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ULUSLARARASI TICARET VE LOJISTIK TERMINOLOJISI SÖZLÜĞÜ

A
ABC Classification Method/ABC Sınıflandırma Yöntemi: Classification of stock items/products                          
according to their circulation, amount, value, etc. criteria. / Stokta bulunan malzemelerin/ürünlerin devir 
hızı, miktar, değer vb. ölçütlere göre sınıflandırılmasıdır.
ADR/ADR: A standard that governs road transportation of combustible, inflammable and explosive mate-
rials, and that the vehicles and drivers are required to hold in order to carry these materials. / Yanıcı, parla-
yıcı ve patlayıcı maddelerin karayolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç 
ve sürücülerde gerekli belgelerin arandığı bir standarttır.
Classifications are as follows:

Class 1: Explosive substances
Class 2: Gases
Class 3: Flammable liquids
Class 4.1: Flammable solids
Class 4.2: Substances liable to spontaneous combustion
Class 4.3: Substances which, in contact with water, emit flammable gases
Class 5.1: Oxidizing substances
Class 5.2: Organic peroxides
Class 6.1: Toxic substances
Class 6.2: Infectious substances
Class 7: Radioactive substances
Class 8: Corrosive (acidic) substances
Class 9: Miscellaneous dangerous substances

Sınıf 1: Patlayıcı Maddeler
Sınıf 2: Gazlar
Sınıf 3: Yanıcı Sıvı Maddeler
Sınıf 4.1: Yanıcı Katı Maddeler
Sınıf 4.2: Kendi Kendine Yanan Maddeler
Sınıf 4.3: Su ile Temas Edince Yanan Maddeler
Sınıf 5.1: Yakıcı (Okside) Maddeler
Sınıf 5.2: Organik Peroksitler
Sınıf 6.1: Zehirli Maddeler
Sınıf 6.2: Bulaşıcı Maddeler
Sınıf 7: Radyoaktif Maddeler
Sınıf 8: Aşındırıcı (Asidik) Maddeler
Sınıf 9: Farklı Tehlikeleri Olan Maddeler
Agent/Acente: An enterprise or individual that provides services on behalf of a logistics company in an 
area outside the latter’s center of operations. / Bir lojistik şirketinin merkez kuruluşu dışında bir bölgede, 
onun adına hizmet veren kuruluş veya bireydir.



ULUSLARARASI TICARET VE LOJISTIK TERMINOLOJISI SÖZLÜĞÜ

nisantasi.edu.tr 2

Access Space/Erişim Alanı: A passage used to access rack compartments and stacks. It is used for the 
purpose of counting materials. / Raf gözü veya istiflere erişmek için kullanılan geçittir. Malzeme sayımı 
amaçlı olarak kullanılır.
Air Waybill (AWB)/ Hava Konşimentosu: A non-negotiable waybill between the sender and the airway 
transportation. / Gönderici ile hava taşıyıcı arasında ciro edilemez formda hazırlanan taşıma senedidir.
Aisle/Koridor: A passageway in a warehousing area. / Bir stoklama sahasındaki geçiş yoludur.

B
Back-to-Back Rack System/Sırt Sırta Raf Sistemi: The most widespread, economic and extensively used 
rack system that is highly suitable for pallet use. Front sides of the racks face the aisle and the back sides 
remain close to each other. They provide direct access to all product types, and can be used manually or 
with handling equipment. / Rafların ön yüzlerinin koridora, arka yüzlerinin birbirlerine yakın şekilde yer-
leştirildiği, tüm ürün çeşitlerine doğrudan erişim olanağı sağlayan, manuel olarak veya elleçleme ekipman-
ları ile kullanılabilen, palet kullanımı için oldukça uygun, en yaygın, ekonomik ve geniş kullanım alanına 
sahip olan raf sistemidir.
Barcode/Barkod: Line-space combinations in varying thicknesses that can be transferred into computer 
environment as numbers, characters or their mixture by using a optical reading device as part of auto-
matic identification technology. / Otomatik tanımlama teknolojisi kapsamında, bir optik okuyucu aygıt ile 
okunarak bilgisayar ortamına sayı, karakter ya da bunların karışımı olarak aktarılabilen, farklı kalınlıklardaki 
çizgi-boşluk kombinasyonlarıdır.
Bill Of Lading/Konşimento: A loading instruction document that contains all the detailed information 
about the sender and receiver, and information such as loading place and date, the place of delivery, type, 
amount, gross weight and delivery method of the goods. / Yükleme talimatıdır. Gönderici ve alıcının tüm 
detaylarının bulunduğu, yükleme yeri ve tarihi, malın teslim edileceği yer, mal cinsi, adeti, brüt kilosu ve 
teslim şekli gibi bilgileri içerir.
Border Checkpoint/Sınır Kapısı: Country borders to and from which export and/or import vehicles enter 
or leave along their transit routes. / İhracat ve/veya ithalat araçlarının transit güzergahları üzerindeki ülkel-
ere giriş yaptıkları ya da ülkelerden çıkış yaptıkları ülke sınırlarını belirtir.
Box/Koli: A package in different sizes that contains various goods. / İçinde türlü eşya bulunan çeşitli 
büyüklükte pakettir.
Box Label/Koli Etiketi: A label on the exterior surface of the boxes used in transportation, showing des-
tination and/or box content information. / Taşımacılıkta kullanılan kolilerin dış yüzünde yer alan, varış yeri 
ve/veya koli içeriği bilgisini gösteren etikettir.
Buffer Stock/Tampon Stok: The stock that is kept between business centers to balance the product flow. 
/ Üretim akışını dengelemek amacıyla iş merkezleri arasında tutulan stoktur.
Buyer/Alıcı: The party that buys the product. / Ürünü teslim alan taraftır.
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C
Cabotage/Kabotaj: In maritime trading, transportation authorization that a country gives only to the 
shippers that carry its own flag. It also serves as a work permit for commercial vehicle drivers delivering 
in other countries. / Deniz ticaretinde bir ülkenin kendi ülkesi içinde taşımacılık yapma yetkisini salt kendi 
bayrağını taşıyan taşıyıcılara vermesidir. Ayrıca karayolu taşımacılığında ticari araç sürücülerinin başka ül-
kelerde çalışma hakkı olarak da kullanılmaktadır.
Capacity/Kapasite: The highest production (output) amount that can be achieved under established con-
ditions, time and other criteria. / Belirlenmiş koşullar altında, süre veya başka ölçütlere göre elde edilebile-
cek en yüksek üretim (çıktı) miktarıdır.
Cargo/Yük: Goods, products or items that are transported. / Taşınan mal, ürün veya eşyadır.
Certificate of Origin/Menşei Şahadetnamesi: An international trading document that shows the origin 
of the goods in circulation, in other words its place of manufacture, and thus, which country it belongs to. 
/ Uluslararası ticarette dolaşımda olan malın menşeini, yani üretildiği yeri ve dolayısıyla hangi ülkeye ait 
olduğunu gösteren belgedir.
Combined Transportation/Kombine Taşımacılık: Transportation system, in which roads are used during 
start and end stages of the shipment, and in which long-distance transportation involves railway, river, 
channel or seaway shipping. / Taşımanın başlangıç ve bitiş aşamalarında karayolunun kullanıldığı ve arada-
ki uzun mesafeli taşımanın demir, nehir, kanal veya deniz yolu ile yapıldığı taşımacılık sistemidir.
Commodity/Emtia: The name given to all traded goods and products. / Ticarete konu olan tüm mallar ve 
ürünlere verilen addır.
Concealed Damage/Gizli Hasar: When products in a seemingly undamaged state are discovered to have 
been damaged. / Görünüşte zarar görmemiş gibi duran bir kap içindeki ürünlerin sonradan hasar görmüş 
olduğunun anlaşılması durumudur.
Consignation/Konsinye İhracat – Konsinyasyon: A type of export that involves sending goods to foreign 
buyers, brokers, or exporter’s representatives abroad to complete the final sales later on. The persons or 
organizations that take delivery of the goods sell them at market value, deduct commissions and similar 
expenses from the sales revenue, and send the exporter the remaining amount in foreign currency via the 
authorized bank. / Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt 
dışındaki şube temsilciliklerine mal gönderilmesi şeklinde yapılan ihracat şeklidir. Satılmak üzere gönde-
rilen malları teslim alan ilgili kişi veya kuruluşlar malı rayiç değerinden satar, komisyon vb. giderleri satış 
gelirinden düşer ve kalan tutarı yetkili banka aracılığıyla döviz cinsinden ihracatçıya yollarlar.
Consolidation/Konsolidasyon: Achieving volume savings by creating large loading parties from small 
amounts of loads. / Küçük miktarlı yüklerden büyük yükleme partileri oluşturarak taşımacılıkta ölçek tasar-
rufu sağlanmasıdır.
Container/Konteyner: Standard metal load cases that are durable against all atmospheric conditions, are 
used especially in sea transportation-linked combined transportation, can be handled easily with loads 
that can be stacked on top of each other inside. / Her türlü atmosferik koşullara dayanıklı olan, özellikle 
denizyolu taşımacılığı bağlantılı kombine taşımacılıkta kullanılmakta olan, kolay elleçlenebilen ve üst üste 
istiflenebilen yüklerin içine yerleştirildiği standart metal yük kasalarıdır.
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Contract Logistics/Kontrat Lojistiği: Logistics operations based on a contract between logistics service 
providers and customers by using outside resources. / Lojistik hizmet sağlayıcı şirket ile müşterilerle sözleş-
meye bağlı olarak lojistik operasyonların dış kaynak kullanıp gerçekleştirilmesidir.
Contract Warehouse/Anlaşmalı Depo: A warehouse at which warehousing operations are conducted on 
behalf of customer(s) according to a contract. / Bir sözleşmeye dayalı olarak, müşteri veya müşteriler adına 
depolama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği depodur.
Conveyor/Konveyör: Closed circuit-operated continuous transfer mechanism that carries load through 
the air or surface. It is a constant carrying equipment used to haul various cargo and materials. / Yükleri 
havadan veya yerden taşımaya yarayan, kapalı devre çalışan devamlı aktarma mekanizmasına denir. Çeşitli 
yük ve malzeme taşınmasında faydalanılan sürekli taşıma aracıdır.
Cross Docking/Çapraz Sevkiyat (Cross Docking): Products obtained from the supplier are delivered by 
sorting them according to customer needs without taking them into inventory and by keeping them in 
their container to prevent disruption to the content.
Customer/Müşteri: The organization or person to whom the products and services are sold. / Ürünün ve 
hizmetlerin satıldığı kurum veya kişidir.
Customs Declaration/Gümrük Beyannamesi: A declaration document that states the specifications, di-
mensions and features of the goods that are due to enter or exit customs offices or the country or that 
will be subject to transit or other transactions. It is drawn up in copies. / Gümrük idarelerine, yurda girecek 
veya çıkacak olan, transit yapılmak veya başka bir işleme tabi tutulmak istenen eşyaya ilişkin özelliklerini, 
boyutlarını, niteliklerini belirten yazılı beyan belgesine denir. Nüsha olarak düzenlenir.
Customs Union/Gümrük Birliği: A covenant that aims to facilitate import transactions between one or 
more countries, remove or reduce customs duties, and put in place the same customs tariff in all countries. 
/ Bir veya daha fazla ülke arasında ithalat işlemlerini kolaylaştırmak, gümrük vergilerini kaldırmak ya da 
azaltmak, tüm ülkelerde aynı gümrük tarifesinin geçerli olmasını sağlamak amacıyla yapılan anlaşmadır.

D
Damage/Hasar: All damages that cause loss of value as a result of tearing, cracking, breaking, disinteg-
ration, deformation, getting wet, etc. during operations such as transportation, storage, handling, and so 
on with regard to the goods. / Malzemelerin nakliyesi, depolanması, elleçlenmesi vb. işlemler sırasında 
oluşan yırtılma, çatlama, kırılma, bozulma, deforme olma, ıslanma vb. değer kaybına neden olan zararların 
tümüdür.
Dangerous Goods/Tehlikeli Madde: Items that require special attention during transportation and wa-
rehousing due to the risk of damage to health, safety and other items in the environment it is in. / Sağlığa, 
güvenliğe ve bulunduğu ortamdaki diğer malzemelere zarar verme riski olduğu için taşıma ve depolama 
sırasında özel önem verilmesi gereken malzemedir.
Delivery Order/Ordino: An order and instruction that allows clearance of the goods stated in the bill of 
lading in parts. It is also an order for customs clearance of the goods against the bill of lading. / Konşimen-
toda yazılı malların kısım kısım çekilebilmesini temin etmek üzere hazırlanan emir veya talimatnamedir. 
Ordino aynı zamanda konşimentoya karşılık malın gümrükten çekilmesi için talimattır.
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Delivery Time/Teslim Zamanı: The date and/or time when an item is delivered to customer. / Bir malın 
müşteriye teslim edildiği tarih ve/veya saattir.
Demand Forecasting/Talep Tahmini: Using various projection approaches according to certain conditi-
ons to determine quantitative and/or qualitative values for product and service demand. / Ürün ve hizmet-
lere olan talebin niceliksel ve/veya niteliksel değerlerini belirlemek amacıyla çeşitli tahmin yaklaşımlarının 
belirli koşullara uygun olarak kullanılmasıdır.
Demand Planning/Talep Planlaması: Determining the demand for a product or service for a foreseeable 
period (one, three, six, or 12 months) based on product family, product or location by taking into consi-
deration past sales as well as a scenario of affecting future factors. / Bir ürün veya hizmetin öngörülen bir 
döneme (12 ay, 6 ay, 3 ay, 1 ay gibi) ait talebinin; gerek geçmiş satış verilerinin, gerekse geleceğe yönelik 
etkileyen etmenlerin bir senaryo yaklaşımı ile dikkate alınarak ürün ailesi, ürün veya lokasyon bazında be-
lirlenmesidir.
Demand/Talep: The need that arises for a certain amount of a certain item. / Belirli bir malzemenin belirli 
bir miktarı için ortaya çıkan gereksinimdir.
Demurrage/Demuraj: A penalty charge that applies when the ship exceeds the allocated loading or unlo-
ading period, or when the goods waiting inside the container are not cleared from customs and unloaded. 
/ Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması ya da konteyner içinde bekleyen yükün 
tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmamasıdır.
Direct Shipment/Doğrudan (Direkt) Sevkiyat: Sending the goods to customer without a storage opera-
tion. / Ürünlerin, bir depolama işlemi yapılmaksızın müşteriye gönderilmesidir.
Distribution Center/Dağıtım Merkezi: Logistics facilities in which storage, value-added operations, 
handling, packaging, and shipment operations take place until the time of distribution of products recei-
ved from supplier. / Tedarikçi veya tedarikçilerden gelen ürünlerin; dağıtıma kadar geçen süre içinde depo-
lama, katma değerli işlemler, elleçleme, ambalajlama ve sevkiyatının yapıldığı lojistik tesislerdir.
Distribution Channel/Dağıtım Kanalı: Entirety of the goods/services produced and/or offered by the 
business, and of the connection points in the flow from the business to the end-user. / İşletmenin ürettiği 
ve/veya sunduğu malların/hizmetlerin, işletmeden son kullanıcıya kadar olan akışında, bu akış üzerindeki 
bağlantı noktalarının bütünüdür.
Distribution Network/Dağıtım Ağı: A system that identifies the factors such as warehouses, routes, sales 
points, etc. during the process from product forwarding locations to delivery locations. / Ürünlerin sevk 
noktalarından teslim noktalarına kadar geçen süreçte yer alan depo, rota, satış noktası vb. öğelerin tanım-
landığı sistemdir.
Distribution/Dağıtım: A complete process that is conducted to transport and deliver (send) the products 
to the stated locations according to the stipulated time, amount and other conditions. / Ürünlerin belirti-
len zaman, miktar vb. koşullara uygun olarak, belirtilen yerlere sevk ve teslim edilebilmesi (gönderilmesi) 
için gerçekleştirilen işlemler bütünüdür.
Dwell Time/Bekleme Süresi: The period of time the load is not physically moving. / Yükün fiziksel olarak 
hareket etmediği süredir.
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E
Export/İhracat: Commerce that occurs when the goods are shipped from the present country into anot-
her one. / Malların içinde bulunulan ülkeden başka bir ülkeye gönderilmesi yolu ile oluşan ticarettir. F
First in First Out (FIFO): A rule, usually used in warehousing and costing, stipulating that the first item to 
enter the warehouse is the first item to leave. / Genellikle depolamada ve maliyetlendirmede kullanılan, 
depolama için ilk giren malzemenin ilk çıkacağını öngören kuraldır.
Fleet Management/Filo Yönetimi: Orderly management and implementation of self-owned vehicles, 
equipment, garage and infrastructure systems at a logistics company. It involves all operations such as 
required location, times and layover locations for vehicles, equipment on the vehicles, and driver status. 
/ Lojistik firmalarında var olan özmal araç, ekipman, garaj ve alt yapı sistemlerinin bir düzen içerisinde 
ahenkle yönetilmesi ve yürütülmesi işine filo yönetimi denir. Araçların nerede ne zaman olacağı, bakımları, 
hangi konaklama yerlerinde kalacağı, araçta bulunacak ekipmanlar, şoför durumu gibi tüm işlerin tamamı-
nı kapsar.
Forklift: A transportation/lifting vehicle with a fork, or a hoist with fork, that is used for handling operati-
ons such as loading, unloading, carrying, placing, stacking, etc. / Açık ve kapalı alanlarda yükleme, boşalt-
ma, taşıma, yerleştirme, istifleme vb. elleçleme işlemleri için kullanılan çatallı taşıma/kaldırma aracı, çatallı 
kaldıraçtır.
Fourth Party Logistics – 4PL/Dördüncü Parti Lojistik: Companies that combine their own organization’s 
resources, skills and technologies with those of the third-party logistics companies (3PL) so as to provide 
their customers with comprehensive supply chain solutions, and that undertake to handle the design and 
management of the whole chain. 4PL companies are required to have the expertise and capability to add 
value along the whole supply chain. / Müşterilerine kapsamlı tedarik zinciri çözümleri sunmak için, kendi 
organizasyonunun kaynaklarını, yeteneklerini ve teknolojisini, üçüncü taraf lojistik (3PL) şirketleri ile bir 
araya getiren ve tüm zincirin tasarımını ve yönetimini üstlenen şirketlerdir. 4PL şirketleri, tüm tedarik zinciri 
boyunca değer katabilme uzmanlığına ve yeteneğine sahip olmak zorundadırlar.
Free Trade Zone/Serbest Bölge: An area, though it does not belong to the Turkish Customs Zone, on 
which goods that are not in free circulation are placed without being subject to customs duty or free circu-
lation, on the condition of not being used or consumed for the purposes stipulated by the customs regula-
tion, and which normally provides export-related benefits due to placing goods that are considered to be 
outside the Turkish Customs Zone in terms of implementation of import taxes and trade policy measures. 
/ Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; Serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir 
gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen 
haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası 
önlemlerinin uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen serbest dola-
şımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklar-
dan yararlandığı yerlerdir.
Freight/Navlun: The fee that is paid for the transportation services. / Taşıma hizmeti karşılığında ödenen 
ücrettir.
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H
Handling/Elleçleme: A general description that is used for all logistics facility operations such as moving 
products around, breaking up the packaging form and redoing it, changing and checking case sizes, labe-
ling, and stretching. / Lojistik tesislerde, ürünlerin yerinin değiştirilmesi, paket yapısının bozulup yeniden 
oluşturulması, kap boyutlarının değiştirilmesi, kontrol edilmesi, etiketleme, streçleme gibi işlemlerin tama-
mı için kullanılan genel bir ifadedir.

I
Import/İthalat: Commerce that occurs when the goods are shipped from a country into the present 
country. / Malların bir başka ülkeden, içinde bulunulan ülkeye getirilmesi yolu ile oluşan ticarettir.
Incoterms/Uluslararası Teslim Şekilleri: A program introduced by the International Chamber of Com-
merce (ICC) to standardize the terms used in international trade. There are a total of 11 delivery methods. / 
Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından uluslararası ticarette kullanılan terimlerin bir standarda kavuştu-
rulması amacıyla uygulamaya konulan bir programdır. Toplam 11 adet teslim şekli vardır.
Insurance/Sigorta: A written bilateral agreement that is entered into with related organizations in return 
for a pre-paid premium to indemnify the losses that may occur as a result of realization of possible risks. / 
Olası risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek üzere, önceden ödenen prim karşılı-
ğında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı yazılı sözleşme.
Intermodal Transportation/Intermodal Taşımacılık: Delivering the transported goods to the eventual 
destination by using multiple transportation models (ro-ro, or road, maritime or rail transportation) wit-
hout conducting any physical processes on the goods or opening the container/trailer. / Intermodal taşı-
macılık; taşınacak malın, mal üzerinde herhangi bir fiziki işlem yapılmadan ve konteyner/treyler hiç açılma-
dan birden fazla taşıma modeli kullanılarak (Ro-Ro, karayolu, denizyolu, demiryolu) nihai varış noktasına 
ulaştırılmasıdır.
Inventory Turnover/Stok Devir Hızı: The ratio of the cost or amount of goods sold in an operating period 
to average stock value or amount. / Belirli bir faaliyet dönemi için satılan malın maliyetinin ya da miktarının, 
ortalama stok değerine ya da miktarına oranıdır.
Inventory/Envanter: A physical and/or financial list of all fixtures and stocks in the business. / İşletmedeki 
tüm demirbaş ve stokların fiziksel ve/veya mali listesi.
Invoice/Fatura: A document drawn up by the seller, providing product, amount, property, method of sa-
les, weight, address, date, and similar information. / Ürün, miktar, nitelik, satış şekli, ağırlık, adres, tarih vb. 
bilgilerin bulunduğu, satıcı tarafından düzenlenen evraktır.

J
Jettison: Disposing of items when the ship is in danger. / Gemi tehlikedeyken malzemelerin gemiden 
atılmasına denir.
Just In Time Delivery System: The system of shipping and delivering items within the required time and 
amount from the required location to the required location under required conditions. / Malzemenin, ge-
reken zaman ve miktarda, gereken yerden alınıp gereken yere istenilen koşullarda sevkiyat ve teslimatına 
yönelik sistemdir.
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K
Kanban: For an item that is required on time in manufacturing/supply systems; information, document, 
signal, and electronic message that provides at the time and amount required. / Tam zamanında üretim/
tedarik sistemlerinde gereksinim duyulan malzemenin, gereksinim duyulduğu zaman ve miktarda temini-
ni sağlayan bilgi, doküman, sinyal, elektronik mesajdır.
Kingpin: The large pin that connects the tow-truck to the semi-trailer. / Çekici ile yarı-römork bağlantısını 
sağlayan büyük pimdir.

L
Last-in First-out (LIFO): The principles that sets forth that last item entered leaves first. / Son giren malze-
menin ilk çıkacağını öngören ilkedir.
Logistics/Lojistik: Physical flow that consists of transportation, warehousing, packaging and handling, 
and service flow that includes customs clearance, insurance, supervision, and stock and order manage-
ment. / Taşımacılık, depolama, paketleme ve elleçlemeden oluşan fiziksel akış ile gümrükleme, sigorta, 
gözetim, stok yönetimi ve sipariş yönetiminden oluşan hizmet akışıdır.
Logistics Management/Lojistik Yönetimi: A supply chain process stage that involves effective and ef-
ficient planning, implementation and control of forward and backward flow, and warehousing of goods, 
services and relevant information between manufacturing and consumption points so as to meet cus-
tomer needs. / Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki 
mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde 
planlanması, uygulanması ve kontrolünü içeren tedarik zinciri süreci aşaması.

M
Main Route/Ana Güzergah: The most suitable and most-used route between the departure and destina-
tion points. / Çıkış ve varış noktaları arasındaki en uygun ve en çok kullanılan yoldur.
Manifest/Manifesto: A document that shows the list of details prepared by the forwarder and its agent. It 
comprises a summary detail of the total cargo in the vehicle. And, it is usually used for customs clearance. 
/ Taşıyıcı ve acentesi tarafından hazırlanan detayların listesini gösteren belgedir. Araçtaki toplam kargonun 
özet detaylarıdır. Genellikle gümrük amaçlı kullanılır. 

O
Optimization/Optimizasyon: A concept that has parallels with resources planning. It aims to improve 
the organization’s actions and plans according to current resources, as well as measurable values such 
as maximum-capacity-use of these resources, and efficiency and profitability, while also minimizing the 
performance criteria such as fines, delays and losses within a measurable structure. / Kaynak planlama ile 
paralellikleri bulunan bir kavramdır. Mevcut kaynaklar dahilinde alınacak aksiyon ve uygulanacak planlar 
ile bu kaynakların maksimum kapasite ile kullanılması, verimlilik, karlılık gibi kurumun ölçülebilir değerle-
rinin artırılmasını amaçlarken; ceza, gecikme, kayıp gibi performans kriterleri ile ölçümlenen bir yapı içinde 
bu kriterlerin en düşük seviyede tutulmasını hedeflemektedir.
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Order Management/Sipariş Yönetimi: The process of meeting requests or orders, pricing, taking record, 
checking stocks, allocating stocks, or informing relevant parties about production/purchasing require-
ments, and following up on orders, delivery and collection. / Talep ya da siparişlerin karşılanması, fiyatlan-
dırılması, kaydının tutulması, stokların kontrolü, stok tahsisinin yapılması ya da üretim/satın alma gereksi-
nimlerinin ilgili yerlere bildirilmesi, sipariş takibi yapılması, teslimatın ve tahsilatın izlenmesi sürecidir.
Order Picking/Sipariş Toplama: The process of the warehouse personnel getting ready for delivery ac-
cording to the amount and time given the company by the customer for the warehoused products or ser-
vices. / Depolaması yapılan ürün veya hizmetler için müşterinin miktar ve zaman verilmek suretiyle firmaya 
bildirdiği ve depo personeli tarafından sevkiyata hazırlanma sürecidir.

P
Package/Paket: A case that is made of metal, plastic, carton, or similar material to facilitate marketing, 
shipping, warehousing and distribution by protecting the products against external factors and keeping 
them together. / Ürünleri dış etkilerden koruyan ve onları bir arada tutarak; pazarlama, taşıma, depolama, 
dağıtım işlemlerini kolaylaştıran ve metal, plastik, karton vb. malzemelerden yapılmış kaptır.
Packaging/Paketleme: All of the protective equipment used for safe delivery of a product along the dist-
ribution chain from manufacturer to consumer. / Bir ürünün üreticiden tüketiciye kadar uzanan dağıtım 
zincirinde güvenli ulaşımının sağlanabilmesi için kullanılan koruyucu araçların tümüdür.
Palletizing/Paletleme: Stacking products on pallets to be transported and stored. / Ürünün, taşınmak ve 
depolanmak üzere paletlerde istiflenmesidir.
Partial Shipment/Parsiyel Yükleme: Method of shipping the loads that belong to different customers 
in the same tractor trailer. / Aynı güzergahtaki birbirinden farklı müşterilerin yüklerini, aynı TIR ile taşıma 
yöntemidir.
Physical Distribution/Fiziksel Dağıtım: It encompasses physical transportation of the produced goods, 
their storage, stock controls, packaging, communication of information, and order transactions. / Üretilen 
malların tüketicilere fiziksel olarak taşınması, depolanması, stok kontrollerinin yapılması, ambalajlanması, 
bilgi iletişimi ve sipariş işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.
Pro Forma Invoice/Proforma: A pre-invoice that is drawn up by the seller on behalf of the buyer, showing 
every detail regarding the deal. / Satıcı tarafından alıcı adına düzenlenen ve yapılan anlaşma ile ilgili her 
türlü detayı gösteren ön faturadır.
Production/Üretim: Producing beneficial products and/or services for users by using production resour-
ces such as materials, labor energy, machinery, and so on. / Malzeme, işçilik, enerji, makine vb. üretim kay-
naklarını kullanarak kullanıcılar için yararlı ürün ve/veya hizmetler oluşturulmasıdır.
Promotion/Promosyon: Innovations introduced to increase sales or benefits offered. / Satışı artırmak için 
yapılan yenilikler veya sunulan avantajlardır.
Purchasing/Satın Alma: Transfer of ownership of goods or services from the seller to the buyer with the 
required quality, time and amount, at a suitable price, and appropriate delivery and payment plan, as well 
as additional conditions if necessary. / İstenen kalite, zaman ve miktarda, uygun fiyatta, uygun bir teslimat 
ve ödeme planı ile gerekli görüldüğü takdirde ek koşullarla mal veya hizmetlerin mülkiyetinin satıcıdan 
alıcıya geçmesidir.
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Q
Quality Control/Kalite Kontrol: Establishing the level that a product or service meets the stipulated qua-
lity conditions. / Bir ürün ya da hizmetin, öngörülen kalite koşullarını karşılama derecesinin belirlenmesidir.

R
Rack/Raf: A stable or adjustable storage equipment made of metal, wood or plastic that is used to achieve 
order in the warehouse, put products on, or utilize the height. / Depolarda düzeni sağlamak, üzerine ürün 
koymak, yüksekliği kullanabilmek ve malı korumak amacıyla kullanılan, sürekli sabit olan veya gerektiğin-
de ölçüleri ayarlanabilen, metal, ahşap veya plastik malzemeden yapılmış bir depolama donanımıdır.
Ramp/Rampa: The area that allows the transportation vehicle case and loading section to be the same 
height and thus facilitates cargo loading and unloading operations. / Taşıma aracının kasası ile yükleme 
bölgesinin aynı yükseklik düzeyinde olmasını sağlayan ve böylece malzemenin boşaltma ve yükleme iş-
lemlerini kolaylaştıran alandır.
Raw Material/Ham Madde: Materials that are used to manufacture the finished product, generally by 
processing them in manufacturing operations. / Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede 
yüksek oranda kullanılan malzemelerdir.
RFID: An automated recognition system, which consists of a microchip with an antenna and a reader; is 
integrated with a software-hardware system; and for which data communication between the label and 
reader is provided through radio waves. / Çevresinde anten sarılı olan bir mikroçipten ve bir okuyucudan 
oluşan, bir yazılım -donanım sistemi ile bütünleştirilen, etiket ve okuyucu arasındaki veri iletişiminin radyo 
dalgaları ile sağlandığı otomatik tanıma sistemidir.
Route/Güzergah: The path that people, goods, vehicles, services or information will follow between the 
predetermined start and end points. / İnsan, mal, araç, hizmet veya bilginin, önceden belirlenmek üzere 
harekete başlama ve bitiş noktaları arasında izleyeceği yoldur.
Routing/Rotalama: Establishing the order and route from the starting point to the destination points for 
the transportation operation. / Taşıma işleminin başlangıç noktasından ulaştırılacak noktalara hangi sıra ve 
güzergah ile yapılacağının belirlenmesidir.

S
Salvage/Sovtaj: Material value set by the insurance expert for damaged goods. / Hasar gören ürünlere 
sigorta eksperi tarafından biçilen maddi değerdir.
Stack/İstif: A pile of load that is created from various loads according to certain criteria. / Belli ölçütlere 
göre farklı yüklerden oluşturulan bir yığın yüktür.
Stacking/İstifleme: Piling the material on top of each other to use the volume vertically. / Hacmi dikey 
yönde kullanmak amacıyla malzemelerin üst üste yığılmasıdır.
Stock/Stok: Items that are kept in the warehouse for the need that will or may arise in the future. / Gele-
cekte oluşacak veya oluşabilecek gereksinimlere karşı genellikle depolarda bulundurulan malzemedir.
Storage/Ardiye: A place in which products/materials are stored and kept; or storage/holding service and 
the fee paid for this service. / Ürünlerin/malzemelerin saklanıp muhafaza edildiği yer, saklama/muhafaza 
etme hizmeti ve bu hizmet için ödenen ücret.
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Supplier/Tedarikçi: A company that provides goods and services. / Mal ve hizmet sağlayıcısı firmadır.
Supply Chain/Tedarik Zinciri: All of the operations that encompass supplier-to-customer movements 
and involve operations regarding organizations, people, technology, and so on. It is a chain that connects 
a multitude of companies. / Tedarikçiden müşteriye doğru hareketleri kapsayan ve bu süreç içerisindeki 
örgütler, insanlar, teknoloji gibi faaliyetlerin bütününe verilen isimdir. Bu çerçevede birçok şirketi birbirine 
bağlayan zincirdir.
Supply/Tedarik: All research, selection, planning, stock control, purchasing, shipping, receiving, asses-
sing, and similar operations that are required to acquired the needed machinery, equipment, raw mate-
rials, materials, parts, semi-finished products, products and services from the suitable supplier. / Gerekli 
olan makine, alet, aygıt, hammadde, malzeme, parça, yarı-ürün, ürün ve hizmetlerin uygun tedarikçilerden 
sağlanması amacıyla gerekli olan araştırma, seçme, planlama, stok kontrol, satın alma, nakliye, teslim alma, 
değerlendirme vb. faaliyetlerin tümüdür.

T
Terminal Handling Charges(THC): Handling fee at the port. / Limandaki elleçleme ücretidir.
Third Party Logistics (3PL)/Üçüncü Parti Lojistik: Expert companies that undertake to carry out custo-
mers’ logistics operations, primarily transportation and warehousing. First, second, and third parties mean 
the seller, buyer, and the company that handles some of the services between the buyer and seller, respe-
ctively. / Müşterilerinin lojistik faaliyetlerini (öncelikle taşıma ve depolama) üstlenen ve konusunda uzman 
olan lojistik şirketleridir. Birinci parti ifadesi ile satıcı şirket, ikinci parti ifadesi ile alıcı şirket, üçüncü parti 
ifadesi ile ise satıcı ve alıcı şirketler arasındaki bazı hizmetleri üstlenen şirket kastedilmektedir.
Trailer/Römork: A load-carrying road transportation vehicle, which is driven by a tow-truck and is built ac-
cording to the load it will haul, and can park on its own tires. / Bir çekici araç tarafından çekilen ve taşıyacağı 
yükün özelliklerine uygun bir şekilde imal edilen, kendi tekerlekleri üzerinde park edilebilen, yük taşıma 
amaçlı karayolu taşıma aracıdır.

V
Value Added/Katma Değer: A value (labor, depreciation, profit, tax and liability total) or increased/impro-
ved value, functionality or benefit that a company adds to its input. / Bir şirketin girdilerine kattığı değer 
(işçilik, amortisman, kar, vergi ve borçlar toplamı) / artırılan veya iyileştirilen değer, işlevsellik veya yarar.
Value Added Operations/Katma Değerli İşlemler: Operations such as labeling, packaging, folding, tem-
perature measurement, transfer, mixing, combining, sorting, palletizing, light assembly, returns, destructi-
on, adding user guide, barcode transactions, maintenance and repair, and so on that are performed upon 
customer demand at the warehouses. / Depolarda müşteri talepleri üzerine yapılan etiketleme, ambalaj-
lama, katlama, ısı ölçme, aktarma, karıştırma, birleştirme, ayırma, paletleme, hafif montaj, iade işlemleri, 
imha, kullanım kılavuzu ekleme, barkod işlemleri, bakım-onarım işlemleri vb. işlemlerdir.
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W
Warehouse/Depo: Middle points that play a strategic role in carrying a series of operations, from produ-
ct raw material process to production, and then to distribution at consumption centers. / Ürünlerin ham 
madde aşamasından üretim ortamına, oradan da tüketim merkezlerine dağıtımına kadar olan bütün bir 
faaliyet dizisinin gerçekleştirilmesinde stratejik rol oynayan ara noktalardır.
Warehouse Management System/Depo Yönetim Sistemi: A system that records and reports on the en-
tire process, from the receiving of goods to shipment at the warehouse (including yard management), 
in computers by using automatic recognition technologies; provides guidance to employees by making 
decisions within the process on matters such as address determination and making allocations by using 
its internal algorithms; and allows resource tracking and planning. / Depoya gelen ürünlerin kabul edilme-
sinden sevk edilmesine kadar geçen tüm süreci (dış saha yönetimi dahil), bilgisayar ortamında ve otomatik 
tanıma teknolojilerini kullanarak kaydedip raporlayan, içerisinde barındırdığı akıllı algoritmalarla süreç içe-
risinde adres belirleme, alokasyon yapma gibi konularda kararlar alarak çalışanları yönlendiren, kaynakla-
rın takibini ve planlamayı sağlayan sistemdir.

Y
Yield Management/Gelir Yönetimi: Increasing revenues through efficient practices. / Gelirlerin verimli 
uygulamalar ile artırılmasıdır.
Yard Management: Facilitating and monitoring compliance with defined processes and rules (traffic flow, 
use of parking areas, preserving the security chain, etc.) by all vehicles and persons entering the bounda-
ries of the logistics facility. / Lojistik araçların sınırlarına giren tüm araçlar ve kişiler tarafından tanımlanan 
süreç ve kurallara (trafik akışı, park alanlarının kullanımı, güvenlik zincirinin korunması, vb.) Uyumu sağla-
mak ve izlemek.
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