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Lojistikçi İlan Giriş Analizi 
 

1- Sadece Lojistik firma yetkililerinin göreceği [Boş Araç İlan Ver] butonu ile ilan giriş 
sayfası açılır. 

2- Hem ihracatçı, hem de lojistik üyeleri [Boş Araç İlanları] linkine tıklayarak tüm lojistik 
ilanlarını görüntüleyebilir. 

3- İlanlarda iletişim ve firma bilgileri açık gelir. Herhangi bir iletişim talebi gerektirmez. 
Kullanım koşullarında bu koşul eklenmeli ve onaylatılmalıdır.  

4- Yalnız lojistik üyeleri bu ilanı verebilir. 
5- İlan Giriş parametreleri ve değerleri 

 
a- Taşıma modu (Kara, Hava, Demiryolu, Denizyolu, ETGB)  seçilir. Taşıma modu bir 

boş araç ilanındaki tüm rotalara aittir ve bir ilanda birden fazla taşıma modu olmaz. 
b- Taşıma moduna bağlı olarak araç türü seçilir. 
c- Ambalaj türü seçilir (çoklu seçim olabilir) 
d- Yük Şekli (katı-sıvı-gaz) 
e- Soğutma var mı? (evet-hayır) 
f- Kimyasal Yük Kabul (evet-hayır) 
g- Tehlikeli Yük Kabul (evet-hayır) 
h- Açıklama (Tüm ilanı ilgilendiren açıklamalar girilir) 
i- Yük ilanında “Aynı Yüke Yeni Paket Ekle” süreci ile benzer şekilde “Aynı İlan İçin 

Rota Ekle” butonuna tıklayarak ilana rotalar eklenir. 
 
Rota ekleme; 
Zorunlu olarak: Çıkış Ülkesi, Çıkış Şehri, Varış Ülkesi Varış Şehri, Araç Çıkış Tarihi, 
Tahmini varış tarihi seçilir. 
 
Zorunlu olmadan sadece ilgili rotayı ilgilendiren rota bazlı açıklama da alanı girilir. 
 
Boş Alan Adet, Boş Alan(m3), Boş Alan(kg), Boş Alan(lt) alanlarından en az birinin 
seçilmesi zorunludur. 
 

Eklenen rotaların rotaya uğrama sırası yukarı-aşağı ok ( ) ile değiştirebilir. Kayıt 
edilirken rotaların sırasında araç çıkış ve tahmini varış tarihlerinde önce-sonra 
hatası var ise (Örnek: Sıralamada sonra gelen rotanın çıkış tarihi önceki rotanın çıkış 
tarihinden önce olması durumu) bu hatanın düzeltilmesi istenir ve doğrulamadan 
geçmez. 
 
Kayıt yapılırken ara rotalar filtrelemede kullanılmak üzere ayrıca kayıt edilir. 
Örnek olarak aşağıdaki 3 rotaya sahip bir ilan için;  

1.Rota; Türkiye –> Almanya 
2.Rota; Almanya –> İtalya 
3.Rota; İtalya –> Polonya  

 
Bu ilan için üstteki rota bilgilerine ek olarak Türkiye->İtalya, Almanya->Polonya ve 
Türkiye->Polonya değerleri de otomatik kayıt edilir. 
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Böylece bu ilanda kaydedilmeyen diğer rotalara ait arama sonuçlarında da 
görüntülenir.  

 
Rota bilgilerindeki boş yerleri düzenlenirken ayrıca kayıt altına alınır ki eski boş alan 
ve yeni boş alan değerleri ileride kontrol edilebilsin. 

 
6- Son rotanın araç çıkış tarihi geçtiğinde ilanın süresi geçmiş olur. 
7- İlan kapanırken yük ilanında olduğu gibi ilan kapama nedeni sorulur. 


