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ÖZ 

Bozulabilir gıda ürünlerinin raf ömürleri gözetilerek ürünlerin kalitesini kaybetmeden minimum maliyetle alıcısına 

ulaştırılması konusu tercih edilecek taşımacılık türünün önemini artırmaktadır. Bu çalışmada, bozulabilir gıda ürünlerinden 

olan yaş meyve ve sebze ürünlerinin taşınmasında sektör tecrübesi olan ve akademisyenlik yapan alanında uzman kişilerle 

yapılan toplantılar neticesinde belirlenen “kayıp ve hasar”, “kaza”, “gecikme”, “ek masraf” ve “fiyat belirsizliği” risk 

kriterlerine göre en az riskli olan taşımacılık türünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı kapsamında çok kriterli 

karar verme yöntemlerinden birisi olan Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi kullanılmış ve söz konusu yöntem Super Decision 

paket programının v3.2 sürümünde uygulanmıştır. Yöntemin uygulanabilmesi için gerekli olan verilere ise alanında uzman 

olan kişilerle yapılan toplantılar sonuncunda ulaşılmıştır. Son olarak bu çalışma, yaş meyve ve sebze taşımacılığında en az 

riskli olan taşımacılık türünün belirlenmesiyle birlikte bu alanda faaliyet gösteren sektör paydaşlarının yaş meyve ve sebze 

taşımacılığı için en uygun taşımacılık türünü önermesi açısından önem taşımaktadır. 
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 MODE SELECTION IN EXPORT TRANSPORTATION: FRESH FRUIT AND 

VEGETABLE PRODUCTS APPLICATION FOR ANTALYA CITY 

 

ABSTRACT 

A considering the shelf life of perishable food products, the issue of delivering the products to their buyers at minimum cost 

without losing their quality increases the importance of the preferred type of transportation. In this study, the risk of "loss and 

damage", "accident", "delay", "additional expense" and "price uncertainty" determined as a result of meetings with experts 

in the field and who have experience in the sector in the transportation of perishable food products, fresh fruit and vegetable 

products. It is aimed to determine the least risky transportation type according to the criteria. Within the scope of the purpose 

of the study, Analytical Hierarchy Process method, which is one of the multi-criteria decision making methods, was used and 

this method was applied in the v3.2 version of the Super Decision package program. The data required for the application of 

the method were obtained at the end of the meetings held with experts in their fields. Finally, this study is important in terms 

of determining the least risky type of transportation in fresh fruit and vegetable transportation, and the sector stakeholders 

operating in this field suggest the most suitable transportation type for fresh fruit and vegetable transportation. 

Keywords: Analytical Hierarchy Process, Perishable Food Product, Logistic, Transport Type Selection, Fresh Fruits and 

Vegetable 

 

 

 
* Makale Geliş/Kabul Tarihi: 09.07.2021/ 17/09/2021 
† Bu çalışma; 24-25 Haziran 2021 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlenen 10.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi’nde 

sunulan, “İhracat Taşimaciliğinda Mod Seçimi: Antalya İli Yaş Meyve Ve Sebze Ürünleri Uygulamasi” başlıklı tebliğin genişletilmiş 

halidir. 
1 Doktora Öğrencisi, Maltepe Üniversitesi, ozkannhakann@gmail.com ve ORCID ID:0000-0001-7948-8333. 
2 Prof. Dr, Maltepe Üniversitesi, mehmettanyas@gmail.com ve ORCID:0000-0001-8934-3787.                  

USBD 
 



72 
Uluslararası Stratejik Boyut Dergisi, 1(2) 

 

GİRİŞ 

Lojistik, bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan taşıma, depolama, gümrükleme, 

ambalajlama, dağıtım gibi faaliyetlerdir (Müsiad, 2013). Bu faaliyetlerin her biri ürünleri/hizmetleri 

müşteriye ulaştırma sürecinde maliyet oluşturmakta ve son tüketiciye ulaşan ürünlerin/hizmetlerin 

fiyatını arttırmaktadır (Özkan, 2015). Bu nedenle etkin ve verimli bir lojistik hizmetini en düşük lojistik 

maliyeti ile sunmak en önemli önceliktir (Tanyaş, n. d.). Bu sebeple taşımacılık faaliyetlerine 

odaklanmak gerekir. Çünkü lojistik maliyetlerin yarısından çoğu (%51,6’sının taşıma, %18,4 lojistik 

yönetim, %15,5 depolama ve %12,1’i yükleme) taşımacılık faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır 

(Koldemir & Kudu, 2015). 

Taşınacak ürünler için, taşımacılık türünün belirlenmesindeki en önemli unsurlardan birisi 

taşımacılık maliyetidir. Çünkü taşımacılık faaliyetlerinden doğan maliyetler, son müşteriye teslim 

edilecek ürünün maliyetine doğrudan yansımaktadır. Bu da ürünlerin son müşteriye teslim edilme 

maliyetini arttırmakta ve ürünlerin tercih edilebilirliğini azaltmakla birlikte uluslararası rekabette 

dezavantaj oluşturmaktadır. Taşımacılık türünün belirlenmesinde sadece taşımacılık maliyeti etkili 

değildir.  Çünkü ulaştırma hızı yavaş olan taşımacılık türü tercih edildiği zaman raf ömrü kısa olan 

ürünler taşımacılıkta yaşanan gecikmeler nedeniyle niteliğini ve kalitesini kaybetmektedir. Böylesi bir 

durum daha büyük maliyetlere yol açabileceği için daha hızlı olan taşımacılık türüne yönelmek 

gerekmektedir. 

Belirli ısı ve nem ortamında muhafaza edilmesi gereken, uygun koşullarda taşınmadığı ve 

depolanmadığı zaman kalitesini ve özelliğini kaybeden gıda ürünleri “Bozulabilir Gıda Ürünü” olarak 

ifade edilmektedir. Yaş meyve ve sebze ürünleri de bozulabilir gıda ürünleri arasında yer almaktadır. 

Dolayısıyla yaş meyve ve sebze ürünlerinin taşınmasında ürünlerin kalitesini ve özelliğini kaybetmeden 

alıcısına ulaştırabilmek için gereken özenin gösterilmesi gerekmektedir.   Çünkü ülkemizde üretilen yaş 

meyve ve sebzelerin kayıp oranı, hasat-taşıma-soğutma-paketleme-depolama-taşıma-satış zincirindeki 

aksamalar ve hatalı uygulamalar sonucunda %50’yi bulmaktadır (sorhocam.com, n. d.). Hasat sonrası 

kayıpların ortaya çıkmasındaki en önemli etken sıcaklık faktörüdür. Bu yüzden üretilen ürünlerin hasat 

sonrası en kısa sürede soğutulmalı, soğutulan ürünlerinde pazarlama kanallarına ulaştırma sürecinde 

soğutuculu araçlarla taşınmalı ve soğuk hava depolarında muhafaza edilmelidir. Tersi durum kayıp 

oranını arttırmakta ve israfa neden olmaktadır. Yaş meyve ve sebze ürünlerinin saklama koşulları ve raf 

ömürleri ise tablo 1’ de görülmektedir. 

Tablo 1. Yaş Meyve Sebze Ürünlerinin Depolama Koşulları ve Raf Ömürleri 

Yaş Meyve ve Sebze Adı Isı Dereceleri (oC)  

Raf Ömrü 0 / 4,4 4,5 / 10,4 10,5 / 15 

Elma +   1-12 Ay 

Kayısı +   1-3 Hafta 

Avokado  +  4-5 Hafta 

Muz   + 24 Gün 

Kiraz +   2-3 Hafta 

Üzüm +   2-8 Hafta 

Greyfurt  +  2-8 Ay 

Kivi +   2-8 Hafta 

Limon  +  2-10 Ay 

Nektarin +   2-4 Hafta 
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Portakal  +  2-5 Ay 

Şeftali +   2-4 Hafta 

Armut +   2-7 Ay 

Erik +   2-5 Ay 

Nar  +  2-3 Ay 

Çilek +   5-7 Gün 

Mandarin +   2-3 Ay 

Kavun  +  2-6 Ay 

Karpuz  +  2-3 Hafta 

Y. Fasulye  +  7-10 Gün 

Brokoli +   10-14 Gün 

B. Lahanası +   3-5 Hafta 

Lahana +   5-6 Ay 

Karnabahar +   3-4 Hafta 

Kereviz +   2-3 Ay 

Hıyar   + 10-14 Gün 

Pırasa +   2-3 Ay 

Marul +   2-3 Hafta 

Bamya  +  7-10 Gün 

Soğan +   2-8 Ay 

Yeşil Soğan +   3-4 Hafta 

Maydanoz +   2-2,5 Ay 

Yeşil Biber  +  2-3 Hafta 

Kırmızı Biber +   6 Ay 

Turp +   3-4 Hafta 

Ispanak +   10-14 Gün 

Yeşil Olgun Domates   + 21-27 Gün 

Kırmızı Domates  +  7-14 Gün 

Tatlı Mısır +   5-8 Gün 

Havuç +   7-9 Ay 

Patlıcan  +  1 Hafta 

Sarımsak +   6-7 Ay 

Patates +   5-10 Ay 

                   Kaynak: (timfog, n. d.) 

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), dört aşamada uygulanan çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden biridir. Bu yöntemin birinci aşamasında problemin anlaşılabilir olması için hiyerarşik 

yapıya ayrılır. İkinci aşamasında kriterlerin ve alternatiflerin önem derecelerine göre ikili karşılaştırma 

matrisleri oluşturulur. Üçüncü aşamada ise oluşturulan ikili karşılaştırma matrislerinin normalize 

edilmesi ve önem derecelerinin kabul edilebilir oluğunu belirlemek amacıyla tutarlılık testinin yapıldığı 
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aşamadır. Bu aşamada tutarlılık testi sonucunun 0,1’den küçük çıkması ikili karşılaştırma matrisinde 

verilen önem derecelerinin kullanılabilir olduğunu gösterir. Tersi durum da ikili karşılaştırma matrisinde 

verilen önem derecelerinin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. AHS’ nin dördüncü aşaması ise 

sentezleme sürecidir. Bu süreçte her bir seçenek için; ilgili seçeneğin bir kriterden aldığı göreceli önem 

ağırlığıyla, ilgili kriterin göreceli önem ağırlığı değerinin çarpımının tüm kriterler için yapılarak, 

çarpımların toplanması sonucunda birleştirilmiş önem ağırlığına ulaşılır. 

Bozulabilir gıda ürünlerinin taşınmasına yönelik yapılan literatür taramasında aşağıdaki 

çalışmalara ulaşılmıştır.  

Dagne vd., 2020, çabuk bozulabilen avokado meyvesi için; üretici, yerel toplayıcı, toptancı ve 

perakendecilerinde yer aldığı net karı optimize edecek şekilde tedarik zinciri ağı modeli tasarlamayı 

amaçlamıştır. 

Firoozi vd.,2013, bozulabilir ürünlerin kısa ömürlerini dikkate alan dağıtım ağı tasarımını 

amaçlanmıştır. 

Prentice & McLachlin 2008, Meksika’ya hizmet veren ve Kanadalı gıda ihracatçılarının da dahil 

olduğu “soğuk zincir lojistiğine” genel bir değerlendirme yaparak sorunların tespit edilmesini 

amaçlamıştır. Bu amaç kapsamında Meksika da soğutulmuş ürün hareketlerinde aktif olan ihracatçılar, 

nakliyeciler, ithalatçılar ve aracılarla yapılandırılmış görüşmelerle sorunları tespit etmişler ve dikkate 

alınması gereken konuları belirtmişlerdir. 

Sarısoy, 2011, Gıda hammaddeleri, yarı mamul ve mamullerinin ilgili özel depolama ve taşıma 

koşullarına bağlı olarak sınıflandırılması, bu sınıflandırma kapsamında küresel olarak kullanılan soğuk 

zincir depolama, elleçleme ve taşıma yöntemlerinin incelenmesi, soğuk zincir lojistiğinin gıda güvenliği, 

hijyen, raf ömrü, kalite parametrelerine ve dolayısıyla üretici ve tüketici maliyetlerine etkileri ile 

depolama ve taşıma alanında geçerli olan uluslararası standartlar ve anlaşmaların incelenmesi, elde 

edilen sonuçların yorumlanarak muhtemel eksikliklerin belirlenmesi ya da uygulanabilecek yeni 

yöntemleri önermeyi amaçlanmıştır. 

Sezer Akar & Şenkayas, 2018, Bir süt işleme tesisi için gıda güvenliği riskleri değerlendirilerek 

üretim ve dağıtım planlaması yapılmıştır. Üretim aşamasında oluşan gıda güvenliği riskleri bulanık 

yaklaşım ve bulanık analitik hiyerarşi süreci kullanılarak değerlendirilmiş, bulunan toplam risk oranı, 

üretim ve stok maliyetleri ile ilişkilendirilerek modele eklenmiştir. Üretim, stok, elde bulundurmama, 

dağıtım ve gıda güvenliği risk maliyetlerinden oluşan toplam maliyetin minimize edilmesini amaçlayan 

model geliştirilmiştir. 

Yapılan literatür taramasında bozulabilir gıda ürünlerinin taşınmasına yönelik tercih edilebilecek 

taşımacılık türlerinin risk türlerine göre tercih edilebilirlik sıralamasına rastlanmadı. Literatürdeki bu 

eksikliği gidermek için dört bölümden oluşan bu çalışmaya gerek görülmüştür. Bu çalışmanın, birinci 

bölümde, taşımacılık türü seçimiyle ilgili daha önce yapılan çalışmalara, yaş meyve ve sebze ürünlerinin 

depolama koşullarına, çalışmada kullanılan AHS yöntemine ve genel bilgilere yer verilmiştir. İkinci 

bölümde çalışmanın amacına, önemine, veri toplama yöntemine değinilmiştir. Üçüncü bölüm de 

çalışmanın uygulama kısmı yer almaktadır. Son bölümde ise çalışmanın sonuçlarına değinilmiştir. 

 

METODOLOJİ 

Çalışmanın Amacı 

Yaş meyve ve sebze ürünlerinin taşınmasında; “kayıp ve hasar”, “kaza”, “gecikme”, “ek masraf” 

ve “fiyat belirsizliği” risk kriterlerine göre taşımacılık türlerinin tercih edilebilirlikleri yönünden 

sıralamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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Çalışmanın Önemi 

Yapılan literatür taramasında taşımacılık türlerinin risk türlerine göre tercih edilebilirliklerinin 

belirlenmesine yönelik çalışmaya rastlanmadı. Bu çalışma literatürdeki bu açıklığı gidermesi ve 

taşımacılık alanında faaliyet gösteren kurumların taşımacılık türü seçiminde öngörü oluşturması 

açısından önemlidir. 

 

Yöntem 

Çalışmanın amacı kapsamında çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Süreci 

(AHS) kullanılmıştır.  

 

Veri Toplama Yöntemi 

Bu çalışmada belirlenen riskler ve Analitik Hiyerarşi Sürecinde tercih ölçeğine göre yapılan ikili 

karşılaştırma matrislerindeki önem dereceleri alanında uzaman olan ve sektör tecrübesi olan 

akademisyenlerle yapılan toplantılar neticesinde belirlenmiştir. 

 

UYGULAMA 

AHS Uygulaması 

AHS yöntemi, “Hasar ve Kayıp”, “Kaza”, “Gecikme”, “Fiyat Belirsizliği” ve “Ek Masraf” 

risklerine göre taşımacılık türlerinin risk değerinin belirlenebilmesi için kullanılmıştır. Bu yöntem Super 

Decision paket programının v3.2 sürümü kullanılarak uygulanmıştır. Çalışmanın hiyerarşik yapısı şekil 

1’de yer almaktadır. 
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Şekil 1. Çalışmanın Hiyerarşik Yapısı 

 

 

Risklerin Göreceli Önem Derecelerinin Belirlenmesi 

Risklerin ikili karşılaştırma matrisi ve risklerin göreceli önem ağırlıkları ve tutarlılık oranı şekil 

2’de görülmektedir. Tutarlılık oranı (0,07990<0,1) 0,1’den küçük olduğu için göreceli öncelik değerleri 

geçerli kabul edilmiştir. Şekil 2’ ye göre 0,61317’lik değerle hasar ve kayıp riski en önemli risk olarak 

görülmektedir. 

Şekil 2. İkili Karşılaştırma Matrisi (Riskler İçin) 
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Taşımacılık Türlerinin Risk Kriterlerine Karşılaştırılması 

Bu bölümde her bir risk (“Hasar ve Kayıp”, “Kaza”, “Gecikme”, “Fiyat Belirsizliği” ve “Ek 

Masraf”) taşımacılık türlerine göre karşılaştırılmış ve risklerin taşımacılık türlerine göre göreceli öncelik 

değerleri belirlenmiştir. 

 

Hasar ve Kayıp Riskine Göre Karşılaştırma 

Şekil 3’te, “Hasar ve Kayıp” riskinin taşımacılık türlerine göre ikili karşılaştırma matrisi, göreceli 

öncelik değerleri ve tutarlılık oranı yer almaktadır. Tutarlılık oranın (0,08956<0,1) 0,1’den küçük olduğu 

için belirlenen göreceli öncelik değerleri kullanılmıştır. Şekil 3’ e göre, demiryolu taşımacılığı 

0,55812’lik değerle “hasar ve kayıp” riski yönünden diğer taşımacılık türlerine göre daha riskli 

görülmektedir. 

Şekil 3. Taşımacılık Türlerinin Hasar ve Kayıp Riskine Göre Karşılaştırılması 

 

 

Kaza Riskine Göre Karşılaştırma 

 “Kaza” riskinin taşımacılık türlerine göre ikili karşılaştırma matrisi, göreceli öncelik değerleri 

ve tutarlılık oranı şekil 4’ te yer almaktadır. Tutarlılık oranın (0,08062<0,1) 0,1’den küçük olduğu için 

belirlenen göreceli öncelik değerleri geçerlidir. Buna göre, “kaza” riskine göre karayolu taşımacılığı 

(0,60862) en riskli, havayolu taşımacılığı (0,07107) en az riskli taşımacılık türüdür. 
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Şekil 4. Taşımacılık Türlerinin Kaza Riskine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi 

 

 

Gecikme Riskine Göre Karşılaştırma 

“Gecikme” riskinin taşımacılık türlerine göre ikili karşılaştırma matrisi, göreceli öncelik 

değerleri ve tutarlılık oranı şekil 5’ te yer almaktadır. Tutarlılık oranı (0,04985<0,1) 0,1’den küçük 

olduğu için belirlenen göreceli öncelik değerlerinin geçerliliği uygun görülmüştür. Buna göre Şekil 5’ 

te, demiryolu taşımacılığı (0,45107) en riskli, havayolu taşımacılığı (0,06308) ise en az riskli taşımacılık 

türü olarak görülmektedir. 

Şekil 5. Taşımacılık Türlerinin Gecikme Riskine Göre İkili Karşılaştırılması 

 

 

Fiyat Belirsizliği Riskine Göre Karşılaştırma 

“Fiyat Belirsizliği” riskinin taşımacılık türlerine göre ikili karşılaştırma matrisi, göreceli öncelik 

değerleri ve tutarlılık oranı şekil 6’ da yer almaktadır. Tutarlılık oranın (0,05843<0,1) 0,1’den küçük 
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olması göreceli öncelik değerlerinin kullanılabilir olduğunu ifade etmektedir. Bu durumda, demiryolu 

taşımacılığı (0,42897) “fiyat belirsizliği” riski yönünden en riskli taşımacılık türü görülürken, havayolu 

taşımacılığı (0,07059) en az riskli taşımacılık türü olarak görülmektedir. 

Şekil 6. Taşımacılık Türlerinin Fiyat Belirsizliği Riskine Göre İkili Karşılaştırılması 

 

 

Ek Masraf Riskine Göre Karşılaştırma 

Şekil 7’ de, “ek masraf” riskinin taşımacılık türlerine göre ikili karşılaştırma matrisi, göreceli 

öncelik değerleri ve tutarlılık oranı yer almaktadır. Tutarlılık oranın (0,09258<0,1) 0,1’den küçük olduğu 

için belirlenen göreceli öncelik değerlerinin geçerli olduğunu ifade etmektedir. Buna göre, demiryolu 

taşımacılığı (0,39513) en riskli, havayolu taşımacılığı (0,07330) ise en az riskli taşımacılık türüdür. 

Şekil 7. Taşımacılık Türlerinin Ek Masraf Riskine Göre İkili Karşılaştırılması 

 

 

Sentezleme 

Sentezleme sürecinde, şekil 8’ deki taşımacılık türlerinin birleşik göreceli öncelik değerlerine 

ulaşılmıştır. Bu değerler taşımacılık türlerinin yaş meyve ve sebze ürünleri taşımacılığındaki risk 
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değerlerini ifade etmektedir. Taşımacılık türleri; “Hasar ve Kayıp”, “Kaza”, “Gecikme”, “Fiyat 

Belirsizliği” ve “Ek Masraf” riskleri yönünden incelendiğinde en riskli taşımacılık türü 0,47623’lük 

değerle demiryolu taşımacılığı, 0,06573’lük değerle havayolu taşımacılığı en az riskli taşımacılık türü 

olarak görülmektedir. 

Şekil 8. Sentezleme 

 

 

AHS Duyarlılık Analizi 

AHS uygulamasında tercih ölçeği kullanılarak oluşturulan ikili karşılaştırma matrislerinde 

verilen değerler kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilmekte veya kişilerin zaman içerisinde görüşleri 

değişebilmektedir (Küçükönder, Efe, & Üçkardeş, 2013).  Bu hususları dikkate alarak elde edilen 

sonuçların esneklik durumlarını belirlemek için duyarlılık analizi yapılmıştır. Bu analiz Super Decision 

paket programının v3.2 sürümündeki ‘AHP Sensitivity’ başlığı altında yapılmakta ve kriterlerin 

ağırlıklarının değiştirilmesinin sonuçlara nasıl yansıdığı görülmektedir (Kaplan, 2010). 

Bu çalışmada 5 kriter üzerinden yapılan duyarlılık analizleri tercih edilebilirlik sıralaması 

(Durum 1) ve risk değerlerinin artması veya azalmasına göre (Durum 2)  iki durumda ele alınmıştır.  

Tercih sıralaması (Durum 1): Şekil 9’da hasar ve kayıp risk kriterinin önem ağırlığı 0.1158 

olduğu zaman karayolu taşımacılığı ile demiryolu taşımacılığının risk değerleri 0,371 ile 0,372 değerleri 

arasında bir değerde çakıştığı görülmektedir. Bu çakışma noktasından itibaren havayolu, denizyolu, 

demiryolu ve karayolu şeklinde olan tercih sıralaması; havayolu, denizyolu, karayolu ve demiryolu 

şeklinde değişmiştir. Sonuç olarak bu çalışmanın hasar ve kayıp riski kriterine göre duyarlı olduğu 

gözlemlenmiştir. 
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Risk değerlerinin artması veya azalması durumuna göre (Durum 2): Şekil 9’ da kesikli dikey 

çizginin 0,1 değerinden 1 değerine doğru kaydırılması durumunda demiryolu taşımacılığının risk değeri 

artarken, diğer taşımacılık türlerinin risk değerleri (karayolu, denizyolu ve havayolu) azalmaktadır. 

Şekil 9. Hasar ve Kayıp Riski Kriterine Ait Duyarlılık Grafiği 

 

Tercih sıralaması (Durum 1): Kaza riski kriterine ait duyarlılık analizi grafiği şekil 10’ da 

görülmektedir. Bu grafikte kaza riski kriterinin önem değeri yaklaşık olarak 0,4131 oldu zaman karayolu 

taşımacılığı ile demiryolu taşımacılığının önem değerleri 0,383 ile 0,384 arasındaki bir değerde çakıştığı 

görülmektedir. Bu çakışma noktasından itibaren havayolu, denizyolu, karayolu ve demiryolu şeklinde 

olan tercih sıralaması; havayolu, denizyolu, demiryolu ve karayolu şeklinde değişiklik göstermektedir. 

Sonuç olarak kaza riski kriterinin önem derecesindeki böylesi bir değişim çalışmanın söz konusu kritere 

göre duyarlı olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 10. Kaza Riski Kriterine Ait Duyarlılık Grafiği 

 

Risk değerlerinin artması veya azalması durumuna göre (Durum 2): Şekil 10’ da kesikli 

dikey çizginin 0,1 değerinden 1 değerine doğru kaydırılması durumunda karayolu taşımacılığı ile 

havayolu taşımacılığının risk değerleri artarken, demiryolu ve denizyolu taşımacılığının risk değerleri 

azalmaktadır.  

Şekil 11. Gecikme Riski Kriterine Ait Duyarlılık Grafiği 

 

Tercih sıralaması (Durum 1): Şekil 11’deki gecikme riski kriterine ait duyarlılık grafiğinde, 

söz konusu kriterin önem derecesindeki herhangi bir değişimin tercih sıralamasını değiştirmemesi bu 

çalışma gecikme riski kriterine göre duyarlı olmadığını göstermektedir. 

Risk değerlerinin artması veya azalması durumuna göre (Durum 2): Şekil 11’de kesikli 

dikey çizginin 0,1 değerinden 1 değerine doğru kaydırılması durumunda karayolu taşımacılığının risk 
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değeri artarken, diğer taşımacılık türlerinin (havayolu, denizyolu ve demiryolu) risk değerleri 

azalmaktadır.  

Şekil 12. Ek Masraf Riski Kriterine Ait Duyarlılık Grafiği 

 

Tercih sıralaması (Durum 1): Ek masraf kriterine ait duyarlılık grafiği şekil 12’de yer 

almaktadır. Bu grafikte yer alan kesikli dikey çizginin 0,1 değerine doğru veya 1 değerine doğru 

kaydırılması durumunda taşımacılık türlerinin önem derecelerinde herhangi bir çakışma olmaması ve 

tercih sıralamasını değiştirmemesi çalışmanın en masraf riski kriterine göre duyarlı olmadığını 

göstermektedir. 

Risk değerlerinin artması veya azalması durumuna göre (Durum 2): Şekil 12’de kesikli 

dikey çizginin 0,1 değerinden 1 değerine doğru kaydırılması durumunda karayolu, havayolu ve 

denizyolu taşımacılığının risk değeri artarken, demiryolu taşımacılığının risk değeri azalmaktadır.  
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Şekil 13. Fiyat Belirsizliği Riski Kriterine Ait Duyarlılık Grafiği 

 

Tercih sıralaması (Durum 1): Şekil 13’ deki fiyat belirsizliği riski kriterine ait duyarlılık 

grafiğinde, ilgili kriterin önem derecesinde yapılan herhangi bir değişim tercih sıralamasında değişiklik 

oluşturmaması bu çalışmanın fiyat belirsizliği risk kriterine göre duyarlı olmadığını göstermektedir. 

Risk değerlerinin artması veya azalması durumuna göre (Durum 2): Şekil 13’deki kesikli 

dikey çizginin 0,1 değerinden 1 değerine doğru kaydırılması durumunda karayolu, havayolu ve 

denizyolu taşımacılığının risk değeri artarken, demiryolu taşımacılığının risk değerinin azaldığı 

görülmektedir.   

 

SONUÇ 

Bu çalışmasında AHS uygulaması sonucu incelendiği zaman yaş meyve ve sebze taşımacılığında 

en az riskli taşımacılık türünün havayolu taşımacılığı olduğu görülmektedir. Ayrıca, AHS uygulaması 

için kullanılan Super Decision programında her bir kriterin taşımacılık türlerinin risk değerlerine olan 

etkisini incelemek amacıyla yapılan duyarlılık analiz sonuçlarında da en az riskli taşımacılık türünün 

havayolu taşımacılığı olduğu sonucunu değiştirmemiştir. Ancak ulaşılan bu sonuç farklı önem 

ağırlıklarının verilmesi durumunda farklılık gösterebilecektir. Bu çalışma gelecek dönemlerde ülke 

bazında çok noktadan çıkış şeklinde modellenebilir ve diğer bozulabilir gıda ürünleri (et ve et ürünleri, 

süt ve süt ürünleri, su ürünleri) için de uygulanabilir. Son olarak çalışmada ulaşılan risk değerleri 

ulaştırma türü seçimine yönelik karar verme işlemlerinde dinamik olarak kullanılabilecektir. 
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