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m a h m u t t e k i n . c o m . t r  

 YENILIKÇI LOJISTIĞIN YÜKSELIŞI   
Hepimiz yaşayan bir canlı olarak günlük hayatımızın 

herhangi bir anında yemek, uyku, barınma, güvenlik, sevgi 
ve sosyalleşme gibi çeşitli ihtiyaçlarımızı karşılamak 
üzere hareket ederiz… Bu ihtiyaçlarımızın çoğu tüketimle 
karşılanır… Hayatımızın akışı ve hareketlerimiz bunları 
karşılamaya göre şekillenir… Örneğin; sabahleyin 
uyandığımızda kahvaltı yapmak isteriz. Kahvaltı yapmak 
üzere zeytin, peynir, reçel, tereyağı ve yumurta gibi gıdaları 
satın alarak evimizde kullanırız… Bu gıda ürünlerinin 
üretiminden dağıtım aşamasına kadar hangi ulaşım 
araçlarını kullanarak bize ulaştığını hiç düşündünüz 
mü..? Benzer şekilde bayiden satın alarak kullandığımız 
bir otomobilin hangi tedarik zinciri ve dağıtım işlemleri 
sonucunda bize nasıl ulaştığını biliyor musunuz…? Bütün 
bu ve benzeri konuları araştırdığımızda karşımıza hep 
lojistik kavramı çıkacaktır… Bizim yaşamamız için doğada 
hazır bulunan doğal tüketim kaynakları insan ihtiyaçlarını 
karşılamadığı veya yetersiz kaldığı için üretim yapılması 
zorunludur… Üretim için kullanılan; hammadde, yarı mamul 
veya ürün için girdilerin üretilerek ürün haline getirilmesi ve 
tüketmek üzere taşınması gerekir… Bütün taşıma işlemleri 
için lojistik faaliyetleri gerekir… Bu taşımanın durduğu anda 
insan yaşamı da tehlikeye girebilir… Bu nedenle lojistik 
yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır… Bu bağlamda hayatımız 
sürmesi lojistiğe bağlıdır… Biz bu taşıma hareketlerini 
gözlemlediğimiz zaman lojistiğin öneminin farkına 
varabiliriz…  Örneğin; geçenlerde Süveyş Kanalı’nda 400 
metre uzunluğundaki büyük bir gemi karaya oturmuştu. 
Bundan dolayı yaklaşık bir haftalık sürede 400’den fazla 
geminin kanalda mahsur kalması sonucu önemli kayıplar 
yaşanmıştı. 

Küresel ekonomide dijital olarak ağ teknolojilerine 
göre her şeyin çoğu kez mobil olarak akıllı cep telefonları 
ile online olarak yapıldığı bir dijital dünyada yaşıyoruz… 
Biz bu dünyayı işimiz yaparak yaşamak üzere yönetmek 
zorundayız… Bunun içinde başta özel hayat, sosyal hayat 
ve iş hayatımız olmak üzere hayatımızdaki tüm alışveriş 
ve satın alma ilişkilerine göre bütün lojistik süreçlerinin 
yönetimini yenilikçi olarak bunlara göre yapılandırmamız 
gerekiyor… Yaşadığımız dönemde insan tarafından araştırma 
geliştirme sonucu üretilen bilginin hayata uygulanması 
olan teknoloji lojistik süreçlerini de etkilemiştir. Buna göre 
lojistik iş, işlem ve süreçleri yenilikçi teknolojilere göre 
yönetilmektedir.  Artık yenilikçi lojistik iş, işlem ve süreçleri 
hayatımızı etkiliyor. Yenilikçi lojistik, lojistikle ilgili iş, işlem 
ve süreçlerin yenilikçi uygulamaları öngören araç, gereç ve 
sistemlere dayalı teknolojilerle yapılmasını öngörmektedir. 

Şirketler, kurumlar, kuruluşlar, tedarikçiler ve kamu tedarik 
ve satın alma işlemlerini yenilikçi lojistik teknolojilerini 
kullanarak yapıyorlar. Yenilikçi lojistik teknolojileri hızla 
yükseliyor. Yenilikçi lojistik teknolojileri arasında; Dijitalleşme, 
Ağ teknolojisi, Çok Kanallı Lojistik, Talebe Bağlı Teslimat 
Lojistiği, Paylaşım Ekonomisi Lojistiği, İnsansız Hava 
Araçlarıyla Lojistik ve Blokzincir Teknolojisiyle Lojistik 
sayılabilir.   

Ağ teknolojisi  
Lojistik sektöründe süreçleri yönetmek üzere çok 

amaçlı ağ teknolojileri kullanılabilmektedir. Ağ teknolojileri 
şirketin lojistik süreçlerinde kullandığı küresel; karayolları,  
demiryolları, deniz yolları ve havayollarındaki sanayi 
şirketleri, ticaret şirketleri, hizmet şirketleri ve servis 
sağlayıcılarından oluşur. Bu bağlamda ağ teknolojileri 
küresel lojistik ağının bir parçası olarak otomasyona dayalı 
bütünleşik bir ağ teknolojisidir. Ağ teknolojisi akıllı 
paketleme çözümleri, yenilikçi ulaşım yöntemleri ve 
gerçek zamanlı tedarik zincirinin izlenmesiyle tedarik 
zincirini değer zincirine dönüştürerek katma değer oluşturur. 
Ağ teknolojisi ilaç, gıda ve kimyasal ürünleri, perakende, 
sağlık, kamu ve sanayi gibi farklı ve sektörlere sunmayı da 
kolaylaştırabilmektedir. Bu teknoloji standart lojistik ağlarını 
kullanarak demiryolları taşımacılığı, karayolu taşımacılığı, 
hava taşımacılığı ve deniz taşımacılığını özel kurye 
taşımacılığına dönüştürebilen her tür lojistik süreçlerinin 
ağlarla yönetebilmesini de sağlamaktadır. 

Özel ağ planlamasına dayanan teknoloji gelişmiş 
özelliklerin sahip olduğu çok amaçlı standart ağların 
kullanımıyla; özel taşıma ve depolama koşullarına göre 
sıcaklık ve ısı kontrolü gerektiren yüksek değerli ürünlerin 
lojistiğinde önemli maliyet ve zaman avantajlarıyla pratik 
çözümler sağlamaktadır. Çok amaçlı ağ teknolojisiyle; 
sıcaklığa duyarlı, özel ve tehlikeli malların taşınması ve 
depolanması da yapılabilmektedir. Ağ teknolojisi ile bilişim 
alt yapısına bağlı internet sisteminde standart iş ağları 
kullanarak şebekeye göre bilgi alışverişine dayalı olarak 
ulaşım ağları bütünleşik olarak çalışarak iş kapasitesinin 
verimliliği sağlanır. Bunun sonucunda müşteriye özel 
ürün taşımacılığıyla müşterilerin ve lojistik sağlayıcıların 
operasyonel işlem kalitesi yükselerek ve lojistik maliyetleri 
azalarak teslimat süreleri kısalır. Bu bağlamda mevcut 
toplu taşıma gibi lojistik olmayan ağlar lojistik altyapıyla 
bütünleştirilerek lojistikte kullanılabilir. Örneğin; Almanya’da 
Postbus şirketi otobüslerle toplu taşıma ve posta dağıtım 
işlemlerini birlikte yapmaktadır.  
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Dijital Teknolojiler 
Dünyada ve Türkiye’nin ekonomik büyüme, 

gelişme ve kalkınmasında dijital teknolojilerin 
kullanılması önemli bir rol oynuyor. Sektörlerin 
gelişim sürecine yenilikçi ve rekabetçi olabilmeleri 
dijital teknolojilerin kullanımına dayalı dijitalleşmeye 
göre gerçekleşiyor. Bu bağlamda iş yapma modelleri 
dijital dönüşüme göre tasarlandığı için her şeyi 
dijital dönüşüm odaklı bir model belirliyor. Lojistik 
sektöründe dijitalleşme sektörün hızlı bir şekilde 
büyüyerek genişlemesine ve sektör hizmetlerinin 
çeşitlenerek istihdamın artmasına yol açmıştır. 
Lojistik bütün sektörlerdeki ürün ve hizmetlerin ulaşım 
ve taşıma altyapısını oluşturduğu için bu sektördeki 
yenilikçi lojistik uygulamaları çok çok önemlidir. 
Yenilikçi lojistiğin dijitalleşme uygulamalarıyla 
operasyon işlemlere bağlı olarak süreçlerin daha; 
hızlı, doğru, verimli, düşük maliyetli ve dinamik olarak 
mobil ve online olarak yapılması önemli faydalar 
sağlıyor… Dijital yenilikçi lojistik işlemleri geliştirilen 
yapay zekâ uygulamalarıyla daha basit ve yalın olarak 
kolaylıkla yapılabilmektedir. Dijital ekonomide akıllı 
cep telefonuna veya Ipad’a sadece dokunarak e-satın 
alma işlemleri; e-fatura, e-ihale, e-depo, e-lojistik, 
e-ödeme, e-…, olarak kolaylıkla yapabiliyor…

Lojistik işlemleriyle ilgili süreçleri yönetimi ağ 
yapılanmasına göre dijitalleşmiştir… Dijitalleşmeye 
bağlı olarak lojistik sektöründe iş yapma ve üretim 
sistemi değişmiştir. Buna göre lojistik sektöründe dijital 
ağ yapılanmasına bağlı olarak kargolama, taşıma, 
depolama gibi iş ve işlemlere bağlı süreçler mobil ve 
online olarak yapılabilmektedir. Dijitalleşme sonunda 
lojistik işlemleri daha; hızlı, anlık, doğru, kolay, 
proaktif, etkin, verimli, düşük maliyetli ve kaliteli 
olarak yapılabilmektedir. Dijital teknoloji ile birlikte 
lojistik süreçlerinde yapay zekâ uygulamasına bağlı 
olarak otomatik verişi girişine entegre otomasyon 
sistemleriyle veriler ağ üzerinden aktarılmaktadır. 
Lojistik sektöründe dijitalleşme ile birlikte sektör 
özellikle Pandeminin de etkisiyle hızlı bir şekilde 
büyüyerek sektördeki istihdam artmıştır. 

Lojistik sektöründe otomasyon uygulamaları 
yenilikçi çözümlerle depolama, istifleme ve taşıma 
amacıyla kullanılan için makinelerin operasyonel 
işlem ve süreç verimliliği artmıştır. Ayrıca lojistik 
süreçlerinde kullanılan yazılımlarla büyük veriyi işleyen 
sistemler ve ağ teknolojisi ile depo yönetimi, ürün 
sınıflandırma, taşıma ve elleçleme işlemlerinde 
önemli çözümler elde edilmiştir. Yenilikçi teknolojilerle 
lojistik satın alma, depolama, elleçleme, stok yönetimi, 
depo yönetimi, taşıma, araç ve kargo takibi, ithalat 
ve ihracat işlemlerinin verimliliği artmıştır. Artık dijital 
ekonomiye göre çevrimdışı ve çevrimiçi ticaretin 
birleşmiştir. Bu birleşme sonucunda şirketlerden 
müşteriler her zaman, her yerde, her cihazdan alışveriş 
yapmak istiyorlar. Böylece şirketlerin pazarladığı 
ürünler ulaşmak üzere müşteriler mobil ve online 
olarak kesintisiz olarak çok kanallı alışveriş yapabiliyor. 
Dijital ağ yapısıyla müşterilerin çoğu artık çevrimiçi 
mağazalara bilgisayarlar yerine akıllı telefonları ve 
tabletleri aracılığıyla 7/24 erişerek kesintisiz olarak 
alışveriş yapabiliyorlar. 

Çok Kanallı Lojistik
Teknolojik gelişmelerle birlikte şirketlerle müşteri 

iletişim şeklinin ve iletişim kanallarının değişmesi 
sonucunda ürün ve hizmetlerin pazarlamasında 
çok kanallı (omni-channel) dağıtımı kullanımı öne 
çıkmıştır. Şirketin müşterilere ulaşabileceği kanalların 
artmasıyla birlikte kanallar yeni iş modelleriyle müşteri 
davranışını da değiştirerek talebi de etkilemiştir. 
Pazarlama dağıtım kanallarında perakendeciler çoklu 
kanal lojistiğini kullanmaktadırlar. Bu bağlamda 
fiziksel mağazalar, telefonlar, kataloglar, sosyal 
medya, web siteleri, kısa mesaj servisi, mobil 
uygulama ve çevrimiçi mağaza gibi teknoloji ve 
araçları kullanan perakendeciler çok kanal lojistiğiyle 
hedef pazardaki müşterilere ulaşabilirler. Gelişen 
teknoloji ile birlikte müşteriler bu kanalların hepsini 
kullanarak alışveriş yapmak istemektedirler. Artık 
müşteriler için sadece bir kanalı kullanarak alış veriş 
yapmak cazibesini kaybetmiştir. Müşteriler aynı 
alışverişte birden fazla kanalı kullanmayı ve izlemeyi 
tercih ederek ve karşılaştırma yaparak karar vermeyi 
tercih etmektedirler. Teknolojideki hızlı gelişmelere 
bağlı olarak internet ağ yapısı ve teknolojik araç 
ve sistemlerin pazarlamada etkin kullanımı, yoğun 
rekabet ve müşterinin değişen çok kanallı dağıtım 
lojistiğini ortaya çıkarmıştır.  

Çok kanallı (omni-channel) kavramında, omni 
kavramı, bütün, sınırlama olmaksızın, her yer vb. 
anlamlarına gelmektedir. Omni-channel kavramı 
içeriği ve kapsamına göre “bütün kanal”, “tüm kanal”, 
“her kanal” olarak çevrilebilir. Bu bağlamda “omni” 
kelimesi “çok kanallı” olarak yapılan dağıtımı ifade 
ettiği düşünülebilir. Çok kanal, işletmelerin pazarlama 
yapmak üzere müşteriler ile farklı alışveriş ortamları 
üzerinden iletişim kurarak satış yapmasını öngörür. 
Müşteriler için farklı kanallardan alışverişin imkânı 
sağlanması şirketlerin tek bir platform üzerinden 
bütün bu kanalları yönetmelerini öngörmektedir. 

Çok kanal, müşteriyi, çevrimiçi ve fiziksel kanallarla 
bütünleştiren bir lojistik sistemine dayanır. Ürünün 
müşteriye ulaşımında çok sayıda kanal kullanılarak 
lojistik süreçleri de buna göre gerçekleşir. Örneğin; 
müşteri, sosyal medya sitelerinde karşılaştığı ve satın 
almak istediği bir bilgisayarın reklamını bilgisayar 
şirketinin sitesinin mobil uygulamasına girerek 
inceler. Sonra akıllı cep telefonunu veya dizüstü 
bilgisayarını kullanarak ilgili siteye girerek bilgisayarın 
siparişini verir. Şayet müşteri isterse telefonla şirketin 
müşteri temsilcisini arayarak kendisine en yakın olan 
mağazadan ürünü teslim almak istediğini satışçıya 
bildirebilir. Ya da şirketin müşteri temsilcisini telefonla 
arayarak bilgisayarın gönderilmek üzere kargoya teslim 
edilmesini isteyebilir. Yeni bilgisayarın sms ile yola 
çıktığı bilgisi müşteriye gelerek bilgisayarın müşteriye 
kargoyla teslim edilmesiyle lojistik işlemiyle ilgili 
süreçler tamamlanır. Süreci doğrulamak müşteriye 
ürünün teslim edildiğiyle ilgili bilgi ilgili şirketin müşteri 
hizmetleri tarafından telefon ile aranır. Bu örnekte, 
müşterinin ürünle ilgili sms, telefon, online sipariş, 
kargo, birçok gibi kanalı kullanarak iletişimine göre 
lojistik işlemleri gerçekleşerek bilgisayar müşteriye 
teslim edilmiştir.  
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Talebe Bağlı Teslimat Lojistiği 
Dijital ağ lojistiğiyle müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını 

karşılayacak doğru ürünün, zamanda, doğru yerde 
hızlı bir şekilde ve en az maliyet ile ulaştırılması 
amaçlanmaktadır. Müşteriler hızla değişerek çeşitlenen 
yaşam tarzlarına uygun olarak çok fazla seçeneği olan 
çok çeşitli ürün ve hizmetlerin çok hızlı teslimatını 
istemektedirler. Şirketlerin esnek üretim şekline bağlı 
olarak müşteri taleplerine göre ürün teslimat süreleri 
ve teslimat yerlerine bağlı olarak talebe bağlı teslimata 
göre esnek lojistik iş modeli gelişmektedir. Buna 
göre ürün teslimatlarında bir kısıtlama olmaksızın 
müşterilerin taleplerinin teslimat durumlarına göre lojistik 
yapılabiliyor. Burada belirleyici olan müşterinin yeni 
talebine göre lojistik süreçleri şekillenmesidir. Talebe 
bağlı teslimatı öngören lojistikte her şey müşterilerin 
istedikleri ürünleri ihtiyaç duydukları zamanda, 
ihtiyaç duydukları yerde satın almalarını sağlamak 
üzere tasarlanmaktadır. Buna göre sistem esnek kurye iş 
gücünden yararlanmak üzere sıfır kilometre mantığına 
göre çalışmaktadır. Sıfır kilometre, teslimat ile talebi 
bütünleştirerek mesafe kayıplarını ortadan kaldırarak 
sıfırlamaktadır. Sistem istenen zamanda ve istenen yerde 
talebe bağlı esnek lojistik, esnek kurye ve esnek teslimata 
göre çalışıyor. Talebe bağlı teslimatta lojistik süreçlerini 
yönetmek üzere şirketin çok fazla araç filosuna sahip 
olması gerekir. Talebe bağlı teslimat ile ürünün en kısa 
zamanda müşteriye teslimatı ile önemli bir rekabet 
avantajı sağlanır. Böylece müşteriyle doğrudan bağlantı 
kurularak artan müşteri memnuniyetiyle müşteri bağlılığı 
da elde edilebiliyor. 

Paylaşım Ekonomisi Lojistiği
Dijital ekonomi bir paylaşım ve paydaş temelli yeni 

ekonomidir. Bu ekonominin temeli; şirketler, müşteriler, 
kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşların 
katılımına ve paylaşımına dayalı bir paydaş temelli 
ekonomi olmasıdır. Paydaş temelli ekonomi şirketlerin iş 
süreçlerini, iş modellerini ve çalışma stratejilerini kârlılık 
ile birlikte; paydaş değerleri ve doğa ile uyumlu, dengeli 
ve sürdürülebilirlik içinde bir yaklaşıma dayanır.  Paydaş 
temelli ekonomi sahiplikten, sahiplik paylaşımına doğru 

bir yaklaşımla bütün öncelikleri; şirket, paydaş, toplum 
ve doğa dengelerine göre yeniden belirliyor. Paylaşım 
ekonomisinde hissedar odaklı değer yaratılmasından 
paydaş odaklı değer yaratılmasına doğru bir dönüşümle 
herkes için değer yaratılması öne çıkıyor. Paylaşım 
ekonomisi paydaş kapitalizmine göre şirketlerin 
sadece hissedarlarına değil aynı zamanda paydaş olan 
müşterilere, tedarikçilere, çalışanlara ve topluma hizmet 
ederek değer yaratmayı öngörüyor. 

Paylaşım ekonomisine göre her şey platformlar 
aracılığıyla paylaşılabildiğinden lojistik işlemleri de bu 
süreçlere göre şekillenir. Örneğin; otomobillerden 
sürüş yollarına ve taşıma araçlarına kadar her araç, gereç 
ve sistem paylaşılabilir. Bu bağlamda platformlardaki 
paylaşım ağlarıyla, lojistik sağlayıcıları ve paydaşlar 
kaynakları paylaşabilirler. Paylaşım ekonomisi lojistiği 
ile kaynakların etkin ve verimli kullanılması sonucunda 
lojistik işlemlerine bağlı süreçlerde; esneklik, çeviklik, 
hız ve aktif olmayla birlikte verimlilikle zaman tasarrufu 
sağlanması sonucunda maliyetler azalarak rekabet gücü 
artacaktır. 

Paylaşım ekonomisinin temeli mal ve hizmetlerin 
takas yapılması ya da kiralanması seçeneğine göre 
çalışmayı öngören esnek bir iş modeline dayanıyor. 
Bu bağlamda şirketin elinde kullandığı kaynaklar ile elde 
ettiği sonuçları karşılaştırarak akılcı bir değerlendirme 
yapmak üzere bazı sorular sorarak bu sorulara cevaplar 
bulması gerekir. Sahip olduğum ürün veya hizmete 
gerçekten ihtiyaç var mı? Bu ürün veya hizmete bu 
kadar ücret ödemeye değer mi? Bu sorulara verilecek 
cevaplar ile sürekli olarak kullanma ihtiyacı duyulmayan 
bir ürün veya hizmeti elde etmek üzere gereğinden fazla 
para harcamak yerine onu kiralama veya ortak kullanma 
sonucu daha az harcama yapılarak daha çok kazanç 
sağlanabilir. Paylaşım ekonomisi, ihtiyaç olduğunda 
kullanma anlayışına sahip olarak son yıllarda hızlı gelişme 
göstermektedir. 

İnsansız Hava Araçlarıyla Lojistik  
Lojistik sistemlerinde gelişen yeni teknolojilerden 

birisi de drone gibi insansız hava 
araçları teknolojileridir. Lojistikte 
insansız hava araçları özellikle ulaşımı 
güçlüğü çekilen ada, yarımada ve 
dağlık bölgelere yapılacak kargo 
ve taşıma işlemleri için önemli 
potansiyellere sahiptir. Bu teknolojiler 
hızlı teslimat, ucuz maliyet ve kolaylık 
nedeniyle müşteriler tarafından tercih 
edilmektedir. Bu bağlamda insansız 
hava araçları ayrıca yoğun trafiğin 
yaşandığı kalabalık ve sıkışık şehirlerde 
hızlı bir şekilde taşıma yaparak 
ürünlerin kargo taşımacılığında önemli 
araç tasarrufu da sağlayabilecektir. 
Örneğin; insansız hava araçları 
Zipline tıbbi ilaç gibi hayati önem 
taşıyan gönderileri Afrika’da Ruanda 
ve Gana’da hastanelere ve sağlık 
tesislerine en hızlı ve en güvenilir 
otonom uçak teslimat hizmeti 
olarak yapmaktadır. Böylece bu 
teknolojiyle kan ve tıbbi malzeme 
sevkiyatı yapılarak yüzbinlerce hayat 
kurtarılmıştır. 
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Dijital yenilikçi lojistik nesnelerin interneti (IoT) 
uygulamalarıyla akıllı cihazların birbiriyle iletişime geçerek 
haberleşmesine dayalı işlem yapılarak veriler/bilgiler 
insan tarafından veri girişi olmadan otomasyona 
göre işlem yapabilmektedir. Nesnelerin interneti (IoT) 
uygulamalarıyla lojistik sektörü “akıllı lojistik” ile insandan 
kaynaklanan hatalar, verimsizlik, zaman, enerji, 
para ve kaynak kayıpları neredeyse sıfırlanmıştır. 
Nesnelerin interneti akıllı bir ağ oluşturan cihazların 
çeşitli haberleşme protokolleriyle birbirine bağlanarak 
haberleşerek veri/bilgi paylaşması ve bilgiyle ilgili işlemleri 
yaparak süreçleri yönetmesidir. Lojistik sektöründe 
çoğu lojistik şirketi yenilikçi lojistik uygulamalarıyla 
sistemi yönetmek üzere nesnelerin internetiyle birlikte 
davranışların interneti teknolojisini de kullanıyor.  Dijital 
lojistik uygulamalarıyla lojistik şirketleri birbirine bağlanan 
akıllı makinelerden oluşan sistemlerle stok yönetimi, depo 
yönetimi, taşıma, kargolama ve elleçleme işlemlerini hızlı 
ve doğru bir şekilde yapabilmektedirler. Bu şirketler ayrıca 
nesnelerin interneti teknolojisiyle depo stoklarına göre ve 
filo rota yönetimini de yönetebiliyorlar. 

Günümüzde nesnelerin internetinde kullanılan 
internete bağlı akıllı araç ve cihaz sayısı 11 milyar 
olarak tahmin ediliyor… Akıllı cihaz ve araç sayısının 
önümüzdeki iki yıl içerisinde 50 milyara çıkması 
öngörülmektedir. Nesnelerin internetinde akıllı araçlar 
dışında diğer cihaz ve araçların (nesnelerin)  algılayıcılar 
ve elektronik devreler ile donatılarak kullanılabilmektedir… 
Bu cihazlar internet ortamına bağlanarak insanlarla 
iletişime geçerek veri/işlem bilgilerine göre işlem 
yeteneği kazanabiliyorlar… Örneğin; akıllı ev güvenlik, 
ısıtma ve iklimlendirme sistemleri… Özellikle mobil 
cihazlar ve teknoloji sayesinde internetin gelişimi ve 
mobil ağlar ile birlikte bu nesneler diğer nesnelerle 
ve kişilerle kolaylıkla iletişim kurabiliyor… Böylece bu 
cihazları kullanan insanlar onları her zaman ve her 
yerden gözlemleyerek ve kontrol ederek cihazları 
(nesneleri) yönetebiliyorlar… 

Nesnelerin İnterneti, akla gelebilen her cisim, 
araç, cihaz gibi nesnelerin internet erişimiyle diğer 
nesnelerle iletişime geçmesidir. Bu durum insanlar 
için insan ile nesne ve nesne ile nesne iletişimiyle 
iş ve süreçleri yönetmede büyük kolaylıklar ile 
faydalar sağlayabiliyor. Elbette Nesnelerin İnterneti 
önemli faydalarına karşılık önemli bazı sorunlara da yol 
açabiliyor… Nesnelerin İnternetiyle birbirlerine bağlı olan 
cihazlarla özel ve sosyal hayatın internette kayıt altında 
tutulması sorunlara neden olabiliyor… Ayrıca insan 
nesnelerin iletişiminde ortaya çıkan büyük verinin/bilginin 
her geçen artması sonucu veri/bilgi güvenliği, gizliliği,  
saklanması ve yönetimi sorunları ortaya çıkabiliyor… 
Büyük verilerin işlenerek çözümlenmesi karmaşık ve zor 
işlemler haline gelmiştir…

Blokzincir Teknolojisiyle Lojistik 
Yeni teknolojilerle dijital ekonomide lojistik süreçleri 

Blokzincir ile yeni iş modellerine göre yapılıyor… Buna 
göre şirketler bilgi tabanlı stratejik lojistik yönetim 
planlaması yapıyorlar. Küresel ekonomide Blokzincir 
teknolojisi yenilikçi lojistik uygulamaları için önemli 
değişim ve dönüşüm sağlıyor… Bu bağlamda lojistikte 
Blokzincir teknolojisine bağlı platformlar ile sanayi 
ve hizmet sektöründeki şirketlerin veri/bilgi akışı 
sağlanabiliyor… Şirketler ve kişiler Blokzincir platformlar 
ile örneğin; Blokzinciri tedarik zinciri bilgilerini dijital 
ortama aktararak nakliye ve lojistik işlemlerinde 
milyarlarca sevkiyat ve belge işleyerek işini büyütüyorlar… 
Ayrıca binlerce kullanıcı kendi arasında ya da şirketlerle 

yüzbinlerce akıllı sözleşme yazarak milyonlarca işlemi 
yapabiliyorlar… Yenilikçi lojistik uygulamaları Blokzincir 
platformlar ile sağlık, turizm, sanayi ve bankacılık ve 
diğer sektörlerin tedarik zincirinde ve verinin ve bilginin 
ön plana çıktı çeşitli sektörlerde her geçen gün yeni 
uygulamalarla gelişerek büyümektedir. Başlangıçta sınır 
ötesindeki uzaktaki iş modellerindeki para transferleri 
ve ödemeler için kullanılmaya başlanan Blokzincir 
teknolojisi lojistik sektöründe de kullanılmaktadır. 

Son zamanlarda neredeyse her sektörün yakından 
takip ettiği dijitalleşme, Dijitalleşme sayesinde pek çok 
sektörün ek üzere iş hayatında ve ekonomide büyük 
veriyi işleyerek odaklı küçük veriye dönüştürerek 
oluşturduğu bloklar halindeki bilgi zinciriyle 
Blokzincir teknolojisinin etkisi yeni teknolojilerle birlikte 
daha da artmaktadır.  Lojistik sektöründeki yenilikçi 
uygulamaların başında sektörde dijital dönüşümü 
sağlayan teknolojilerin temelinde Blokzincir yer alıyor… 
Dijital ekonomide Blokzincir teknolojisi, ülkemizde 
bilgi toplumuna dönüşümle birlikte ekonominin 
katma değerli ürünler/hizmetler ile rekabet gücünü 
de yükseltebilecektir. Blokzincir teknolojisinin lojistik 
sektöründe uygulanmasıyla birlikte lojistik süreçlerinde; 
hız, izlenebilirlik, takip, denetlenebilirlik, otomasyon, 
eş zamanlı ve anlık veri ve bilgi paylaşımı, ürün ve 
hizmet miktarında artış, etkin iletişim, iç ve dış pazarlarla 
bütünleşmek ve düşük maliyet gibi önemli faydalar 
sağlanabilmektedir. Artık Dünyanın önde gelen 
şirketlerinden olan; IBM, Visa, Maersk, Credit Suisse, 
Daimler, Honeywell, HSBC, ING, Paypal, Tencent, 
Wallmart, Carrefour, Boeing, Cargill ve Novartis şirketler 
yenilikçi lojistik teknolojilerini başarıyla kullanıyorlar… 

Hayatımızda yer alan tüm gıda maddeleri, giysiler, 
buzdolabı, çamaşır makinesi ve televizyon gibi eşyalar, 
bina ve fiziksel yapıların lojistik süreçlerine bağlı 
işlemler sonucunda bizlere ulaştığını görebiliriz… Bir 
bakıma lojistik hayatımızın hemen her yerini kuşatan 
yaşamamız için gerekli olan temel faaliyetlerden birisi 
ve en önemlisidir… Örneğin; hayatımızı sürdürebilmek 
için gerekli olan gıda maddeleri ve ilaç lojistik işlemleri 
sonucunda bizlere ulaşabilmektedir. Bu gıda maddeleri 
ve malzemeler bize zamanında ulaşmasa hayatımızı 
sürdürebilmek neredeyse imkânsızdır… Özellikle Pandemi 
döneminde lojistiğin önemi bir kat daha artmıştır… 
Bu dönemde hayatımızda yoğun olarak yenilikçi 
lojistik süreçleri yer alıyor… Dijitalleşme, ağ teknolojisi, 
çok kanallı lojistik, insansız hava araçlarıyla lojistik ve 
blokzincir teknolojisi gibi… E-sipariş, e-banka, e-devlet 
ve diğer e-işletme, e-devlet ve e-ticaret uygulamalarına 
göre lojistik işlemleri gerçekleşiyor… Üstelik müşteri odaklı 
çözümlerle daha kolay, daha verimli, daha hızlı, daha 
esnek, akılcı ve daha eşitlikçi olarak… Yenilikçi lojistik 
teknolojileri yeni iş yapma modelleriyle hayatımızı 
oldukça kolaylaştırıyor… Ne dersiniz? Sevgiyle sağlıcakla 
kalınız..!
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