla birlikte bu işlemlerin anlık olarak 

gerçekleşmesi de son derece önem arz eden bir durumdur. Aynı zamanda robotik 

kollar ve ellerde entegre olarak bulunan sensorlar ortama ilişkin sıcaklık, nem vb. 

durumlarda meydana gelen değişiklikleri de algılayabilir ve bu değişimleri veri 

olarak sisteme gönderebilirler.  

Bir diğer önemli unsur da robotların veri işleyebilecek ve harekete 

dönüştürmek üzere komut üretebilecek beyin ve yapay zekâya sahip olmalarıdır. 

Yeni nesil robotik sistemler sensorlar ile kameralardan gelen görüntü ve algıları 

sayısal değerlere dönüştürerek işlemsel hale getirebilmekte, bu nümerik hale 

getirilmiş veriler ile hem algoritmalarını karşılaştırarak komutlar üretirken hem de 

mevcut algoritmalarını güncelleyebilmektedirler.  

Bir robotik sistemin bu konudaki yeteneğini gösteren en temel faktörler çok 

sayıda değişkeni dikkate alarak hesaplayabilme ve optimal çözümler elde edebilme 

kabiliyeti ile bunları mümkün olan en kısa sürede yapabilme becerisidir. 

Dolayısıyla robotların işlemci kapasitesi ve sahip oldukları işlem hızları arttıkça bu 

yeteneklere de giderek artan bir düzeyde sahip olabildiği görülebilmektedir. Buna 

karşılık insan gibi davranış gösterebilmesi için bir robotik sistemin günümüzün en 

yüksek kapasiteye sahip işlemcilerinden yüz binlercesi ile eşzamanlı donatılmış 

olması gerektiği konu ile ilgililer tarafından dile getirilmektedir. 

İnsan ve Makinaların geleceği;  Teradata tarafından yayınlanan raporda 

2030’a kadar yalnızca %21’lik bir kabul oranı ile insanların yapay zekanın 

kendilerini tüm süreçlerde yerlerini alacağını düşünmektedirler. 
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Şekil 4. Teradata 2030 Yapay Zeka Anket Sonucu  

 

1.9. Lojistikte Robotik Sistemler ve Yapay Zeka Uygulamaları  

Yapay zeka, akıllı makinaların gelişim teknolojisine dayanmaktadır. Bu 

konuda Dünyada en büyük yatırımı yapan ülkelerin başında bulunan Çin, 2017 

yılında sadece 217 Milyar dolarlık teknoloji ve yapay zeka konusunda yatırım 

yapmıştır. Öyle bir yatırımdır ki, su ve kanalizasyon borularındaki çatlakları tespit 

edebilmek adına robot balık bile üretmişlerdir. Her ne kadar günümüzde robotik 

sistemlerin lojistik süreçlerde henüz olması gerektiği kadar kullanılamadığı bilinse 

de ( lojistik faaliyetlerin %80’i henüz tam otomasyona geçmemiştir 

www.robotics.org ), yapay zekanın kullanımı iş sahalarına taşındıkça, işin işleyiş 

dinamikleri de değişmeye başladı; tıpkı lojistik sektörü gibi. Yapay zekanın sonucu 

olarak ortaya çıkan sürücüsüz araçlar, depolama ve raflarda kullanılan robotlar, 

büyük verilerin rahatlıkla kullanılması gibi seçenekler hem lojistik sürecinde 

gerçekleşebilecek hataları en aza indirgiyor hem de kolaylık sağlıyor. 

Buna karşılık daha önce de bahsedildiği gibi geleceğe ilişkin öngörüler 

robotların lojistik süreçlerde giderek daha fazla rol üstleneceği, gelecekte tedarik 

zincirleri içerisinde gerçekleştirilen birçok lojistik uygulamanın otonom robotlar 

tarafından üstlenileceği yönündedir. Gelecekte depo ve dağıtım merkezlerinde 

http://www.robotics.org/
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robotların yapabilecekleri hiçbir iş için insan gücü istihdamı söz konusu 

olmayabilecektir. Bunun yerine insan gücü teknik açıdan daha ileri seviyede, 

programlama, istisnai durumlar için çözümler üretme ve robotların güncellenmesi 

gibi konulardan sorumlu olacaklar, üstlendikleri görevler daha yüksek düzeyde 

kalifikasyon ve uzmanlaşma gerektirebilecektir. Öte yandan zor ve tehlikeli işler 

insanlar yerine robotlar tarafından üstlenileceği için hem bu süreçlerde güvenlik 

daha üst düzeyde sağlanabilecek hem de insan faktörü kaynakları hataları önemli 

ölçüde ortadan kaldırılabilecektir.  

Yapay zeka ve robotik uygulamaları Lojistik sektöründe son dönemde farklı 

bölüm ve alanları içinde görüyoruz.  İnsanlaşan, karşısındaki müşterinin duygusal 

durumunu, beynini oluşturan ‘yapay zeka’ yazılımları ile algılayan ‘perakende 

robotları’ Japonya ve ABD’de mağazalarda yerlerini almaya başladı. Perakende 

markalarının depolarında çalışan insan sayısı her geçen gün azalarak yerini 

robotlara bırakıyor. Bu sayede hem işçilik masrafları azalıyor hem de süreçler daha 

hızlı hale geliyor.  

1.9.1. Akıllı Uygulamalar 

Amazon Go uygulaması gibi herhangi bir kasa veya ödeme işlemi olmadan 

ürünlerin tedarik edilme şansı ortaya çıkmıştır. Marketin kapısından girdikten sonra 

yüz tanıma sistemi ve mobil uygulama üzerinden müşteriyi tanıyıp aldığı ürünleri 

otomatik olarak mobil uygulama üzerindeki sepeteye ekleyip mağaza çıkışı 

otomatik ödeme yapılabilmektedir. 

Japonya’da sadece robotların çalıştığı kafe açıldı. Softbank Robotics firması 

tarafından hem eğlendirmek hem de hizmet amacıyla 3 adet farklı robot tipinin 

çalıştığı Pepper Parlor’u açtı. Geliştirilen 3 yarı insansı robotlar müşteriye selam 

veriyor, siparişlerini alıyor, müşterileri eğlendirmek için kareografili danslar 

sergiliyorlar. Mağaza kapanışı sonrasında da zemin temizliği yapıyorlar.  

Alibaba’nın, Şanghay’da açtığı garsonsuz robotik mağaza ile müşteri 

servisleri otonom bir servisle masalara servis edilmeye başlandı. Hema marketinin 

içinde yer alan restoranda, müşteriler restorana girişte telefonlarından Hema 

aplikasyonunu açıyor ve kendilerine bir masa ayarlıyor. Sistem oturacağınız masayı 
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aplikasyon üzerinden size bildiriyor ve daha sonra siz istediğiniz deniz ürününü 

seçiyorsunuz, robotlar masanıza siparişinizi getiriyorlar. Ödemenizi de Hema 

aplikasyonunun üzerinden yapabiliyorsunuz. 

Migros Tic. A.Ş., Tübitak desteği ile çıkartmış olduğu Ar-ge projesi 

kapsamında Cunda adı verilen robot  (Largo Robotics) mağazada test aşamasında 

kontrol edilmektedir. Mağazada akşam mağazanın yoğun olmadığı zamanlarda 

etrafta gezinerek raf reyon düzenini, ürün bulunurluğu ve etiketleri takip ediyor. 

Müşterilere fırsat ürünlerini tanıtıyor. (Capital 2 /2020) 

Hızlı teslimat kapsamında Amazon firmasının DHL firması ile ortak 

başlattığı çalışmada, Audi Easy Connect sistemi ile müşteri siparişi Gps üzerinden 

aracın bagajına bırakılabiliyor. Araç sahibi aracın yanında olmaksızın geçici süreli 

şifreleme sistemi ile bagaj açılıp süre bitiminde otomatik kilitlenebiliyor. 

 

 

Şekil 5. DHL Audi Easy Connect 

 

Toyota kendi kendine çalışan otonom seyyar aracı e-palette üzerinde 

çalışıyor. E-Palette sürüş paylaşımı, teslimat ve perakende satış dahil olmak üzere 

bir dizi kullanıma kolayca adapte edilmiş açık, esnek bir platform. Toyota, Uber, 

Mazda, Pizza Hut E-palette için ortaklığı bulunan firmalar arasında yer almaktadır. 

1.9.2. Akıllı Depo ve Ekipmanlar 

Çin’in en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan JD.com, Şangay’da açtığı 

yeni deposunda sadece robotların bakımı için 4 insanı istihdam ediyor. Diğer tüm 
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işlere ise robotlar bakıyor. Toplama, paketleme gibi zorlu görevleri üstlenerek, 

yapay zeka görüntüleme sistemleri ile işleme giren paketler incelenmektedir. 

(Pazarlamasyon Prime 2020 Trend)  

Alibaba’nın, Çin’in Huiyang bölgesinde bulunan  deposunda 60 adetten fazla 

robot görev yapmaktadır ve bu robotlar sayesinde depoda işçi ihtiyaç oranı %70 

azalmıştır. 

Çin şirketi Quicktron tarafından üretilen robotların asıl işleri, depodaki 

ürünleri taşımak. 500 kilograma kadar yük taşıyabilen robotlar, bu ürünleri 

çalışanlara götürüyorlar ve çalışanlar da ürünleri paketleyip yerleştiriyorlar. 

Çarpışmalarını önlemek için lazer sistemiyle donatılan robotlar, talimatları ise Wi-

Fi üzerinden alıyorlar. Aynı zamanda oldukça çevik olan ve 360 derece dönebilen 

bu robotlar, şarjları azaldığında otomatik olarak bir şarj istasyonuna gidiyorlar. 

Bununla birlikte sadece 5 dakikalık şarj ile 4-5 saat boyunca aralıksız olarak 

çalışabiliyorlar.  

 

 

Şekil 6. Quictron Yük Taşıyan Robotlar 

 

An Inside Look at Cainiao's Intelligent Warehouse ( Cainiao Smart Logistics 

Network Ltd., Alibaba şirketin %51 hissesine sahip)  

 

https://www.alizila.com/wp-content/uploads/2016/09/Cainiao-Factsheet.pdf?x95431
https://www.alizila.com/wp-content/uploads/2016/09/Cainiao-Factsheet.pdf?x95431


 

22 

Migros Tic. A.Ş. 2016 Yılında Gebze Dağıtım merkezinde devreye alınan 

shuttle & sorter sistemi ile (Knapp) adetli ve koli bazında ürün toplaması 

yapılabilmektedir.  (Capital 2 /2020) 

 

 

Şekil 7. Knapp & Migros Shuttle Sorter  

 

Eğlence sektörüne robotik teknolojileri kullanarak getirdiği yenilik getiren 

DOF Robotics bu kez lojistik sektörü için yerli yazılımla ürettiği yapay zeka (IGV-

Intelligent Guided Vehicles) ile otomatik taşıma, çekme, kaldırma ve 

konumlandırma görevlerini yerine getiren otonom ve yapay zekalı forklift 

üretimine geçmeye hazırlanıyor. Yapay zeka forkliftler iş emri ile çalışacaklardır.  

1.9.3. Akıllı Kamyonlar & Tırlar 

Tesla’nın elektrikli tır modeli Semi Truck gibi elektrikli kamyon ve tırların 

yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Bununla birlikte;   

Uber tarafından satın alınan Otto firması (2016) sadece otoyollarda 

kullanılabilen otonom kamyonu tanıtmıştı. Şehiriçinde şoföre ihtiyaç duyan bu 

yapıda şehirlerarası otoyolda kullanım amaçlanmıştır. 

Volvo  sürücü kabini olmayan otonom kamyonlarını tanıttı (2018) . Sürücü 

kabini olmayan dolayısıyla sürücüye ihtiyaç duymayan kamyonun ismi ise Vera. 

Geleneksel kamyonlara oranla oldukça ufak bir yapıya sahip Vera araçları, daha 

verimli bir çalışma sistemi sağlıyor. Ayrıca araçlar en fazla 40 km hız yapabiliyor 

ve kamyonlar kontrol odasından izleniyor. 
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Şekil 8. Volvo Vera 

 

Scania’nın geliştirdiği AXL isimli kamyonu kabinsiz ve otonom sürüş 

özelliğine sahip. Bu araçta kameralar, radar ve lidar sensörleri ile GPS alıcıları 

görev yapıyor. Kamera, lidar ve radar sensörleri aynı anda ya da dönüşümlü olarak 

etrafı ve aracın çevresini tarayarak yol alıyor. AXL, gerekli programları yapıldıktan 

sonra operatör tarafından dışarıdan da kontrol edilebiliyor. Trafik için uygun 

olmayan bu konsept, şantiye ya da maden alanlarında çalışabilecek durumda.  

Ford Otosan ve AVL ortak Ar-ge işbirliği sonucu Ford Trucks üzerinde Hub 

to Hub (otonom otoban taşımacılığı çalışmaları devam etmektedir. 2020 yılı 

itibariyle otonom kamyon kullanım ve çeşitliliğininin artacağı öngörülmektedir.  

1.9.4. Drone Taşımacılığı & Teknolojisi 

 

Şekil 9. Drone Taşımacılığı 
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Küresel ticari drone pazarının 2020 yılı itibarıyla 6,4 milyar dolarlık, 2025 

yılı itibarıyla ise yaklaşık olarak 13 milyar dolarlık bir hacme sahip olması 

bekleniyor. Drone’lar lojistik açısından asıl farkı, özellikle kara taşıtlarının 

ulaşımının zor olduğu kırsal bölgelerde yaratacaklar. Drone’ların maksimum uçuş 

sürelerinin 30 dk civarında olması, e-ticaret şirketlerinin dağıtım merkezlerinin 

yakınlarında oturan kişilerin drone ile teslimat hizmetinden daha rahat 

faydalanacakları anlamına geliyor. İlk drone teslimatları 2017 yılında Amazon ve 

Ups firmaları tarafından gerçekleştirilmiştir. UPS ve DHL gibi drone ile teslimat 

alanında denemeler gerçekleştirilen lojistik şirketleri de başlangıçta dağıtım 

kamyonlarını teslimat drone’ları için birer üs olarak kullanacaklar. 

Ancak Amazon’un zeplin drone sistemi bilinen tüm taşımacılık şekillerini 

değiştireceği öngörülüyor. 

Patentini almış olduğu fikir ile sipariş alanının üzerinde bir zeplin depo 

bulunuyor. İçerisinde de birçok ürün hazır halde bekliyor. Arıkovanı gibi duran 

zeplinden çıkan bir drone, olası siparişleri size teslim ediyor. Yerden 14 km 

yüksekliğe çıkabilen bu depo tamamen otonom olarak çalışıyor ve tonlarca yük 

taşıyabiliyor. Otonom depodan teslimatlar drone’lar aracılıyla 

gerçekleştirilmektedir. 

 

 

Şekil 10. Amazon Prime Air 

 

UVL Robotics ile Drone Teknolojisini Kullanarak depo sayım süreci 

başladı. Anlık WMS Sistemine bağlantı ile palet barkodları üzerinden sayım işlemi 

yapılmaktadır. ( 3-5 sn aralığında palet barkod okuma kapasitesi ile count sayımı 
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işlemi)  Lojistik Depo Sayımlarında Hızlı ve Sıfır Hata ile Sayım sonuçları, 

Depo Yönetim Sistemlerine  WMS/ERP’ye veri entegrasyonu ile hatasız ve hızlı 

aktarılması sağlanmaktadır. 10.000 paletlik bir deponun sayımı 1 saatte 

tamamlanmaktadır. 

 

  

Şekil 11. UVL Robotics Drone ile Envanter Süreci 

 

Uber Elevate, Uber Air Hyundai işbirliği ile 2023 yılında devreye girecek 

hava taksi proje çalışması başladı. Elektrikle çalışacak olan kişisel hava araçları, 4 

koltuklu, maksimum 96 km/saat hız ile yerden 300-600 metre yükseklikte uçması 

planlanmaktadır. 

Amazon, test aşamasında olduğu Prime Air hizmeti ile 30 dakika içerisinde 

drone’lar ile teslimat yapmaya başladı. 

Gsm operatörleri drone ile baz istasyonu kurarak çekim gücü olmayan 

noktalara erişim, deprem gibi anlık felaketlerde de kullanılabilecek iletişim hattı 

güçlendirme çalışmalarına devam etmektedirler. 

Dominos, Zelanda’da drone ile pizza teslimatı sürecini başlattı. 

1.10. Yapay Zeka, Tedarik Zinciri Lojistik İlişkisi 

Tedarik Zinciri Operasyonları, işletmelerin AI yatırımlarından gelir elde 

etmelerini sağlayan sektörlerin başında gelmektedir. Yapay Zeka, lojistik ve tedarik 

zinciri yönetimi endüstrisinde hız kazanarak son on yılda, AI destekli araçlar, 

lojistik ve tedarik zincirindeki dijital süreçleri ve ürünleri güçlendirmiştir. Tedarik 
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zinciri ve lojistik endüstrisi, kullanmanın yanı sıra türetme işleminde de maksimum 

veri miktarıyla ilgilenmektedir. Tedarik zinciri şirketlerinin çoğu AI ve Makine 

Öğrenimi, Derin Öğrenim ve Doğal Dil İşleme'yi benimsemeye başlamışlardır. 

AI'nın bu sektördeki en yaygın uygulamalarından biri, CPU'ların tipik 

işleyişini genişleten Grafiksel İşlem Birimlerinin (GPU'ların) geliştirilmesidir. 

Lojistik sektöründe sürekli artan veri oluşturma hızı ile Big Data, AI'yı en yüksek 

potansiyeline ulaştırmaya yetecek kadar beslemektedir. Akıllı algoritmalar, 

firmaların teslimatlar için yaklaşık fiyat ve süreler elde etmeleri için zamanından 

önce teslim edilecek mevcut kamyonların detayları gibi değerli ve kesin bilgiler 

sunmaktadırlar. AI, envanter ve işletme maliyetlerini azaltma bilgisini geliştirmek 

için gelişmiş bağlamsal zeka sağlar. ML ve AI teknolojilerinin benimsenmesi, 

lojistik ve depo yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve işbirliğine dair daha ayrıntılı 

bilgiler sağlamaktadır. 

Akıllı Robotik Sıralama gibi teknolojiler, yüksek hızlı harf, paletli gönderim 

ve paket sıralamasını etkili bir şekilde gerçekleştirir. AI-Powered Görsel Muayene 

hasarı belirlemek ve düzeltici eylemi ölçmek için özel kameralarla kargo 

fotoğraflarını çeker. AI, genel bakım ve işlemleri etkileyen faktörleri belirlemek 

için eşsiz bir tedarik zinciri yönetimi performansı değerlendirmesi sunar. AI, 

verimli bir şekilde analiz eder ve talep tahmin doğruluğunu artırmak için çok büyük 

miktarda veri düzenler. AI'dan önce, tarihi teknolojiler, talep tarafında tüketici 

özellikleri de dahil olmak üzere çok çeşitli faktörleri kapsamadığı için değer 

sunamamıştır. AI, gerçek zamanlı satış, iklim ve diğer çevresel faktörlere dayalı 

olarak tahminde ayarlamalar geliştiren otomatik bir tahmin döngüsü sağlar. Tüm 

bu tür bilgilere sahip olmak işlemi basitleştirir, depo yönetimini otomatik sıralama, 

kendi kendine çalışan forkliftler ve otonom araçlar ve dronlar tarafından araştırılan 

kendi kendini yöneten envanter sistemleriyle yeniden şekillendirir. 

AI, müşteri-tedarikçi ilişkileri yönetiminin etkinliğini artırarak tedarikçi 

seçim sürecini de iyileştirir. AI, tam zamanında teslimat performansı, 

değerlendirmeler, denetimler ve belirli tedarikçilere ilişkin gelecekteki kararlar için 

kredi puanlaması dahil olmak üzere, zamanında teslimat dahil olmak üzere 

yönergelere dayanarak tedarikçi ile ilgili verileri analiz eder. AI, müşteri 
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deneyimini kişiselleştirerek lojistik sağlayıcılar ve müşteriler arasındaki ilişkileri 

de zenginleştirir. AI, doğruluğu sağlamak için üretim planlamasını ve fabrika 

planlamasını iyileştirir. Yapay Zeka teknolojisi, gelişmiş tedarik zinciri ve lojistik 

çözümlerinde, verimlilik ve etkinlik artışında zaten önemli bir rol oynamaktadır. 

Bu tedarik zinciri yöneticileri ve planlamacıları için çeşitli görevleri 

otomatikleştirerek yapılır. Algoritma gelişmelerindeki güçlü teknolojik atılımlarla, 

işlem gücü endüstrileri, tedarik zincirinde daha basitleştirilmiş çözümler sağlayan 

AI teknolojisini kullanacak. Bu, müşterilere dağıtım sistemlerini ve hizmetlerini 

hızlandıracak ve geliştirecektir. Sektörün belirlediği hızla değişen müşteri 

beklentileri ile lojistik firmalarının, makine öğrenmesi, yapay zeka ve rekabete ayak 

uyduracak konuların interneti (IoT) gibi teknolojilerle güçlendirilmeye ihtiyacı 

olduğu açıktır. 

1.10.1. Mevcut Teknoloji 

Mevcut robot teknolojisi, günümüzde yaratılan algıdan oldukça farklı bir 

durumdadır. Sophia gibi insani eğilimleri çağrıştırması ve ifade etmesi için 

tasarlanan robotların aksine, endüstriyel robotlar şekilden ziyade işlev için 

tasarlanır. Tedarik zinciri lojistiği karmaşık bir işlemdir; özellikle her bir deponun 

yerleşim planı özgün olduğu ve her bir siparişi işlemek için çeşitli ve özelleşmiş 

işler yapmak gerektiği için de bu işlemi makineleştirmek oldukça zordur. Ayrıca, 

depolar dağınık ve karışık alanlardır. Koridorlardaki palet ya da koli gibi nesnelerin 

sürekli olarak yarattığı kaza riski, en basit işlerin bile makineleştirilmesini 

zorlaştırır. Yine de bazı şirketler bu problemi çeşitli yollarla çözmeyi başardı. 

Örneğin Amazon, 2014’te toplama ve paketleme işlemleri için depolarında 

Kiva robotlarını kurmaya başladı. Sadece bu ufak robotlar, Amazon’un işletim 

masraflarını %20 oranında düşürdü. Bu durum, şirketin paketleme deposu başına 

22 milyon dolarlık tasarruf etmesini sağlıyor. Bu küçük, 145 kilo ağırlığındaki 

makine, kendi ağırlığının iki katından fazla kolileri depo boyunca taşıyabiliyor ve 

devir süresini yaklaşık 75 dakikadan yalnızca 15 dakika civarına indiriyor 

(Business Insider, Logiwa). Amazon’un depo robotik filosu, verimliliği arttırmaya 

yardımcı oluyor. Bu robotların işi, eşyaları nakliyat için toplayıp ambalajlayan 

toplayıcı insanlar için rafları bütün olarak taşıyıp getirmek. Amazon böylece saatler 

http://www.businessinsider.com/kiva-robots-save-money-for-amazon-2016-6
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süren ve en düzenli depoda bile çalışan başına 12-16 kilometre yürüme gerektiren 

bir problemi çözmüş oldu. Asıl ihtiyaç noktası ise robotların bütün siparişleri kendi 

kendilerine toplayabilir, ambalajlayabilir ve yükleyebilir hale gelme talebi ve 

isteğidir. 

1.10.2. Depo Robotiği 

Depolarda robot kullanımının özellikle büyük şirketlerde giderek yayınlaştığı 

görülmektedir. Bununla beraber, her deponun kendine özgü, çok çeşitli ebatlardaki 

sıraları, rafları, kolileri ve paletleri için robot eğitmenin gerektirdiği altyapının 

masrafı da hayli yüksektir. Robot yapay zekasının ortamı öğrenmek için eğitilmesi 

gerekir, ayrıca bu işlem her seferinde belirli parametrelerin girdilerini gerektirir. 

Buna ek olarak, tamamen makineleşmiş bir depoda kullanılan robot türlerinin 

birbirleriyle uyumlu olmaları gerekir. Örneğin yapay zeka ile yönetilen bir forkliftin 

hatasız şekilde eşyaları yükleyebilmesi için Atlas ya da Kia gibi bir insansı robotu 

bulunduğu yere çağırabilmesi gerekir. Toplama ve ambalajlamayı düzene koymak 

ve işlemi merkezileştirmek adına robotları işlem süresince organize etmek ve 

yönetmek için ayrıca bir WMS’ye Depo Yönetim Sistemi ihtiyaç duyulur. (Logiwa) 

Tamamen makineleşmiş depolar ile ilgili bir başka sorun da eşyaları kendi 

kendilerine toplama ve ambalajlama konusudur. An itibarıyla pek çok farklı eşya, 

toplanmak üzere aynı bölüme bir verimlilik algoritmasına uygun şekilde karışık 

olarak yerleştiriliyor. İnsanlar bunlardan doğru eşyayı seçip toplayabiliyor, 

robotlarsa an itibarıyla işaretli olmayan nesneleri tespit edemiyor. Bu durum, 

altyapı masraflarını arttıracaktır. Buna ek olarak, insanlar kırılabilir eşyaları 

taşırken muhakeme yeteneğini kullanabiliyor. Öte yandan robotlar, nesneleri 

elleçlerken doğru miktarda kuvvet uygulamakta daha çok zorlanacaktır. 

Fakat bu sorunların bir kısmı, çözümlerin masrafları makul seviyede olduğu 

takdirde zamanla çözülebilir. Örneğin tarayıcı yerleştirilmiş robotlar, aradıkları 

ürünleri barkod kullanarak kolaylıkla tespit edebilir. Kırılabilir olarak işaretlenmiş 

nesneler için vakumlu kaldırma seçeneğini uygulamak, nesnelerin kaldırılırken 

kırılma ihtimalini düşürebilir. Buna ek olarak, insansı robotlar, ağır yükleri 

elleçlemenin yanında depoda yüksek raflara da ulaşabilir hale gelirse nihayetinde 

forkliftlerin yerini alabilir. 
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1.10.3. Teknoloji Gelişimi 

Malzeme ilerletme sistemi (Konveyor bant); malzeme aktarma, malzemeyi 

taşıma, depolama ve malzemelerin kontrolü gibi aktiviteleri içeren bir entegre 

sistem olarak tanımlanabilir. Temel amacı; doğru miktardaki malzemenin istenen 

yere uygun zamanda ve minimum masrafla güvenli bir şekilde teslimidir (Ray, S. 

2008). Konveyörler, Bir üretim veya dağıtım tesisi boyunca malzeme, ürün ve 

yüklerin taşınması için kullanılan konveyörler yatay, eğimli veya dikey cihazlardır. 

Ürün yükleme ve boşaltma için belirli noktalarla sabit bir yol boyunca hareket eden 

makaraların veya kayışın üstüne biner. Yük ağırlığı ve fiziksel biçimi oldukça 

büyük olan materyaller bile bu mekanizma sayesinde hızlı bir şekilde hareket eder. 

Konveyörler taşıma süresini ortadan kaldırarak işçilik maliyetlerini azaltır. 

Konveyörlerin çok sayıda çeşidi bulunmaktadır. Sektörlere göre de çeşitlilik 

göstermektedirler. Otomotivde, metal sanayisinde, gıda sanayisinde, hava 

alanlarında, lojistik sektöründe vb. çok çeşitli türleri bulunmaktadır. Konveyörler; 

bantlı, rulolu, oluklu, çıtalı, vidalı, zincirli vb. farklı şekillerde olabilir. (Şekil 12) 

 

 

Şekil 12. Konveyör 

 

Hücresel konveyör teknolojisi oldukça esnek bir modüler konveyör ve 

konumlandırma sistemidir. Küçük altıgen modüllerde, tek tek ve seçici olarak 

kontrol edilen özel olarak düzenlenmiş çok yönlü tekerlekler bulunur. Bu, çeşitli 

nesnelerin, eşzamanlı ve birbirinden bağımsız olarak keyfi parçalar üzerinde 

hareket ettirilip konumlandırılabileceği anlamına gelir. Karmaşık malzeme akış 
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ünitelerinde, en küçük alanlarda bu sistem ile ürünler ayrıştırılarak farklı 

lokasyonlara dağıtımı bu sistem ile kolaylıkla yapılabilir. (Şekil 13) 

 

 

Şekil 13. Hücresel Konveyör 

 

Otomatik Yönlendirmeleri Araçlar, yüksek teknolojiye sahip fabrikaların 

geniş çeşitlilikte, yüksek kalitede ürünler üretmesi ve merkezi bir bilgisayardan 

gelen bir sinyal ile bir üründen başka bir ürünün üretimine geçilmesi endüstrideki 

son dönem gelişmeleridir. Şirketler arası rekabette otomasyon önemli bir rekabet 

stratejisi olup verimlilik ve esnekliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi, 

maliyetlerin ve teslim tarihlerinin azaltılması ve müşteri servis imkânlarının 

geliştirilmesi otomasyon ile daha kolaydır. Tam otomasyona geçiş aşamasında 

Malzeme Taşıma Sistemleri (MTS) oldukça önem taşır. Ürünlerin fabrika 

içerisinde taşınması ve depolanması işlemleri için önemli bir zaman 

harcanmaktadır. Taşıma ve depolama işlemleri toplam üretim maliyetinin yüzde 

10-80’i arasında bir yer tutar. Dolayısıyla toplam üretim maliyetinin azaltılması 

konusunda MTS’leri potansiyel elemandır. Malzeme taşıma sistemleri içinde ise en 

fazla teknolojik gelişmeler otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV) üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. (Şekil 14) 
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Şekil 14. Otomatik Yönlendirmeli Araçlar 

 

Otomatik yönlendirmeli araçlar, birim yükü dışarıdan gelen rehber bir sinyal 

vasıtasıyla bir noktadan diğerine taşıyan sürücüsüz araçlar olup, yüksek esneklik, 

zekâ ve çok yönlü kullanım özelliğine sahip MTS sınıfı elemanlarıdır. AGV'ler 

uygun malzemenin uygun yerde ve zamanında bulunmasına yardım eden, yani 

taşımanın otomatikleştirilmesinde kullanılan en önemli araçlar olmuştur. Ray 

Yönlendirmeli Araçlar (RGV) ise; elektrik ve bilgi taşıyan kabloları barındıran 

raylar üzerinde kendi motorları ve işlemcileri ile hareket eden araçlardır. Bu 

sistemlerde ray yere monte edilir. Havai konveyörlerin aksine herhangi bir taşıyıcı 

konstrüksiyon gerektirmez. Zincirli konveyörlere ve AGV’lere göre çok daha 

hızlıdır. Araçların üzerine elektrik ile çalışan bant tipi konveyör gibi herhangi bir 

aparat bağlanabilir (Şekil 15). 

 

Şekil 15. Ray Yönlendirmeli Araçlar (RGV) 
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1.11. Metodoloji 

Bu çalışmada geleceğin lojistiği olarak adlandırılan akıllı lojistik için, akıllı 

teknoloji çalışmaları ve etkileri analiz edilmeye çalışılmış, mevcut durum ve öncesi 

göz önüne alınarak, meydana gelen değişim ve dönüşümler değerlendirilmiştir. Bu 

çalışma çerçevesinde öngörüler ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede konuya 

ilişkin ulusal ve uluslararası literatür taranmış,  akıllı lojistik gelişim süreçleri, 

Endüstri 4.0 üzerinde yarattığı katma değerler ve etkiler incelenerek araştırma 

sonuçları belirtilmiştir. 

1.11.1. Dağıtım Merkezleri Verimlilik Süreçleri 

1.11.1.1. Lojistik Depo Operasyonlarında Verimlilik Arttırma Yöntemleri 

 

Şekil 16. Dağıtım Merkezi 

 

Klasik bir depoda temel operasyon süreçleri aşağıda şekilde 

sınıflandırabiliriz; 

1. Mal Kabul, 

2. Yerleştirme, 

3. İkmal-Transfer, 

4. Sipariş Toplama, 

5. Çapraz Sevkiyat, 

6. Katma Değerli Hizmetler, 
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7. Paketleme, 

8. Sevkiyat, 

9. İade Alma, 

10. İşleme, 

11. İmha 

 

1. Ürüne sadece bir kez dokunun: Depoya giriş yapan veya depodan çıkış 

yapacak ürüne sadece bir kez dokunacak-elleçleme yapılacak şekilde operasyon 

süreçlerinizi oluşturun. Bu şekilde ürüne dokunmayı minimuma indirebilirseniz 

maksimum düzeyde zaman tasarrufu kazanmış olacaksınız. Örnek olarak; ürünü 

toplayan depo çalışanı, o ürüne bir kere dokunup, el terminali ile okutarak ürün 

toplama aracına koyarak direk paketleme ve/veya sevkiyat alanına götürebilir, diğer 

bir deyişle ürünü depo içerisinde tekrar tekrar elleçleme ve yer değiştirme işlemi 

yapmayın. 

2. Süreçleri otomatik olarak doğrulayıp, kontrol edin: İnsan hatasını 

minimize etmek için en etkili yöntemlerden birisi de en temel teknolojik ekipman 

olan el-barkod terminallerinin doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Bu süreçte insan 

hatasının anında sistemsel olarak fark edilmesi amaçlanmalıdır. Daha sonra fark 

edilecek hatanın önlenmesi için ekstra zaman ve efor sarf edilmesi demektir. Bu 

sebeple, lokasyon, ürün ( sku ) ve adet doğruluğu sağlanmaktadır. 

3. Yürüme mesafesin azaltın: Depo personelinin yürüme süresini ( 

walking optimization ) en aza indirmek için birden çok farklı çözümler 

uygulayabilirsiniz. Raf koridorlarında çift taraflı toplama, çok hareket gören 

ürünlerin ürün çıkış alanlarına yakın ve toplayıcının daha rahat toplayabileceği 

görüş ve el seviyesine göre stoklanması, sipariş toplama sürecinin sistem üzerinden 

en kısa rota mesafesinin hesaplanarak optimize edilmesi faaliyetlerinde 

bulunabilirsiniz. 

4. ABC analizini kullanın: ABC-Pareto 80/20 analizini depo stoklarınızda 

kullanabilirsiniz. Depo stoklarınızda ABC analizi yaptığımızda genel olarak 

vardığımız sonuç; A grubu miktarların % 20’sini, toplam değerin  % 80’ini, B grubu 
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miktarların % 30’unu, toplam değerin % 15’ini, C grubu ise miktarların % 50’sini, 

toplam değerin ise sadece % 5’lik payını oluşturur. Bu verilere göre ürünlerinizi 

stoklarsak en çok sipariş alan ürünleri daha az yürüme mesafesi sağlayan daha dar 

bir alanda sağlamış olursunuz. 

5. SKU’ları ayrı lokasyonlayın: Sipariş toplarken bir lokasyon-gözde 

birden fazla ürün-sku varsa aradığınız ürünü bulmak için diğer ürünleri inceleyip 

ellemeniz gerekecektir. Örnek olarak; bir göze 15 tane farklı gömlek stoklarsanız, 

sipariş edilen ürünü bulmak için 15 tane ürüne bakmanız gerekeceğinden, mümkün 

olduğunca tek lokasyon tek sku uygulamasını tercih edin. 

6. Parti-Kümesel Toplama: Toplu sipariş toplama metotları ile ürün 

toplamada geçen seyahat / yürüme süresini azaltabilirsiniz. Bu şekilde ürün 

toplayıcıya tek bir seferde bir den fazla sipariş toplatabilirsiniz. 

7. Yatay alanda toplama sistemini tercih edin: Deponun fiziksel şartları 

el verdiğince ürün hareketleri aynı yatay seviyede / katlarda gerçekleşsin, bu 

hareketler zaman tasarrufu kazandırır. Örnek olarak; en çok sipariş edilen ürünleri 

alt kat raflara, en az hareket eden ürünleri raflarda üst katlara yerleştirebilirsiniz. 

8. Özel Stok alanı oluşturun: Sipariş analizleri inceleyerek belirli ürün 

gruplarını birbirine yakın özel stok alanlarında toplayabilirsiniz. Örneğin; 3 kg lık 

kuru mama ile birlikte konserve tipi teneke mama genellikle birlikte sipariş 

ediliyorsa bu ürünleri bir arada özel bölgelerde lokasyonlayabilirsiniz. 

9. Ürünün rafta bulunması-İkame/Yenileme: Ürün toplayıcının gittiği 

lokasyonda ürünü bulamamasını önlemek için lokasyon ürün ikame / yenileme 

işlemini aksatmadan, operasyonu geciktirmeden tamamlamalısınız. Burada 

toplama listelerinin sadece stokta mevcut olan ürünlere göre hazırlanması 

gerekmektedir ya da buna alternatif olarak günün belli saatlerinde ikame / ikmal / 

transfer işlemi yaptırabilirsiniz. 

10. Siparişe başlayan bitirmeli: Buradaki amaç siparişi toplayan kişi başka 

bir toplayıcıya ürünü aktarmadan siparişin tamamını kendisinin tamamlamasıdır. 

Unutmayın ki her çalışanın sipariş toplama hızı, verimliliği farklılık gösterir. Bu 

sayede hem çalışanı daha verimli ölçebilirsiniz hem de kendisinden daha yavaş 

çalışandan etkilenmesini engellersiniz. 
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11. Eğitime ve Sürekli iyileştirmeye zaman ayırın: Depo sisteminiz, 

düzeniniz, süreç akışlarınız ne kadar başarılı olursa olsun, müşteriden gelen farklı 

talepler, değişen ve/veya gelişen, artan iş hacmi nedeniyle mevcut çalışma 

sisteminizi yenilemeniz ve en önemlisi personellerinizi eğitmenizi gerektirir. 

Kendinizi ve ekibinizi sürekli yenileyip geliştirin ( el terminallerinde mevcut ancak 

kullanılmayan ekranların kullanılması durumunda hata oranının minimize edilmesi 

ve/veya sürecin hızlandırılması vb. gibi ). 

1.11.2. Akıllı Depo İş Süreçleri 

Günümüzde robotlar daha çok lojistik süreçlerin depo faaliyetleri alanında 

kullanılmaktadır. Depoların klasik olarak birtakım rutin faaliyetlerin yürütüldüğü 

alanlar olması statik ve otonom olmayan robotiklerin kullanılmasını 

kolaylaştırabilmektedir. Bununla birlikte depo sahalarında kullanılan robotların 

neredeyse tamamı otonom özelliklere sahip olmayıp, insan faktörüne bağımlılık 

göstermekte, bir operatör olmaksızın işlevsiz kalabilmektedir. Öte yandan depo 

sahaları da giderek daha spesifik lojistik faaliyetlerin gerçekleştirildiği mekanlar 

haline gelmeye başlamıştır. Daha önceki dönemlerde depolarda gerçekleştirilen 

uygulamalar, mal kabul, istifleme ve sevkiyat iken, günümüzde depoların 

etkinliğinin artırılması amacıyla konsolidasyon, ayrıştırma, birleştirme ve ürüne 

son halini verme gibi farklı bir sürü işlem depo sahalarında 

gerçekleştirilebilmektedir. Depolarda gerçekleştirilen faaliyetlerin daha spesifik bir 

karakter kazanması robotik sistemlere olan gereksinimi artırmaktadır. Bunun 

sonucunda depolar kısmen de olsa mekanize bir nitelik kazanırken, otonom 

robotların kullanımı halen son derece sınırlıdır. Buna karşılık, radyo frekansları ile 

algılama sistemleri, sensorlar ve otomatik raflama sistemlerinin depolarda 

kullanılmaya başlanması ile birlikte otonom robotların da depo sahalarında faaliyet 

göstermesine ilişkin önemli bir eşik aşılmış görünmektedir. Depolama faaliyetleri 

bir lojistik sistem içerisinde en yüksek maliyet yaratan süreçlerden birisidir. Bunun 

başlıca nedenlerinden birisi mekanizasyon artış gösterse de halen çok yoğun insan 

gücüne gereksinim duyulmasıdır. Gelen siparişlere göre ürünlerin toplanması, 

ayrıştırılması ve sevkiyata hazırlanması hala yoğun işgücü kullanımını 

gerektirmektedir. Bu noktadan hareketle toplam lojistik maliyetlerin azaltılabilmesi 
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ve tedarik zincirlerinin rekabet güçlerini sürdürebilmeleri için depoların daha fazla 

mekanize olması ve otonom robotların depo sahalarında daha fazla fonksiyon 

üstlenmeleri giderek daha önemli hale gelmektedir. 

Paletler ve konteynırlar lojistik faaliyetlerin iki önemli bileşeni olarak 

değerlendirilebilirler. Her ikisi de lojistik faaliyetlerin standart bir karakter 

kazanmasının yanı sıra lojistik akış hızını göz alıcı bir biçimde artırmış, toplam 

lojistik maliyetlerin azaltılabilmesine katkı sağlamış unsurlardır. Günümüz 

koşullarında artan hız gereksinimi, bu unsurların da yeniden gözden geçirilmesini 

zorunlu hale getirmiştir. Konteynırların yüklenmesi ve boşaltılmasında geçen süre, 

meydana gelen kayıplar ile lojistik süreçleri aksatacak düzensizlikler bu faaliyetleri 

daha etkin bir biçimde yerine getirebilecek sistemlerin varlığına olan gereksinimleri 

artırmaktadır. Robotik sistemlerin bu süreçlerde söz konusu zaman kayıplarını 

azaltabilme ve hataları elimine etme konusunda yardımcı olabilecek potansiyele 

sahip oldukları görülebilmektedir. Bu konuda kullanılacak robotlar konteynır 

içerisine kadar uzatılabilecek teleskopik konveyörler ile bunlara entegre 

edilebilecek sensorlar, algılama sistemleri ve ürünleri tutabilecek, kaldırabilecek ve 

konveyör üzerine yerleştirebilecek hareket unsurlarından oluşmaktadır. Bu tür bir 

robotik sistemde algılama sistemleri konteynır üzerindeki RFID etiketini okuyup 

gerçekleştireceği operasyon ile ilgili bilgi ve verileri alarak, buna uygun olarak 

belirlenmiş ve programlanmış hareket ve davranışlarına başlamaktadır. Tamamı 

boşaltılmayacaksa konteynır açıldıktan sonra robotik sistem taşıma kabı 

içindekileri tarayarak kendisine verilen komuttaki ürünleri sadece alarak taşıyıcı 

konveyör bantlarına koyabilir, diğerlerine dokunmayabilir. Bunun için de ürün 

paketlerinin üzerinde algılamayı sağlamak amacıyla etiketlerin bulunması 

gerekmektedir.  

Lojistik süreçlerin en zor ve zahmetli uygulamalarından birisi de sipariş 

toplama operasyonlarıdır. Geleneksel olarak bir operatör siparişleri içeren iş emrini 

aldığında ürünlerin bulunduğu rafları ziyaret ederek, ürünleri toplamakta ve bunun 

için bazen birbirinden uzak raflar arasında dolaşmaktaydı. Bu uygulama hem kısıtlı 

olan zamanın harcanmasına hem de yoğun bir emek gücü kullanılmasına neden 

olmaktadır. Bu problemleri çözmek için tasarlanan robotikler daha etkin ve düşük 

maliyetli bir sipariş toplama operasyonu gerçekleştirebilmek için umut olarak 
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değerlendirilebilmektedir. Sipariş toplayıcı robotların çalışma prensipleri rafları 

statik olmaktan çıkarıp onlara mobil bir karakter kazandırmaya dayanmaktadır. Bu 

tür robotikler ürünlerin konulduğu raflara giderek, onları kaldırırlar ve istenilen 

noktaya rafları taşıyabilirler. Bu sayede birden çok defa rafın ziyaret edilmesi 

gerekliliği de ortadan kaldırılabilmektedir. 

Toplayıcı robotlar belirli ve tanımlanmış yol üzerinde hareket edebilen ve 

ürünlerin toplanması ile ilgili komutları aldıktan sonra bu yolları izleyerek tüm 

raflar arası mesafeyi optimize etmek suretiyle güzergâh belirleyip işlevlerini yerine 

getirebilirler. Bu sistemler rafları toplama noktasına taşıyabilecekleri gibi, raflar 

arasında dolaşarak doğrudan ürünleri toplayabilirler. Robotların sipariş toplama 

süreçlerinde kullanılan işgücünü ve harcanan zamanı büyük ölçüde azaltabileceği 

öngörülmektedir. Bu sistemler taşıyıcı robotların yanı sıra, robotların üzerinde 

hareket edeceği elektronik yollar, hareketli raflar gibi bir takım bileşenlere 

gereksinim duymaktadır. Bu sistemlerin bir lojistik süreçte bütünüyle inşa 

edilebilmesi sistemin yeniden tasarımını zorunlu hale getirdiği gibi, geleneksel 

depo iş süreçleri ile uyumlu olmadığından olağan akışı da bozabilmektedir. Öte 

yandan kurulum maliyetinin henüz istenilen düzeye indirilememesi tedarik 

zincirlerinin bu tür teknolojiler için yatırım yapmalarına bir kısıt oluşturmaktadır. 

Söz konusu kısıtlar nedeniyle toplayıcı robotların lojistik alanında kullanımı her ne 

kadar sınırlı kalsa da alibaba, amazon vb. çok yoğun bir lojistik akışın gerçekleştiği 

sistemler bu robotları daha etkin kullanmanın yollarını aramaktadır. Çok yakın bir 

gelecekte ise sipariş toplama robotlarının tedarik zincirlerinin ölçeklerinden 

bağımsız olarak daha da yaygınlaşacağı ve lojistik faaliyetlerin çok büyük bir 

bölümünde kullanılabileceği görülebilmektedir. Lojistik süreçlerde 

kullanılabilecek bir diğer robotik sistem de hareketli toplayıcı robotlardır. (Şekil 

17). Sipariş toplama robotları ile bir takım benzerliklere sahip olsalar da temel 

farkları rafları hareket ettirmeksizin ve sabit bir hareket yoluna gereksinim 

duymaksızın depo sahası içerisinde serbestçe dolaşarak ürün toplama işlevi 

gerçekleştirmesidir. Şu an için ticari olarak lojistik süreçlerde kullanılmasa da yakın 

bir gelecekte lojistik süreçlerin birçok yerinde görev üstlenebilecek potansiyele 

sahip sistemlerdir.  
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Şekil 17. Robotik Hareketli Toplayıcılar 

 

Söz konusu robotlar bulut bilişim sistemleri sayesinde aldıkları sipariş 

komutlarını değerlendirerek raflara ulaştırmakta, raflardaki ürünleri tarayarak 

siparişe konu olan ürünü bulup, sevkiyat noktasına taşıyabilmektedirler. Bu 

sistemin en büyük avantajı sabit elektronik yollara ve mobil raflara gereksinimi 

ortadan kaldırmasıdır. Bu sayede kurulum maliyeti önemli ölçüde 

azaltılabilmektedir. Hareketli toplayıcı robotlar siparişe konu olan ürünlerin 

raflarda yerini tespit edebilmek ve doğru ürünü seçebilmek için üç boyutlu tarayıcı 

kameralar ve sensorlar ile donatılmıştır. Raflara ulaştığında tüm rafı tarayarak talep 

edilen ürünü bulmakta ve ürünün özelliğine göre davranış hassasiyetini 

belirleyebilmektedir. Teknolojik gelişmelerin bir çıktısı olarak depo sahaları sadece 

mal kabul, istifleme ve sevkiyat işlemlerinin yapıldığı alanlar olmaktan çıkacağı, 

ayrıştırma, birleştirme, konsolidasyon, çeşitlendirme vb. birçok lojistik 

uygulamanın da bu depoların rutin birer faaliyeti haline geleceği 

söylenebilmektedir. Aynı zamanda teknolojik birçok enstrüman kullanılarak 

depolar daha fonksiyonel alanlara dönüştürülebilecektir. Örnek olarak geçmişte 

belirli bir akış sistemi mevcut olup, depolardan sadece tanımlanmış noktalara 

sevkiyat gerçekleştirilirken, gelecekte depolardan bu akışın yanı sıra rutin dışı 

sevkiyatlar da söz konusu olabilecektir. Örneğin acil bir gereksinim söz konusu 

olduğunda drone gibi ulaşım ekipmanları ile sevk edilebilmeleri mümkün 
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olabilecektir. Dolayısıyla depolar gelecekte fonksiyonları açsısından daha esnek bir 

hale gelebilecektir. 

1.11.3. Lojistik Depo Operasyonlarında Verimlilik Uygulamaları 

Lojistiğin geleceğini robotlar oluşturacağı açıkça görünmektedir. Gelecekte 

robotların birçok iş kolunda insanların yerini alacaklarına yönelik tahminler, zaten 

uzun bir süredir dile getirilmektedir. Bu iş kollarından biri de hiç şüphesiz lojistik 

olacaktır.  Alibaba’nın uyguladığı bu sistem, robotlardan yararlanarak daha fazla 

verim elde etmeye yönelik çarpıcı bir vaka çalışması olma özelliği taşımaktadır.  

Alibaba, küresel lojistik ağını genişletmek için 2022 yılı itibarıyla 15 milyar dolar 

yatırım yapmayı ve bu yatırımında bu akıllı depo modelini ön plana çıkarmayı 

planlamaktadır (Placetech,2020). Üstelik Alibaba’nın bu depo robotları stratejisi 

konusunda olumlu olan şey ise insan istihdamını tamamen ortadan 

kaldırmamasıdır. Zira bu robotlar, depo çalışanlarının işlerini daha kolay ve daha 

az yorucu hale getirmeyi sağlıyorlar. Global online perakende harcamalarının 

yaklaşık olarak yarısını Çin tek başına üstleniyor. (Emarketer, 2018) Aynı zamanda 

Çin, dünyanın en büyük robotik pazar yeri. Bu yüzden talep büyüdükçe ve 

verimlilik hedefleri arttıkça e-ticaret ve robotik teknolojisini bir araya getirmek son 

derece mantıklı görünmektedir. Geleneksel lojistik depoları, manuel yükleme, 

zamanlama ve takip etme ile son derece yoğun iş gücü gerektiren operasyonlara 

sahiptirler.   

Alibaba Akıllı Deposunda bu robotlar sayesinde deponun genel verimliliği 

üç katına çıktığı belirtilmektedir. Bir kullanıcı, Alibaba’nın bir parçası olan 

Tmall’ın internet sitesinden bir sipariş verdiğinde; (Şekil l8) robot, kullanıcının 

pakedini içeren rafı ilgili depo çalışanına götürüyor. Depo çalışanı da doğru paketi 

buluyor ve siparişi müşteriye gönderiyor. Bir görev tamamlandığında ise robotlar 

sonraki siparişi beklemek için geri dönüyorlar. 3000 m2 olan bu depoda 60 robot 

çalışmaktadır. Wi-Fi sinyalleri ile talimat alan robotlar daha sonra ürünleri buluyor 

ve onları çalışan kişilerin alması için belirlenen teslim noktalarına götürüyorlar.   

Ayrıca, Makinelerin her birinin, lazer tespit donanımlarının yardımı ile birbirlerine 

çarpmaları önlenmiş durumdadır.  Tam olarak şarj edildiğinde robotlar sekiz saat 

kesintisiz olarak çalışabiliyor. Robotlar sayesinde çalışanların ürünleri bulmak için 
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deponun etrafında dolaşmak zorunda kalmasının önüne geçilmiş oluyor. 

Geleneksel olarak, bir çalışan 7.5 saatlik bir vardiyada 27.924 adım atarak 1.500 

ürün sınıflandırabilirken, robotlar yardımı ile aynı işçi aynı süre içinde 3.000 ürünü 

sınıflandırabilmekte ve bu sırada yalnızca 2,563 adım atmış olmaktadır. 

(Quicktron) 

 

Şekil 18. Cainiao's Intelligent Warehouse 

 

DHL Express, son teslimat sürecinde operasyonel verimliliği ve müşteri 

memnuniyetini artırmayı hedefleyen uygulaması DHL SwipBox'ı Türkiye'de 

kullanıma açtı.  

 

Şekil 19. DHL SwipBox 

 

DHL SwipBox üzerinde farklı büyüklükte gönderilere uygun kilitli bölmeler 

yer alıyor. Müşteriler, kuryenin dağıtımı için evde beklemek ya da mesai saatleri 

içinde servis noktasına gitmek zorunda kalmadan gönderisini 7/24 kendisine yakın 

https://webrazzi.com/etiket/dhl/
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bir DHL SwipBox’tan teslim alabiliyor. Sistem, DHL Express’in On Demand 

Delivery (ODD) hizmetiyle entegre olarak çalışıyor. Müşteri satın alma yaptığı e-

ticaret sitesi ODD kullanıcısı ise teslimat seçeneğini DHL SwipBox olarak 

belirleyebiliyor. Diğer durumlarda ise müşteri hizmetlerini arayarak gerekli 

yönlendirmeyi yapabiliyor. Ayrıca iki gün üst üste evde bulunamayan müşterilerin 

gönderileri otomatik olarak yakındaki DHL SwipBox’a yönlendiriliyor ve gönderi 

sahibine bilgi veriliyor. Kişiler kendilerine SMS olarak gelen kodu ve isimlerini 

girdikten sonra ekran üzerinde imza atarak ilgili kutuyu açıyor ve gönderilerini 

alıyor. 

DOF Rrobotics firması gibi akıllı depolama çözümleri sunan Crown, forklift 

ve depo ekipmanları Endüstri 4.0 ile mekanizasyon konusunda ciddi verimlilik 

sağlamaktadır. Otomatik adrese mal çekme/yerleştirme işlemleri 

gerçekleştirilebilmektedir. Palet İndirme ve kaldırma işlemleri iş emirlerine göre 

çalışmaktadır. (Şekil 20) 

 

Şekil 20. DOF Robotics Crown Otomatik İş Emirli Forkliftler 

 

 

Şekil 21. UVL Robotics Drone & Envanter Sistemi 
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UVL Robotics Drone teknolojisi ile sayım süreci sayesinde 10.000 paletlik 

bir depo sayımının 1 saatte yapılabilmesinin neticesinde, normal süreçte 6-7 saat 

süren sayım işleminde minimum 5 saatlik bir verimlilik sağlanmaktadır. (Şekil 21) 

Hollandalı ileri teknoloji şirketi olan Fizyr, tedarik zinciri robotiğinde sipariş 

çekme ve parsel elleçleme işlemi için yazılımlar üretiyor. Lojistik sektörünü 

otomatikleştirmeye yönelik yazılımlar ve robotlar üreten şirket, derin öğrenme 

algoritmalarını robotlara işleyerek, mal tanımlama, analiz etme, sayma, seçme gibi 

süreçleri robotların yapabileceği hale getiriyor. Fizyr’nin yaptığı yazılım sayesinde, 

bir robot 0.2 saniye içerisinde ürünü tanımlıyor ve ürünün götürülmesi gereken yere 

ulaştırılmasını sağlıyor. (Unimar)  

Kardex Remstar dikey depolama sistemleri sayesinde hacimden tasarruf ve 

daha az personel ile daha fazla verimlilik sağlanabilmektedir. (Şekil 22) 

 

Şekil 22. Kardex Remstar Dikey Depolama Sistemleri 

 

Hazır giyim markası Gap, bir yandan maliyetleri düşürürken diğer bir yandan 

da hızlı ve düşük maliyetli nakliye için tüketici talebine ayak uydurmak amacıyla 

dağıtım tesislerinin birçoğunda otomatik depolama ve geri yükleme sistemleri 

kurdu. Ekiplerin müşteri siparişlerini daha yüksek verimlilik ve doğrulukla 

işlemesine olanak tanıyan ve hassasiyet, doğruluk ve hızlı geri dönüşü destekleyen 

bu sistem, 490 binin üzerinde ürün saklama kapasitesine sahip.   
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Şekil 23. GAP Otomatik Depolama Sistemi 

 

Amerikan market zinciri Kroger, ABD içerisinde otomatik depolarını sipariş 

karşılama sistemini gerçeğe dönüştürmek için Birleşik Krallık merkezli online 

süpermarket Ocado ile iş birliği yapıyor. Ocado Akıllı Platform, büyük depolarda 

bireysel market siparişlerinin toplanmasını ve paketlenmesini otomatik hale getiren 

ve donanım, yazılım, lojistik, robotik ve yapay zekanın birleşiminden oluşan bir 

sistem. Bu iş birliği, bu platformun ABD’de ilk kez hayata geçmesini sağlayacak. 

 

 

Şekil 24. Kroger & Ocado Akıllı Platform İş Birliği 
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2. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI 

 

2.1. Depo İş Süreçleri  

Depolar, ürünlerin dağıtımı sırasında kullanılan geçici ara stok noktalarıdır. 

Depolar, tedarik zincirlerinin hedeflenen amaçlar doğrultusunda çalışmasına ve 

lojistik faaliyetlerinin etkin yürütülmesine önemli katkıda bulunurlar. Depolar, 

üretim tesislerinin içinde veya yanında bulunabileceği gibi, ayrı, özel  olarak inşa 

edilmiş yapılar halinde de kurulabilirler. Tipik bir deponun genel görünüşü 

görülmektedir (Şekil 25). Malzeme/ürünler, bu tipik depoda raflarda depolanmakta, 

malzeme giriş çıkışları depo rampaları üzerinden gerçekleşmekte, 

yükleme/boşaltma işlemleri forklift olarak adlandırılan araçlar kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir. Deponun yönetimi, Depo Yöneticisi (Warehouse Manager) 

ya da Depo Müdürü unvanını taşıyan bir lojistik uzmanı tarafından yürütülmektedir. 

 

 

Şekil 25. Depolama Rafları 

 

 

Şekil 26. Depo Rampaları 
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Şekil 27. Depo Yöneticisi / Depo Müdürü 

 

 

Şekil 28. Yükleme / Boşaltma 

 

Depolamanın tedarik zincirinde hangi bağlamda yer aldığını anlamak için 

öncelikle temel malzeme/ürün dağıtım stratejileri anlaşılmalıdır. Malzeme/ürün 

dağıtımında kullanılan üç temel strateji şunlardır (Simchi-Levi vd., 2003): 

Geleneksel dağıtım (traditional distribution): Depolar üzerinden gerçekleşen bu 

dağıtımda depolar malzemelerin geçici bir süre için saklandığı noktalardır. (Şekil 

29.a). Bu strateji ile depolarda mal kabul, raflama, depolama, ikmal (malzeme 

yenileme), sipariş toplama, sevkiyata hazırlama ve paketleme fonksiyonları 

gerçekleşir.  Doğrudan nakliyat (direct shipment): Malzemelerin tedarikçiden 

müşteriye doğrudan ulaştırılmasıdır (Şekil 29.b).  Çapraz sevkiyat (cross-docking): 

Tedarikçiden gelen malzemelerin çapraz sevkiyat tesisi olarak adlandırılan 

depolarda saklanmadan sadece geçici bir süre (24 saatin altında) tutularak 

müşteriye gönderilmesidir(Şekil 29.c). 
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Şekil 29. Sevkiyat Türleri (a, b, c) 

2.2. Depolamanın Temelleri 

Depolar temel olarak iki fonksiyonu yerine getirmektedirler. Bunlardan ilki, 

büyük sevkiyatların daha küçük sevkiyatlara parçalanabilmesidir (breakbulk). 
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Örneğin, Şekil 30’da, tedarikçi bir firmadan müşterilere yapılacak olan sevkiyat 

büyük bir kamyonu dolduracak hacimde değildir. Ancak daha küçük boyuttaki bir 

kamyonu dolduracak hacimdeyse, bu durumda depoda bu büyük sevkiyatın daha 

küçük sevkiyatlara parçalanması yapılabilir. Şekil 30 örnekte temsili olarak 

gösterildiği üzere, tedarikçiden müşteriye iki adet büyük kamyon göndermek yerine 

bir adet büyük kamyon ile depoya sevkiyat yapılabilmekte ve buradan da iki daha 

küçük kamyon ile ve daha düşük maliyetle müşterilere dağıtım yapılabilmektedir. 

 

 

Şekil 30. Parçalanan Sevkiyat 

 

Depoların ikinci önemli fonksiyonunu ise birleştirmedir. (Consolidation). 

Örneğin, Şekil 31’de gösterilen temsili tedarik zincirindeiki farklı kaynaktan 

(tedarikçiden) gelen sevkiyatlar birleştirilmekte ve doğru oranlarda karıştırılarak 

müşterilere dağıtılmaktadır. Böylece tedarikçilerin her birinden müşterilerin her 

birine yarı dolu kamyon ile toplam dört adet sevkiyat yapılması yerine, coğrafi 

olarak tedarikçilerle müşteriler arasında yer alan bir depoda birleştirme yapılarak, 

dolu kamyon sevkiyatları (full truck load) gerçekleştirilebilmektedir. 
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Şekil 31. Birleştirilen Sevkiyat 

 

2.3. Depolamada Yakın Zamandaki Değişimler 

Depolama konusunda yakın zamandaki temel değişimler şunlardır (Frazelle, 

2001):  

➢ Daha çok sayıda işlemin gerçekleşmesi, bu işlemlerin daha az ürün 

çeşidi içermesi. 

➢ Daha çok sayıda ürünün depolanması ve elleçlenmesi. 

➢ Ürün ve hizmetlerde müşterilere dönük özelleştirmelerin artması. 

➢ Katma değerli hizmetlerin depolarda daha çok sunulması. 

➢ Daha büyük hacimlerde ürün iadesinin yönetimi. 

➢ Daha çok miktarda uluslararası sipariş. 

➢ Bütün bu artışlara rağmen öte yandan, herhangi bir siparişi 

tamamlamak için daha az zaman ve hata için daha az bir tolerans 

bulunması. 

Frazelle, E.H. (2001). World-Class Warehousing and Material Handling. McGraw-

Hill. 

2.4. Depolama Faaliyetleri 

Tedarik zincirindeki maliyetlere baktığımızda, taşımacılık ve envantere 

bağlanan paranın zaman değerinin dışında üçüncü en büyük maliyet unsurunun 

tipik olarak depolama faaliyetlerinden kaynaklandığı görülmektedir. Bir depoda 
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temel olarak gerçekleşen faaliyetler; malzemelerin depolanması (storage); 

malzemelerin elleçlenmesi (material handling), bir diğer ifade ile farklı noktalar 

arasında hareket ettirilmesidir.  

Elleçleme faaliyetleri arasında, gelen malzemelerin boşaltılması, depo içinde 

tutuldukları yerlere  götürülmesi (raflanması/yerleştirilmesi), sipariş geldikten 

sonra siparişin toplanması, malzemelerin siparişi karşılayacak şekilde birleştirilerek 

paketlenmesi ve son olarak bu malzemelerin tamamlanmış siparişler halinde 

kamyonlara ve diğer ulaşım araçlarına yüklenmesi sayılabilir. 

Malzeme elleçleme 1950’li yıllara kadar neredeyse tamamen insan gücüne 

dayanmakla beraber 1960-1970’li yıllarda mekanizasyon (elleçlemenin mekanik 

araçlar ile gerçekleştirilmesi) artmaya başlamıştır. Gelişmiş ülkelerde, özellikle de 

A.B.D., Hollanda, Almanya, Singapur gibi önemli lojistik merkezlerinin bulunduğu 

ülkelerde, 1970’li yıllardan itibaren bilgisayar kontrollü malzeme elleçleme 

ekipmanlarının depolarda yaygınlaştığı görülmektedir. Günümüzde depolarda 

bütün faaliyetler Depo Yönetim Sistemi (Warehouse Management System - WMS) 

olarak adlandırılan yazılımlarla entegre bir biçimde ve çoğu kez mekanizasyon ve 

otomasyon yardımı ile gerçekleşmektedir. Depo Yönetim Sistemi yada kısaca DYS 

olarak adlandırılan yazılımlar, firmaların Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise 

Resource Planning) yada kısaca ERP olarak adlandırılan yazılımları ile entegre 

olarak çalışmaktadır. 

2.5. Depo Çeşitleri 

Tedarik zincirinde farklı amaçlara hizmet eden farklı depo çeşitleri 

mevcuttur. Herhangi bir depo bu kategorilerden birkaçına aynı anda girebilir. 

Başlıca depo çeşitleri şunlardır (Frazelle, 2001): 

1. Hammadde ve parça depoları (Raw material and component 

warehouses): Bir üretim tesisinde (fabrika, atölye, vb.), üretilecek ürünün 

üretiminde kullanılan ham madde ve parçaları içeren depolardır. Bu depolar, 

genellikle üretim tesisi ile aynı yapı içinde yada komşu bir yapı olarak yer alır. 

2. Yarı mamul depoları (Work-in-process warehouses): Üretim yapılan bir 

tesiste, henüz son aşamasına gelmemiş, nihai mamule (bitmiş ürüne) dönüşmemiş 
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yarı mamullerin stoklandığı depolardır. Genelde üretim tesisin içinde, hatta üretim 

bandının yada üretim hücresinin hemen yanında yer alırlar. 

3. Nihai mamul depoları (Finished goods warehouses): Üretim yapılan bir 

tesiste üretimi tamamlanmış nihai mamullerin (bitmiş ürünlerin) stoklandığı 

depolardır. Hammadde ve parça depoları gibi bu depolar da genellikle üretim tesisi 

ile aynı yapı içinde yada komşu bir yapı olarak yer alır. 

4. Dağıtım depoları ve dağıtım merkezleri (Distribution warehouses and 

distribution centers): Farklı tedarikçilerden gelen çok sayıda ürünü siparişlerin 

içeriğine göre birleştirerek çok sayıda müşteriye dağıtım gerçekleştiren depolardır. 

5. Katma değer servis depoları (Value-added service warehouses): 

Stoklanan ürünlere çeşitli şekillerde değer katan işlemlerin gerçekleştirildiği 

depolardır. 

6. Yerel depolar (Local warehouses): Özelikle müşterilerin yoğun 

taleplerinin bulunduğu bölgelere hizmet vermek üzere müşteriye yakın olarak 

konumlandırılan depolardır. Bu depoların en büyük avantajı, müşteri taleplerini çok 

hızlı bir biçimde karşılayabilmeleridir. 

7. Antrepolar (Customs bonded warehouse): Gümrük Müsteşarlığı’nca 

verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idaresine bağlı olarak işletilen, sahibinin 

tüzel kişilik veya kurum olma zorunluluğu bulunan, içine sadece ulusallaşmamış 

ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depolardır (LODER, 2010). 

Özellikle uluslararası ticarette antrepolar büyük önem taşımaktadır. 

Alkan, M. ve Erdal, M. (2007). Lojistik ve Dış Ticaret Sözlüğü. İstanbul: UTIKAD. 
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Şekil 32. Dağıtım Merkezi 

 

 

Şekil 33. Klasik Depo Warehouse 

 

Klasik Depo (WAREHOUSE); Fabrika içinde veya yakınında bulunan, 

ürünlerin uzun süre kaldığı tesisi ifade eder.  

•Dağıtım Merkezi ( Distribution Center) Müşterilere yakın, dağıtım 

fonksiyonu  ve Perkandeye destek amaçlı tesis  

•Toplama Merkezi (Consolidation Center); Tedarikçilere yakın üreticiye 

destek tesisi ifade eder.  

•Aktarma (Transfer) Merkezi (HUB); Genelde aynı taşıma modları veya 

farklı taşıma modları arasında ürünlerin aktarıldığı, ürünlerin kısa süreli kaldığı 

tesis.  
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•Sipariş İşleme Merkezi /Sipariş Fabrikası (Order Full Fillment Center); 

Bireysel müşteri siparişlerinin alınıp paketlenip gönderildiği tesis.  

Kaynak: Mehmet,Tanyaş Depo yönetimi 

 

2.6. Depo Ekipman ve Araçları 

Depolarda, depolama fonksiyonu raflar kullanılarak, zemine blok olarak 

istifleyerek, açık sahada blok olarak istifleyerek ya da mekanize ekipmanlar 

kullanılarak gerçekleştirilir (Şekil 34). Malzeme elleçleme ise araçlar yardımı ile 

gerçekleşir. Depolarda, en yaygın kullanılan mekanize araçlar forkliftler, insan 

gücü ile çalışan araçlar ise manuel transpaletlerdir (Şekil 38). Depodan sevk 

edilecek ürünlerin, paketlenmesinde çeşitli paketleme malzemeleri ve koruyucu 

malzemeler (köpük, balonlu naylon, hava yastığı, vb.) kullanılır (Şekil 35). Ertek, 

G., (2012)  

 

 

Şekil 34. Depo Rafları Depolama 
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Şekil 35. Zemine Blok Depolama 

 

 

Şekil 36. Açık Saha Depolama 

 

  

Şekil 37. Forklift 
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Şekil 38. Manuel Transpalet 

 

Depolarda malzeme etiketleme için barkod (barcode) ve karekod (2D 

barcode) kodlama sistemleri kullanılır (Şekil 39). Her malzeme/ürünün, kendine ait 

özgün bir malzeme kodu/ürün kodu bulunur. Aynı şekilde, her sipariş, kutu, 

sevkiyat için de özgün bir kod WMS yazılımı tarafından üretilir. Bu kodlar ve diğer 

ilgili bilgiler, barkod ya da karekod etiketleri üzerine basılarak ya da Radyo 

Frekanslı Tanıma (Radio Frequency Identification – RFID) etiketleri üzerine radyo 

dalgaları ile yazılarak elektronik olarak okunabilir duruma gelirler. Bu etiketlerin 

okunması içinse barkod okuma sistemleri ve RF el terminalleri kullanılır (Şekil 40). 

Gelecekte barkod etiketlerinin yerini RFID sistemlerine daha çok bırakacağı tahmin 

edilmektedir. Malzeme Etiketleme Ve Kod Okuma Sistemleri www.rfidturkey. 

 

 

Şekil 39. RFID 

 

http://www.rfidturkey/
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Şekil 40. RF (El Terminali) 

 

Depolarda malzemeler, tipik olarak palet olarak adlandırılan, ahşap, plastik 

ya da metalden üretilen standart taşıma üniteleri üzerinde istiflenirler (Şekil 41). 

Uluslararası Standartlar Ofisi (International Organization for Standardization - 

ISO) ve Avrupa Standartlar Komitesi (European Committee for Standardization) 

paletler için standard ölçüler belirlemiştir.  

 

Şekil 41. Palet 

 

Şekil 42. Raf Palet Dizilimi 
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2.7. Depolarda Yayın Olarak Kullanılan Raf Çeşitleri 

 

Şekil 43. Sırt Sırta Raf Sistemleri 

 

Depolarda çok çeşitli raf tipleri olmakla birlikte tipik bir depoda paletlerin 

stoklanmasında (bir palet derinliğinde) sırt sırta raf (single-deep pallet rack) 

kullanılır. Otomatik malzeme elleçleme ekipmanlarının (AS/RS gibi) bulunduğu 

ortamlarda ya da RT (reach truck) olarak adlandırılan ve rafların derinliklerindeki 

paletlere erişim sağlayan araçların bulunduğu ortamlarda ise, çiftli/ikili sırt sırta raf 

(double-deep pallet rack) yaygın olarak görülebilir (Şekil 43).  
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Şekil 44. Otomatik Stoklama ve Çekme  Raf Sistemleri (As-Rs) 

 

Depolarda kullanılan araçlar operatör olarak adlandırılan sürücüler tarafından 

sürülür. Bu araçlardan en yaygını forklift’tir ve forklift ile üç ya da dört palet 

yüksekliğindeki raflara erişim mümkündür. Daha düşük maliyetli araç yatırımı ile, 

kısmi mekanizasyon sağlamak isteyen depolar için elektrikli transpalet (pallet jack) 

ve akülü istif makinesi (Walkie Stacker) alternatif  olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Şekil 45). Bu araçların forklifte kıyasla iki önemli dezavantajı sadece zemin 

seviyesindeki raflara erişebilmeleri ve forklifte göre daha yavaş olmalarıdır. 

Forkliftin önemli bir dezavantajı koridor içinde dönerken geniş bir alana ihtiyaç 

duyması ve bu sebeple depoda koridorlara daha fazla zemin alanı ayrılmasını 

gerektirerek alan kaybına sebep olmasıdır. Forkliftin bu dezavantajını taşımayan iki 

tür araç vardır: Türkiye’de TT olarak tek isimle adlandırılan ancak kendi içinde 

çeşitleri bulunan araçlar ya yanlamasına tek yönlü palet toplayarak (turret truck) ya 

da paletinin yönünü aracı döndürmeden döndürerek ( turret truck  swingmast) daha 

dar koridorlarda çalışabilirler (Şekil 45). 
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Şekil 45. Depolarda Kullanılan Araç Çeşitleri 

 

Bunların dışında iki araç tipi daha belirtilmelidir: Çekici+römork 

kombinasyonu (pallet trains) aynı anda birden fazla palet yükünü taşımak için 

kullanılır ve bir trenin vagonlarını taşıması gibi palet vagonlarını arkasında 

sürükler. Sipariş toplayıcı (order picker truck) ise forklifte benzemekle birlikte 

operatör yerinde sabit kalmayıp aracın çatal kısmı ile birlikte toplanacak 

malzemenin bulunduğu göze çıkar. Bu araç tipini kullanırken operatörün emniyet 

kurallarına özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. Son olarak, Türkiye’de yaygın 

olarak kullanılmayan, ancak yoğun ürün akışının olduğu ya da dikey depo hacminin 

etkin kullanılmasının gerektiği durumlarda, özellikle A.B.D ve Avrupa’da yaygın 

olarak kullanılan otomatik malzeme elleçleme sistemleri (automated material 

handling systems) mevcuttur (Şekil 4.12). Depolama raf tipleri, ekipmanları, ve 

araçlarının 3-boyutlu etkileşimli (interaktif) modelleri WareHows.org sitesinde 

mevcuttur. www.warehows.org 

http://www.warehows.org/
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Şekil 46. Depolarda Kullanılan Otomatik Mekanize Sistemler 
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3. ETKİN DEPO YÖNETİMİ 

3.1. Depo Yönetimi 

Depolama, ürünlerin (hammadde, yedek parça, yarı mamül, nihai ürün) 

üretim noktası ve tüketim noktası arasında depolandığı lojistik sistemin bir 

parçasıdır. Depolama faaliyeti depolar veya dağıtım merkezleri tarafından 

sağlanabilir. Depolar, ürünlerin depolanmasını sağlar ve depoların birincil amacı, 

mevcut depolama alanının kullanımını en üst düzeye çıkarmaktır. Öte yandan 

dağıtım merkezleri, ürünlerin bir tesis aracılığıyla hızlı bir şekilde taşınmasını 

sağlar ve boylece verimliliği (belirli bir süre icinde bir tesise giren ve çıkan bir ürün 

miktarı) en üst düzeye çıkarma girişiminde bulunur (Murphy Jr. & Wood, 2004, s. 

299). Depo yönetiminde etkili bir planlama ile stok yönetimi sağlanabilir ve depo 

kullanım alanı verimliliği artırılabilir. Bu noktada bilgi sistemlerinden 

faydalanmak, üretim planlama, sipariş süreçleri kontrol altına alınarak servis 

seviyesi düşürülmeden stok seviyesi düşürülebilir. Stok seviyesinin azalması stok 

maliyetlerinin duşmesinin yanı sıra stokların daha kontrollü olmasını ve sipariş 

hazırlama verimliliğinin artmasını sağlar. Bu şekilde depo sipariş hazırlama 

sürelerinin daha kısa ve verimliliğin daha fazla olması beklenmektedir. Bunun yanı 

sıra depo icinde adreslemenin doğru yapılması mal kabul ve sevkiyat süreçlerinin 

hızlanmasını sağlayacaktır. Bu nedenle planlama süreçleri depo yönetiminin en 

önemli kısmını oluşturmaktadır (Berg & Zijm, 1999, s. 523). 

3.2. Depo Yönetiminin Amaçları 

•En az alan/hacimde en fazla depolama (Depo kapasitesinin verimli 

kullanımı) 

•Depo ekipmanlarının verimli kullanımı 

•İşgücünün verimli kullanımı 

•Maliyetlerin düşürülmesi (Depo işletmesi açısından karlılığını artırmak) 

•Talepleri hızla karşılama (Hızlı toplama) 

•En az fire 
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•Veri güvenilirliği (Stok doğruluğu) 

•Hatasız sevkiyat 

•İzlenebilirlik 

•Depo varlıklarının ve ürünlerin korunması (Etkin güvenlik) 

•Değişen lojistik gereksinmelere uyum sağlamak (Katma değerli işlemler) 

•Yasal Düzenlemelere Uymak (İSG, vd.) 

 

 

Şekil 47. Mehmet Tanyaş, Depo Yönetimi 

 

3.3. Depo Operasyonları 

Depo operasyon süreçleri alttaki şekilde ilerlemektedir. 
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Şekil 48. Depo Operasyon Süreçleri (a,b) 

 

Mal kabul (Receiving): Tedarikçilerden gelen malzemelerin depo binasının 

kenarlarında yer alan rampalarda ya da depo dışındaki alanda (yard) dorse 

boşaltılması yoluyla depoya kabul edilmesidir. Taşımacılık firmasının yetkilisine 

ambar tesellüm fişi (ATF) (receipt of goods) düzenlenir ve teslim edilir. 

Raflama/Yerleştirme (Putaway): Depo dışında ya da yükleme/boşaltma 

alanında (dock) indirilmiş bir biçimde duran malzemelerin deponun raflarına veya 

blok halde tutulacağı alanlara kaldırılması işlemidir. 

Depolama (Storage): Malzemelerin depo raflarında ya da zemininde 

beklemesi durumudur.  

Sipariş toplama (Order Picking): Müşteri tarafından ya da firma içindeki 

tedarik zinciri tarafından başlatılan bir sipariş sürecinin parçası olarak malzemelerin 

deponun çeşitli alanlarından toplanması işlemidir. 
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Biriktirme, ayrıştırma, paketleme (Accumulation, sortation, packaging): 

Deponun farklı alanlarından toplanan malzemelerin siparişi tamamlayacak şekilde 

biriktirilmesi, her malzemenin ait olduğu siparişe ayrıştırılması ve her siparişin 

kutularının paketlenmesi işlemleridir. 

Sevkiyat (Shipment): Siparişin müşteriye teslim edilmek üzere taşıma 

aracına yerleştirilmesi işlemidir. 

 

Şekil 49. Depo İşlem Döngüsü 

 

Mal Kabul : Ürünün dağıtım merkezine ulaşması ile başlayan ilk süreçtir. 

Bu süreç içinde bazı alt hazırlık süreçlerinden de bahsedilebilir. Alt süreç olarak 

belirtilen konu ürünün fiziksel olarak içeri alınmadan önceki süreçte yapılan 

işlemleri belirtmektedir. Ürünün depoya geleceğinin bildirilmesi , Randevulu 

sipariş (kontrollü ve sıralı işlem ile saha içine alınması), mal kabul öncesi kontroller 

ile birlikte mal kabul sürecinin başlaması ile devam eder. 

Mal kabul araç alınma işlemi sırasında yapılan planlama önemlidir. İşgücü, 

ekipman planlaması ile birlikte  istifleme, etiketleme yapılacaksa dikkate alınarak 

araç alımı gerçekleştirilir. Mal kabul işleminde gelen evrakın (irsaliye, faturalı 

irsaliye vb.) “kör sayım” (evrak görülmeden sayımın yapılması, sonra sayılan 

miktar ile belgede bulunan miktarın karşılaştırılması) metoduyla kontrol edilmesi 

veya kontrol listesi (checklist) olarak kullanılması hususudur. Tecrübelerden elde 

edilen bilgiye gore, daha uzun sürmesine rağmen önce ürünlerin sayılması sonra 
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sayılan miktar ile belgenin karşılaştırılması daha doğru sonuçlar vermektedir. Mal 

kabul sürecinde barkod, RFID (Radio-Frequency IDentification, Radyo Frekansı 

ile Tanımlama), sesli kontrol vb. teknolojilerin kullanılması, kağıt yerinde IT 

(Information Technology, Bilgi Teknolojileri) altyapısının kullanılması süreçleri 

hızlandırmaktadır. (Richards, 2014, s. 71) 

Yerleştirme Süreci : Mal kabul yapılan ürünlerin depo alanı ve içine 

taşınması sürecidir. Taşınma süreci 2 aşamadan oluşur. Stok alanı (reserved area)  

ve şarj adresi (forward area)  olarak adlandırılan toplama alanından oluşmaktadır. 

Stok alanına ekipmanla yerleştirilecek ürünler palet bazlı olup blok ürünlerden 

oluşur. Toplama alanına yerleştirilen ürünler hızlı çıkışa uygun şekilde yerleştirilir. 

Depolama alanı raf aralıkları geniş bir alan olurken, toplama alanları ufak 

hücrelerden oluşur. Toplama alanında ürün azalması ve bitmesi durumunda da, stok 

alanından indirilen blok mal ilgili adrese yerleştirilir. Bu işleme de besleme 

(replenishment) adı verilir. (Rouwenhorst, ve diğerleri, 2000, s. 3) 

Günümüzde pek çok operasyonda depo yönetim sistemi (WMS) belirlenen 

kriterlere göre operatörlere hangi ürünü hangi alana koyacağını belirtmektedir. 

Ancak WMS’in bu konuda doğru yönlendirmeyi yapabilmesi için aşağıdaki gibi 

hususların WMS’e doğru tanımlanması gerekmektedir (Richards, 2014, s. 75): 

• Paletli ürünlerin boyutları ve ağırlıkları (hacim) 

• ABC analizi sonucu ürünlerin ve adreslerin ABC sınıfları (hızlı giden 

ürünlerin sevkiyat alanına yakın olması) 

• Mevcut sipariş verileri 

• Ürün grupları 

• Satış kombinasyonları 

• Ürünlerin toplama adresleri 

• Adreslerin yukseklikleri 

• Rafların kaldırma kapasiteleri 
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Şekil 50. Depo Şeması 

 

Sipariş Toplama depoda en sık tekrarlanan süreçtir. Geleneksel olarak 

sipariş toplama işlemi, sipariş toplama listeleri üzerinden yürütülmektedir. Geçmiş 

dönemde yazılı liste üzerinden toplama yapılmakta iken, günümüzde el terminalleri 

ile toplama işlemleri yapılmaktadır.  Sipariş toplama listesinden alttaki bilgiler elde 

edilebilmektedir. Sipariş teslim tarihi, çalışılan ilgili gün tarihi, sipariş numarası, 

siparişteki ürün sayısı, ürünlerin toplanıp toplanmadığı bilgisi, ilgili adreslerin 

görülmesi sebebiyle toplama işlemi sırasında izlenecek rota bilgileri 

görülebilmektedir. 
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Şekil 51. Sipariş Toplayıcı Rotalaması 

 

Sipariş toplamada sıkça uygulanan temel iki strateji büyük öneme sahiptir:  

Bölgesel toplama (Zone picking): Çok sayıda malzeme tipin içeren 

siparişlerde yer alan malzemeler deponun farklı bölgelerinde yer alabilir ve bu da 

siparişin tamamen toplanması için gerekli olan süreyi uzatabilir. Bu durumda bir 

tek rota ile siparişin toplanması yerine siparişte yer alan malzemeler aynı anda 

birkaç depo çalışanı tarafından toplanabilir. Böyle bir durumda depo ve sipariş 

toplama işlemi bölgelere ayrılarak yapılır ve daha sonra farklı bölgelerden gelen 

malzemeler ait oldukları siparişe göre birleştirilir. Özellikle mağazalara hizmet 

veren depolarda her bir mağazadan gelen sipariş onlarca, hatta yüzlerce farklı 

malzeme tipi içerebilir ve bu tür durumlarda bölgesel toplama kaçınılmaz olarak 

uygulanır. 

Parti toplama (Batching):Az sayıda malzeme tipi içeren siparişlerin yoğun 

olduğu bir depo düşünelim. Her bir sipariş için ayrı bir toplama rotası oluşturulacak 

olursa sipariş toplama için gerekli olan işgücü son derece fazla olacaktır. Böyle bir 
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durumda tek bir turda birden fazla siparişi aynı anda toplayarak işgücü tasarrufu 

sağlanabilir. Hatta bölgesel toplama ile parti toplama birleştirilebilir: Tek bir 

bölgesel turda birden fazla siparişin o bölgedeki malzemeleri toplanarak daha sonra 

deponun paketleme alanında hem birleştirme ve hem de siparişlere ayrıştırma 

gerçekleştirilebilir. 

3.4. Ambalajlama  

Ambalajlama, ürünlerin diğer ürünlerden ve ortamdan olumsuz etkilenmesini 

engellemek ve depolama, taşıma ve sunum esnasında ürünlerin muhafazasını 

sağlamak amacıyla küçük birimlerin daha büyük birimler haline dönüştürülme 

işlemleridir (Murphy Jr & Knemeyer, 2016, s. 192). Küçük birimlerin daha büyük 

birimlere dönüştürme süreciyle bir hiyerarşi oluşturulur. Hiyerarşi icinde her blok 

daha büyük bir bloğun icinde yer almaktadır. (Murphy Jr. & Wood, 2004, s. 126). 

 

Tablo 2. Ambalajlama Hiyerarşisi 

 

 

Örnekte 1 palet 32 koliden, 1 koli 16 paketten, 1 paket 12 adetten 

oluşmaktadır. En küçük birim adet, en büyük birim palettir. 
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Şekil 52. Birim-Koli-Palet  

 

3.5. Elleçleme 

Malzeme Elleçleme, malzemelerin bir taraftan diğer tarafa aktarılma sürecini 

ifade etmektedir (Murphy Jr. & Wood, 2004, s. 149). Elleçleme, ürünlerin 

araçlardan boşaltılması, ayrıştırılması, birleştirme, teslim-tesellüm, paket açma, 

sınıflandırma, istifleme, yerleştirme, toplama, ambalajlama, yükleme gibi işlemleri 

kapsamaktadır. Elleçleme faaliyetleri deponun etkinliğinin artırılmasında önemli 

bir yere sahiptir. Elleçleme faaliyeti sırasında yoğun bir şekilde insan gücü 

kullanılmaktadır. İşletmeler insan gücü kullanımından makine kullanımına doğru 

geçerek hem maliyetlerini azaltmayı hem de hizmet düzeyini artırmayı 

hedeflemektedir. (Cevik & Gulcan, 2011, s. 38). İstif ekipmanları (forklift, 

transpalet, vb.), konveyor, sorter sistemleri elleçlemede kullanılan makinelerdir. 
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Şekil 53. İstifleme & Yerleştirme  

Kaynak:_http://www.gettyimages.com/detail/illustration/isometric-storage-room-royalty-free-

illustration/149414808 

 

Sevkiyat hazırlanan ürünlerin araçlara yüklenerek ilgili noktalara 

ulaştırılması sürecidir. Taşınan ürünlerin araç bazında irsaliyelerinin hazırlanması, 

yüklenen ürünlerin zimmet işlemleri gibi sevkiyat süreci noktasında envanter 

yönetimi süreci başlamaktadır.  

3.6. Envanter Yönetimi 

Envanter süreci dağıtım merkezi içinde yer alan ürünler için stok takibi 

sürecidir. Hammadde ve üretim stoğu örneği olarak, tüketici tarafından adet olarak 

muhafaza edilen bir kek, markette paket olarak depolanmakta, dağıtım merkezinde 

ise palet olarak depolanmaktadır.  Aynı ürün tüketim noktasına ulaşana kadar farklı 

formlarda ( palet, paket ve adet gibi) depolanabilmektedir. 

Envanter yönetimi, depolama, taşıma, ellecleme ve diğer faaliyetlerle birebir 

ilişki içerisinde bir süreçtir. Bununla birlikte, işletme içinde farklı fonksiyonların 

farklı envanter yönetim amaçları olabilmektedir (Murphy Jr. & Wood, 2004, s. 
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270). Örneğin, satış ve pazarlama fonksiyonu siparişini aldığı her ürünün yeteri 

kadar stoğu olmasını beklerken, finans departmanı minimum seviyede stok 

tutulmasını hedeflemektedir.  

Envanter yönetiminde asıl amaç stok doğrulu ve mevcut sipariş 

karşılamalarının da doğru yapılabilmesi adına stokların doğru sayımı ve takibini 

esas almaktadır.  

Doğru envanter yönetimi için; işletmeler envanter devir hızı üzerine 

yoğunlaşmışlardır. Envanter devir hızı belli bir donem içinde satılan ürünlerin 

maliyetinin o donemdeki ortalama envanter değerine bölünmesiyle 

hesaplanmaktadır. 

Örneğin, bir dönemde satılan malların maliyeti 200.000 TL ve ortalama stok 

değeri 40.000 TL ise stok devir hızı 5 olarak hesaplanır (Murphy Jr. & Wood, 2004, 

s. 271). Envanter devir hızı konusunda genel kabul edilmiş bir oran 

bulunmamaktadır.  Bu nedenle işletmeler pazar koşulları ve kendi stratejileri 

çerçevesinde stok devir hızı belirlemektedir. 

 

 

3.7. Depolarda Yer Kazanımı 

Mal kabulü ve sevkiyatın farklı vardiyalarda gerçekleştirilerek ilgili kapılara 

yakın olan yükleme/boşaltma alanı daha küçük olabilir.   

Zemine istif (blok depolama) durumunda boşlukları yok etmek için 

malzemelerin yerleşim düzeni gözden geçirilerek büyük boşlukların ortadan 

kaldırılması ile alandan tasarruf sağlanabilir.  

Palet depolaması yapılan rafların en alt raflarına palet yerine sıkça talep 

edilen küçük malzemeleri toplamak için küçük raflar yerleştirilebilir. 

Koridorlar arasında geçişi sağlayan çapraz koridorların üst kısmına, araçların 

çarpmayacağı yüksekliğe köprüler kurularak malzeme saklamak için kullanılabilir. 
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Geniş koridorlar gerektiren araçlar yerine dar koridorda da çalışabilen reach 

truck kullanılabilir; böylece koridor genişlikleri azaltılabilir. 

Rafların düzeni uzun malzemeleri de saklayacak şekilde tutulabilir; böylece 

uzun malzemelerin güvenli bir biçimde tutulması sağlanabilir. 

Raf gözlerine sığmayan ve standart boyutlarda olmayan malzemeler paletli 

olarak en alt gözlerde tutulabilir. 

Dikey otomatik ekipmanlar kullanılarak hem dikey hacim etkin kullanılabilir, 

hem de ürünlere ergonomik olarak hızlıca erişilebilir. 

Raf yükseklikleri en uygun bir biçimde belirlenerek boşlukları azaltabilir, 

aynı hacimde daha çok malzeme saklanabilir.  

Hafif ve kırılmayacak /ezilmeyecek malzeme paletleri üst üste yığılarak 

tasarruf sağlanabilir; örneğin, her rafta bir palet değil üst üste iki palet dolusu 

malzeme duracak şekilde bir saklama yapılırsa hacimden tasarruf edilebilir. Ancak 

bu tür bir üstüste yığmanın malzemeye zarar verip vermeyeceğinden  emin 

olunmalıdır. 

Raflardaki göz genişlikleri mümkünse azaltılabilir; çünkü pek çok ürün 

Europalet için tasarlanan göz genişliğini doldurmamaktadır. İlgili hücre arasına 

travers adı verilen ara malzeme ile bölmeler yaratılabilir.  

Gözlerde yan yana iki değil üç palet malzeme saklayacak şekilde bir tasarım 

yapılabilir.  1 Modüllük hücrede 3 palet ürün konumlandırılması gibi. 

Konveyörde biriken malzemelerin konveyörü tıkamasını önlemek için dikey 

biriktirme sistemleri kullanılabilir; böylece daha kısa konveyörler kullanılabilir ve 

konveyöre daha az alan ayrılabilir. Akıcı ürünler (örneğin un, çimento, sıvı) için 

konveyör üstündeki tanklarda saklama yapılabilir. 

3.8. Depo Performans Ölçümü ve Verimlilik Süreçleri  

Maksimum lojistik verimliliği sağlayabilmek için lojistik sistemlerin her bir 

bileşeninin optimum seviyelerde çalışması gerekmektedir. Özellikle depolama 

alanlarında bu verimlilik elde edilmelidir. Depolamada verimlilik artışları düşük 

maliyetler ve müşteri memnuniyeti için son derece önemlidir. 
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Firmalar özellikle 3 nedenden ötürü depo verimliliği ile ilgilenmektedir. 

(Lambert & Stock, 1993, s. 338): 

• Tipik bir imalat firması toplam alanının yüzde 30 ila 35'ini, bitmiş mal 

stoğunun hammaddesinin depolanmasına ayırmaktadır. 

• Üreticiler icin depo maliyetleri satış tutarının yuzde 6 ila 8'ini oluşturur. 

Perakendede bu rakam Türkiye için %2-3 seviyelerindedir.  

• Depo, verimlilik ölçüm ve analizine oldukça uygundur.  

Verimlilik bir çok şekilde tanımlanmakla birlikte tanımların çoğunda girdiler, 

çıktılar, fayda, depo performansına yönelik ifadeler bulunmaktadır. Aşağıda bazı 

çalışmalarda yer alan tanımlar belirtilmektedir (Lambert & Stock, 1993, s. 338): 

• Verimlilik gerçek çıktının gerçek girdiye oranıdır. 

• Fayda, kullanılan kapasitenin kullanılabilir kapasiteye oranıdır. 

• Performans, fiili çıktıların standart çıktıya oranıdır. 

Birçok firma depoların verimliliğini belirlemek için çeşitli ölçümler 

yapmaktadır. 

 

Şekil 54. Verimlilik Ölçüm Çeşitleri 
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• İşletmenin işinin ve stratejisinin tespit edilmesi, 

• Hedeflere karar verilmesi 

• Hangi KPI’ların hedeflere ulaşmaya yardımcı olacağına karar verilmesi 

• KPI’ların şirket içindeki diğer kişilerce anlaşılmasının sağlanması 

• Çalışanların hedefler doğrultusunda çalışmasının sağlanması, KPI 

hedeflerinin sahiplerine atanması 

• Eğer hedefler başarılamıyorsa, nedenlerinin araştırılması ve başarılmasının 

sağlanması 

• Eğer hedefler gerçekci değilse hedeflerin değiştirilmesi. 

Kaynak: Lambert, D. M., & Stock, J. R. (1993). Strategic Logistics Management. 

Madison: Irwin, s.338 

3.9. Depo Verimlilik Ölçüm Araçları 

Ölçülemeyen bir şey yönetilemez. Depolar için de bu durum geçerlidir. 

Herhangi bir deponun fiziksel yerleşimi gerçekleştikten sonra yapılması gereken ilk 

çalışma bir performans ölçüm sisteminin (performance management system) tesis 

edilmesidir. Performans ölçümü, ideal olarak bir sistem üzerinden takip edilecektir; 

ancak DYS’te hangi ölçümlerin yapılacağına karar vermek için de öncelikle nelerin 

performansının ne şekillerde ölçüleceğine karar verilmelidir.  
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Şekil 55. Depo Türü Bazında Maliyet Çıktı İlişkisi 

 

Üstteki tabloda Verimliliğin depo türü bazında maliyet  ve çıktı ilişkisini 

görebilirsiniz. 

Depo Verimliliğini sağlamak adına LV, WMS gibi depo yönetim sistemleri 

ağırlıklı şekilde kullanılmaktadır. Modern RF ve malzeme taşıma sistemleri ile 

barkodlama, mal kabulü, direkt yerleştirme (cross docking), yerleştirme, envanter 

yönetimi, toplama ve paketlemeyle beraber sipariş toplanması, stok sayımı, kalite 

yönetimi, ERP/MRP benzeri dış sistemlerle entegre olabilme gibi önemli depo 

aktivitelerini yönetmek ve optimize etmek için kullanılmaktadır. 

 

Alttaki tablodaki şekilde Dağıtım Merkezleri verimliliğinde en önemli kısım; 

Sipariş hazırlık sürecidir. En büyük işçilik, zaman kaybı ve maliyet bu bölümde 

gerçekleşmektedir.  
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Şekil 56. Operasyonel Maliyet Dağılımı 

 

3.10. Depo Operasyon Yönetimi  

Depodaki iş süreçleridir. Depo operasyon hızı ve sürecin sistematik bir 

biçimde ilerlemesi depo operasyon yönetiminin başarısını ve deponun verimlilik 

düzeyini etkiler. Depo operasyonları mal kabul, yerleştirme ve sevkiyat olmak 

üzere üç temel süreçten oluşur. Bunların yanında katma değerli hizmetler olan 

etiketleme, paketleme gibi depo içerisinde gerçekleştirilen süreçler de depo 

operasyonları olarak kabul edilebilir. Depo operasyonlarının etkinlik ve verimlilik 

düzeyini arttırmaya yönelik hedefler şunlardır:  

- Depo sahasına gelen ürünlerin doğru ürünler olması  

- Ürünlerin eksik, hasar, kusur gibi durumlarının kontrol edilmesi  

- Teslim alma, yerleştirme süreçlerinin en kısa sürede yapılması  

- Doğru ürünün doğru rafa yerleştirilmesi  

- Sevk edilecek ürünlerin uygun koşullarda yüklenmesi  

- Envanter ve dokümantasyon kayıt işlemlerinin doğruluğu  

- Ekipmanların verimli kullanımı  
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- Kaza, hasar ve kayıpların en aza indirilmesi ve tamamen ortadan 

kaldırılması  

- İşgücü performansının iyileştirilmesi  

- En düşük alan ve hacim kullanımına ulaşabilme  

Tedarik zincirinde büyük hacimli ürünlerin ayrıştırılması veya küçük hacimli 

ürünlerin müşterilerin taleplerine göre konsolide edilmesi depo operasyonlarıyla 

gerçekleştirilir. Böylece depo operasyonları ölçek ekonomisiyle lojistik 

maliyetlerin azaltılmasına imkan sağlar. 

3.11. Bölüm Bazlı Verimlilik Ölçüm ve Tasarruf Kriterleri 

3.11.1. Mal kabul Süreci Verimlilik 

3.11.2. Ürün rafa yerleştirme Verimlilik  

Yerleştirmede operasyonun verimliliği personel ve ekipmanın en az mesafe 

kat ederek, en kısa sürede işlemleri tamamlamasıyla sağlanmaktadır. Bunu 

sağlamak için pek çok yöntem olmasına rağmen en kolay ve en çok uygulanan 

yöntem ABC analizidir. Bu analizde ürünler hareket miktarına gore ABC olarak 

sınıflandırılır. Genellikle hareketlerin %70-80’ini oluşturan ürünler A, %15-20’sini 

oluşturan ürünler B, %5-10’unu oluşturan ürünler C olarak sınıflandırılır. Daha 

sonra adresler, giriş ve cıkış kolaylığına gore ABC olarak sınıflandırılır. Son olarak 

depo yönetim sistemine her ürünün kendi sınıfındaki adreslerde olacak şekilde 

tanımlanması yapılır (Görçün, 2013, s. 196). Ürünlerin adreslere yerleşim 

öncelikleri Tablo 3’te gosterilmiştir. 

 

Tablo 3. Ürünlerin ve Adreslerin ABC Sınıflandırılması 
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Mal kabul süreçlerinde ürün girişi yapılarak içeri çekilerek sipariş toplama 

alanına alınması gerekiyorsa ilgili alana yerleştirilmesi, stoğa kalkması gerekiyorsa 

stoğa kaldırılması süreçlerinden oluşur. 

Verimlilik adına hem giriş memuru performansı, dağıtıcı personel (malı 

toplama alanına taşıyan personel performansı) , forklift performanslarından 

bahsedilebilir. Giriş memuru performans ölçüm işlemi adımında, personelin giriş 

yapmış olduğu koli standart veya miktar ile birlikte çeşit sayısı, süre gibi kriterler 

mevcuttur. Pek çok depo yönetim sistemlerinde performans ölçümü, sadece giriş 

yapılan standart koli miktar üzerinden yapılarak verimlilik ölçümü yapılmaktadır.  

3.12. Giriş Memur Performans Analizi 

Standart koli miktarı, çeşit sayısı ve süre kriterleri mevcut süreçte 3 

bilinmeyenli bir denklemi içinde barındırmaktadır. Perakende dağıtım merkezi mal 

kabul rampaları incelendiğinde, depo içi ürün dizilimleri doğrultusunda her mal 

kabul kapısı içerisinden alınan ürün çeşitleri farklılık göstermektedir. 

Örnek olarak 20 mal kabul kapısı olan bir dağıtım merkezinde, 3. Kapıdan 

bisküvi ürünü alımı yapılırken, 18. Sokakda deterjan ürün alımı yapılabilmektedir. 

2 farklı kapıdan 2 farklı ürün çeşit girişi yapan personelin, kontrol edip sayımını 

yapacağı ürün çeşit sayısı ve giriş standart koli miktarları birbirinden farklılık 

gösterecektir. İlave olarak 2 mal kabul işlemi harcanacak süreler de farklı 

olabilecektir.  

Giriş memuru verimliliği ve ilgili dağıtım merkezi hacmi doğrultusunda 

gerekli kişi sayısını netleştirebilmek, daha adil bir performans kıyaslaması 

yapabilmek adına 3 kriteri içeren bir performans ölçüm denklemi ihtiyacı 

doğmaktadır. Bu kapsamda benzer kriterleri içeren koşu bandı kalori yakma hesabı 

formülü üzerinden 3 bilinmeyenli denklem kriter çalışması yapılmıştır. Yapılan bu 

çalışma koşu bandı formülünün incelenerek alttaki şekilde istatistiksel analiz 

sonucu elde edilen formülün uyarlanması ile daha adil bir verimlilik ölçümü 

sağlanabilecektir.  
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HEDEF: Giriş yapan memurların, çeşit, koli ve çalıştıkları süre bazında 

performanslarının adil şekilde hesaplanmasıdır. Yürüyüş bandında eğimli sehpada 

koşarken harcadığınız kalori hesabını düşünelim.  Saatteki hızınız, saatte aldığınız 

koli miktarı ile eşdeğerdir. Bandın eğimi ile alınan çeşit sayısı paralel doğrultudadır. 

 

Şekil 57. Koşu Bandı 

Kaynak: Koşu Bandı kalori hesaplama https://42.195km.net/e/treadsim/) 

 

 

Şekil 58. Koşu Bandı & Giriş Memur Performans Formülü 

 

Formül; koşu bandı kalori yakma programındaki 3 bilinmeyenli (kg sabit 

olacak şekilde), eğim, hız ve süre değişkenleri ile hesaplanmıştır. 

 

gradiant X eğim=çeşit 

speed Y hız=koli 

time Z süre=süre 

weight m=1   

Şekil 59. Formül Değişkenleri 

 

https://42.195km.net/e/treadsim/
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Çalışma kapsamında koşu bandı kalori yakım değerli ile ilgili n=50 örneklem 

içeren reel bir çalışma yapılmış olup, performans ölçümünde koşu bandından alınan 

gerçek değerler ile regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Şekil 60. Örneklem Verileri 
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Şekil 61. Regresyon Analizi 

 

 

 

Şekil 62. Regresyon Analizi -1 
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Şekil 63. Regresyon Analizi -2 

 

Verilerden alınan sonuçlarda anlamlılık değerleri incelenmiştir. R kare değeri 

88 >70 anlamlı olarak kabul edilen bir değer olup, güçlü anlamlılık değeri 

doğrultusunda alttaki formül regresyon analizi ile elde edilmiştir.   

Regresyon denklemi;  

Performans : -13,4006 + (0,07001*Eğim) + (2,4140*Hız) + (6,5966*Süre) 

 

Performans hesaplaması saatlik alınan çeşit ve koli miktarı ile birlikte saatlik 

aktif el terminali (rf) çalışma süresi üzerinden yapılmıştır.  

Tablo 4. Performans Sonuçları 

Kullanıcı Kullanıcı Sicil Çeşit(miktar) Koli(Miktar) Süre(dk) Performans 

356 A 2289 64 37.938 20 48.497 

160 B 2460 74 28.543 22 45.109 

568 C 5412 50 26.020 24 33.229 

200 D 2500 35 23.421 31 31.411 

922 E 5453 41 23.775 28 30.894 

162 F 2462 66 35.556 13 30.871 

979 G 2188 45 29.814 19 28.302 

503 H 5042 48 28.156 17 24.539 
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Tablo 5. Performans Rapor Özeti 

 

 

Aynı formül giriş yapılan alandan toplama alanına malı taşıyan personel 

performansı için de değerlendirilebilecektir. Toplama alanına kadar yapılan yürüme 

mesafesi, geçen süre ve taşınan ürün miktar bilgileri ile aynı şekilde 3 bilinmeyenli 

denklem regresyon analizi ile daha adil bir verimlilik ölçümü şeklinde 

gerçekleştirilebilecektir.  

3.13. Forklift Operatör Performans Ölçümü 

Forklift operatörü performans ölçüm sürecinde operatörün süre bazında 

gerçekleştirdiği işlem sayısı olarak değerlendirilebilmektedir. Örneğin günlük 7,5 

saat (450 dk) çalışma süresi içerisinde toplama alanına indirilen ve stoklama alanına 

kaldırılan palet sayı toplamları üzerinden kişi bazlı performans değerlendirme ve 

kıyaslama yapılabilmektedir. 

 

Şekil 64. Forklift İndirme & Kaldırma İşlemi 

Örnek Performans tablosu  

A personelin günlük ortalaması 300 adetlik palet işlemini içermektedir. 300 

miktarlık işlem içerisinde stok alanına yerleştirme ve stok alanından palet indirme 

işlemleri de mevcuttur. İlgili süre içerisinde toplam işlem sayısı üzerinden 

kıyaslama ile operatörler arasındaki kıyaslama kolaylıkla yapılabilmektedir. 
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Kıyaslama işleminde toplam işlem sayısı / toplam süre (dk)  formülü ile 

dakikada yapılan işlem sayısı üzerinden de kıyaslama yapılabilecektir.  

Tablo 6. Forklift Operatörü Performans Özeti 

 

3.14. Sipariş Toplama Verimlilik 

Depo verimliliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek için depo kaynaklarının 

etkili ve verimli kullanılması önemlidir. Buna etki eden önemli kalemlerden birisi 

binlerce ürün için en uygun depolama yerlerinin belirlenmesidir. Buna etki eden 

pek çok etken bulunmaktadır. Sipariş toplama yöntemi, siparişlerin yapısı, deponun 

yerleşimi, ürünlerin özellikleri, boşluk ihtiyacı bunlardan bazılarıdır. Elleçlenen 

ürün miktarının çokluğu, işlemlerin karmaşıklığını, süreçlerin ve kaynakların 

sürekli izlenme ihtiyacı bilgi sistemlerinin kullanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 

Depo süreçlerinin karmaşıklığı artıkça depo yönetim ihtiyacı ortaya çıkmakta ve 

süreçlerin ve kaynakların izlenmesi mümkün olmaktadır. Depo yönetim 

sistemlerine veri girişleri manuel olarak yapılabileceği gibi barkod, RFID vb. 

teknolojilerle de gerçek zamanlı olarak da sağlanmaktadır (Ramaa, Subramanya, & 

Rangaswamy, 2012). 

Depo yönetim sistemleri işletmelere stok doğruluğunu arttırmak, kullanılan 

iş gücünü azaltmak ve çevrim sürelerini azaltarak müşteri servis seviyesini artırmak 

gibi faydalar sağlamaktadır. Ayrıca stok miktarının azaltılmasına ve depo kullanım 

verimliliğinin artmasına katkıda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra mal kabul 

süreçlerinin sağlıklı işlemesini, doğru mal kabul oranının artmasına katkıda 

bulunmakta, emniyet stok seviyesinin sürekli kontrol edilmesini sağlamaktadır 

(Ramaa, Subramanya & Rangaswamy, 2012).  Depo yönetiminde bilgi sistemleri 

kullanımının pek çok faydası bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda depo yönetim 

sistemi kullanımı ile deponun daha etkin ve verimli kullanıldığı belirtilmektedir. 
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Mal toplama performans ölçüm işleminde, öncelikle dağıtım merkezi içinde 

ürün yerleşim planı, toplama düzeni performansı birebir etkileyen ve verimliliğin 

en önemli ölçü kriterlerinden biridir. Toplanan palet üzerinde malın ağırdan hafif 

ürüne doğru yapılması ürünün ilgili sevkiyatında devrilmemesi ve Isg açısından son 

derece önemlidir. Malın toplama düzeni ağırdan hafife olmalıdır ( depo içindeki 

toplama düzeni U veya çapraz toplama nasıl olursa olsun bu kural değişmez. Sipariş 

toplayan personel performans ölçümünde, öncelikle personelin çalıştığı lokasyona 

bağlı sokak veya grup adı değerlendirilmelidir.  Toplama performansında saatlik 

toplanan koli standart miktarı, 1 günlük (7,5 saat) 450 dakikadaki toplanan standart 

miktar üzerinden performans takibi yapılabilecektir. 

Alttaki şekildeki A-O aralığında çalışan isimli personellerin, X ve Y 2 farklı 

grupta olmak üzere toplama performansları görülmektedir.  

A isimli personel Ay-1 aralığında günlük ortalama 735 standart koli siparişi 

topladığı, Ay-2 aralığında günlük ortalama 803 standart koli topladığı 

görülebilmektedir.  

Bu performanslar depo yönetim sistemleri ile birlikte kullanılan el 

terminalleri (RF)  sayesinde sistem üzerinde anlık performanslar 

irdelenebilmektedir.  

Tablo 7. Toplama Performans Sonuç Karşılaştırması 

ISIM GRUP BOLUM GOREV AY-1 AY-2 
YIL 

ORT 

A X TOPLAMA X grubu Toplama Personeli 735 803 803 

B X TOPLAMA X grubu Toplama Personeli 1.014 977 968 

C X TOPLAMA X grubu Toplama Personeli 723 738 738 

D X TOPLAMA X grubu Toplama Personeli 790 796 781 

E X TOPLAMA X grubu Toplama Personeli 726 714 742 

F X TOPLAMA X grubu Toplama Personeli 581 581 595 

G X TOPLAMA X grubu Toplama Personeli 796 764 779 
       775 765 610 

H Y TOPLAMA Y grubu Toplama Personeli 734 801 800 

I Y TOPLAMA Y grubu Toplama Personeli 576 525 612 

İ Y TOPLAMA Y grubu Toplama Personeli 761 781 791 

J Y TOPLAMA Y grubu Toplama Personeli 721 779 772 

K Y TOPLAMA Y grubu Toplama Personeli 716 708 700 

L Y TOPLAMA Y grubu Toplama Personeli 555 541 617 

M Y TOPLAMA Y grubu Toplama Personeli 677 678 687 

N Y TOPLAMA Y grubu Toplama Personeli 715 673 666 

O Y TOPLAMA Y grubu Toplama Personeli 791 915 862 

        680  689  693 
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3.15. Yapay Zeka Kullanımı ile birlikte Forklift İş Emri ve Verimlilik 

Etkisi 

Toplama performansını birebir etkileyen en önemli aşamalardan bir diğeri de 

toplama alanında bekleyen ürünlerin stoklarının düzenli takviye ile doldurulması 

sürecidir.  Mevcut işleyişte toplama alanında ürün bittiğinde forklift operatörüne 

ilgili mal numarası ve adres iletilerek ilgili alana mal indirilmesi söylenir. Ancak 

ülkemizdeki perakende dağıtım merkezlerinde ortalama sokak sayısı 30’ün 

üzerinde ve toplama adres sayıları 10.000 adet üzerinde olduğu için sürekli manuel 

olarak operatörün çağrılması tüm işleyişin kilitlenmesine, zaman kaybına ve 

verimsizliğe neden olacak bir durumdur. Yapay zeka gelişimi ile birlikte, ilgili 

adresteki ürünün stoğu dağıtım merkezi işleyişine göre belirlenen emniyet stoğunun 

altına düşmesi ile birlikte forklift operatörüne depo yönetimi sistemi sayesinde 

otomatik iş emri gidebilmektedir.  

3.16. Sevkiyat Süreci Verimlilik  

Dağıtım merkezinde mal kabulü yapılan ürünün depo içindeki işleyişinin 

fiziksel temas son noktası sevkiyat sürecinden oluşmaktadır. Kümüle lojistik 

masrafları kontrol edildiğinde de nakliye masraflarının %50ye yakın oranlarda 

gerçekleştiği söylenebilmektedir. Bu büyüklükteki bir masraf kalemindeki 

verimlilik son derece önem arz etmektedir.  

Bu doğrultuda nakliye maliyetini etkileyen 2 önemli kriter Araç doluluk ve 

taşınan palet doluluk kriterleridir.  Sevkiyat biriminde çalışan personel performans 

ölçümü kişi bazlı çalışılan aktif sürede yüklenen araç sayısı ile ölçümlenmektedir.  

Bu ölçümlenme ile birlikte ilgili aracın doluluk oranı ile birlikte palet içinde taşınan 

miktarın ilgili taşıyıcı bazında doluluk oranları da bu doğrultuda takip 

edilebilmektedir.  

İlgili tabloda yapılan ölçüm performans kontrolünde A isimli personelin 

çalıştığı süre bazında yüklemiş olduğu rulot( palet sayısı)  Rulot : 1/1,71 palet 

değerindedir. (hacimsel ölçüm)  
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Tablo 8. Yükleme Performans Rapor Özeti 

Personel 

Adı Soyadı 
Gun 

Aktif 

Çalışma 

Süresi 

Yüklenen 

Rulot Sayısı 

Yüklenen 

Araç Sayısı 

Günlük 

Yüklediği 

Araç Sayısı 

Doluluk % 

A 22 6.213  3.974  147  7  95 

B 24 5.689  3.963  147  6  95 

C 22 6.117  3.468  128  6  96 

D 24 6.738  3.736  138  6  94 

E 25 5.933  3.754  139  6  95 

F 18 4.622  2.588  96  5  97 

G 22 5.488  3.162  117  5  96 

  22 5829 3521 130  6    

 

Ortalama yüklenen araç sayısı ile birlikte verilen hedef ölçüm sonuçları 

kontrol edilebilmektedir. Yükleme personel performansı depo yönetim sistemleri 

sayesinde el terminalleri doğrultusunda araç içine okutularak yüklenen palet 

sayıları takibi ile yapılabilmektedir.  Alttaki tabloda görülebileceği üzere, sevkiyat 

birim yetkililerine ait yüklenen araçların kullanım oranları ve doluluk oranları 

gösterilmektedir. Sevkiyat yapılan her noktanın kendi mevcut yapısı içerisinde 

sevkiyat alabileceği Araç tiplerine göre sevkiyat süreci şekillenmektedir.    

Nakliye maliyetinde genellikle tüm hesaplamalar rulot cinsinden 

yapılmaktadır.  1 Palet = 1,71 Rulot olarak ifade edilir.  

 

 

Şekil 65. Rulot 
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Tablo 9. Araç Doluluk Özeti 

Adı Soyadı 
Araç 

Tipi 

Yükleme 

Sayısı 

Kapasite 

Rulot 

Yüklenen 

Rulot 

Araç 

Doluluk 

Oranı 

Araç 

Kullanım 

Oranı 

A 

KA 349  5.682  5.453  96% 50% 

BA 281  8.199  7.863  96% 40% 

TIR 65  3.565  3.474  97% 9% 

Toplam 695  17.447  16.790  96,23%   

B 

KA 176  2.871  2.716  95% 44% 

BA 191  5.575  5.342  96% 47% 

TIR 37  2.026  1.959  97% 9% 

Toplam 404  10.472  10.016  95,65%   

 

Nakliye Maliyetini birebir etkileyen önemli kısım ise araç tipine uygun araç 

ile sevkiyat yapılması kaynaklıdır.  

KA: Küçük araç ortalama 8 palet kapasiteli araç tipleridir ( 8*1,71 = 13,68 

Rulot ) 

BA: Büyük araç ortalama 16 palet kapasiteli araç tipleridir ( 16*1,71=27,37 

Rulot)  

Tır: Tır araç ortalama 33 palet kapasiteli araç tipleridir. ( 33*1,71=56,43 

Rulot)  

Araç tipi ile birlikte kapasite artışı sonucu nakliye maliyetleri ters orantılı 

şekilde azaldığı görülebilmektedir. Maliyetler enflasyon, mazot dengesi ve ilgili 

uğrak nokta uzaklıkları sonucu hesaplanmaktadır.  Bu doğrultuda maksimum 

verimlilik için araç tipinin en yüksek şekilde gönderilme çabası maliyetleri 

minimuma çekebilmek adına son derece önem arz eder.  Araç doluluk kavramı araç 

kapasitesi üzerinden yüklenen palet/rulot sayısı oranlaması ile elde edilir. 

Örnek olarak 10 palet kapasiteli bir aracımızda 8 palet yükleme yapıldığında, 

araç doluluk oranı %80 olacaktır.  Rulot Doluluk kavramı ise, 1 rulot üzerinde 

taşınan ürünlerin miktarsal toplamını ifade eder.  

Mevcut süreçte toplama yapılan standart kutuların da kendi kapsamları 

içerisinde sim miktarları bulunmaktadır. Kuru Gıda ürünü için 1 rulot üzerinde 

perakende dağıtım merkezlerinde ortalama 300-400 adet birim, Ms için ortalama 

200-250 kg, Taze ürünler için de 250-300 adet birim miktar ürün taşınabildiği 
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ortalama kabul edilen rakamlardır.  1 rulotta taşınan miktarın artması, daha az rulot 

sayısı ile aynı noktaya sevkiyatın yapılabileceğini gösterir. Bu durum da ödenecek 

nakliye maliyetini azaltacağı için verimlilik ve karlılık artışı sağlayacaktır. Sadece 

araç ve rulot doluluk konusunda yapılabilecek çalışmalar ile nakliye maliyetlerinde 

ciddi verimlilik elde etmek mümkündür.  Sevkiyat noktasında yapay zeka gelişimi, 

araçların yükleme işlemi planlamasının otomatik hale gelmesi, sürücüsüz araçlar 

gibi günümüzde yapay zeka çalışmaları devam etmekte ve pilot çalışmaları 

yapılmaktadır.  Yakın bir gelecekte daha otonom sevkiyat ve araç konuları 

gündemde olacağı öngörülmektedir.  

3.17. Depo Envanter Sürecinde Verimlilik 

Mal kabulden başlayıp sevkiyat süreci ile son bulan fiziksel dağıtım merkezi 

işleyişinde, sevkiyat sonrası stok doğruluğu ve envanter takibi yapılmaktadır. 

Mevcut süreçte yapılan sayımlar manuel, el terminalleri yardımı ile barkod okutma 

ve fiili sayım şekli ile ilerlemektedir. Toplama alanındaki parça ürünler tek tek 

okutulup sayılarak, stoklama alanındaki ürünler de tüm alanlar sepetli forklift 

desteği ile gezilerek ilgili hücrelerdeki paletlerin barkodları okutularak ve sayımı 

yapılarak ilerlemektedir.  

Sayım sonrası sonuçlar sisteme aktarılarak kaydi fiili karşılaştırma yapılır ve 

sonrasında gerekli kontrol hazırlığı başlamaktadır.  Yapay zeka gelişimi ile birlikte 

günümüzde stoklama alanı sayım işlemlerinde de zaman ve verimlilik çalışmaları 

yapılabilmektedir.  

3.18. Drone ile Envanter Süreci 

Lojistik sektörü perkanede dağıtım merkezlerinde ortalama 10.000 adet üzeri 

palet stoklama alanı mevcut durumlarda, bu alanların sayım işlemleri ortalama 4-5 

saat sürebilmektedir. Depo görevlerinin çözülmesi için yapay zeka gelişimi ile 

birlikte otonom drone süreçleri kullanılmaktadır. (Uvl Robotics)  

 

 

 



 

89 

 

Şekil 66. Drone ile Envanter Süreci 

 

Uvl robotics firması tarafından 50 firma üzerinde yapılan araştırma 

sonuçlarına göre, Genel envanter yöntemlerinin önemli dezavantajları mevcuttur: 

 

 

Şekil 67. Genel Envanter Yönetimi Dezavantajları 

 

Bu doğrultuda  Envanter sayımı iyileştirme için otonom insansız hava araçları 

(İHA) kullanılmaya başlanmıştır. Bu kullanım ile birlikte kazanılan gelişimler 

alttaki gibidir; 
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➢ 1 saat içerisinde 10.000 palet sayımı yapılabilmektedir. 

➢ Otonom drone herhangi bir yükseklikte barkod rafları ile çalışmaktadır. 

➢ Gerçek zamanda WMS Depo yönetim sistemi ile anlık ERP entegrasyon 

yapılabilmesi  

➢ Güvenli şekilde insan faktörü olmadan drone kaldırma 

 

  

Şekil 68. Drone ile Palet Sayımı 

 

Sistem çalışma döngüsü alttaki şekilde yürütülmektedir:  

➢ Gelişmiş bilgisayar görüşü ile donatılan drone, barkod raflarında 

başarıyla uçabilmektedir.  

➢ Tarama sırasında veri raporu oluşturulabilir ve doğrudan müşteri 

sistemlerine gönderilebilir. (Excel gibi) Kamera, palet hasarını ve palet üzerindeki 

paketlerin eksiksizliğini kontrol etmek için gerçek zamanlı olarak depoların HD 

video çekmesini sağlar. 

➢ Çarpışma önleme ultrasonik sensörler tarafından gerçekleştirilir 
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Şekil 69. Drone Çalışma Döngüsü 

 

 

Şekil 70. Drone Çalışma Prensibi 

 

Müşterinin üretim tesislerinde UVL Robotics İHA’ları kullanarak yapılan 

operasyonların güvenliği, aşağıdaki seçeneklerin uygulanmasıyla sağlanır: 

➢ Bir depodaki güvenli otonom navigasyon için derinlik (3D) kamerası; 

➢ Ambalajların ve raf kirişlerinin zarar görmesine karşı özel vida koruması; 
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➢ Optimal yüksekliğini koruyan LIDAR sensörler; 

➢ Düşük pil durumunda yumuşak iniş sistemi 

Yapay zeka ve mevcut süreç karşılaştırması da alttaki gibidir:  

 

Şekil 70. Envanter Yapay Zeka & Mevcut Süreç Karşılaştırma 

 

3.19. Tedarik Zinciri Performans Etkinliği İçin Lojistik Performans 

Değerlendirme Sisteminin Kullanılması  

Günümüzde ekonomik açıdan değerlendirilme olanağı bulunan tüm 

faaliyetlerde, performans kavramı ön plana çıkmaktadır. Performans yönetimi, 

yönetimin planlama ve denetim faaliyetlerinin daha geniş bir çerçevede ele alınması 

gereği olarak gelişme göstermiştir. İşletmelerin amaçlarını ve yerine getirdikleri 

faaliyetlerini mümkün olabilecek optimal şekilde gerçekleştirebilmeleri açısından, 

işletme kaynaklarının performanslarına göre seçilme ve değerlendirilme süreci 

olarak ifade edilen çeşitli analizler yapılabilmektedir. Bunun sonucunda, 

performans yönetimi rasyonelliğe odaklanmış işletme yönetimi anlayışı olup, tüm 

bunlara ulaşabilmek için ölçülebilir hedefler koymayı ve bu hedeflere bağlı olarak 

çıktıları sürekli ölçmeyi gerekli kılmaktadır (Bilgin, 2004:13; Kayabaşı, Özdemir, 

2008: 198).  

Performans; bir işletmenin belirli bir zaman diliminde elde ettiği başarı 

derecesi veya sonuçlar olarak tanımlanırken, başka bir tanımlamada ise; bir işi 

yapan bireyin, grubun veya teşebbüsün o işle amaçlanan hedefe yönelik olarak elde 

ettiği sonuçların nicel veya nitel ifadesi olarak tanımlanmıştır. Farklı tanımlamalar 
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ise; birey, grup veya teşebbüsün etkinliğinin ve verimliliğinin işletmeye yapmış 

olduğu katkının ölçümlenmesi, kaynakların etkin şekilde kullanılması ve amacın 

gerçekleştirilme düzeyinin belirlenmesi vb şekillerde yapılmaktadır 

(Tetik,2003:76; Kayabaşı, Özdemir, 2008: 199).  

Neely vd. (1995) performans yönetimini bir eylemin etkinlik ve etkililiğin 

niceliklendirilmesi süreci olarak tanımlamaktadırlar. Etkililik müşterinin 

gereksinimlerini karşılama iken, etkinlik müşteri doyumunu sağlamak üzere firma 

kaynaklarının nasıl ekonomik kullanıldığını belirtmektedir. Neely vd. (1995) 

performans ölçümünü içeren balanced scorecard (Kaplan, Norton, 1992), 

performans ölçüm matriksi (Keegan vd., 1989), performans ölçüm anketi (Dixon 

vd., 1990), ölçüm sistemi tasarım kriteri (Globerson, 1985) ve bilgisayar destekli 

imalat gibi yaklaşımları değerlendirmişlerdir (Shepherd ve Günter, 2006:243). Bu 

incelemelerin sonucunda imalat için mevcut ölçüm sistemlerinin sınırlılıklarını 

belirtmişlerdir. Bu sınırlılıkların başında kısa vadeli bakışı özendirme, örgüt kültürü 

ve ödül sistemlerini stratejik amaçlarla doğru bir şekilde düzenleyeme nedeniyle 

oluşan stratejik odak eksikliği, yöneticilerin sürekli iyileştirme yerine 

standartlardaki değişkenliği minimize etmeye zorlanmasıyla oluşan local 

optimizayona özendirilmeleri ve hangi rakiplere dönük kıyaslama yapılacağına 

ilişkin tam bir bilgi sağlanamaması gelmektedir.  

Lojistik performans yönetimi, örgütün ve çalışanların hedeflerine 

ulaşmalarını sağlayan ve yönetsel amaçları olan bir süreçtir. Lojistik performans 

yönetimi faaliyetlerinin temel amaçları, performans göstergelerini belirlemek, 

performans göstergelerini, sürece ve çalışanlara zamanında ve eşit şekilde 

uygulamak, hedefleri gerçekleştirecek faaliyetlerden beklenen performans 

sonuçlarıyla, gerçekleşen başarıyı karşılaştırmak ve değerlendirmek biçiminde 

sıralanmaktadır (Bilgin,2004:24; Kayabaşı, Özdemir, 2008: 199). Lojistik 

faaliyetlerde performans ölçümü firmanın mevcut ve potansiyel Pazar payının 

belirlenmesi, üretim ve dağıtım sürecinin verimliliği ve etkinliği, finansal sonuçlar, 

satış gelirleri ve karlılık, yatırımlar ve getirileri alanlarında yapılır (Akal, 1995:10; 

Kayabaşı, Özdemir, 2008: 199).  
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Uluslararası üretim şirketleri arasında lojistik performansın değerlendirilmesi 

için yapılan önemli bir ankette, katılımcıların % 90’ının lojistik performansın 

gelecekte rekabet avantajı elde etmek için önemli veya çok önemli olduğuna 

inandığı bildirilmiştir (Harrison ve New, 2002; Forslund, 2011:133). 

3.20. Gıda Perakendeciliğinde İş Gücü Verimliliği 

İş gücü verimliliği, verimlilik için en kritik, ölçümü ve yönetilmesi en zor 

verimlilik türüdür. İş gücü verimliliği Taylor’dan beri ilgi duyulan bir alan olmasına 

karşın, bu konudaki yaklaşımlar uzun yıllar boyunca tek boyutlu ve mekanik 

olmaktan kurtulamamıştır. İş gücü verimliliğini hem birim zamanda daha fazla ya 

da az iş yapabilme olgusu bağlamında değerlendirmek hem de iş gücünün kalitesi  

bakımından değerlendirmek gerekmektedir.  

 

 

Şekil 71. Perakende İşgücü Verimlilik Gelişimi 

 

Kaynak: Çevrimiçi:  

https://www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/upload/Guven_Sak_Perakende_To

plantisi_29122005.pdf , Erişim T: 27.12.2020 

 

https://www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/upload/Guven_Sak_Perakende_Toplantisi_29122005.pdf
https://www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/upload/Guven_Sak_Perakende_Toplantisi_29122005.pdf
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Dünya ve Türkiye perakende sektöründeki verimlilik kıyaslaması 

incelendiğinde, perakendecilikte iş gücü verimliliği gelişiminde Amerika Birleşik 

Devletlerindeki farkı görüyoruz. Perakendecilik sektöründeki , iş gücü verimlilik 

artışları özellikle bilişim teknolojisinin yoğun kullanılmaya başlanmasıyla 2000’li 

yıllarda önemli ölçüde artıyor. İş gücü başına katma değer ise Amerika Birleşik 

Devletleri’nde 30 – 35 iken ; bizde yaklaşık 8, yani dörtte birinden az. Bizde 

çalışanlar Amerika’nın dörtte biri kadar verimlilikle çalışabiliyorlar.  
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4. GIDA SEKTÖRÜNDE DEPO YÖNETİMİ VERİMLİLİK 

UYGULAMASI 

 

4.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma depo faaliyetlerini gıda sektöründe yürüten lojistik firmalarının 

etkin depo yönetimlerinin incelendiği bu çalışma tanımlayıcı araştırma olarak 

gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı araştırma modellerinde amaç araştırma 

probleminin özelliklerini belirlemek ve araştırma problemi hakkında daha fazla 

bilgiye ulaşabilmektir. Bu modelde araştırma problemine ait nicel veriler 

oluşturularak karşılaştırılması sağlanır (Karasar, 2012).  

4.2. Araştırmanın Hipotezleri 

Amacı depo faaliyetlerini gıda sektöründe yürüten lojistik firmalarının depo 

faaliyetlerini incelemek ve firmaların etkin depo yönetimine sahip olup 

olmadıklarını tespit etmek olan bu araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibidir.  

H1: Etkin depo yönetimi alt boyutlarından depo yerleşimi ve ergonomik yapı 

durumu depodaki toplam çalışan sayısına göre farklılaşmaktadır. 

H2: Etkin depo yönetimi alt boyutlarından depo yerleşimi ve ergonomik yapı 

durumu depoların Depo Yönetim Sistemi Yazılımı (WMS) kullanma durumlarına 

göre farklılaşmaktadır. 

H3: Etkin depo yönetimi alt boyutlarından depo yerleşimi ve ergonomik yapı 

durumu depoların strateji doğrultusunda ürün yerleşimlerinin değiştirilme 

durumlarına göre farklılaşmaktadır. 

H4: Etkin depo yönetimi alt boyutlarından çalışan performans takip ve 

ödüllendirme sistemi depolardaki çalışan sayısına göre farklılaşmaktadır. 

H5: Etkin depo yönetimi alt boyutlarından çalışan performans takip ve 

ödüllendirme sistemi depoların performans sistemi uygulama şekillerine göre 

farklılaşmaktadır. 
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H6: Etkin depo yönetimi alt boyutlarından çalışan performans takip ve 

ödüllendirme sistemi depoların kullandıkları performans kriterlerine göre 

farklılaşmaktadır. 

H7: Etkin depo yönetimi alt boyutlarından çalışan performans takip ve 

ödüllendirme sistemi depoların Depo Yönetim Sistemi Yazılımı (WMS) kullanma 

durumlarına göre farklılaşmaktadır. 

H8: Etkin depo yönetimi alt boyutlarından çalışan performans takip ve 

ödüllendirme sistemi depolardaki performansa dayalı ödüllendirme sisteminin 

varlığına göre farklılaşmaktadır. 

H9: Etkin depo yönetimi alt boyutlarından depo yerleşimi ve ergonomik yapı 

ile çalışan performans takip ve ödüllendirme sistemi arasında pozitif bir ilişki 

bulunmaktadır. 

4.3. Evren ve Örneklem 

Gerçekleştirilen bu araştırmanın evreni Ege Bölgesi’nde bulunan depo 

faaliyetlerini gıda perakende alanında yürüten lojistik firmalarından oluşmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini Ege Bölgesi’nde depo faaliyetlerini gıda perakende 

sektöründe yürüten 20 lojistik firması üzerinden 425 kişilik veri oluşturmaktadır.  

Çalışmanın örneklem grubunu oluştururken olasılıklı olmayan örnekleme 

türlerinden kartopu örnekleme yöntemi yararlanılmıştır. Kartopu örneklemede 

araştırmacı araştırma konusuna hakim bilgi toplayabileceği kişileri başlangıç olarak 

seçer ve bu kişilerde başka kişileri önererek örneklem genişletilir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2016). 

4.4. Araştırmanın Varsayımları 

Bu araştırma depo faaliyetlerini gıda sektöründe yürüten lojistik firmalarının 

etkin depo yönetimlerini belirlemek amacıyla Ege Bölgesi’nde bulunan lojistik 

firmaları üzerinde yürütülmektedir. Bu kapsamda gıda sektöründe faaliyetlerin 

sürdüren lojistik firmalarından elde edilen verilerin doğruluğu çalışmanın 

varsayımıdır. Çalışmanın diğer bir varsayımı ise çalışmanın örneklemi 
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çerçevesinde seçilen lojistik firmalarının çalışmanın evrenini yansıttığı 

varsayımıdır. 

4.5. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırma gerçekleştirildiği araştırma süresi ile sınırlıdır. Lojistik 

firmalarının etkin depo yönetim anlayışlarının ve depo yönetimi uygulamalarının 

zamanla değişebileceğinden elde edilecek olan bulgular bundan önce yapılmış veya 

daha sonra yapılacak olan çalışmalar ile farklılık gösterebilmektedir.  

Çalışmanın bir diğer sınırlılığı ise çalışmanın Ege Bölgesi’nde bulunan gıda 

sektöründe faaliyet sürdüren lojistik firmaları ile sınırlı olmasıdır. Çalışma farklı 

bölgelerde ve farklı sektörlerde gerçekleştirilmesi halinde farklı sonuçlar elde 

edilebilir.  

4.6. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada nicel veri toplama araçlarından anket yöntemi uygulanmıştır. 

Araştırma kapsamında araştırmacı tarafından oluşturulan anketin ilk bölümünde 

çalışanlara ait demografik bilgiler; cinsiyet, yaş, eğitim durumu, sektördeki ve 

çalışılmakta olunan firmalarındaki toplam çalışma sürelerine ve depodaki 

çalıştıkları bölümlere ait sorular yer almaktadır. Araştırma kapsamında oluşturulan 

anketin ikinci bölümünde ise lojistik firmalarının depo yönetimlerine ait sorular; 

depodaki toplam çalışan sayısı, depo yönetiminde kullanılan yazılımlar, depo 

süreçlerinde depo yönetim sistemi yazılımı (WMS) kullanılma durumları, 

performans ölçümünün nasıl yapıldığı, bölümde kullanılan performans kriteri, 

strateji doğrultusunda depo içinde ürün yerleşimlerinin değiştirilme durumları, 

performansa dayalı ödül sisteminin varlığı ve bu ödül sisteminde çalışanlara 

sunulan ödüllerin neler olduğuna dair sorular yer almaktadır. Anketin son 

bölümünde ise Dede’nin (2020) “Lojistik Hizmetlerde Etkin Depo Yönetimi ve 

Gıda Sektöründe Bir Uygulama” adlı doktora çalışması için oluşturduğu” Etkin 

Depo Yönetimi Analizi Soru Listesi” ait ölçeğin alt boyutlarından Depo Yerleşimi 

ve Ergonomik Yapı, Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme Sistemine ait 

sorular yer almaktadır. Dede’nin (2020) çalışmasında Depo Yerleşimi ve 

Ergonomik Yapının güvenirlik değeri 0,882 ve Çalışan Performans Takip ve 
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Ödüllendirme Sistemine ait güvenirlik değer 0,820 ile oldukça yüksek güvenirlikte 

olduğu tespit edilmiştir. Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapıyı ölçen beş soru ve 

Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme Sistemini ölçen dört soru olmak üzere 

anketin son bölümünde dokuz soru yer almaktadır. Son bölümde yer alan sorular 

5’li likert derecelendirme ile değerlendirilmektedir.  

4.7. Verilerin Analizi  

İstatistiksel analizler SPSS 20 paket programı kullanıldı. Çalışma verileri 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların frekans, yüzde, ortalama, 

standart sapma değerleri kullanıldı. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin 

geçerlilik değerlendirilmesinde açımlayıcı faktör analizi ve güvenilirlik 

değerlendirilmesinde ise Cronbach's Alpha değerinden yararlanıldı. Değişkenlerin 

normal dağılıma uygunluğu skewness ve kurtosis değerleri aracılığı ile 

değerlendirildi. Normal dağılım göstermeyen değişkenlerin bağımsız gruplardaki 

ikili karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi, ikiden fazla bağımsız gruplardaki 

karşılaştırmalarda Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren 

değişkenlerin ikili karşılaştırmalarda Student T testi, ikiden fazla bağımsız 

gruplardaki karşılaştırmalarda ANOVA testi kullanılmıştır. ANOVA testi 

sonrasında anlamlı farklılık bulunduğunda farklılığın hangi gruplardan 

kaynaklandığının test edilmesinde post-hoc testlerinden Tukey testinden 

yararlanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi olarak p<0.01 ve p<0,05 düzeyleri 

kullanılmıştır.  

4.8. Bulgular 

Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapı, Çalışan Performans Takip ve 

Ödüllendirme Sistemi Ölçeklerinin yapı geçerliliğini test etmek amacıyla 

açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır.  

İlk aşamada ölçeklerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) ve Barlett testi ile sınanmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğunu test 

etmek için kullanılan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerinin 0,60’dan yüksek 

olması gerekmektedir. Ayrıca Barlett testinin anlamlı çıkması da gerekmektedir 

(Büyüköztürk, 2004). 
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Tablo 1’de Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapı Ölçeğinin KMO ve Bartlett’s 

Test sonuçları yer almaktadır. 

 

Tablo 1. Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapı Ölçeğinin KMO ve Bartlett’s 

Test Sonuçları 

Test Sonuç 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,816 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. 

Chi-

Square 

1227,831 

df 10 

Sig. ,000 

 

Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapı Ölçeğinin faktör analizine 

uygunluğunu test eden  Kaiser–Meyer Olkin katsayısı (KMO) 0,816 ve Barlett testi 

sonucunun ise x2= 1227,831; p=0.000 anlamlı bulunmuştur. Böylece veri setinin 

faktör analizine uygun olduğu saptanmıştır (Tablo 1). 

 Tablo 2’de Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapı Ölçeğine ait açımlayıcı 

faktör analiz sonuçları yer almaktadır. 

 

Tablo 2. Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapı Ölçeğine Ait Açımlayıcı Faktör 

Analiz Sonuçları 

Maddeler Faktör Yükü 

Raflar ve rampalar olması gerektiği şekilde yerleştirilmiştir. 0,759 

Depo içinde her şeyin (stok, boş palet, ekipman, toplama alanı, 

sipariş hazırlama alanı, ofisler vb.) yerler belirlenmiştir. 
0,839 

Depoda kullanılan ekipmanlar depoya uygun olarak seçilmiştir. 0,848 

Depoda kişisel koruyucu donanım (reflektörlü yelek, çelik 

burunlu ayakkabı vb.) kullanımı yeterli seviyededir. 
0,839 

Çalışanlara yeteri kadar iş güvenliği eğitimi verilmektedir. 0,843 

Özdeğer 3,413 

Açıklanan Toplam Varyans (%) 68,266 

Cronbach's Alpha 0,880 

 

Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapı Ölçeğinin faktör yapısı Temel 

Bileşenler Analizi ile değerlendirilmiş ve toplam varyansın %68,27’sini açıklayan 

5 maddeden oluşan tek faktörlü bir ölçme aracı elde edilmiştir. Elde edilen faktörün 
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öz değeri; 3,413 olup 1’in üzerindedir. Ölçek maddelerine ait faktör yük değerleri 

0,76 ile 0,85 arasında değişmektedir. Ayrıca ölçeğin güvenirlik değeri olan 

Cronbach's Alpha değeri 0,880 ile ölçeğin yüksek güvenirlikte olduğu 

görülmektedir (Tablo 2). 

Tablo 3’te Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme Sistemi Ölçeğinin 

KMO ve Bartlett’s Test sonuçları yer almaktadır. 

 

Tablo 3. Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme Sistemi Ölçeğinin KMO 

ve Bartlett’s Test Sonuçları 

Test Sonuç 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,781 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. 

Chi-

Square 

1014,546 

df 6 

Sig. ,000 

 

Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme Sistemi Ölçeğinin faktör 

analizine uygunluğunu test eden  Kaiser–Meyer Olkin katsayısı (KMO) 0,781 ve 

Barlett testi sonucunun ise x2= 1014,546; p=0.000 anlamlı bulunmuştur. Böylece 

veri setinin faktör analizine uygun olduğu saptanmıştır (Tablo 3). 

 Tablo 4’de Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme Sistemi Ölçeğine 

ait açımlayıcı faktör analiz sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 4. Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme Sistemi Ölçeğine Ait 

Açımlayıcı Faktör Analiz Sonuçları 

Maddeler Faktör Yükü 

Performans ölçüm kriterleri adil ve herkes tarafından kabul 

görmüştür. 
,869 

Çalışanların tamamının yaptığı iş ölçülmektedir. ,878 

Ücret ve ödüllendirme sistemi personelin çalışması için teşvik 

edicidir. 
,875 

Çalışanlar performans hedeflerini bilmektedir. ,844 

Özdeğer 3,003 

Açıklanan Toplam Varyans (%) 75,087 

Cronbach's Alpha 0,888 
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Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme Sistemi Ölçeğinin faktör yapısı 

Temel Bileşenler Analizi ile değerlendirilmiş ve toplam varyansın %78,09’unu 

açıklayan 4 maddeden oluşan tek faktörlü bir ölçme aracı elde edilmiştir. Elde 

edilen faktörün öz değeri; 3,003 olup 1’in üzerindedir. Ölçek maddelerine ait faktör 

yük değerleri 0,85 ile 0,88 arasında değişmektedir. Ayrıca ölçeğin güvenirlik değeri 

olan Cronbach's Alpha değeri 0,888 ile ölçeğin yüksek güvenirlikte olduğu 

görülmektedir (Tablo 4). 

Tablo 5’te ölçeklerin normal dağılımını test etmek amacıyla sınanan 

skewness ve kurtosis değerleri yer almaktadır. 

 

Tablo 5. Ölçeklere ait Skewness ve Kurtosis Değerleri 

  

Skewness Kurtosis 

İstatistik 
Std. 

Hata 
İstatistik 

Std. 

Hata 

Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapı -1,961 ,118 4,196 ,236 

Çalışan Performans Takip ve 

Ödüllendirme Sistemi 
-,961 ,118 -,180 ,236 

 

Tablo 5 incelendiğinde Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapı Ölçeğinin 

skewness ve kurtosis değerinin ±1,5 değerini aştığı görülmektedir. Normal dağılım 

incelemesinde Skewness ve Kurtosis değerlerinin +1,5 ile -1,5 aralığında yer alması 

beklenmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2007). Çalışan Performans Takip ve 

Ödüllendirme Sistemi Ölçeğinin ise skewness ve kurtosis değerinin ±1,5 değerleri 

arasında olduğu görülmektedir. Sonuç olarak Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapı 

Ölçeğinin normal dağılmadığı fakat Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme 

Sistemi Ölçeğinin ise normal dağılıma uygunluk gösterdiği söylenebilir.  

Tablo 6’da Çalışanların demografik özelliklerine ait özet istatistikler yer 

almaktadır. 

 

 

 

 



 

103 

Tablo 6. Çalışanların Demografik Özelliklerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler n Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Erkek 374 88,0 

Kadın 51 12,0 

Yaş 

20 - 29 Yaş 114 26,8 

30 - 39 Yaş 192 45,2 

40 ve Üzeri 119 28,0 

Eğitim Seviyesi 

İlkokul 48 11,3 

Ortaokul 72 16,9 

Lise 167 39,3 

Ön Lisans 40 9,4 

Lisans 79 18,6 

Yüksek Lisans 17 4,0 

Doktora 2 0,5 

Lojistik 

Sektöründeki 

Toplam Çalışma 

Süresi 

0 - 1 Yıl 45 10,6 

1 - 3 Yıl 80 18,8 

3 - 5 Yıl 73 17,2 

5 Yıl ve Üzeri 227 53,4 

Firmadaki Çalışma 

Süresi 

0 - 1 Yıl 64 15,1 

1 - 3 Yıl 84 19,8 

3 - 5 Yıl 77 18,1 

5 Yıl ve Üzeri 200 47,1 

Çalışılan Bölüm 

(Koli) Toplama 119 28,0 

Yönetim 73 17,2 

Ms&Taze&Et 54 12,7 

İade 34 8,0 

Yükleme 33 7,8 

Diğer 32 7,5 

Mal kabul 29 6,8 

Sevkiyat 27 6,4 

Stok Kontrol 24 5,6 

 

Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya katılan çalışanların %88’i (374 kişi) 

erkek ve %12’si (51 kişi) kadındır. Çalışanların yaş aralıkları incelendiğinde sırası 

ile %45,2’si (192 kişi) 30 - 39 yaş, %28’i (119 kişi) 40 ve üzeri ve %26,8’si (114 

kişi) 20 - 29 yaş aralığındadır. Araştırmaya katılan çalışanların %39,3’ü (167 kişi) 

lise, %18,6’sı (79 kişi) lisans, %16,9’u (72 kişi) ortaokul, %11,3’ü (48 kişi) ilkokul, 

%9,4’ü (40 kişi) ön lisans, %4’ü (17 kişi) yüksek lisans ve %0,5’i (2 kişi) doktora 

eğitim seviyesinde oldukları görülmektedir. Çalışanların lojistik sektöründeki 

çalışma yılları incelendiğinde %53,4 (227 kişi) ile çalışanların yarısından fazlasının 

5 yıl ve üzeri, %18,8 ile (80 kişi) 1 - 3 yıl,  %17,2 (73 kişi) ile 3 - 5 yıl ve %10,6 
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(45 kişi) ile 0 - 1 yıl arasında olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların firmalarındaki 

çalışma yılları ise %47,1 (200 kişi) ile 5 yıl ve üzeri, %19,8 (84 kişi) ile 1 - 3 yıl, 

%18,1 (77 kişi) ile 3 - 5 yıl ve %15,1 (64 kişi) ile 0 - 1 yıldır. Araştırmada yer alan 

çalışanların depodaki çalıştıkları bölümler ise %28 (119 kişi) ile (koli) toplama, 

%17,2 (73 kişi) ile yönetim, %12,7 (54 kişi) ile ms&taze&et, %8 (34 kişi) ile iade, 

%7,8 (33 kişi) ile yükleme, %7,5 (32 kişi) ile diğer, %6,8 (29 kişi) ile mal kabul, 

%6,4 (27 kişi) ile sevkiyat ve %5,6 (24 kişi) ile stok kontrol bölümleridir. 

Tablo 7’de depoların özelliklerine ait özet istatistikler yer almaktadır.  

 

Tablo 7. Depoların Özelliklerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler n 
Yüzde 

(%) 

Toplam Çalışan Sayısı 

0 - 100 Arası 29 6,8 

100 - 200 Arası 58 13,6 

200 - 300 Arası 95 22,4 

300 - 400 arası 29 6,8 

400 ve Üzeri 214 50,4 

 Depo Yönetim Sistemi 

Yazılımı (WMS) Kullanma 

Durumu 

Evet 139 32,7 

Hayır 286 67,3 

Performans Sistemi 

Uygulama Şekli 

Hedef ve Gerçekleşen Performans 

Ölçüm Raporu ile 
377 88,7 

Sözlü Uyarılar ve takip ile 35 8,2 

Diğer 13 3,1 

Kullanılan Performans Kriteri 

Saatlik toplanan koli standart 

performans 
148 34,8 

Hepsi (Yönetim) 120 28,2 

Yüklenen araç sayı performansı 52 12,2 

Diğer 42 9,9 

MS& Taze& Et saatlik toplanan tonaj 

miktarı & standart koli 
33 7,8 

Mal kabul giriş yapılan standart koli & 

dağıtılan koli performans 
30 7,1 

Ürün Yerleşimlerinin Strateji 

Doğrultusunda Değiştirilme 

Durumu 

Evet 399 93,9 

Hayır 26 6,1 

Performansa Dayalı 

Ödüllendirme Sisteminin 

Varlığı 

Evet 370 87,1 

Hayır 55 12,9 

Performansa Dayalı Ödül 

Sisteminde Çalışanlara 

Sunulan Ödül Yöntemi 

Prim & ek ücret 401 94,4 

Diğer 17 4,0 

İzin 6 1,4 

Hediye 1 0,2 
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Tablo 7 incelendiğinde depolardaki toplam çalışan sayıları %50,4 ile 400 ve 

üzeri, %22,4 ile 200 - 300 arası, %13,6 ile 100 - 200 arası, %6,8 ile 0 - 100 arası ve 

%6,8 ile 300 - 400 arasıdır. Depoların %67,3’ü depo yönetim sistemi yazılımı 

(WMS) kullanmazken %32,7’ünün ise kullandığı tespit edilmiştir. Depoların 

%88,7’si hedef ve gerçekleşen performans ölçüm raporu ile performans sistemi 

uygularken %8,2’si sözlü uyarılar ve takip aracılığıyla ve %3,1’i ise diğer şekillerde 

performans sistemini uygulamaktadır. En çok kullanılan performans kriteri ise 

sırasıyla; %34,8 ile saatlik toplanan koli standart performans, %28,2 ile hepsi 

(yönetim), %12,2 ile yüklenen araç sayı performansı, %9,9 ile diğer, %7,8 ile ms& 

taze& et saatlik toplanan tonaj miktarı & standart koli ve %7,1 ile mal kabul giriş 

yapılan standart koli & dağıtılan koli performans kriterleridir. Depoların %93,9’u 

strateji doğrultusunda ürünlerin yerleşimini değiştirirken %6,1’i 

değiştirmemektedir. Depoların %87,1’i performansa dayalı ödül sistemini 

kullanırken %12,9’u ise kullanmamaktadır. Depolar %94,4 ile prim & ek ücret, %4 

ile diğer, %1,4 ile izin ve %0,2 ile hediye şeklinde performansa dayalı ödül sistemi 

ile çalışanlarına ödüller sunmaktadır. 

Tablo 8’de depoların en çok kullandıkları yazılımlar yer almaktadır.  

Tablo 8. Depolarda Kullanılan Yazılımlara Ait Özet İstatistikler 

Kullanılan Yazılımlar n Yüzde (%) 

Opsis 287 58,69 

Diğer yazılımlar 92 18,81 

Depo Yönetim Sistemi Yazılımı (WMS) 87 17,79 

ERP 23 4,70 

Toplam 489 100,00 

*Cevaplar çoklu seçenek olduğu için "n" örneklem sayısını geçmektedir. 

 

Tablo 8 incelendiğinde depolar %58,7 ile en çok Opsis yazılımını 

kullanmaktadır. Sonrasında ise sırasıyla %18,8 ile diğer yazılımlar, %17,8 ile Depo 

Yönetim Sistemi (WMS), %4,7 ile en az ERP yazılımını tercih ettikleri 

görülmektedir. 

Tablo 9’da Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapı, Çalışan Performans Takip 

ve Ödüllendirme Sistemi Ölçeklerine ait özet istatistikler yer almaktadır.  
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Tablo 9. Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapı, Çalışan Performans Takip ve 

Ödüllendirme Sistemi Ölçeklerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

  n Ort. Std. Sapma 

Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapı 426 4,39 0,84 

Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme 

Sistemi 
426 3,87 1,22 

 

Tablo 9 incelendiğinde depoların Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapı 

Ölçeğinden ortalama 4,39±0,84 ve Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme 

Sistemi Ölçeğinden 3,87±1,22 ortalama puan aldıkları görülmektedir.  

Tablo 10’da Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapı Ölçek puanlarının 

depolardaki toplam çalışan sayına göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek 

amacıyla uygulanan Kruskal-Wallis Test sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 10. Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapı Ölçeğine Ait Kruskal-Wallis 

Test Sonuçları 

    
n Ort. 

Std. 

Sapma 
Ki-Kare p 

Toplam 

Çalışan 

Sayısı 

0 - 100 

Arası 
29 4,59 ,47 

,802 0,938 

100 - 200 

Arası 
58 4,51 ,61 

200 - 300 

Arası 
95 4,40 ,77 

300 - 400 

arası 
29 4,08 1,33 

400 ve 

Üzeri 
214 4,37 ,87 

 

Tablo 10 incelendiğinde Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapı Ölçek 

puanlarının depolardaki toplam çalışan sayına göre istatistiksel olarak farklılık 

göstermediği görülmektedir (p>0,05). Sonuç olarak “H1: Etkin depo yönetimi alt 

boyutlarından depo yerleşimi ve ergonomik yapı durumu depodaki toplam çalışan 

sayısına göre farklılaşmaktadır.” hipotezi reddedilmiştir. 

Tablo 11’de Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapı Ölçek puanlarının Depo 

Yönetim Sistemi Yazılımı (WMS) kullanma durumu ve ürün yerleşimlerinin 

strateji doğrultusunda değiştirilme durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini 

test etmek amacıyla uygulanan Mann-Whitney U test sonuçları yer almaktadır. 
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Tablo 11. Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapı Ölçeğine Ait Mann-Whitney U 

Test Sonuçları 

  
n Ort. 

Std. 

Sapma 
z p 

Depo Yönetim 

Sistemi Yazılımı 

(WMS) 

Kullanma 

Durumu 

Evet 139 4,36 ,91 

-0,135 0,893 

Hayır 

286 4,40 ,80 

Ürün 

Yerleşimlerinin 

Strateji 

Doğrultusunda 

Değiştirilme 

Durumu 

Evet 399 4,42 ,80 

-1,531 0,126 

Hayır 

26 3,95 1,20 

 

Tablo 11 incelendiğinde Depo Yerleşimi ve Ergonomik Yapı Ölçeğine ait 

ortalama puanlar Depo Yönetim Sistemi Yazılımı (WMS) kullanma durumu ve 

ürün yerleşimlerinin strateji doğrultusunda değiştirilme durumuna göre istatistiksel 

olarak farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05).  Sonuç olarak “H2: Etkin 

depo yönetimi alt boyutlarından depo yerleşimi ve ergonomik yapı durumu 

depoların Depo Yönetim Sistemi Yazılımı (WMS) kullanma durumlarına göre 

farklılaşmaktadır.” ve “H3: Etkin depo yönetimi alt boyutlarından depo yerleşimi 

ve ergonomik yapı durumu depoların strateji doğrultusunda ürün yerleşimlerinin 

değiştirilme durumlarına göre farklılaşmaktadır.” hipotezleri reddedilmiştir. 

Tablo 12’de Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme Sistemi Ölçeğinin 

ortalama puanlarının çalışan sayısı, performans sistemi uygulama şekli ve 

kullanılan performans kriterine göre incelenmesine ait ANOVA test sonuçları yer 

almaktadır. 
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Tablo 12. Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme Sistemi Ölçeğine Ait 

ANOVA Testi Sonuçları 

  
  n Ort. 

Std. 

Sapma 
F p Fark 

Çalışan sayısı 

0 - 100 Arası 29 4,043 1,007 

1,033 0,390 

  

100 - 200 Arası 58 4,091 0,915  

200 - 300 Arası 95 3,711 1,282  

300 - 400 arası 29 3,897 1,434  

400 ve Üzeri 214 3,856 1,261  

Total 425 3,871 1,222   

Performans 

Sistemi 

Uygulama 

Şekli 

Hedef ve 

Gerçekleşen 

Performans Ölçüm 

Raporu1 

377 3,967 1,190 

10,768 0,000* 

1- 2 

Sözlü Uyarılar ve 

Takip2 
35 3,157 1,154 1- 3 

Diğer3 13 3,019 1,438  

Total 425 3,871 1,222   

Kullanılan 

Performans 

Kriteri 

Saatlik toplanan 

koli standart 

performans1 

148 4,130 1,127 

3,714 0,003* 

1- 6 

Yüklenen araç sayı 

performansı2 
52 3,726 1,154  

Mal kabul giriş 

yapılan standart 

koli & dağıtılan 

koli performansı3 

30 3,950 1,130  

MS& Taze& Et 

saatlik toplanan 

tonaj miktarı & 

standart koli4 

33 4,068 0,991  

Hepsi (Yönetim)5 120 3,727 1,302  

Diğer6 42 3,339 1,410  

Total 425 3,871 1,222   

*p<0,01  

 

Tablo 12 incelendiğinde Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme 

Sistemi Ölçeğinin ortalama puanlarının depolardaki çalışan sayısına göre 

istatistiksel olarak farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05).  Sonuç olarak 

“H4: Etkin depo yönetimi alt boyutlarından çalışan performans takip ve 

ödüllendirme sistemi depolardaki çalışan sayısına göre farklılaşmaktadır.” 

hipotezi reddedilmiştir. 
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Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme Sistemi Ölçeğinin ortalama 

puanlarının depoların performans sistemi uygulama şekillerine göre istatistiksel 

olarak farklılık gösterdiği görülmektedir (p<0,01). Sonuç olarak “H5: Etkin depo 

yönetimi alt boyutlarından çalışan performans takip ve ödüllendirme sistemi 

depoların performans sistemi uygulama şekillerine göre farklılaşmaktadır.” 

hipotezi kabul edilmiştir. Hedef ve gerçekleşen performans ölçüm raporu ile 

uygulanan performans sistemini uygulayan depoların sözlü uyarılar ve takip, diğer 

şekillerde uygulanan performans sistemleri uygulayan depolara göre Çalışan 

Performans Takip ve Ödüllendirme Sistemi ortalama puanlarının anlamlı derecede 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme Sistemi Ölçeğinin ortalama 

puanlarının kullanılan performans kriterine göre istatistiksel olarak farklılık 

gösterdiği görülmektedir (p<0,01). Sonuç olarak “H6: Etkin depo yönetimi alt 

boyutlarından çalışan performans takip ve ödüllendirme sistemi depoların 

kullandıkları performans kriterine göre farklılaşmaktadır.” hipotezi kabul 

edilmiştir. Saatlik toplanan koli standart performans ile belirlenen performans 

kriterini uygulayan depoların diğer performans kriterleri uygulayan depolara göre 

Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme Sistemi ortalama puanlarının anlamlı 

derecede daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 13’de Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme Sistemi Ölçeğinin 

ortalama puanlarının depoların Depo Yönetim Sistemi Yazılımı (WMS) kullanma 

durumu ve performansa dayalı ödüllendirme sisteminin varlığına göre 

incelenmesine ait Student-T test sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 13. Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme Sistemi Ölçeğine Ait 

Student-T Test Sonuçları 

  
n Ort. 

Std. 

Sapma 
t p 

Depo Yönetim Sistemi Yazılımı 

(WMS) Kullanma Durumu 

Evet 139 3,8022 1,30303 
-0,812 0,417 

Hayır 286 3,9047 1,18113 

Performansa Dayalı 

Ödüllendirme Sisteminin Varlığı 

Evet 370 3,9385 1,20119 
2,974 0,003* 

Hayır 55 3,4182 1,27299 

*p<0,01  
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Tablo 13 incelendiğinde Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme Sistemi 

Ölçeğinin ortalama puanlarının depoların Depo Yönetim Sistemi Yazılımı (WMS) 

kullanma durumlarına göre istatistiksel olarak farklılık göstermediği tespit 

edilmiştir (p>0,05). Sonuç olarak “H7: Etkin depo yönetimi alt boyutlarından 

çalışan performans takip ve ödüllendirme sistemi depoların Depo Yönetim Sistemi 

Yazılımı (WMS) kullanma durumlarına göre farklılaşmaktadır.” hipotezi 

reddedilmiştir. 

Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme Sistemi Ölçeğinin ortalama 

puanlarının depolarda performansa dayalı ödüllendirme sisteminin olup olmaması 

durumuna göre istatistiksel olarak farklılık gösterdiği görülmektedir (p<0,01). 

Sonuç olarak “H8: Etkin depo yönetimi alt boyutlarından çalışan performans takip 

ve ödüllendirme sistemi depolardaki performansa dayalı ödüllendirme sisteminin 

varlığına göre farklılaşmaktadır.” hipotezi kabul edilmiştir.  Performansa dayalı 

ödüllendirme sistemini kullanan depoların Çalışan Performans Takip ve 

Ödüllendirme Sistemi puan ortalamalarının performansa dayalı ödüllendirme 

sistemini kullanmayan depolara göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir.  

Tablo 14’te etkin depo yönetimini belirlemeye yönelik Depo Yerleşimi ve 

Ergonomik Yapı, Çalışan Performans Takip ve Ödüllendirme Sistemi değişkenleri 

arasındaki ilişkiye ait test sonucu yer almaktadır.  

Tablo 14. Değişkenler Arasındaki İlişkilere Ait Spearman’s Korelasyon 

Analiz Sonuçları 

  
Depo Yerleşimi ve 

Ergonomik Yapı 

Çalışan Performans 

Takip ve Ödüllendirme 

Sistemi 

Depo Yerleşimi ve 

Ergonomik Yapı 
1,000   

Çalışan Performans 

Takip ve Ödüllendirme 

Sistemi 

,626** 1,000 

**p<0,01 

 

Tablo 14 incelendiğinde depo yerleşimi ve ergonomik yapı ile çalışan 

performans takip ve ödüllendirme sistemi arasında pozitif yönde ve orta düzeyde 
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anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=,626, p<0,01). Sonuç olarak “H9: Etkin depo 

yönetimi alt boyutlarından depo yerleşimi ve ergonomik yapı ile çalışan performans 

takip ve ödüllendirme sistemi arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.” hipotezi 

kabul edilmiştir. 

4.9. Sonuç Ve Analiz 

Gıda perakende alanında faaliyet gösteren lojistik firmalarının etkin depo 

yönetimini inceleyen bu çalışmada Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren 20 lojistik 

firma ve 425 kişilik veri incelenmiştir.  

Araştırmada yer alan çalışanların %88’i erkek ve %12’si kadındır. Depo 

çalışanlarının ağırlıklı olarak erkek çalışanlardan oluşması araştırma örnekleminde 

de görülmektedir. Çalışanların %45,2’si 30 - 39 yaş, %28’i 40 ve üzeri ve %26,8’si 

20 - 29 yaş aralığındadır.  Çalışanların %39,3’ü lise, %18,6’sı lisans, %16,9’u 

ortaokul, %11,3’ü ilkokul, %9,4’ü ön lisans, %4’ü yüksek lisans ve %0,5’i doktora 

eğitim seviyesindedir. Çalışanların lojistik sektöründeki çalışma yılları %53,4 ile 5 

yıl ve üzeri olup firmalarındaki çalışma yılları ise benzer ağırlıkta olup %47,1 ile 5 

yıl ve üzeridir. Çalışanların depodaki en çok çalıştıkları bölümler ise %28 ile koli 

toplama, %17,2 ile yönetim ve %12,7 ile ms&taze&et, bölümleridir.  

Depolardaki toplam çalışan sayısı %50,4 ile 400 ve üzeridir. Depoların 

%67,3’ü depo yönetim sistemi yazılımı (WMS) kullanmamaktadır. Depoların 

%88,7’si hedef ve gerçekleşen performans ölçüm raporu ile performans sistemi 

uygularken %8,2’si sözlü uyarılar ve takip aracılığıyla performans sistemi 

uygulamaktadır. En çok kullanılan performans kriteri ise sırasıyla; %34,8 ile saatlik 

toplanan koli standart performans, %28,2 ile hepsi (yönetim), %12,2 ile yüklenen 

araç sayı performansıdır. Depoların %93,9’u strateji doğrultusunda ürünlerin 

yerleşimini değiştirmektedir. Depoların %87,1’i performansa dayalı ödül sistemini 

kullanmakta ve %94,4 ile prim & ek ücret şeklinde performansa dayalı ödül sistemi 

ile çalışanlarına ödüller sunmaktadır. Depoların en çok kullandıkları yazılımlar ise 

%58,7 ile en çok Opsis, %18,8 ile diğer yazılımlar, %17,8 ile Depo Yönetim 

Sistemi (WMS) yazılımlarıdır.  Depoların %4,7 ile en az kullandıkları yazılım ise 

ERP’dir.  
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Depoların etkin depo yönetimi alt boyutlarından depo yerleşimi ve ergonomik 

yapıdan aldıkları ortalama puan 4,39 iken çalışan performans takip ve ödüllendirme 

sisteminden 3,87 ortalama puan aldıkları tespit edilmiştir. Bu bakımdan depoların 

depo yerleşimi ve ergonomik yapılarının çalışan performans takip ve ödüllendirme 

sistemine göre daha iyi durumda olduğu söylenebilir.  

Depo yerleşimi ve ergonomik yapının depodaki toplam çalışan sayısına, Depo 

Yönetim Sistemi Yazılımı (WMS) kullanma durumlarına ve depoların strateji 

doğrultusunda ürün yerleşimlerinin değiştirilme durumlarına göre farklılaşmadığı 

tespit edilmiştir.  

Çalışan performans takip ve ödüllendirme sisteminin depolardaki 

performansa dayalı ödüllendirme sisteminin varlığına göre değiştiği görülmüştür. 

Çalışan performans takip ve ödüllendirme sisteminin performansa dayalı 

ödüllendirme sistemini kullanan depoların performansa dayalı ödüllendirme 

sistemini kullanmayan depolara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Benzer 

şekilde çalışan performans takip ve ödüllendirme sisteminin depoların performans 

sistemi uygulama şekillerine göre değiştiği tespit edilmiştir. Çalışan performans 

takip ve ödüllendirme sisteminin hedef ve gerçekleşen performans ölçüm raporu ile 

performans sistemini uygulayan depoların sözlü uyarılar ve takip, diğer şekillerde 

performans sistemini uygulayan depolara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.   

Etkin depo yönetim alanlarından çalışan performans takip ve ödüllendirme 

sisteminin depoların kullandıkları performans kriterine göre değiştiği görülmüştür. 

Çalışan performans takip ve ödüllendirme sisteminin saatlik toplanan koli standart 

performans ile belirlenen performans kriterini uygulayan depoların diğer 

performans kriterleri uygulayan depolara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Fakat depolardaki toplam çalışan sayısına ve depoların Depo Yönetim Sistemi 

Yazılımı (WMS) kullanma durumlarına göre çalışan performans takip ve 

ödüllendirme sisteminin değişmediği görülmüştür.   

Araştırmada ayrıca etkin depo yönetim alanlarından depo yerleşimi ve 

ergonomik yapı ile çalışan performans takip ve ödüllendirme sisteminin pozitif 

ilişkili olduğu görülmüştür. Sonuç olarak depo yönetiminde depo yerleşimi ve 
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ergonomik yapıyı etkin kullanan depoların çalışan performans takip ve 

ödüllendirme sistemlerini de etkin kullandıkları söylenebilir. 

 

4.10. Depo Yönetim sistemlerinde Yazılım Kullanım Avantajı  

 

 

Üstteki tabloda depo yönetim sistemi kullanımı ile kullanmama arasındaki 

farklar gösterilmektedir. Depo yönetim sistemi kullanımı ile operasyonun daha 

sağlıklı olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak depo yönetim sistemi kullanımının da 

bir yatırım ve işletme maliyeti gerektirdiği unutulmamalıdır. Lojistik ve depo 

yönetiminde pek çok ürün çeşidinin bir arada bulunması ve farklı noktalara 

teslimatı, tedarikçilerle olan iş birlikleri ve çalışma şekillerindeki farklılıklar; 

BT‘nin ve mobil uygulamaların perakende sektörü içinde gelecekte bilgi 

teknolojilerinin daha da etkin kullanılacağının sinyallerini vermektedir (Univera, 

web).  
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5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  

 

Yapılan çalışmada robotik sistemlerin lojistik sistemleri nasıl etkileyeceği 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yakın gelecekte robotların yarı-otonomdan tam 

otonom bir karaktere geçiş yapacağı söylenebilir. Lojistik faaliyetlerde farkında 

olunsun ya da olunmasın gündelik hayatın en önemli parçalarından birisidir. 

Gereksinimler artık lojistik olmadan karşılanamaz durumdadır. İstenilen bir ürünü 

elde edebilmek için gönderdiğimiz siparişleri alan elektronik alışveriş siteleri ya da 

doğrudan gittiğimiz perakendeciler lojistik uygulamalar olmaksızın bu 

gereksinimleri karşılayabilecek durumda değildir. Aynı zamanda bu sistemde yer 

alan bütün aktörler ve gerçekleştirilen tüm fonksiyonlar birbirine geçmişte 

olduğundan daha sıkı bağlarla bağlı ve bu bağ daha da kuvvetlenme eğilimi 

göstermektedir. Yakın bir gelecekte robotik sistemleri hayatımızı bütünüyle 

etkileyen lojistik sistemlerin de hayati ve vazgeçilmez bir parçası olacağı 

konusunda neredeyse hemen herkes hemfikirdir. Şu an için bu sistemler henüz 

istenileni verebilme konusunda yeterli olmasalar da karşı karşıya kaldıkları kısıtlar 

aşılamayacak görünmemektedir. Teknolojinin daha gelişeceği varsayımı ile bu 

kısıtların yakın bir zamanda aşılabileceği herkes tarafından kabul edilen bir 

gerçektir. Öte yandan robotik sistemler hala üzerinde çok şeyin yapılabileceği, 

henüz sınırları keşfedilmemiş bir alan olarak bilim dünyasının karşısında 

durmaktadır. Günümüzde üniversitelerin büyük bölümü çeşitli mühendislik 

birimleri ve departmanları ile robotik sistemler konusunda araştırma projeleri ve 

uygulamalar gerçekleştirmekte, gelişim sürecine katkı sağlamaktadırlar. Buna 

paralel olarak tüketiciler genellikle küçük birimler halinde ürün talep ettiklerinden 

günlük operasyonların sayısı artarken, operasyonlara konu olan ürünlerin çeşitliliği 

de bu ölçüde artış gösterecektir. Bunun doğal bir sonucu olarak lojistik akış hızı baş 

döndürücü bir biçimde artış gösterecek ve sistem içerisinde akan ürünlerin 

çeşitliliği geçmişte hiç olmadığı boyutlara erişecektir. Lojistik süreçlerin bu 

doğrultuda gelişim göstermesi ve gereksinimlerinin farklılaşması ile birlikte 

operasyonlar insan kabiliyeti ve zekâsı ile çözümlenebilir olmaktan bütünüyle 

çıkabilecektir. 
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Birçok çalışma ve araştırma göstermektedir ki bu süreçte robotik sistemler bu 

gereksinimleri karşılayarak insanların yapabildikleri birçok faaliyeti otonom olarak 

gerçekleştirebilecek ve daha hızlı, etkin ve optimize edilmiş lojistik süreçlerin en 

önemli bileşeni haline geleceklerdir. 

Çalışma kapsamında yanıtı aranan soru gelecekte etkin depo yönetiminde 

yapay zeka kullanımının genişlemesi ile birlikte insansız lojistik ağlarının 

kurulabilirliğidir. Otonom yapılarda tümüyle insansız bir yapı şuan için 

kurgulanamamaktadır. Mevcut çalışma kapsamında otonom yapılara geçiş hızlansa 

da, ciddi yatırım maliyetlerine ihtiyaç olması sebebiyle ülke ölçek ekonomileri bu 

noktada son derece önemlidir. 

E-ticaretin yıllık %42 gibi bir hızla büyüdüğü ülkemizde, lojistik de birçok 

sektör gibi dijital dönüşüm çağını yaşıyor ve teknolojik yatırımların faydası kısa 

sürede kendini hissettiriyor. Tüm dünyada zorlu rekabetin yaşandığı lojistik 

sektöründe, kurumlar en etkili müşteri deneyimini yaşatmak, dijital dünyanın 

gerisinde kalmamak, operasyonlarını hızlı ve verimli hale getirmek için yeni yollar 

arıyor. Depolarda manuel transpaletler kullanılırken şimdi forkliftler 

kullanılmaktadır. Lojistik 4.0 noktasında, algoritmayı bile cihazın kendi yazılımını 

geliştirebildiği araştırma sonuçları mevcuttur. Otonom adrese göre giden 

forkliftlerden bahsedilmektedir. Değişim hızı değişimin kendisinden hızlı olmaya 

başlamıştır.  Lojistik için Endüstri 4.0’ın temel prensibi tam ve zamanında 

teslimattan geçmektedir. Günümüzde lojistiğin giderek otonomlaştığı bir ortamda 

depolarda saatlerce sipariş hazırlama sürecinden sipariş hazır şekilde bir sisteme 

geçiş yapılmaktadır.  Lojistikte herşey zaman yönetimidir. Tek başına bir plan işe 

yaramazken, planlama herşeydir.  

Planning Is Everything. The Plan Is Nothing. ( Dwight Eisenhower) 
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