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ÖNSÖZ 

Tüm lojistik faaliyetler, imalattan müşteriye teslim aşamasına 

kadar hizmet veya ürünlerin müşterilere nasıl ve hızlı teslim 

edileceğine odaklanmıştır. Süreçler ise kaynaklar ve müşteriler 

arasındaki, ileri ve geri akışı kapsamaktadır. Lojistik, bu 

kaynakları koordine ederek, müşterilere yönelik hizmet düzeyi 

uyuşmasını ve artırılmasını hedeflemektedir. 

Lojistik tüm süreçlerde çok yönlü ve boyutlu ilişkilere sahiptir. 

Aynı zamanda bu süreçler hizmet veya imalat işletmesinde, 

aynı sektörde yer alan iki şirkette dahi farklı 

değerlendirilmektedir.  Literatürde çoğunlukla yer alan lojistik 

süreçlerin aksine bu kitap e-lojistik, insan kaynakları lojistiği, 

tersine lojistik ve lojistikte dış kaynak kullanımı ve ağ tasarımı, 

kent lojistiği konularını içermektedir.  

Bu çalışmanın, araştırmacıları lojistikte yeni çalışma alanlarına 

odaklandıracağına inanıyor ve eğitime katkı sağlamasını 

diliyorum. Bana bu süreçte destek olan Kızım Selin, Oğlum 

Tarık ve Eşim’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.  

Dr. Öğr. Üyesi Berrin Denizhan 
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GİRİŞ 

Lojistik, ürün ya da hizmetin iki yönlü akışında ihtiyaç duyulan 

bilgi, malzeme ve paranın, planlı, minimum maliyet ve zaman 

ile gerçekleşmesini sağlayan faaliyetlerdir. Bu sebeple 

işletmenin tüm süreçlerinin performansının artırılmasına da 

katkı sağlarlar. Küreselleşme, zorunlu ithal tedarik ve çevresel 

faktörler, doğal afet ve salgınlar lojistik süreçleri de etkilemiş 

bilişim ve e-lojistik, zeki uygulamalar, tersine lojistik 

konularının önemini daha da artırmıştır. Lojistik yapıların 

karmaşıklığı gerçek zamanlı ve hızlı çözüm üretilmesi gereken 

faaliyetler olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple bulut 

bilişim ve nesnelerin interneti gibi bilişim sistemleri lojistik 

süreçlerin otomatikleşerek hızlandırılmasında ilk sırada yer 

alan uygulamalardır.  

E-Lojistik ise, internet tabanlı teknolojilerin geleneksel lojistik 

süreçlerine uygulanması olarak tanımlanır. Lojistik süreçlerin 

ve tedarik zincirinin görünürlüğü e-lojistik ile sağlanıp 

artırılabilir. Kurumda mevcut e-ticaret veya tipik bir e-lojistik 

süreci, bir kargo taşıma sisteminde olduğu gibi merkezi sunucu 
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ile etkileşim halinde, taşıma-aktarma istekleri, gönderme ve 

izlemeden oluşur.  

E-Lojistik, E-ticaret sonucunda işletme süreç yöneticisi ile 

etkileşim halindedir. Zeki algoritmalar ve verilerin giderek 

büyük veri haline dönüşmesi lojistik başarı için hassas ve zeki 

analizleri ve Lojistik 4.0’ı de gerekli kılmıştır. Süreçleri 

hızlandırmak ve analiz, bilişim ve zeki sistemlerle sağlanırken 

çevreye olan olumsuz etkileri de en aza indirilmeli ve belirsiz 

durum ve olaylar karşısında lojistik yapının hızlı uyumu da 

sağlanmalıdır. Bu ise tersine lojistik ve dış kaynak kullanımını 

ön plana çıkarmaktadır. Hepsi birbirine bütünleşik bir yapı 

olarak bağlanan lojistik yapıda dış kaynak kullanımı, E-lojistik 

ve zeki sistemler, insan kaynakları lojistiği anlatılacaktır.  
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1. LOJİSTİKTE DIŞ KAYNAK KULLANIMI 

Lojistikte dış kaynak kullanımı 1950’li yıllardan günümüze var 

olan birinci parti, ikinci parti, üçüncü parti, dördüncü parti, 

beşinci parti servis sağlayıcılar olarak gelişme kat etmiş bir 

kaynak kullanımıdır.  Lojistikte dış kaynak kullanımı son 

yıllarda pek çok sektörün ilgisini çekmiştir. Lojistik taraflarla 

uzun vadeli ilişkilere sahip olmak, günümüzün büyüyen dış 

kaynak kullanımı kaçınılmaz bir yöntem haline 

gelmektedir. Özellikle üçüncü taraf lojistik (3PL), lojistik 

uzmanlarından büyük ilgi görmekte ve bu alanda çok sayıda 

araştırmaya yol açmaktadır. Ayrıca, lojistik partilerin, özellikle 

dördüncü taraf servis sağlayıcıların geliştirilmiş versiyonları, 

yüksek bir hızla büyümektedir.  

1.1. Neden Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı?  

Lojistik faaliyetleri dışarıdan temin etme kararı, nakliye ve 

depolama gibi lojistik işleri yürütmek için diğer şirketlerin 

kullanılmasını beraberinde getirir. Lojistik dış kaynak 

kullanımı ile şirketler ekonomik değer, ana işe odaklanmak ve 

operasyonel etkinlik sağlayabilmektedir. İş şartları, mal ve 

hizmet talebi ve teknolojideki değişmeleri karşılayabilmek için 
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esnekliği arttırmaya katkı sağlar. Organizasyonu değiştirmek 

gerekliliği ise bir başka sebep olabilir. Mal ve hizmet değerini, 

müşteri tatminini ve hisse değerini arttırmak için de şirketler 

dış kaynak kullanımına yönelebilirler (Mersin, 2003).  

Tedarikçinin performansının daha yüksek ve maliyetlerinin 

daha düşük olmasından dolayı, maliyetlerde düşüş yaratmaktır. 

Ayrıca sabit maliyetleri, değişken maliyetlere dönüştürmeye 

odaklanmak, tedarikçinin şebekesini kullanarak pazara ve iş 

imkânlarına ulaşmak, tedarikçinin gelişen kapasitesini, 

prosesini ve sistemini kullanarak, firmanın büyümesini 

hızlandırmak, satışların ve üretim kapasitesinin arttırılması için 

finansman sağlanamadığı dönemlerde satışları ve üretim 

kapasitesini arttırmak, mevcut becerileri ticari olarak 

kullanmayı artırmak gibi sebepleri vardır (Doğruer,2005).  

Lojistik dış kaynak kullanımı yeni bir yaklaşım 

değildir. 1950'lerde ve 1960'larda, nakliye ve depolama yaygın 

olarak dış kaynaklıdır. Bu dış kaynak kullanımı, sadece bir 

malzeme alımı ve bir faaliyet olarak lojistik, nadiren bir 

şirketin iş stratejisinin bir parçası olmuştur. 1970'lere 

gelindiğinde, şirketler maliyet düşürme ve artan üretkenliği 



L O J İ S T İ K T E  E Ğ İ L İ M L E R  | 9 

 

vurgulamaya başladıkça, dış kaynak kullanımı için çok 

yetkinliğe sahip sağlayıcılar aramaya başlamışlardır. Uzun 

vadeli ilişki daha yaygın hale gelmiş ve hizmet sağlayıcılar 

bazı müşterileri için özel tesisler kurmaya başlamıştır. Bu 

servis sağlayıcılara 3PL denilmektedir. 1980'lerin başında, 

şirketler tedarik zinciri optimizasyonunu vurgulamaya 

başlamışlar, ancak çoğunlukla kendi organizasyonları içindeki 

izole operasyonlarla sınırlı kalmışlardır. İşletmeler, 

tesislerindeki ürünlerin hareketini koordine etmeye, finansal 

sistemlerini entegre etmeye, sistemleri sipariş etmeye ve şirket 

içi envanter yönetimi geliştirmeye odaklanmıştır. Sonuç olarak, 

lojistik hizmet sağlayıcıların sunduğu hizmet yelpazesi de 

artmıştır (Seyed vd. 2011). 

Bunun yanı sıra tam zamanında üretim, ileri imalat 

teknolojilerinin kullanımı, e-ticaret, Endüstri 4.0 gibi 

yöntemler bu sistemleri besleyecek kaynakların planlanmasını 

ve yönetimini daha da karmaşıklaştırmıştır. Bu yöntemlerle 

üretim yapan kuruluşlar finansal, işgücü ve zaman gibi her 

türlü kaynaklarını ana iş konularına yoğunlaştırırken lojistik 

hizmet kalitesinde artış ve lojistik maliyetlerde de düşüş 

yakalayabilecektir. Benzer işlerin aynı adres altında birleşmesi 
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ile ölçeklerin büyütülüp ekonomi yaratılması mümkün 

olacaktır. Depolama, park alanı gibi sahaların lojistik dışında 

kullanılması ile yer ve kapasite kazanmaları söz konusu 

olacaktır. Lojistik işini kendi üzerlerine alan lojistik şirketleri 

(3PL/4PL) de güncel teknolojileri uygulayıp iş kalitesinde artış 

sağlayabileceklerdir, hasar ve maliyet minimizasyonu 

sağlayabileceklerdir. Günlük, haftalık aylık ve mevsimsel 

kapasite değişikliklerine karşı lojistik kuruluşlar iş 

farklılaştırması yaratıp maliyetleri geriye çekebileceklerdir. 

Düşük vasıflı iş gücü ile gerçekleşecek lojistik işleri ile 

üretimde çalışan yüksek vasıflı işçilerin aynı iş yerinde aynı 

kadroda çalışmaları önlenecek ve işçi sorunları azalacaktır 

(Denizhan, 2006). 

Uluslararası faaliyetler de dahil olmak üzere detaylı 3PL 

aktiviteleri tablo 1 de yer alan aktiviteleri içerir. 
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Tablo 1. Üçüncü taraf servis sağlayıcıların faaliyetleri 

Planlama fonksiyonları 

 

Yer seçimi, Tedarikçi seçimi, Tedarikçi 

sözleşmesi, Zamanlama 

Ekipman fonksiyonları 
 

Seçim, Stok kontrolü, Tahsis, sıralama, 
konumlandırma, Sipariş, Onarım 

Terminal fonksiyonları 
 

Kapı kontrolleri, Konum kontrolü 
 

Elleçleme fonksiyonları 
 

Toplama, Konsolidasyon, Dağıtım, 
Hızlandırma, Aktarma, Rota değiştirme  

İdari işlevler 
 

Sipariş yönetimi, Belge hazırlama, Gümrük 
işlemleri, faturalandırma, Envanter yönetimi, 

Performans değerlendirmesi, Bilgi hizmetleri 

İletişim  

Depolama fonksiyonları Alma, Stok kontrolü, Gemiden gemiye aktarma 

Üretim öncesi/sonrası 

 

Sıralama, Çeşitlendirme 

Ambalajlama, erteleme/geciktirme,  

etiketleme 

Ulaştırma fonksiyonları 

 

Modal koordinasyonu, Hat taşıma hizmetleri 

İzleme ve takip. 

 

Üçüncü taraf firmaları bir firmanın tek başına sahip olabileceği 

lojistik altyapısından daha büyük ölçektedir. Farklı firmaların 

siparişlerinin birleştirilmesi sayesinde gümrükleme, taşıma gibi 

maliyetleri azaltarak kaynakların daha iyi kullanılması 

mümkündür. Ayrıca, rota optimizasyonu, büyük ölçeklerden 

kaynaklanan indirimler gibi verimlilik artırıcı avantajlar da 

sağlar. 

Lojistik sistemini kendisi için kuran firmalar, yüksek maliyetli 

taşıma araçları, geniş depo alanları ve çok sayıda işgücü için 
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büyük bir ilk maliyete katlanmak zorundadır. Dış kaynak 

kullanan firmalar ise talepteki değişime göre kapasitesi artıp 

azalırken esnek ve düşük bir maliyet sistemi ile hareket 

edebilir. Çünkü dış kaynak firmaları, sabit maliyetleri çok daha 

büyük bir havuzda erittikleri için bunu müşteriye 

yansıtmayabilmektedir. 

Piyasalardaki dalgalanmalar ve taleplerdeki değişimlerle başa 

çıkabilmek için, firmalar farklı durumlarda maliyetlerinin nasıl 

değişeceğini bilmek ister. Ayrıca yeni bir pazara girildiğinde o 

pazarla ilgili bilgi ve tecrübe yoksunluğundan dolayı firmalar 

lojistik maliyetlerini hesaplamakta zorluk yaşarlar. Öte yandan 

lojistik işlerini uzman bir lojistik firmasına bırakırlarsa, bu 

uzmanlaşmış lojistik firması uzmanlarını ve gerekli bilgi 

birikimini kullanarak hizmet alan firmaya ayrıntılı maliyet 

raporları sunup karşılaşacakları maliyet konusunda taahhüt 

verebilirler. 

Lojistik sağlayıcı firmalar sunacakları hizmetin bütün 

parametrelerini önceden belirler ve bu hizmet düzeylerinin 

sağlanamaması durumunda hangi yaptırımların uygulanacağını 
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da belirler ve böylece verdiği taahhütleri güvence altına almış 

olur. 

Lojistik zincirinin iyi ve etkin biçimde işlemesi, birbiriyle 

bütünleşmiş birçok alt sürecin, birçok farklı grup ya da 

firmanın uyum içerisinde etkileşimiyle mümkündür. Bir lojistik 

hizmetinin kalitesi; tanımlı, iletişimi yapılmış ve uygulanan 

süreçlerin varlığına bağlıdır. Değişim yönetiminden risk 

yönetimine kadar geniş bir çerçeveyi doldurması gereken 

süreçler sorun olasılığını azalttığı gibi, sorunlarda da çözümün 

çok hızlı ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Süreçlerin 

aksamadan işlemesi için gerekli önlemlerin alınmasının yanı 

sıra, yanlış teslimat, iade, yolda-depoda-teslimatta hasar görme 

gibi istisnai durumlarda da sorunun en kısa sürede giderilmesi 

için gerekli adımlar lojistik taraflarca önceden belirlenmiştir. 

(Mersin, 2003) 

1.2. 3PL Kullanımının Sorunları 

Lojistikte dış kaynak kullanımının getirdiği bazı riskler ve bazı 

sorunlar da vardır. Bu sorunlar öncelikle kontrat hataları ve 

güvensizlikten kaynaklı oluşabilecek sorunlardır. İki firma 

arasındaki ilişkilerin iyi yönetilmediği durumlarda müşteri 
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firmanın lojistik faaliyeti üzerindeki kontrolünü kaybeder. 

Hizmet kalitesi ve aksaklıklar ve aynı zamanda anlaşmanın 

uzun süreli olması pazarlık gücünü zayıflatır. Yanlış ve eksik 

hizmet sonucunda hasar maliyetleri artar.  

Maliyet kontrolü yapamamak ve finansal güçlükler ile verilen 

sözlerin tutulamaması, sorumluluk eksikliği, günlük hizmet 

kalitesi düşüklüğü vb. tedarikçi risklerinin ortaya çıkması en 

sık karşılaşılan problemlerdir. Etkinlik artarken üretim 

maliyetlerinin artması ve modası geçmiş teknolojiye mahkum 

olma ihtimali ve uzun dönemde esnekliğin ve değişen işletme 

ihtiyaçlarının karşılanamaması; arz kısıtlamaları şeklinde 

sorunlarla sıklıkla karşılaşılabilmektedir (Doğruer, 2005). Bu 

sorunları önlemek için taraflar anlaşmaya bağlı kalarak hem 

kendi içlerinde hem birbirleriyle birtakım uygulamalar 

yapabilmelidir.  

Günümüzde 3. Parti Lojistik Sağlayıcısı şu özelliklerde 

olabilmektedir:  

1-  Entegre (veya multi-model) lojistik hizmet sağlayıcı 

2-  Kontrat bazlı lojistik hizmet sağlayıcı 
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3-  Danışman lojistik hizmet sağlayıcı 

Birincisi, 3pl hizmet sağlayıcı bütünleşmiş bir lojistik hizmet 

sağlayıcı olarak görülür. Sipariş işleme, depo yönetimi gibi mal 

akışını kontrol etmek için kullanılan bilgi teknolojisiyle ilgili 

aktiviteler 3pl hizmet sağlayıcısının fonksiyonu içinde yer alır. 

Diğer yandan 3pl hizmet sağlayıcı bütün hizmetleri kendisi 

sunmak zorunda değildir. 3pl sağlayıcı firma bazı aktiviteleri 

taşeron firmalardan dış kaynak kullanımı ile karşılayabilir. 

Bir 3. Parti lojistik hizmet sağlayıcı, varlık merkezli ve varlık 

merkezli olmayan olarak sınıflandırılabilir. Varlık bazlı 3pl 

sağlayıcı özellikle kamyon ve depo gibi sevkiyatla ilgili 

varlıklara sahiptir. Diğer yandan, varlık bazlı olmayan 3pl 

sağlayıcıları çoğunlukla anlaşmalı taşeron firmaların 

varlıklarını kullanırlar. Varlık bazlı olmayan 3pl sağlayıcı 

firmalar Nakliyeci, acenta, pazarlama firmaları, bilgi sistemleri 

yönetim firmalarından oluşur. 

İkinci tür 3pl sağlayıcı firmalar kontrat bazlı sağlayıcılardır. 

Karşılaşılabilecek farklı durumlar göz önüne alınarak 

sorumlulukların nasıl paylaşılacağına dair bir kontrat 

hazırlanır. Üçüncüsü, şirketlere danışmanlık hizmetleri önerme 
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3. Parti lojistiğin önemli bir özelliğidir. 3pl sağlayıcı 

müşterilerinin pazarlama stratejisi, bilgi sistemi düzeni ve ortak 

taşımacılık ile ilgili gereksinimlerini karşılamak için çeşitli 

teklifler sunabilir (Nemoto vd. 2002).  
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2.  LOJİSTİK VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ  

Kurumsal zincirler küçük ve orta ölçekli şirketleri içeren 

şimdiki ve gelecek pazarların işletme modelidirler. Yakın 

zamana kadar teknoloji, temel tedarik zinciri ve lojistik 

operasyonlarında iyileştirmeler için kullanılmaktaydı. Mobil 

bilgi işlem, sosyal medya ve çevrimiçi perakendecilik gibi 

toplum ve iş dünyasındaki son eğilimler, tedarik zinciri ve 

lojistik ortamının neredeyse her yönünü önemli ölçüde 

değiştirmiştir. 

Ticari bir fikir veya iş teşebbüsünün geliştirilmesi için böyle 

bir ağ kurulursa birçok yönetim konusu bütün ağın faaliyet 

konusu olarak ortaya çıkar. Böyle bir ağ tedarik zinciri ve 

lojistik hakkındaki daha merkezi biçimde birçok sıradan 

işlemleri organize etmek ve değerlendirmek için ideal bir 

alandır. Web-temelli uygulamalar böyle uygulamaları 

geliştirmede ideal başlangıç alanıdır.  

Web hizmetleri, işletmenin hızlı bir biçimde yenilikçi ürünler 

ortaya koyduğu ve müşterilere daha iyi hizmet verdiği durumda 

küresel pazara girişi kolaylaştırarak işletmede yeni fırsatlar 

sunar. İşletme ne zaman ihtiyaç duyarsa web hizmetleri talebi 
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karşılamada esneklik sunar ve dış kaynak kullanımına izin 

verirler. Uygulama geliştirmesi nerede geliştirdiklerine 

bakmaksızın mevcut web hizmetleri kolayca tekrar 

kullanılabileceğinden dolayı daha etkindir.  

İşletmeden işletmeye uygulamalar için açık standartlar, göreve 

odaklı/çözümsel işlemler ve ürünleri bütünleştirmeyi ve 

mesajlaşmayı/göndermeyi temin eden günümüzde web 

hizmetleri için birçok teknolojik imkanlar mevcuttur. Web 

hizmetlerinin bütün avantajlarından yararlanan anahtar web 

hizmetlerinin ne olduğu ve pazarı nasıl geliştireceğini 

anlamaktır.  

Tipik olarak internet temelli uygulamalarla çalışacağında iki 

temel teknoloji uygulanmaya konur; sunucu ve müşteri. Her iki 

teknoloji de kod geliştirme ve araçlar sağlama bakımından 

güçlü noktalara sahiptirler. Sunucu temelli uygulamalar 

dinamik web sayfaları oluşturmayı içerir. Bu sayfalar HTML 

ve JAVA SCRIPT dili formunda kod içerirler. İnternet 

üzerinden; müşteri talepleri, ambalajlama, envanter ve taşıma-

ulaştırma bilgisi gibi lojistik faaliyetleri elektronik olarak 

yapılabilir. 
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Müşteri temelli uygulamalar veri iletimi ile yüklüdürler. 

Dolayısı ile veri yönetimi önemli rol oynar. Karmaşık lojistik 

akışların yönetimi için bilişim teknolojilerinin elde edilmesinde 

ARGE çalışmaları dağıtılmış imalat ağlarının oluşmasını 

sağlamıştır. Bu tip ağlar aşağıdaki faktörlerin etkisi altında 

ilişki ve yayılma sonucunu vermektedirler: 

1. Sanal genişletilmiş kurumsal paradigma 

2. JIT/TZÜ gibi çekmeye dayalı üretim modelleri 

3. Yalın/hızlı imalat modelleri 

4. Pazar şartlarını evrimleştirme 

Bu değişimlere cevap vermede lojistik karar verme için ileri 

Bilişim teknolojileri araçları kullanan firmalara ait yeni çözüm 

ve yazılımlar geliştirilmiştir (Kovacs, et al, 2003). 

Küresel ekonomik gelişme eğilimi tedarik zincirlerinin 

rekabetini iki kurum arasında ana ve temel faktör oluşturur. 

Yalnızca eğer kurumların bütün tedarik zinciri yüksek rekabet 

edebilir seviyede tutulursa bir kurum uzun dönem ayakta 

kalabilir. E-ticaretin gelişmesi bütün tedarik zincirinin 

rekabetçi avantajını bütünleştirmeyi ve geliştirmeyi mümkün 

kılar. Çünkü e-ticaretin açıklığı, küreselliği, düşük maliyeti ve 
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yüksek etkinliği kurumun içsel bilişim ağını genişletir ve 

birçok kurum arasında işletmeden işletmeye e-işletme 

faaliyetlerini mümkün kılar.  

Malların akış hızını artırmak için, kurum ardışık bir biçimde 

daha profesyonel hizmet sunucularını arar. 3. parti lojistiği 

kurumun özel lojistik sistemleri içinde yer alır. Diğer taraftan 

lojistik müşterisi aldığı hizmetin etkinliğini analiz etmek, takip 

etmek ve kayıt altına almak için lojistiğin bilişimi hakkında 

daha fazla desteğe ihtiyaç duyar.  

Lojistiğin bu karmaşık yapısı bu sebeple ağ akış problemi 

olarak incelenir. Genellikle büyük ölçekli lojistik problemi 

daha küçük sınırlandırılmış problemlere ayrıştırılır. Bununla 

birlikte ayrıştırma tek başına gerçek lojistik problemi çözmez. 

Bunun için her bir problem alanı özerk davranan, fakat birbiri 

ile haberleşen, işbirliği yapan, planlama yapabilen, karar veren 

çok etmenli sistem (Multi Agent System –MAS) olarak 

tasarlanabilir. 



L O J İ S T İ K T E  E Ğ İ L İ M L E R  | 21 

 

3. LOJİSTİK YÖNETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLER 

Bilgi çağının ortaya çıkması ile lojistik endüstrisinde yeni 

teknolojiler değişime sebep oldular. 1990’ların ortasında 

barkod, radyo frekans tanımlama, depo yönetim sistemleri, 

küresel konumlama sistemlerinin benimsenmesi, uygulanması 

ve olgunlaşması işlem ve ulaştırma maliyetlerini önemli ölçüde 

azalttı. Bu durum endüstri birleşmesinin/birliğinin lojistik 

yönetiminde meydana gelebileceği inancına katkıda bulundu.  

İnternet, e-ticareti destekleyen teknoloji, “işbirlikçi ticaret” 

veya “işbirliğinin gerçekleşmesi” olarak adlandırılan yeni ortak 

işletme modelini geliştirdi. Böylece lojistik de bütün diğer 

endüstrilerde olduğu gibi, bilgi çağı teknolojilerinin (bilişim 

teknolojisi, bilgisayarlar, telekomünikasyon) evrimi örgütsel 

endüstri yapısı ve işlemler üzerinde etki yaptı ve yapmaya 

devam etti.  

Planlama, satın alma, hammadde yönetimi, üretim, stok 

yönetimi, dağıtım ve geri dönüşüm ve ilgili yönetim 

bütünleşikliğini kapsayan bütün tedarik zinciri süreçleri son on 

yıl boyunca teknolojinin birçok dalgaları ile etkilenmiştir.  
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1990'larda, internetin gelişiyle ve küresel kaynakların ortaya 

çıkması ile, lojistik sektörü olarak da bilinen (PL)’ler servis 

sağlayıcılar yeni nesil dördüncü ve beşinci parti lojistik (4PLs 

ve 5PLs) servis sağlayıcılara doğru genişlemiştir. Günümüzde 

sıfır taraf lojistik olarak adlandırılan sanal lojistik 

departmanları, alıcılar ve taşıyıcılar arasında bütünleşmiş bir 

bilgi zinciri kullanarak lojistik faaliyetlerin çoğunu veya 

tamamını gerçekleştirebilmektedir. 

Gelişimini ise şu şekilde sıralamak mümkündür: PL’ler, 

üreticilerdir kendi lojistik faaliyetlerini kendisi üstlenir. 2PL’de 

üretici, açıkça tanımlanmış bir nakliye veya lojistik görevinin 

operasyonel olarak yürütülmesi için bir alt yüklenici olarak bir 

nakliyeci veya depo yöneticisi tutar. Organizasyon ve takip, 

üreticinin sorumluluğundadır. İlişki genellikle yalnızca maliyet 

odaklı ve kısa vadelidir, lojistik aktör müşterinin talimat 

verdiğini yapar ve buna göre ödeme alır.  

3PL Üretici, nakliye ve lojistik faaliyetlerini dışarıdan temin 

eder. Üçüncü taraf lojistik hizmet sağlayıcısı bu faaliyetleri 

organize eder ve belirli bir uygulama (alt yüklenicilik) için 

üçüncü şahısları işe alabilir. Bu hizmet sağlayıcı genellikle 
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sadece üretici ile değil aynı zamanda tedarikçi ile de temasa 

geçer. Üçüncü taraf olarak, tedarik zincirinde birbirini takip 

eden bu iki aktör arasındaki lojistiği organize eder. 

Müşteri genellikle iş birliği ortamında lojistik sağlayıcı ile uzun 

vadeli bir ortaklığa girer. Müşteri, hizmet sağlayıcının lojistik 

performanslarını ölçmek, değerlendirmek ve gerekirse 

düzeltmek için yeterli uzmanlığa sahiptir. 

Dördüncü Taraf Lojistik Modeli (4PL). Üretici, lojistik 

görevlerinin organizasyonunu sadece üçüncü şahıslara değil, 

aynı zamanda yönetimini de dışarıdan temin eder. Dördüncü 

taraf lojistik hizmet sağlayıcıları genellikle tüm tedarik 

zincirini kontrol eder. Örgütsel ve idari faaliyetler yine çoğu 

kez diğer taraflara dış kaynaklı olarak verilir. 

Dördüncü taraf lojistik (4PL), hizmet sağlayıcılarının çoğu 

zaman nakliye araçları ve depoları yoktur (varlığa dayalı 

olmayan lojistik). Dördüncü taraf lojistik rolü, hizmet 

sağlayıcının müşterinin iş faaliyetlerine yoğun katılımını 

gerektirir.  Yalnızca maliyetle ilgili nedenlere dayanan iş birliği 

anlaşmaları ile kısa vadeli düşünme, hizmet kalitesinin birincil 
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rol oynayacağı ve paylaşılan risk ve faydaları içeren uzun 

vadeli ortaklıklarla değiştirilmektedir. 

Beşinci Taraf Lojistik Modeli (5PL) tedarik zincirlerinden 

tedarik ağlarına geçiş yapıldığında geçerlidir. Beşinci taraf 

lojistik hizmet sağlayıcısı, tedarik zinciri ağlarının yönetimini 

garanti eder. Endüstriyel aktör, stratejik, yenilikçi lojistik 

çözümler ve konseptlerin tedariki için üçüncü şahısları işe 

alır. Bir beşinci taraf lojistik hizmet sağlayıcısı, tercihen 

müşteriyle yakın istişare içinde, mümkün olan en iyi tedarik 

zincirlerini veya ağlarını geliştirir ve uygular. Beşinci taraf 

lojistik genellikle E-iş ile bağlantılıdır. 

Lojistik yönetim ve dağıtımla ilgili teknolojilerin listesi 

uzundur. Örnek olarak fiziksel dağıtım karada, denizde ve 

havada çalışan araçları kapsar. Yakın yıllarda, algılayıcılar, 

yakıt enjeksiyon sistemleri ve güvenlik araçları gibi yeni araç 

bileşenleri söz konusudur. Burada lojistik yönetimini doğrudan 

etkileyen teknolojiler, çizgi kodları, radyo frekans tanımlama, 

küresel konumlama sistemi, bilgisayar yazılımı ve donanımıdır. 

Günümüzde ise Endüstri 4.0 ile birlikte veri iletimi ve analizi 

hız kazanmış ve bu hıza adapte olabilen insanlı-insansız, 
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uzaktan kontrol edilebilen lojistik sistemlere olan ihtiyaç 

artmıştır.  

3.1. İnternet ve E-ticaret 

E-ticaret hızlı bir biçimde ortaya çıkan ve başarısı tamamı ile 

lojistik faaliyetlerin başarısına bağlı bir ticarettir. Türkiye’de 

açıklanan rakamlara göre e-ticaret hacminin genel ticarete 

oranı 2019 yılında yüzde 9,8 iken, 2020 yılında 5,9 puan artışla 

ortalama yüzde 15,7’ye yükselmiştir. Bu oranın yıl içinde 

mayıs ve kasım aylarında olduğu gibi yüzde 19’a kadar çıktığı 

da görülmektedir. Gelişmiş ülkelerin ortalaması yüzde 12,3 

civarındadır. Pandeminin ve e-ticaret sitelerinin kampanyala-

rının da etkisiyle en yüksek oran yüzde 19 ile kasım ayında 

gerçekleşmiştir. 

2019 yılında, dünyada gerçekleşen toplam perakende satışlar 

içinde e-ticaretin oranı %10’lardadır. E-ticarette yaklaşık 4 

trilyon dolar harcanmıştır. Pandemi öncesinde bu oran; Çin’de 

%20, ABD’de %14, Avrupa’da ortalama %12, Türkiye’de ise 

%6 civarında gerçekleşmiştir. 2020 sonu itibariyle dünya e-

ticaret hacmi 7 trilyon dolara ilerlemektedir. Çin’de tam 

anlamıyla e-ticaret devrimi yaşanıyor, e-ticaretin toplam 
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ticaretin içindeki oranı %40’a yaklaştı. Türkiye’de ise %14’lere 

gelmiştir (eticaret.com, dünya.com) 

Türkiye’de internet kullanıcıların %36.5’i E-ticaret kullanıyor. 

E-ticaret ve temelini oluşturan teknoloji olarak internet, 

müşterilerin bütün işletme sistemi veya değer ağı ile 

etkileşimde bulunduğu yeni bir biçimde bir işi yapmak için 

tamamen yeni bir altyapıdır. Bu bağlamda dış kaynak 

kullanımı ile başlayan geleneksel doğrusal tedarik zinciri 

kavramının tersine götüren bir işlem olarak bütün işletme 

süreçleri müşteri etrafında örgütlenmesi beklenir. Bundan 

başka geleceğin işletme süreçleri vizyonu tedarikçileri ve ticari 

ortakları kapsama ve şirketin kaynaklarının herhangi biri ile 

müşterilerinin temasını sağlamak için gelecekte yeniden 

odaklanma söz konusudur.  

Zeki ulaştırma sistemleri ise bilişim teknolojileri ile karmaşık 

karşılıklı ilişki içerisinde olup telekomünikasyon teknolojileri 

de bu ulaştırma yapısı ve araçlarına uygulanırlar. Zeki 

ulaştırma sistemleri bunlarla sınırlı olamamak kaydıyla ileri 

trafik/ulaştırma yönetim sistemleri, ileri ulaştırma bilişim 

sistemlerini kapsar. Bu teknolojiler, araçların çarpışmadan 
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sakınma, yola döşenmiş sensörler, trafik yönetimini 

destekleyen video kameralar, değişken mesai işaretleri, 

elektronik talimatlı sistemler, elektronik yol geçiş ücret 

toplama, acil tıbbi müdahale, polis ve yangın hizmetlerini 

destekleyen bütünleşik bilgisayar bilişim sistemleri ve yolcu 

bilgi sistemlerini içerirler. 

3.2. Kent Lojistiği 

Birçok araştırmacılar yığılma ve hava kirlenmesi, gürültü gibi 

negatif çevresel etkilerin oluşturduğu kent içi yük-taşıma 

problemlerini çözmek için “kent lojistiği” fikrini öne 

sürmüşlerdir. Kent lojistiği Pazar ekonomisi çerçevesinde; 

yığılma, güvenlik ve enerji tasarrufunu içeren trafik çevresini 

göz önünde tutan kent alanlarında ileri bilişim desteği ile özel 

kuruluşlarla birlikte lojistik ve ulaştırma faaliyetlerini optimize 

etme süreci şeklinde tanımlanır. Uygulanan ve önerilen kent 

lojistik planları mevcuttur. Bunlar: 

a) İleri bilişim sistemleri 

b) İşbirliği halinde yük-yolcu taşıma sistemleri 

c) Kamu lojistik terminalleri 

d) Yük faktör kontrolleri 
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e) Metro yolcu taşıma sistemleridir. 

3.3. Zeki Lojistik ve Ulaştırma  

Tedarik zincirini işletme değer zincirine dönüştürme, son yılda 

küreselleşmenin devam eden süreci ve teknolojik ilerlemelerle 

eşleşen serbest ticaret rejimi ile meydana gelen değişmeler, 

küresel olarak ticari ve işletme için fırsatları artırmış ve bu 

durum dünya ekonomilerini birbirine bağlı davranmaya 

zorlamıştır. Küresel ekonomilerin büyüyen bu birbirine bağlılık 

hareketlilik ve haberleşmeye olan talebi teşvik etmiştir. Bu 

aslında hammaddeler, bileşenler ve bitmiş malların akışını da 

teşvik etmiş, imalatçıları bütün dünyada düşük maliyet 

merkezlerinden gelen bileşenleri kullanmaya itmiştir.  

• Benzer şekilde ürünlerini dünya pazarlarına dağıtmaya 

yönlendirmiştir. Bu problemler, imalatçıların, 

dağıtıcıların ve perakendecilerin geçmişte birbirlerine 

karşı yürüttükleri rekabetçi alanların ötesine götüren 

doğmakta olan yeni işletme rekabetine götürmüştür. 

Bugün oyunun kuralları tüketicilerinin estirdiği rüzgâr 

doğrultusunda esneklik, hız ve verimliliktir. Daha Düşük 

Maliyette Hizmet 
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• Tepkisel, Maliyet Etkin, Zamanında ve Güvenilir Hizmet 

• Teslim Tarihine Odaklanma 

• Küresel Sektörler ve Sektörlerin Çeşitliliği 

• Kapıdan Kapıya Hizmet 

• Sürekli Bilişim Akışı 

• Tek Adım Çözüm.  
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4. LOJİSTİK VE YAPAY ZEKA  

Lojistik alanı, işletme süreçleri ile ilgili yeni yaklaşım yollarına 

götürecek birçok bilişim ve web teknolojilerinin kaynaşmasına 

temel olacak problemlerle karşı karşıyadır. Dağıtık yapay zeka 

kaynaklı etmen teknolojisinin gelişmesi, müşterilerin 

siparişlerine göre uygun malzeme akışının gerçekleşmesi için 

gerçek zamanlı ve düzgün bilgi akışını temin etme ile ilgili 

birçok lojistik iletme süreçlerini iyileştiren çok umut verici 

yeni bir teknoloji olarak görülmektedir.  

Bunun yanı sıra açık kaynak kodlu yazılım dilleri de ihtiyaca 

yönelik çözüm üretebilmeyi de kolaylaştırmaktadır. Böylece 

yapay zeka algoritmalarının ve etmen teknolojisinin kullanımı 

kurumlar arası ve kurum içi bütünleşikliğin ihtiyaçlarını 

karşılama yeteneğine sahip olarak kabul edilmektedir.  

Bir yazılım etmeni uzun bir dönemde oluşturulan bir yazılım 

programı olup çevresi ile etkileşim halinde görevlerin özerk 

olarak dağıtımı veya hedeflerin izlenmesi olarak tanımlanabilir. 

Bu tanım zekayı veya otonom etmenleri içerir. Etmen 

sistemlerin tanımı teoriye, olaya veya teknolojiye yönelmeyi 
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içerebilen bu sistemlerin organizasyonunun modellenmesi 

üzerinde etkiye ve birçok bakışa sahiptir.  

Burada E-lojistik ve E-İşletme kavramı, işletmeden 

işletmeye(B2B) bakış açısına sahiptir. Böylece odaklanma 

endüstriyel üretim üzerinde olacaktır. Yazılım etmenlerinin 

uygulanması üretim ağlarındaki paydaşlar arasındaki işbirliğine 

yoğunlaşma amacındadır. Bu sebeple yazılım etmenleri temel 

olarak yöneticinin de belirli isteklerini karşılayan uygun bilgiyi 

elde etme ve sunma yeteneklerine ihtiyaç duyar.  

Burada E-Lojistiğin ve E-İşletmenin temel özellikleri şunlardır: 

• E-İşletme faaliyet alanları; E-alışveriş, E- satış, E-tedarik, 

E-işbirliği, E-bilişim, E-mesaj gönderme, E-danışma, E-

dağıtım. 

• E-işletme ve E-ticaret, elektronik siparişlerin karşılan-

ması için uygun lojistiğe ihtiyaç duyar. 

• E-lojistiğin amacı tamamen internet üzerinden tedarik 

zincirini ve lojistik değer zincirini optimize etmektir. 
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4.1. Etmen Temelli Üretim Lojistiği 

Üretim endüstrisinde şirketlerin ana hedeflerinden biri kendi 

şirketinin yer aldığı sektörler veya diğer şirketlerle kapalı veya 

esnek işbirliği kurmaları söz konusu olduğunda kendi 

kaynaklarının kullanımı için bileşenler üretme veya satın alma 

yolu ile pazardaki talebi karşılamaktır. Gerekli olan işlemlerin, 

personel kapasitelerinde olduğu gibi imalat kapasitesinin 

kaynakları (imalat sistemleri, montaj birimleri, aralar) ile 

sağlanması gerekir.  

Mikro ekonomik ölçütlere, işlerin sıralanması gibi kapasite 

belirlemeye ve birçok imalat kaynaklarının dikkate alınmasına 

göre malzeme temini, çizelgeleme, kaynak uygunluğunun ve 

varlığının hesaplanması, kaynakların değerlendirilmesi gibi eş 

zamanlı olaya yönelik planlama, belirli talep miktarına göre 

talebin atandığı atama problemleri olarak modellenebilir ve 

böylece mevcut kısıtlar gözlenebilir.  

4.2. Lojistikte Etmen Temelli Web-Zeka 

Web üzerinde zeki bilişim sistemlerinin hızla evrimleşen 

araştırma doğrultusu ve teori – pratik yönlerini inceleyen bir 
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gelişme alanı olarak web zekâsı bu alanda önemli katkılar 

sağlamaktadır. Güçlülüğü, duyarlılık ve uyarlanabilirliği yoğun 

bilgi/yetenek/tecrübe özelliklerini ağ yapılı ölçütlerin lojistik 

desteği farklı politikalara, prosedürlere ve uygulamalara (hedef 

ve strateji farklılığı, lojistik esnekliği, kapasite kısıtı, farklı 

stoklama seviyeleri) göre birçok problemler ortaya çıkarır. 

Böyle örgütlerde yoğun bilgi değiş tokuşu ağ-merkezli çevrede 

yer alan dağıtılmış kaynaktan doğru bilginin elde edilmesi, 

bütünleşikliği ve transferi ihtiyacı duyulur. Doğru bilgi, doğru 

kapsam, doğru kişi ve doğru zamanda temin faaliyetlerine bilgi 

lojistiği adı verilir.  

Web zeka temel olarak yapay zeka, birçok konuyu içeren 

bilişim teknolojilerine dayanır. Ulaştırma sistemleri, ağ yapılı 

örgütler gibi dağıtılmış şirketlerde önemli rol oynar. Ağ yapılı 

bir örgüt çevresi kullanıcılar, birimler ve sürekli gelen-giden 

kaynaklar çeşitli anlaşmalı firmaların birbirlerine hizmetler 

sunduğu varlıklardan oluşan açık bir sistemdir. Aynı zamanda 

ağ yapılı örgütlerin işletme çevresi dinamik ve sürekli 

mühendislik faaliyetleri gerektirir.  
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Zeki lojistik yönetim sistemlerinde işletme süreçleri ve internet 

destekli yazılım araçları tedarikçi işbirliğini, malzemelerin 

yenilenmesini ve envanter optimizasyonunu bütünleştirir. 

Böylece, 

• Yüksek envanter devri 

• Maliyet indirgeme 

• Tam zamanında/tam yerinde teslimler 

• Gerçek zamanlı haberleşme sağlar. 

Sistemin en yenilikçi bileşeni bütünleşik zekadır. Zeki karar 

verme, çizelgeleme ve arama algoritmaları, bütün ulaştırma 

yöntemlerini kapsayan sisteme ait evrensel özelliği veren bütün 

fonksiyonlarda yer almaktadır.  

Lojistik zincirlerinin analiz ve kontrolü, rota planlaması, 

bilişim dağıtımı, imalat ve malların teslimi, artan bir rol 

oynamıştır. Lojistik için teorik çerçeve doğum ve ölüm 

süreçlerini tanımlayan kuyruk teorisidir. Örnek olarak 

havayolu uygulaması için yer ayırtma ve iptal süreçlerinin 

optimal kontrolü verilebilir. Başka bir örnekte yapay siniri 

ağlarını kullanan malların dağıtımı için araç rotalama ve teslim 
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rota planlamasıdır. Bulanık mantık kullanılarak lojistik 

performansının ve farklı kriterlerin kombinasyonunun 

değerlendiril-mesinde amaç toplam lojistik sürecinin bütün 

performansını geliştirmektir. Daha ileri örnek olarak kuyruk 

süreçlerinin çok etmenli kuyruk uygulaması verilebilir. İmalat 

mallarının ve onların dağıtımında siparişlerin alımı ve 

tesliminde zamanların ve önceliklerin süre ve önceliklerine 

göre hedeflerin kısıtlar altında bulanık optimizasyonu modeli 

kurulabilir. Kurulacak modelde teslim zamanların süre ve 

önceliklerin önem derecesine göre bulanık kümelerin ağırlıklı 

yığılma operatörlerine dayanarak karar verilir. Sonuçta seçilen 

karar verilen kriterler ışığında sipariş verme stratejileri 

belirlenir.  
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5. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ  

Müşteri ilişkileri yönetimi imalatın bütün süreçlerinin sorunsuz 

gerçekleşebildiği bu üretim ortamında önemli bir rekabet 

aracıdır. Rekabet artık ürün ömür döngüsü süreci içinde daha 

hızlı etki etmektedir. Ürün ömür döngüsü kısalmakta ve bu 

sürede tüketiciler, ürünün kalitesi ve fiyatının yanında satış 

sonrası yedek parça ve servis garantilerine, servis ağının 

yaygınlığına, garanti sürelerine ve satış sonrası firmaların 

tüketici ihtiyaçlarına yaklaşımına dikkat etmektedir. Satış 

sonrası lojistik faaliyetler, firmaların tüketici yaklaşımının ve 

müşteri ilişkilerini ve analizi etkileyen göstergelerdir. Müşteri 

memnuniyetinin veya memnuniyetsizliğinin başladığı aşamadır 

da denilebilir.  

Müşteri kayıtlarının tutulduğu, müşteri şikâyet ve dileklerinin 

ana firmalara aktarılması ve takip edilmesi, kampanyaların 

müşteri ve potansiyel müşterilere SMS, e-Posta ve mektup gibi 

iletişim araçları ile duyurulması ve bunlara ait belgelerin 

arşivlenmesi ve üretici firmaya aktarılması, müşteri 

eğilimlerini ölçmek üzere ürünler hakkında yapılan anketleri 
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yorumlanmak üzere üretici firmalara gönderilmesi gibi 

işlemleri kapsar. 

Müşterilerin satış sonrası lojistik işlemlerinden memnuniyetini 

ölçebilmek veya hissedebilmek için ana firma çaba 

harcamalıdır. Çıkacak sonuç ana firmaya sonraki çalışmaları 

için yönlendirici olacaktır. Müşterilerin yapacağı yerinde 

öneriler, müşteri kayıtlarına bakıldığın aynı müşterinin birden 

fazla malzeme satın alması, müşterilerin yapacağı övgüler, 

müşteri memnuniyeti üzerine yapılan anketlere ilgisi gibi 

eylemler müşteri memnuniyeti konusunda bilgi verebilir. 

Müşteri her zaman satın aldığı ürüne ait veya daha başka 

sebeplerle firmaya herhangi bir konuda danışmak istiyorsa 

kolayca ulaşabilmelidir. Müşterinin satın aldığı mal hakkında 

şikâyette bulunabilmesi için ürünü değerlendirmesi gerekir.  

Müşteriler şikâyetlerini zahmetsiz, ücretsiz ve hızlı bir şekilde 

işletmeye iletebilmelidir. Müşteri geribildirimlerinin alındığı, 

müşteri memnuniyeti araştırmaları işletme tarafından düzenli 

yapılmalıdır. iii. İşletme üst yönetimi, müşteri şikâyetlerini 

takip etmelidir. Müşteri şikâyetleri hızlı bir şekilde 

cevaplanmalıdır. Satış sonrası hizmetler etkinleştirilerek 
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şikâyetler ortadan kaldırılmalıdır. Sonuç olarak müşterilerin 

beklentilerinin iyi analiz edilerek, bu beklentilerin ya da 

fazlasının karşılanması müşteri tatmininin oluşmasını sağlar. 

Müşteri memnuniyeti, müşterinin satıcıya ve ürününe ilişkin 

düşüncesinin özetidir. Müşterinin bu memnuniyeti devam ettiği 

sürece de işletmeye olan güven duygusu artar ve işletmeye olan 

bağlılığında, sadakatinde bu duygu önemli bir rol oynar. 

Müşteri memnuniyeti, müşteri bağlılığı ve müşteri için değer 

oluşturma aşamaları Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 1. Müşteri memnuniyeti, Müşteri Sadakati ve Müşteri 

Değeri Oluşturma (Odabaşı, 2010) 

5.1. Tersine ve Yeşil Lojistik  

Artan çevresel kaygılara ve ciddi çevre yasalarına ek olarak, bu 

dönemde tersine lojistik artan bir ilgi görmektedir. İlgili 

literatürde RL için çeşitli açıklamalar bulunmaktadır. 

Örneğin, Lojistik Yönetim Konseyi, tersine lojistiği 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/logistics-management
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“çoğunlukla lojistiğin geri dönüşümü, atık bertarafı ve tehlikeli 

maddelerin yönetimindeki rolüne atıfta bulunmak için 

kullanılan terim; daha geniş bir perspektif, kaynak azaltma, 

geri dönüşüm, ikame, malzemelerin yeniden kullanımı ve 

bertaraf konularında yürütülen lojistik faaliyetleri içerir” 

Zamanımızda bu işlem özellikle beyaz eşya ve kısmen mobilya 

sektöründe çokça yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu malların 

geri alımı ile ilgili parasal teşvikler de yapılmaktadır.  

Firma geri alım işi için satış kanalının yanında, bayiler ilk 

başlangıç noktası bayiler olmak üzere yeni geri alım zinciri de 

kullanmaktadır.  

Atık yönetimi, atıkların (yeni kullanımı olmayan ürünler) 

verimli bir şekilde toplanması ve işlenmesi ile ilgilidir. Tersine 

Lojistik, yenilenerek geri kazanılacak değeri olan ürünlerle 

ilgilenir. 

Yeşil lojistik lojistiğin ekolojik etkisini anlamak ve azaltmak 

olarak tanımlanabilirken, tersine lojistik malların değerini varış 

yerlerinde yeniden yakalamakla ilgilenir. Belirli ulaşım 

modlarının çevresel etkilerinin ölçülmesini, lojistik 

faaliyetlerde enerji ve malzeme kullanımının azaltılmasını ve 
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ISO 14000 yönergelerinin izlenmesini kapsar. Aslında, yeşil 

lojistik, tüm lojistik davranışlarında ve özellikle ileriye dönük 

lojistikte çevresel yönleri dikkate alır. Çevreye duyarlı üretim, 

yalnızca ileriye dönük lojistik için üretim yapmaktan daha 

fazlasıdır. Ürünlerin ömürlerinin sonuna kadar çevresel etkileri 

ile ilgilenen imalattır. (Seyed vd, 2011) 

Bazı firmalar tedarik zincirini yönetimlerini geliştirebilmek, 

pazar paylarını arttırabilmek için doğal kaynakların doğru 

kullanımının önemli olduğu anlayışını savunmuşlardır. Bu 

yönetim anlayışına Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi (GSCM) 

denmektedir. Yeşil lojistik, dağıtım kanallarının, depolama 

noktalarının belirlenmesine, taşımacılığın hangi yöntemlerle ve 

nasıl yapılacağına ilişkin çevresel bir bakış açısı getirmektedir.  

Bu yöntem ile öncelikli olarak lojistik faaliyetlerine değer 

katarken çevreye verilen zararı en alt seviyeye indirmek 

amaçlanmaktadır. Yeşil satın alma, yeşil üretim, yeşil 

pazarlama, yeşil paketleme, tersine lojistik faaliyetleri 

sayesinde hammadde tüketimi azalır, enerji tüketimi, atık 

üretimi, ses ve radyasyonda azalma meydana gelir. Böylece 

çevre kirliliğinin azalması, müşteri duyarlılığı, doğal 
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kaynakların korunması, sürdürülebilir ilişkiler ve rekabet 

koşulları sağlanmış olur. 

Soğuk zincir üretim aşamasında başlayıp sevkiyat, depolama, 

tüketim aşamasına kadar istenilen miktardaki mamulün, 

istenilen kişiye gerekli sıcaklık ya da gerekli soğuklukta 

ulaşmasını sağlayan insan veya malzemeden oluşan 

sistemlerdir. Uygulanacak sıcaklık derecesi ürünün cinsine 

göre değişiklik göstermektedir. Isının herhangi bir nedenden 

değişmesiyle soğuk zincir kırılır ve üründe bozulmalar 

meydana gelir. 3PL soğuk tedariğin temel amacı soğuk zincirin 

kırılmadan uygun sıcaklıktaki depolarda saklayarak bozulma 

sürelerini yavaşlatmak, müşterileri doğru ürünü kaliteli 

ulaştırmak için ürünlerin muhafaza edilmesi, nakliye edilmesi 

ve dağıtımını sağlamaktadır. 

Araştırmalar sonucunda 3PL soğuk lojistik için buzdolabı ve 

yükleme kapasitesi, bilgi ve bilgi teknolojisi yönetimi, bakım 

ve yönetimin en yüksek öneme sahip olduğu, devlet ve bütçe 

onayları, güvenlik, rahatlık ve estetik kriterlerinin en az önemli 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Verimli ön soğutma ve sıcaklık 

değişkenliğini kontrol eden ekipman tesisi, düşük yakıt 
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tüketimi, çok sayıda servis istasyonu ve kapasite tesisi, dahili 

RFID (radyo frekansı ışını) sistem önemli ilk dört faktör olarak 

sıralanmıştır (Raut vd. 2019). 
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6. İNSAN KAYNAKLARI LOJİSTİĞİ 

İnsan Kaynakları Yönetimi; artık klasik işlevlerinin dışına 

çıkarak geleneksel olmayan alanlarda da yeni anlayışlar 

geliştirmeye başlamıştır. İKY; insanı yönetmek amacının 

dışında insanların yetenek, başarı ve ilişkilerini de geliştirerek 

insan gücü envanterinin işletmelerin başarısında diğer faktörler 

kadar etkili olduğunu vurgulamaktadır. Buna göre İnsan 

Kaynakları Lojistiği; insan gücü envanterini planlamak, yeterli 

kalite ve sayıdaki personeli hazır bulundurmak ve bu kaynağı 

sürekli geliştirebilmek gibi unsurlarla başarılı olmaktadır. 

İnsan Kaynakları Lojistiğinin öncelikli işi kaliteli insan 

unsurunu seçmek onun kişilik yapısına uygun işlere 

yerleştirmek ile birlikte başarısız personeli elemek ve onların 

yerine dış kaynaklardan daha başarılı ve daha düşük 

maliyetlerde yeni personel tedarik ederek iş gücünün verimini 

yükseltmektir.  

Personelinin bilgisini, yetenek ve iş tecrübesini geliştirmesine 

yönelik eğitim ve kariyer geliştirme programları, bilgiyi 

kullanma becerisi, geri bildirim alışkanlığı ve ustalık ve 

uzmanlık gibi özellikler kazanması ile gizli kalmış yetenek 
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potansiyelinin ortaya çıkarılması (geleceği öngörme, hissetme 

ve hafızada tutma kapasitesi v.s.) önemli lojistik katkılar 

sağlamaktadır. Ödeme göstergeleri ile psikososyal 

ödüllendirme metotları işletmede insan unsurunun iş tatminini 

sağlamaktadır. Bu durum iç müşteri memnuniyetinin 

doğmasına ve sağlam bir kurum kültürünün oluşmasına neden 

olmaktadır.  

İşletmede sosyal dayanışmanın artışı ve yeni insani değerlerin 

üretilmesi lojistik açıdan çok değerli kazançlardır. Kişisel 

performans değerlendirme süreci sonunda çalışan kişiler 

arasında adil bir ayırım yapılmaktadır. Bu ayırımın objektif 

kriterlere göre yapılması yetenek ve bilgi yönetimini 

kolaylaşmaktadır.  

Buna göre atama, terfi ve rotasyon gibi konular ile eğitim, 

kariyer planlama, ücret yönetimi, stratejik planlama gibi 

çalışmalar kesin verilere dayandırılmaktadır. Böylelikle 

işletmenin diğer işletmelere göre rekabet gücü artmakta ve 

stratejik hedeflere ulaşması kolaylaşmaktadır. Ayrıca; 

işletmeye ve geleceğine olan güven duygusunu güçlendirmek-

tedir.  
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Personel İhtiyaç Planlaması ile belirlenen aranan insan 

kaynağının özellikleri, sayısı ve kalitesi ve maliyetinin seçme 

ve yerleştirme işlemleri için önemi çok büyüktür. Bu unsurlara 

göre personel tedarik kararları oluşturulur ve programlanır.  

Tedarik sisteminin başarısı için uygun insan kaynaklarına 

ulaşmak için uygun kanalların bulunması gereklidir. Rakip 

firmaların insan kaynağı envanterleri her zaman ilgi alanımız 

içerisinde tutulmalı ve bağlantı noktaları sürekli açık 

bulundurulmalıdır. Çünkü personel transferi her zaman 

mümkündür. 

Önemli olan personel seçme işlemindeki isabet ve başarı 

derecesidir. Bunun için doğru mesleki bilgi sınavları ve test 

yapmak, doğru mülakatlarda bulunmak, uygun iş sözleşmeleri 

oluşturmak, yapacağı işe uygun yapıdaki kişiyi seçmek gerekir. 

Bu seçim sisteminin sürecini kişisellik boyutundan çıkararak 

sistemleştirmek başarının sürekli olabilmesi için çok önemlidir. 

Ayrıca, sistemin otomasyonu ve zeki sisteme dönüştürülmesi 

doğru bilgilerin istihbaratında kritik noktadır. Sağlam istihbarat 

mimarisi işletmelerde personel seçme işlemlerinde çok işe 

yarayacaktır. Verimli olması yapılan seçme işlemleri sırasında 
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ortaya çıkan personelin işletmeye kazandırılması lojistik açıdan 

önemli bir katkı sağlamaktadır.  

Özellikle öğrenmeye istekli, yetenek kapasitesi yüksek, bilgi 

kullanımına yatkın ve yaratıcı özellikleri bulunan personel kısa 

zamanda eksikliklerini tamamlayarak işletmeye faydalı 

olacaktır. Sadece süreçler, teknolojiler, sistemler değil onları 

kullanacak insanda lojistik değeri bulunan bir unsurdur. 

Kaliteli bir personelin tedariki için işletmeye olan maliyetin 

optimizasyonu gerekir. Kaliteli personelin istihdamı ile 

kapasitesi olan yeni bir personelin eğitilme maliyetleri mutlaka 

kıyaslanmalıdır. En uygun çözümler üretilerek insan kaynağına 

lojistik destek verilmesi en akılcı işlemdir. 

Eğitim; bilgi, yetenek ve tecrübe kazanma süreci olarak tarif 

edilmektedir. Personel eğitimi ise; mesleki bilgi yetenek, akılcı 

karar alma, olumlu tutum ve davranış gibi konularda 

performansı arttırmayı amaç edinen eğitsel faaliyetlerin 

tümüdür. Mesleki amaçlar doğrultusunda hazırlanan eğitim 

programlarının etkinliğinin arttırılması personelin geliştirilmesi 

ve yönlendirilmesi açısından çok önemlidir. Şüphesiz eğitim 

programları bir uygulama aracıdır. 
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Yeni işe giren personelin mevcut iş konularına göre 

hazırlanması ve gelecekte değişmesi öngörülen şartlara uyum 

gösterebilmesi eğitim programlarının ana hedefleridir. Eğitimin 

etkinliğini arttırmak için gerçek ihtiyaca göre eğitim 

hedeflerinin ve konularının doğru belirlenmesi, konusunda 

uzman eğiticilerin eğitim vermesi, eğitimi alacak kişilerin 

doğru seçilmesi, eğitimin zamanlaması ve yerinin doğru tespiti 

ve doğru eğitim metotlarının kullanılması gerekmektedir. 

Ayrıca; verilen eğitimlerin personelin performansına olumlu 

katkılarda bulunması, kazanılan yeteneklerin bu olumlu katkıya 

olan etkilerinin incelenmesi gerekir. Kazanılan bilgi, yetenek 

ve tecrübenin işe yansımasının ölçülmesi ve diğer uygulamalar 

ile kıyaslanması eğitimin etkinliğinin artışı konusunda bize 

fikir verebilir. Çalışanı görevi başında izlemek, öğrendiklerini 

nasıl ve ne şekilde kendini geliştirmekte kullandığını 

belirlemek gerekir. Eğer; başarılı sonuçlar alınıyorsa eğitim 

programları etkili olmuş demektir. 

Aksi durumda ise; başarısızlık söz konusu olacaktır. Eğitimin 

etkinliğinin arttırılması personelin verimlilik ve başarısının 

yükseltilmesi anlamına gelmektedir. Buna hizmet eden her 
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eğitim çalışması da işletmenin insan kaynaklarına yapılmış bir 

lojistik destek unsuru niteliğindedir. 

Kariyer yönetimi; personel açısından bakıldığında ilgi alanları, 

insani değerleri, güçlü ve zayıf yönleri ile hedeflerini 

belirledikleri ve bunları gerçekleştirmek için faaliyet planları 

hazırladıkları bir süreçtir. Personel eğer kariyerini geliştirmek 

istiyorsa, yeteneklerini köreltmemek için sürekli hareket 

etmeyi tercih edebilir.  

Bu personele işletmenin desteği kariyer motivasyonu olarak 

gelir. Onlara fırsatlar sağlarlar. Bu fırsatlarla ilgili bilgi 

aktarırlar. Personele kariyer danışmanlığı yaparlar. Terfi, 

rotasyon, iş genişletme gibi konularda bilgi verirler. Onları bu 

fırsatlara hazırlamak için eğitim programları geliştirirler, 

tecrübelerini arttırmak için iş gezileri düzenlerler. 

Ayrıca; finansal destek planları hazırlayarak onları mali 

konularda rahatlatırlar. Açık ve etkili iletişim imkanlarını 

hizmetlerine sunarlar. Bu destekler lojistik anlamda önemlidir. 

Söz konusu personelde işletmenin bu desteğine iş bilgisini 

arttırarak, işletmeye finansal kazançlar sağlayarak, liderlik ve 
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müşteri odaklılık gibi konularda bireysel etkinliğini göstererek 

ve astlarını geliştirerek karşılık verir. Değişen olağan üstü 

olaylara uyum becerisini geliştirerek karşılık verir. Değişen 

olağan üstü olaylara uyum becerisini geliştirerek risk alan, 

sorunlarla mücadele eden ve kendisini sürekli öğrenmeye 

adamı başarılı bir personel işletmeye böylelikle kazandırılır. 

Antrometrik faktörler (fiziksel boyut, insan varlığı), İnsani 

duyarlılık faktörleri (vizyon, dinleme, hissetme kapasitesi), 

fizikolojistik faktörler (çevre güçlerinden sıkıştırmalar), 

psikolojistik faktörler (insan ihtiyaçları, davranışlar, 

motivasyon) ve diğer iç ilişkiler tasarımda yeni düşünceler 

vermelidir. (Blanchard,2004) 

Kişi, doğuştan gelen ve karakter olarak adlandırılan kişilik 

özelliklerini değiştiremez. Ancak bu özelliklerini nasıl, nerede 

ve ne şekilde iyi ve doğru olarak kullanabileceğini öğrenebilir. 

Burada yeteneklerin dengeli gelişimi için eğitim çok önemli bir 

rol oynamaktadır. Kişiye özgü bir gelişim programı 

uygulanmalıdır. 

Kişinin analitik düşünme ve problem çözme becerisi 

olduğunda iyi anlamak ve kavramak ister. Problem çözmekten 



50 | D r .  Ö ğ r .  Ü y e s i  B e r r i n  D E N İ Z H A N  

 

 

 

hoşlanır. Strateji oluşturmada etkindir. Bilgisayar yetenekleri 

olanlar zamana odaklanır ve iyi konsantre olur. Detaylarla 

uğraşırken sabırlı, hataya karşı dikkatlidir. Doğru karar 

oluşturma becerisi olanlar çok iyi ve etkin kararlar alırlar, karar 

almayı ertelemez ve bekletmezler. Karar aldıktan sonra nadiren 

fikir değiştirir. Sorumluluk üstlenme şikayet ve eleştirileri 

üzerine alıp, ilgilenirler. Kurumu ve işi sahiplenir. Gerekirse 

sorumluluğu tek başına yüklenirler. 

Risk alma becerisi olanlar bilinmeyenden korkmazlar. Risk 

almada cesaretlidirler. Sonsuz merak sahibidirler. Olağan dışı 

bir konuyu takip edebilirler. Özgüvenli kişilerde genellikle 

olaylar kontrolü   altındadır. Önceden hazırlıklıdır. Başarıya 

inancı tamdır. Görevleri rahatlıkla kabul eder. Takım Çalışması 

ve iş birliği becerisinde takımın başarısı her şeyden önce gelir. 

Kendini ekip ruhunu oluşturmaya adar.  

Ekibin bir parçası olmaktan mutluluk duyar. İnsan ilişkilerinde 

incelik sahibi olanlar insan ilişkilerinde başarılıdır. Birlikte 

kolay çalışılan kişidir. Çok değişik kişilerle iyi ilişkiler kurar. 

Başarma Hırsı olan kişiler ise kariyerine önem verir. Vizyon ve 

hedefleri bellidir. Etkilemekten hoşlanır. Kendini fark 
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yaratmaya adar. Hareket Odaklılık sahibi bireyler hızlı ve 

telaşlı hareket eder. Hırslı ve azimlidir. Hızlı ve zamanında 

karar alır. Performans odaklı kişiler, sonuç almaya odaklıdırlar.  

Zamanı iyi kullanırlar ve iş bitirme ve teslim tarihlerine 

sadıktırlar. Hedeflerini tutarlı bir şekilde gerçekleştirirler. 

Personelin geliştirilmesinde bilgi yönetimi dalında uzmanlaşma 

ve bilgi kullanım tecrübesi ile geri besleme (raporlama) 

alışkanlığının önemli bir yer tuttuğu açıktır. Burada birçok 

kritik nokta söz konusudur. Öncelikle, 

a) Bilgiye hızlı ve ucuz erişimin sağlanması 

b) Bilginin temini, paylaşılması ve hazır bulundurulması 

c) Bilgi üreten çalışanların bilgilerinden yararlanması 

d) Sürekli öğrenimin işletmede teşvik edilmesi 

e) Zeki uzman sistemlerin verilerine dayalı kararlar 

üretilmesi 

gibi konular bilgiyi kullanmak için gereklidir. Tam kapsamlı 

bir bilgi-analiz çözümü, bilgi erişiminden daha fazlasını 

sunmak zorundadır. Bilgiyi kullanarak elde edeceğimiz 

uygulama hedefleri ise şunlardır. 
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a) Müşteri ilişkileri yönetimi ilişkilerinde hızlı cevaplama 

b) En düşük uyuşmazlık ve çatışma düzeyi 

c) En düşük envanter seviyesi 

d) En yüksek kalite düzeyi 

e) Çok yönlü ve seri çalışan organizasyon yapısı 

f) En etkin yaşam destek sistemleri 

g) En uygun lojistik stratejileri 

Ayrıca, geri besleme (raporlama) alışkanlığı; işletmenin 

iletişim gücünün kontrolü ve bilgilerin doğruluğunu ispatlama 

aracıdır. Doğru bilgilere ve bunların sonuçlarına hızla ulaşılırsa 

öngörme veya tedbir alma avantajı kazanılır. Personelin bir 

konuda eğitim alarak ve tecrübe kazanarak elde ettiği bu 

alışkanlık lojistik sistemin başarısına doğrudan etki edecek bir 

unsur olacaktır. 

Özendirici ve adil ücret sistemlerinin geliştirilmesi insanları 

işletmenin stratejik hedefleri veya bireysel amaçlarla işletme 

amaçlarının kesiştiği noktalara doğru harekete geçirecek 

çabaların toplam motivasyonunu oluşturur.  
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Özellikle sanayinin geliştiği, otomasyonun arttığı, kitle 

üretiminin teşvik edildiği çağımızda personelin işinden elde 

edeceği iş tatmini de azalmış durumdadır. Sıkıcı işlerde ve 

rutin çalışmalarda yer alan personelin ataletle ve yeniliğe karşı 

direnmeye kayması çok normal olacaktır. 

Böyle durumlarda personeli özendiren nedenler objektif olarak 

belirlenmelidir. Üretim sürecini ve verimliliği olumsuz yönde 

etkileyen bireysel veya grupsal davranışlar, sosyal ilişkiler, gibi 

gelir (ücret) unsuru da bir noktaya kadar önemlidir.  

Çünkü yeterli gelir düzeyine ulaşamamış bir personelin ihtiyaç 

duyduğu eksiklikler ancak yüksek bir gelirle tatmin edilebilir. 

Örneğin satış miktarı üzerinden komisyon veya parça başı ücret 

özendirme aracı olarak kullanılabilir. Ayrıca kişisel 

değerlendirmeye dayanan prim verme sistemi de bir özendirme 

aracıdır. Burada dikkat edilecek nokta özendirici ücret 

sistemlerinin diğer motivasyon yöntemleri ile terfi, yetki devri 

gibi unsurlarda dikkate alınmalıdır. 

Ücretin adil olması iş tatminini olumlu yönde etkileyecektir. 

Ayrıca personele tanınacak sürekli gelir ile ekonomik korunma 

tedbirleri de çok önemlidir. Emeklilik, iş kazası, hastalık ve 
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işsizlik sigortaları ücret sistemleri kadar önemlidir. İnsan 

Kaynaklarının lojistik etkisi; özendirici ücret sistemlerinin 

geliştirilmesi güven duyusunun gelişmesini olumlu etkilediği 

şeklindedir. Bunun sonucunda personel etkinliğinin arttırılması 

olacaktır. 

Saygı görme, tanınma ve ideleri gerçekleştirme gibi 

psikososyal ödüllendirme sürecinin sonunda ortaya çıkan 

ödüllerin temelinde rekabet unsuru yatmaktadır. Çünkü rekabet 

işin ağırlık ve monotonluğunu hissettirmeyecek, dinamizm ve 

şevki getirecek, çalışmayı teşvik edecek verimliliği arttıracak 

bir araçtır. 

Sosyal statü kazandırma başkalarının personele ilişkilendirdiği 

değerlerden oluşan bir kavramdır. Yüksek statüye sahip olan 

personel hem iş arkadaşlarından, hem de iş dışındaki 

çevresinden saygı görür. Derin bir tatmin duygusu oluşur. 

İyi tanınan bir şirkette çalışıyor olmak, önemli bir pozisyonda 

görev yapmak statüde olumlu etkiler yapar. Özellikle 

tanıdıkların ve dostların önünde taktir edilme, hediye ve 

takdirnameler alınması ve bunların basın aracılığı ile 
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çalışanlara ve kamuoyuna duyurulması çalışma hızını ve iş 

görme arzusunu çoğaltır. Bu personele lojistik bir destek 

sağlar.  

Yetki devri ve güç kazandırma yoluyla da personele 

bağımsızlık ve güç kazandırılabilir. Bağımsız çalışma ve 

inisiyatif kullanma; aşırı baskı altında iş görme şartlarına 

karşılık personelin arzu edeceği bir yoldur. Özellikle pazarlama 

ve fiziksel dağıtımdaki merkezkaç örgüt yapılarını 

güçlendirmek için bu yol geçerlidir. 

Özel yaşama saygılı olma; aile sorunlarını çözerken personel 

için sadık bir dost gibi davranma, onlara yardım etme, işbirliği 

ve çalışma arzusunu gösterme önemli bir unsurdur. Bu durum 

personele güven verir. Kişinin özel yaşamı ve çıkarları ile 

işletmenin çıkarlarını bir tutmasını sağlayacaktır. 

Aslında önemli olan; kararlara katılma, kendini ifade 

edebilmeden doğan motivasyonun ortak hedeflerinin 

oluşturulması ile sonuçlarını etkileyen inançlar, değerler, 

adetler ve ilişkilerin tamamı kurum kültürünü oluştururlar. 

İşletmenin vizyon ve misyonundan başlayarak, performans ve 
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iş tatmini üzerindeki kurum kültürünün etkisi oldukça 

önemlidir. 

Kurum kültürü, kurumsal kimliği oluşturarak çalışanlarda 

kuruma aidiyet hissini güçlendirir. Kurumsal değerlerin 

oluşmasını sağlar. Çalışmaları birbirlerine bağlayarak 

paylaşılan değerleri arttırır. İnanç ve değerlere bağımlılık 

yaratır. Yönetim biçiminin oluşturulmasında, iş etiğinin 

güçlendirilmesinde kurum kültürü hep önemli bir rol yol oynar. 

Dolayısıyla, kurumsal kültüre uyumlu bir yönetim biçimi 

işletmede başarıyı arttıracaktır. Bu başarı yönetimin tutarlı, 

ilkeli ve güven verici olmasından kaynaklanır. Kurum 

kültürünü güçlendirecek değişimi gerçekleştiren işletmeler; 

teknolojik yenilenme, sistemleştirme ve eğitimde 

odaklanmışlardır. 

Güçlü şirketlerin rekabet şansı zayıf şirketlerden daha fazladır. 

Kurumsal kültürün personel davranışları üzerindeki etkisi 

zayıfladığı zaman amaçlardan sapılır, uyum bozulur ve işletme 

içinde çatışmalar doğar. Bu durum şirketi zayıf düşürür. Güçlü 
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şirketlerin güçlü kurumsal kültür yapıları vardır. Kürüm 

kültürü, işlerde süreklilik, örgütsel davranışlarda uyum sağlar. 

Bu yüzden insan kaynakları lojistiğinde kurum kültürü 

geliştirerek iş akışının her kademesinde süreklilik, 

koordinasyon ve etkinlik artışı sağlayabiliriz. İşletmede sosyal 

dayanışmanın artması, iş birliğinin gelişmesi ve yeni insani 

değerlerin üretilmesi kurum kültürü sayesinde olur. Bu yeni 

insani değerler adanmışlık, aidiyet ve güvendir. 

Performansın geliştirilebilmesi için öncelikle performansın 

sağlıklı bir şekilde ölçülmesi gereklidir. Ancak bu ölçümlerden 

sonra başarıyı şekillendirecek önlemler kararlaştırılabilir. 

Öncelikle elde edilen başarı ve sorunlar hakkında sağlam bilgi 

ve verilerin toplanması gereklidir. Böylelikle; özendirici ücret 

sistemlerinin ve ödüllendirmelerin nasıl geliştirileceği, 

cezalandırma ve yer değiştirme gibi kararların nasıl 

uygulanacağı ortaya çıkar. Bir işçinin performansının 

ölçülmesinden sonra; bu kadın ve erkek işçiler kendilerine geri 

dönülmesinin öneminin farkındadırlar. (Murphy vd.,2004)  

Bu ölçümlere göre yeni ve etkin personel politika, plan ve 

programları yapılabilir. Eğitim programlarının yeniden gözden 
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geçirilmesi, yöneticilerin personel hakkında karar verirken ön 

yargılardan kurtulmaları hep bu çalışmalar sayesinde olur. 

İşten sağlanan tatmin ve çalışma arzusunun arttırılması ile 

yabancılaşmanın azaltılması başarının geliştirilmesi için 

gereklidir. Kişilere hatalı ve eksik yönlerini göstererek 

kendilerini geliştirme imkanları hazırlamak, onları yönetime 

katılmaya özendirmek başarıyı geliştirebilir. 

İşletmelerin insan kaynağını önceden belirledikleri stratejik 

hedeflere yönlendirmeleri ve stratejik gelişmelerde bulunmaları 

önemli bir unsurdur. Stratejik hedeflere ulaşmak için yeterli 

sayı ve kalitedeki insan kaynağının bu işe tahsis edilmesi 

gerekir. Bu arada bu işe tahsis edilen yönetici ve çalışan 

personelin öğrenme, tecrübe ve yeni fikirler üreterek stratejinin 

geliştirilmesine katkıda bulunmaları teşvik edilmelidir. Hatta 

stratejinin planladığı gibi çalışıp çalışmadığını test ederek 

stratejiyi modifiye etmek bile gerekebilir.  

Örneğin e-ticarette stratejik hedef olarak; müşteri çekme ve 

müşteriyi elinde tutma, ilişkileri derinleştirme, satış giderlerini 

azaltma ve daha birçok nokta seçilmiş olabilir. Bunlara nasıl 



L O J İ S T İ K T E  E Ğ İ L İ M L E R  | 59 

 

ulaşılacağını belirlemek ve çabuk sonuç verecek yeni 

girişimciler bulunmak gerekebilir. 

Gelişmiş bir insan ilişkileri sistemi, kurum kültürü, hızlı karar 

verme, yeniliklere yatkın olma gibi özelliklerle stratejik 

hedeflere ulaşmak daha kolay olacaktır. Böylelikle stratejik 

hedeflere ulaşmak için hızlı süreçler tercih edilebilir. Seçilen 

alternatif operasyonel hedefler yoluyla ana hedeflere 

ulaşmaktır. 

Uzlaşmanın artması, tasarım gücünün geliştirilmesi, kaliteye 

yatkınlık, zamanın önemini idrak etme gibi özellikler 

personelin rakipler karşısındaki rekabet gücünü arttırırlar. Bu 

tür insan kaynağına sahip işletmeler, bu kaynağa sahip 

olmayan işletmeler karşısında bariz rekabet üstünlüğüne sahip 

olmaktadırlar. Bu yöndeki çalışmalar insan kaynakları 

lojistiğinin önemli bir uygulama alanı olarak dikkat 

çekmektedir. İnsan kaynağı üzerine yapılabilecek çeşitli veri 

analizleri  

Personelin iş yerine sorunsuz olarak ulaşımının temin edilmesi 

önemli bir lojistik destektir. Eğer ulaşım hizmeti işletme 

dışından alınıyorsa servis güzergâhı, saatleri, şoförlerin 
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personel ile iletişimi, araçların temizliği gibi güvenlik 

tedbirlerinin sağlanması gereklidir. Eğer ulaşımı kendi 

araçlarımız ile yapıyorsak akaryakıt temini, periyodik 

bakımlar, trafiğin sürekli takip edilmesi de ayrıca önem 

kazanacaktır. 

Ulaşımın kalitesi, zamanlaması ve hizmet kalitesi personelin 

memnuniyetine yol açacaktır. Onun işletmeye karşı güven 

duygusu-nun gelişmesine neden olacaktır 

Bu hizmetler arasında koruyucu sağlık hizmetleri, iş güvenliği 

ile ilgili sağlık hizmetleri, genel sağlık hizmeti gibi 

uygulamalar sayılabilir. Devletin sağladığı sağlık hizmetlerine 

ilave olarak işletmenin kendi imkanları ile sağladığı sağlık 

hizmetleri de bu kapsamda ele alınmalıdır. Özellikle ilk yardım 

ve acil müdahale kapsamındaki sağlık hizmetleri işletme 

şartlarında yapılmalıdır. Bu zamanı iyi kullanmayı ve riski 

azaltmayı sağlayacaktır. 

Bu kapsamda SSK’ya ilave olarak işletmelerin özel sağlık 

sigortaları ile de anlaşarak personele ilave sigorta imkanları 

sağlamaları insan kaynağına lojistik bir destek olarak 
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görülebilir. İşletmenin kendisi ve sorunların çözümü ile 

yakından ilgilenmesi personel üzerinde psikososyal bir 

motivasyon unsuru olacaktır. Bu durum da personele lojistik 

destek sağlama örneği olacaktır. 

Öncelikle iş kazalarının oluş nedenlerinin ortadan 

kaldırılmasına yönelik tedbirler, iş kazasını önleyici alet ve 

teçhizatın kullandırılması personel üzerinde işletmenin 

kendisine sahip çıkması duygusunu güçlendirir.  

Yapılan bütün çalışmalar göstermektedir ki İnsan Kaynakları 

Lojistiği; önümüzdeki yıllarda üzerinde çok çalışılacak 

konulardan birisidir. Çünkü Lojistik Sistem Yönetimi hem 

uygulama alanlarının büyüklüğü hem de stratejik sektör 

konumundan dolayı gittikçe artan öneme sahip olacaktır.  

Özellikle insan yeteneklerinin üretimde ve tasarımda daha 

yaratıcı olarak kullanılması ve yeni işletme modellerinin bilgiyi 

ve bu bilgiyi kullanacak insanı öne çıkarması insan kaynakları 

lojistiğini ve birçok yeni kavramı da beraberinde getirecektir. 

Uzman ve zeki sistemlerin gelişmesi insanın önemini 

azaltmayacak aksine daha da arttıracaktır. Bu sistemler 
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geliştikçe insanın henüz keşfedilememiş birçok özelliği; 

doğacak ihtiyaçlar nedeni ile keşfedilecektir. 

Özellikle kent lojistiği alanında güncel gelişimeler 

tartışılmaktadır. Covid-19 Pandemisi sonrası insanların sosyal 

yaşamlarını kolaylaştıracak küçük akıllı kent merkezleri 

yeniden gündeme gelmiştir. Yürüme mesafesindeki alanlarda 

insanların yürüyerek veya bisiklet kullanarak erişebilecekleri 

olanaklar artırılmaya çalışmaktadır. İnsanlar arasındaki kültürel 

ve sosyal yapılar değişerek yeni dönüşümlere yol açabilir. 

Günümüzde ev ofislerde, ileri teknoloji ve bilgi yoğunluklu 

özel sistemlerinde çalışan emekli insanlar, esnek çalışma 

sistemleri ile birçok işletmeye danışmanlık yapan profesyonel 

iş bilgeleri, birçok işi aynı anda yapabilen yetenekli personel 

kendilerini yeni iş alanlarında ispat etmektedirler. 
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7. LOJİSTİK AĞ TASARIMI 

Lojistik ağ tasarımı, şirketlerin, gerekli hammaddelerin ve 

bileşenlerin tedarikçilerinden fabrikalarına ve depolarına, ve 

son ürünlerin müşterilerine etkili bir şekilde dağıtılmasını 

sağlamak için alması gereken önemli bir stratejik karardır. 

Üretim tesislerinin ve depoların sayılarının ve yerlerinin, 

müşteri talep noktalarının depolara göre dağılımının ve 

depoların üretim tesislerine göre dağılımının belirlenmesiyle 

alakalıdır (Fong vd. 2005).  

Lojistik ağ tasarımı literatürde, tesis yerleşim problemleri 

olarak da adlandırılır. Ticarette lojistik ağ tasarımı süreci hangi 

malların tedarikçilerden müşterilere taşınacağını tasarlamaktan 

oluşuyorken, kamu sektöründe müşterilere hizmet edilen 

tesislerin belirlenmesinden oluşmaktadır. Her iki şartta da ana 

mesele hem yeni tesislerin sayısını, yerini, büyüklüğünü ve 

donanımını hem de tesislerin tasfiyesini, yer değiştirmesini ve 

azaltılıp azaltılmayacağını belirlemektir. Elbette, hedefler ve 

kısıtlar sektöre (Özel sektör veya kamu sektörü) ve tesis türüne 

(bölgesel ve saha depoları, perakende satış noktaları, çöplükler, 

ambulans park yerleri, itfaiyeler) göre değişir. Lojistikte genel 
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olarak takip edilen amaç tesis kapasitesi ve müşteri hizmet 

seviyesine tabi olan yıllık lojistik maliyetlerinin minimize 

edilmesidir. Kural olarak, minimize edilecek maliyetler, tesis 

operasyonları (imalat, depo, sıralama, konsolidasyon, satış, 

park etme vb.), tesisler arası veya tesisler ve müşteriler arası 

nakliye ile ilgilidir. Ayrıca, faydalı bir şirket için lojistik ağı 

tasarlandığında, müşterilere hizmette eşitlik gibi farklı amaçlar 

da düşünülmelidir.  

Ağ tasarımı konusundaki araştırmalar 19. Yüzyıldaki yerleşim 

teorilerine kadar uzanmaktadır. Bu yüzden çeşitli modeller ve 

çözüm yöntemleri önerilmiş ve analiz edilmiştir. Bu analizlere 

doğru bir perspektiften bakabilmek için ilk önce ilgili bazı 

konular sunulmalı ve tartışılmalıdır. 

Yer seçimi kararlarına ne zaman ihtiyaç duyulur? 

Tesis yer seçimi kararları lojistik sistemi başladığında 

alınmalıdır. Ayrıca, talep yapısındaki veya mekansal 

dağıtımdaki veya malzeme değişikliklerindeki enerji ve işgücü 

maliyetlerindeki varyasyonların sonucu olarak gereklidir. 
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Yer seçimi kararları stratejik veya taktiksel olabilir. 

Tesisler nerede yapılmış olursa olsun, yerleşim kararları 

oldukça büyük yatırımları gerektirir. Bu koşul altında, kısa ve 

orta vadede merkezleri ve ekipmanları değiştirmek pek 

mümkün değildir. Bu, eğer tesisler kiralanmışsa doğru olabilir. 

Öte yandan, kullanılan alan ve ekipman kiralanırsa, bir kamu 

deposundan veya operasyonlar taşerona yaptırılırsa lokasyon 

karaları orta vadede tersine çevrilebilir. 

Yer seçimi ve dağıtım karaları iç içe konulardır. 

Lokasyon kararları, tesis alanı sınırlarıyla ilişkilidir (talebi 

tesislere dağıtma). Örneğin iki aşamalı bir dağıtım sisteminde, 

yeni bir perakendeci dağıtım merkezi açma, Perakende dağıtım 

merkezinden ana dağıtım merkezine ve ana dağıtım 

noktasından üretim fabrikalarına olan farklı dağıtımla birlikte 

olan satış sahasının yeniden tanımlanmasıyla birlikte 

yapılmalıdır. Bu nedenden ötürü, lokasyon problemleri bazen 

“Lokasyon- Dağıtım problemleri” olarak adlandırılır. 
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Yer seçimi kararları talebi etkileyebilir. 

Tesis yerleşimi talep hacmini etkileyebilir. Örneğin yeni bir 

perakende dağıtım merkezi açmak, daha önceden çok uzakta 

yaşadığı için tatmin edici bir hizmet düzeyinde hizmet 

alamayan müşterilerin kazanılmasını sağlayabilir. 

7.1 Yer seçimi problemlerinin sınıflandırılması 

Yerleşim problemleri, bir dizi kritere göre sınıflandırılabilen 

çeşitli formlarda ortaya çıkar. Aşağıda önerilen sınıflandırma 

lojistik uyumludur. 

Zaman Düzlemi 

Tek periyotlu problemlerde, tesis konum kararları, tahmin 

edilen lojistik ihtiyaçları bazında yapılan gelecek planlamasının 

başında verilmelidir. Çoklu periyot problemlerinde, birinin 

gelecek planlamasının başında, verilen anlarda gelecek 

planlaması içinde yapılacak bir dizi değişikliğe karar vermesi 

gerekir. 
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Tesis Tipolojisi 

Tek tip konum problemlerinde tek bir çeşit tesis (sadece 

perakende dağıtım merkezi) yerleştirilir, çoklu tip konum 

problemlerinde ise birkaç çeşit tesis (hem perakende dağıtım 

merkezi  hem ana dağıtım merkezleri ) yerleştirilir. 

Malzeme Akışları 

Tek mal problemlerinde, lojistik sistemde tek bir homojen 

malzeme akışı olduğu farz edilebilir. Çok mal olan 

problemlerde ise her biri farklı karakteristiklere sahip birkaç 

madde vardır. İkinci koşulda, her mal belirli bir akış şekliyle 

ilgilidir. 

Tesisler Arası Etkileşim 

Kompleks lojistik sistemlerde, aynı tür tesisler arasında 

malzeme akışları olabilir. Bu durumda, en uygun tesis 

konumları sadece bitmiş ürün talebinin mekansal dağılımına 

göre değil, ayrıca tesislerin karşılıklı pozisyonuna göre değişir. 
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Baskın Malzeme Akışları: 

Tek aşamalı konum problemleri, konumlandırılacak tesislere 

giren veya tesislerden çıkan malzeme akışlarının gözardı 

edilebilir olduğu tek tip problemlerdir. Çok aşamalı 

problemlerde, giden ve gelen mallar anlamlıdır. Bu durum, 

örneğin, dağıtım merkezleri hem fabrikalardan dağıtım 

merkezlerine nakliye maliyetlerini hem de dağıtım 

merkezlerinden müşterilere nakliye maliyetlerini hesaba 

katarak konumlandırılmalıdır. Çok aşamalı problemlerde, giren 

ve çıkan akışları dengelemeyi amaçlayan kısıtlar 

düşünülmelidir. 

Talep Bölünebilirliği 

Bazı dağıtım sistemlerinde, idari veya muhasebesel 

nedenlerden ötürü, diğerlerinde bir müşteri veya tesis iki veya 

daha fazla merkez tarafından hizmet alırken, her bir müşterinin 

veya tesisin tek bir merkez tarafından karşılanması gerekir. 

İkinci durumda talep dağıtılamazken ilk durumda talep 

“dağıtılabilir” denir.  
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Nakliyenin konum kararları üzerindeki etkisi 

Çoğu konum modeli, iki tesis arasındaki veya bir tesis ile bir 

kullanıcı arasındaki nakliye maliyetinin, nakliye hacmi ve iki 

nokta arasındaki mesafe ile çarpılan uygun bir nakliye oranı 

olarak kabul eder. Bu yaklaşım, eğer araçlar direkt bir rotada 

hareket ederse doğrudur. Ancak, her araç birkaç noktaya 

teslimat veya toplama yaparsa bir nakliye oranı kolayca tespit 

edilemez. Böyle durumlarda, tesisler konumlandırılırken 

araçlar tarafından izlenen rota açıkça hesaba katılmalıdır 

(Konum- rotalama problemleri). Bu konsepti örneklemek için, 

aşağıdaki şekildeki, bir deponun ABC üçgenin köşelerine 

yerleştirilmiş 3 satış bölgesine servis yaptığı durumu 

düşünelim. Sabit tesis maliyetinin konumdan bağımsız olduğu 

hipotezi altında, iki uç durum vardır: 
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Şekil 1: Müşterilerin servis edildiği yola göre optimal depo  

yeri 

-    Her müşteri tam yükleme tedarik gerektirir ve, diğer 

yandan, dağıtım merkezi için optimal nokta 0 noktasına 

eşittir. 

-    Tek bir araç her noktaya servis yapabilir ve bundan 

dolayı, tesis ABC üçgeninin çevresi üzerinde herhangi 

bir noktaya yerleştirilebilir. 

Tesis konumları ve araç rotaları arasındaki bağlılık, özellikle 

posta dağıtımı, katı atık toplama veya yol bakımı gibi 

0 

A 

B C 
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kullanıcıların yol ağı boyunca neredeyse aralıksız olduğu 

durumlarla ilgilenirken güçlüdür. 

Perakende konumu 

Bir mağaza ağı planlandığında, esas mesele diğer mağazalarla 

rekabet edecek bir grup satış noktası konumlandırmaktır. Bu 

bağlamda, yeni bir yerleşim yerinin kazançlarını tahmin etmek, 

konum, satış alanı ve rekabet seviyesi gibi birçok faktöre bağlı 

olduğundan zordur. Perakende konum problemleri “rekabetçi 

konum modelleri” olarak modellenebilir. 
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8. LOJİSTİK ORGANİZASYON TASARIMI 

Belirli bir ihtiyacı karşılamak üzere kaynakların bir araya 

getirilmesine organizasyon adı verilir. Organizasyonlar çeşitli 

bilgi ve beceri düzeyindeki bireylerin, bir ya da daha fazla 

işlevi yerine getirmek amacı ile sosyal bir yapı altında 

meydana getirdiği guruplardan oluşur. Kurumsal yapılar 

gerçekleştirdikleri işlevlere göre değişeceği gibi, ortaya çıkan 

sonuçlar da belirlenmiş hedeflere, mevcut kaynaklara, çalışan 

bireylerin iletişimine ve iş ilişkilerine, motivasyona ve bunun 

gibi pek çok diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Ancak doğal 

olarak tek amaç, belirli hedeflere ulaşmak için, tasarlanmış 

karar verme ve iletişim süreçlerini kurarak iş gücü, malzeme ve 

finans kaynaklarını en düşük maliyetle kullanabilmektir.  

Lojistikte işin zor kısmı, amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için 

kaynaklar arasında düzgün bir denge kurmak ve bunu 

korumaktır. İşlevlerin homojen yapıda olmaması, personel bilgi 

ve becerilerinin çok farklı dağılımlar sergilemesi, sıkı iş 

disiplinine sahip kontrollü bir çalışma gerektirir. Bununla 

birlikte, mevcut bir lojistik programı uygulamaya yönelik 

koşullar, bir safhadan diğerine değişerek dinamik bir ortam 
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oluşturur. Daha küçük projelerdeki lojistik koşulları ifade 

ederken matris yaklaşımı daha uygun olacaktır. Burada yine 

amaca uygun seçilmiş bir uygulamaya ihtiyaç vardır.    

Lojistik için yapılan organizasyon konusunu irdeleyebilmek 

için, lojistik işlevlerinin uygulandığı ortam tam olarak 

anlaşılmalıdır. Her ne kadar bu olgu proje ölçeğine ve tasarım 

ve geliştirme aşamasına bağlı olarak değişse de, burada birçok 

büyük ölçekli sistemin oluşturulmasına ilişkin büyük proje 

işletme karakteristiklerine yönelik bilgi verecektir.  

Nispeten büyük bir proje için lojistik faaliyetler, şekilde 

gösterildiği üzere çok çeşitli seviyelerde ortaya çıkabilir. 

Müşteri görevleri yerine getirmek üzere bir lojistik 

organizasyonu kurabileceği gibi bu görevleri üreticiye 

sözleşme gereği havale edebilir. Buradaki soru şudur: sorumlu 

kim ve yetkili makam lojistik işlevlerini tanımlandığı şekilde 

yerine getiriyor mu? 

Bazı durumlarda tüketici sistemin genel tasarımı ve 

entegrasyonu üzerinde tam sorumluluk üstlenmek isteyebilir. 

Üst sistem düzeyinde tasarım, sistem niteliklerinin 

hazırlanması, entegre lojistik destek planının hazırlanması ve 
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belirtilen görevlerin tamamlanması müşterinin organizasyonu 

çerçevesinde yapılır. Her üretici, taşeron ve bileşen tedarikçisi 

ise destekleyici görevleri uygun şekilde yerine getirir.  

Diğer durumlarda ise, müşterinin genel iş emri yada dengi bir 

sözleşme belgesi yayınlayarak genel idareyi temin etmesine 

rağmen üretici sistem tasarımından ve entegrasyonundan 

sorumlu tutulabilir. Böyle bir durumda sistem koşullarının 

tanımlanması ve geliştirilmesi üretici tarafından yapılırken, 

destekleyici görevler her bir tedarikçi tarafından uygun şekilde 

yönetilir. Diğer bir deyişle, hem müşterinin hem de üreticinin 

lojistik organizasyonlar kurmuş olmasına rağmen, ana 

sorumluluk notlar çerçevesinde üreticinin organizasyonun-

dadır.   

Proje kapsamındaki lojistik organizasyonları ve diğer 

organizasyonlar arasında bulunması gereken kapsamlı iletişim 

ortamında yoğunlaşmaktadır. Ara birimler çok sayıdadır ve 

lojistik görevlerin başarılı şekilde tamamlanması, 

gerçekleştirilen sorumlulukların ve görevlerin bu çok sayıdaki 

ve çeşitteki kurumsal varlıklarca derinlemesine anlaşılmasını 

gerektirir. Burada esnek ve kapsamlı olması beklenen iletişim 
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koşulları sadece üreticinin organizasyonu bünyesinde değil, 

yukarı doğru üreticiden müşteriye ve aşağı doğru üreticiden 

tüketiciye de kurulmalıdır. 

Müşteri/tüketici organizasyonu, bireylerden oluşan küçük bir 

guruptan, endüstriyel bir firmaya, ticari bir iş ortamına, 

akademik bir kuruma, bir devlet laboratuvarına, askeri bir 

kuruma kadar değişebilir. Müşteri sistemin tek “kullanıcısı” 

durumunda ya da kullanıcı için aracılık etmekte olabilir.  

Yeni sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi kapsamında çok 

çeşitli yaklaşımlar ve bunlarla ilgili kurumsal ilişkiler vardır. 

Burada hedef, genel program yöneticisini tanımlamak ve 

lojistik yönetimine yönelik sorumluluk ve yetkileri tam olarak 

saptamaktır. Geçmiş yıllarda, aracı tedarikçinin endüstriyel bir 

şirketle büyük ölçekli bir sistemin tasarlanması ve 

geliştirilmesi amacıyla sözleşme imzaladığı, ancak lojistik 

yönetimine ilişkin sorumlulukları tamamıyla devretmediği 

birçok örnek yaşanmıştır.  

Firma sistemin belirli koşullara göre tasarlanmasından, 

geliştirilmesinden ve tesliminden sorumlu tutulmuştur. Ancak 

müşteri her zaman üreticiye, geliştirme çalışmalarının etkin 
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tasarım uygulamalarına uygun olarak yürütülmesine imkân 

verecek gerekli verileri veya kontrolleri sağlamamıştır.  

Aynı zamanda, müşteri de, lojistik yönetimi için gereken 

işlevleri yerine getirmemiştir. Ortaya çıkan sonuç, belli 

özellikleri taşımayan bir sistemin geliştirilmesi olmuştur ki bu 

sistem, güvenilir olmayan, bakımı yapılamaz, desteklenemez, 

yüksek maliyetli ve müşterinin ihtiyaçlarına cevap veremeyen 

bir niteliktedir.   

Lojistik hedeflerin karşılanması büyük oranda tepeden aşağı 

kurulan söz zincirine bağlıdır. Bu hedefler başlangıçtan itibaren 

müşteri tarafından tanınmalı ve hedeflerin karşılanmasını 

sağlayacak bir organizasyon kurulmalıdır. Müşteri uygun 

ortamı oluşturmalı ve aşağıdaki hareket tarzlarından birine göre 

davranmalıdır.  

Gerekli lojistik işlevler müşterinin kurumsal yapısı içinde 

gerçekleştirilir. Sistem niteliklerinin hazırlanması, entegre 

lojistik destek planının oluşturulması, desteklenebilirlik 

analizinin yapılması, tasarımın gözden geçirilmesi temel 

görevlerin yerine getirilmesi müşteri tarafından gerçekleştirilir. 
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Diğer bir deyişle, sistem düzeyindeki tüm tasarım, 

bütünleştirme ve destek işleri müşteri ya da tedarikçi tarafından 

yapılır.  

Gerekli lojistik işlevler endüstriyel bir şirket kapsamında 

gerçekleştirilir. Yetkiler, sorumluluklar ve devamındaki 

görevler öngörüldüğü hassasiyette paylaştırılmamış 

olabileceğinden, lojistik ile ilgili sorumlulukların başta 

saptanması çok önemlidir. Müşteri sistem hedeflerini ve 

program işlevlerini tam olarak açıklamalı ve lojistiğe ilişkin 

koşullar tam olarak tanımlanmalıdır.  
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9. ÜRETİCİ ORGANİZASYONU  

Üretici çoğu büyük ölçekli projeler için yeni bir sisteme ilişkin 

tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin büyük kısmını 

yüklenecektir. Müşteri, teklife çağrı dosyası hazırlanırken 

sistem düzeyindeki ve programa ilişkin koşulları ortaya koyar 

ve çeşitli endüstriyel firmalar buna ilişkin resmi tekliflerde 

bulunurlar. Birden fazla teklif sunulduğunda, resmi bir rekabet 

ortaya çıkar ve bir seçim yapılır. Daha sonrada kazanan 

girişimci verilen teklife uygun olarak harekete geçer.  

Sistem düzeyindeki koşulların uygun şekilde tanımlanmasın-

dan ve yeni sistemi tasarlayacak ve geliştirecek ana girişimciyi 

seçtikten sonra, sıradaki adım lojistik konusunu girişimcinin 

organizasyonu çerçevesinde açıklığa kavuşturmaktır. Kurumsal 

yapılar saf işlevsel yaklaşımdan ürün hattına, birleşik ürün 

hattı/işlevine, matrise kadar değişkenlik gösterebilir 

(Genelkurmay basımevi,2002). 

Klasik ya da geleneksel olarak da adlandırılan bu yaklaşım, 

uzmanların veya bilgi dallarının ayrı tanımlanmış birimlerde 

guruplandırılmasını kapsar. Burada amaç, benzer faaliyetlerin 

tek bir kurumsal bileşen altında toplanmasıdır. Örneğin, tüm 
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mühendislik işleri tek bir yöneticinin sorumluluğunda iken, 

tüm lojistik işleri diğer bir yöneticinin sorumluluğuna verilir.  

İşlevsel organizasyonun avantaj ve dezavtajları 

Avantajlar: 

• Organizasyonun teknik yeteneğinin gelişmesini sağlar. 

• Uzmanlar bilgiyi paylaşacak şekilde gruplandırılır. 

• Bir projede elde dilen deneyimler personel takası 

sayesinde diğer projelere de aktarılabilir. 

• Çapraz eğitim nispeten kolaydır. 

• Organizasyon, personelin uygun şekilde atanması 

sayesinde belli bir koşulu daha çabuk karşılayabilir. 

• Organizasyonda belli bir sahada öngörülen beceriye 

sahip daha fazla sayıda personel bulunur. 

• Yönetici personeli kullanmada daha fazla esnekliğe ve iş 

görülebilecek daha geniş iş ortamına sahiptir. 

• Daha geniş teknik kontrol sağlanabilir. 

• Uzmanlık sahlarının merkezileşmesine bağlı olarak 

bütçeleme ve maliyet kontrolü daha kolaydır. 
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• Farklı projeler için ortak görevler bütünleştirilmiştir ve 

maliyetleri izlemek ve kontrol etmek, tahmin etmekten 

daha kolaydır. 

• İletişim kanalları çok iyidir. 

• Raporlaşma yapısı dikey olup patronun kim olduğu 

sorusu yoktur. 

Dezavantajlar 

• Belli bir projenin kimliğini korumak zordur. 

• Genel projeden ve kapsamındaki faaliyetlerin 

bütünleşiminden tek şahıs sorumlu değildir. 

• Özel proje sorumluluklarını kesin olarak saptamak 

zordur. 

• Kavramlar ve teknikler proje koşullarına bağlı 

olmaksızın işlevsel olarak yönlenme eğilimindedirler. 

• Teknik koşulların belli bir proje için biçimlendirilmesi 

önlenmektedir. 

• Müşteri oryantasyonu ve bir noktada odaklanma azdır. 

• Belirli müşteri ihtiyaçlarına cevap verme hızı düşüktür. 
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• Kararlar çoğunlukla faaliyetin en güçlü işlevsel sahası 

baz alınarak verilir. 

• Belirli bir uzmanlık sahasına kıyasla gurup 

oryantasyonunun olması nedeni ile personelin en iyiyi 

yapma motivasyonu düşüktür ve yeni fikir üretimi 

yetersizdir. 

Herhangi bir kurumsal yapıda her zaman bazı avantajlar ve 

dezavantajlar mevcuttur.  

Ürün Hattı/ Proje Organizasyon Yapısı: endüstriyel firmalar 

büyüdükçe ve geliştirilen ürün sayısı arttıkça, bu ürünleri ortak 

gruplar altında sınıflandırmak ve şekil 9.20 de görüldüğü 

şekilde bir ürün hattı organizasyon yapısı geliştirmek uygun 

olacaktır. Bir şirket iletişim sistemleri, taşımacılık sistemleri ve 

elektronik test/destek donanımı geliştiriyor olabilir. İşlevsel 

ortaklık sözkonusu olduğunda bu şirketi her biri bir ürün 

hattına bakan iç kısma ayırmak uygun olabilir. Hatta, bu 

kısımlar coğrafi olarak da ayrı olabilir ve şekil 9.18 de 

gösterilen işletim yapısına benzer şekilde işlevsel birer varlık 

olarak hizmet verebilirler.     
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İster ürün hattı ister proje yapılarının olduğu durumlar olsun, 

belirli bir proje için öngörülen sorumluluk ve yetkiler açık 

şekilde tanımlanmalı ve öncelikler konusunda boşluk 

bırakılmamalıdır. Öte yandan bir firmadaki faaliyetlerin 

oldukça masraflı şekilde artma riski de vardır. Burada esas 

önemi, şekil 9.18 deki gösterilen genel işlevsel yaklaşıma 

kıyasla bireysel projeler taşımaktadır. Proje/ürün hattı 

yapılarına ilişkin bazı avantajlar aşağıda verilmiştir.  

Avantajlar:  

• Belli bir projeye ilişkin sorumluluk ve yetki sınırları açık 

şekilde tanımlanmıştır. 

• Proje katılımcıları doğrudan genel müdür için çalışırlar 

ve proje kapsamında iletişim kanalları güçlüdür ve 

önceliklere ilişkin sorun yoktur. İyi bir proje 

oryantasyonu sağlanmıştır. 

Matris organizasyon, saf işlevsel organizasyon ile saf proje 

organizasyonun avantajlı taraflarını birleştirme girişimi ile 

ortaya çıkmıştır. İşlevsel organizasyonda teknolojiye ağırlık 
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verilirken, proje yönelimli görevlerden, planlardan ve zaman 

kısıtlarından fedakarlık edilebilir.  

Saf projede ise bunların planlanması ve geliştirilmesinde tek 

bir grup rol almadığı için teknoloji geri planda kalır. Matris 

yönetimi proje planlarıyla, zaman ve maliyet kısıtlarıyla ev 

ilgili müşteri koşulları ile tutarlı olacak şekilde en geniş 

kapsamlı teknolojinin edinilmesini amaçlar. Proje 

sorumlulukları yatay ve işlevsel sorumluluklar dikey olarak 

sıralanmaktadır.  

En basit yapısıyla matris organizasyonu, projelerin kar 

merkezlerini, işlevsel birimlerin ise maliyet merkezlerini temsil 

ettiği iki boyutlu bir varlık olarak göz önüne alınabilir. Küçük 

sanayi firmaları için bu iki boyutlu yapı, izin verilen esnekliğe 

bağlı olarak, tercih edilen kurumsal yaklaşımı yansıtır.  

Matris yönetimi uygulamasında başarıya ulaşmak için, firma 

içinde yüksek düzeyde iş birliği ve karşılıklı destek üzerine 

kurulu bir ortam oluşturulması gereklidir. Yöneticiler ve benzer 

gruptan işçiler kendilerini matris yönetimince belirlenmiş 

hedeflere adamalıdırlar. Aşağıda bazı anahtar noktalara 

değinilmiştir.  
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Projeler ile işlevsel bölümler arasında serbest ve sürekli bilgi 

akışını sağlamak amacı ile iyi iletişim kanalları kurulmalıdır. 

Ayrıca bir projeden diğerine de iyi iletişim kurulmuş olması 

gereklidir. Hem proje hem de işlevsel bölüm yöneticileri firma 

çapındaki ve program yönelimli hedeflerin saptanmasına 

katılmalıdır. Burada amaç, her iki tarafa da gerekli taahhüdün 

temin edilmesini sağlamaktır. İlave olarak hem proje hem de 

işlevsel bölüm yöneticileri kaynaklar konusunda anlaşmaya 

varmayı amaçlamalıdırlar.  

Matris yapısının en önemli avantajı teknoloji ile projeye ilişkin 

faaliyetlerin uygun şekilde karmasını sağlayabilme özelliğidir. 

En önemli dezavantajı ise, proje ve işlevsel bölüm 

yöneticilerinin güç savaşının, önceliklerdeki değişikliklerin ve 

benzeri konuların sonucu olarak sürekli bir çatışma olasılığının 

bulunmasıdır. Bazı avantaj ve dezavantajları şöyle sıralanabilir.  

Proje yöneticisi, birçok farklı işlevsel yönelimli bölümdeki 

kaynaklara erişimi olduğu halde projeye ilişkin gerekli 

kontrolleri temin edebilir. İşlevsel organizasyonlar öncelikle 

projelere destek vermek amacı ile vardırlar. İyi bir teknik 

yetenek geliştirilebilir ve proje koşullarına uygun olarak yararlı 
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bir biçimde kullanılabilir. Teknik uzmanlık, projeler arasında 

ve en az çatışmaya sebep olacak düzeyde paylaşılabilir. Bilgi 

tüm projelerde kullanıma eşit oranda açıktır. Proje görevlerinin 

yapılmasına ilişkin yetki ve sorumluluk proje yöneticisi ile 

işlevsel yönetici arasında paylaşılır. Proje koşullarını yerine 

getirmek üzere karşılıklı bir taahhüt sözkonusudur. Kilit 

personel paylaşılabilir ve çeşitli sorunlara ilişkin görevlere 

atanabilir. Firmanın üst yönetimi açısından teknik personelin 

daha etkin şekilde kullanımı gerçekleştirilebilir ve sonuç olarak 

program maliyetleri en aza indirgenebilir. 

Firmanın bakış açısından matris yapı idari koşullar bazında 

daha maliyetli olabilir. Hem proje, hem de işlevsel faaliyet 

sahaları benzer idari kontroller gerektirir.  Proje tipi ile işlevsel 

organizasyonlar arasındaki denge açık şekilde tanımlanmalı ve 

sonrasında da yakından izlenmelidir. Bireysel yöneticilerin 

güçlü yönlerine bağlı olarak, güç ve etki firmanın genel 

organizasyonunun zarar görmesine dönüşebilir. Bireysel işçi 

bakımından, emir silsilesinde raporlama amaçlı olarak sürekli 

kopma yaşanır. Birey kimi zaman proje patronu ile işlevsel 

patron arasında mekik dokur.    
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Lojistiğin geniş sahası göz önüne alındığında kimi durumda 

merkezi entegre işlevsel bir organizasyon yaklaşımının tercih 

edileceği birçok faaliyet varken, kimi durumda da güçlü bir 

proje oryantasyonunun daha uygun olacağı başka sahalar 

olabilir. Örneğin desteklenebilirlik analizi verisinin 

işlenmesinde ve teknik dökümantasyonun oluşturulmasında bu 

faaliyetlerin tüm projeler kapsamında entegre edilmesi daha 

verimli olabilir. Bu, bir projeden elde edilen verilerin diğer bir 

projeye ilişkin koşulların karşılanmasında kullanılmasına 

imkan verir.  

Öte yandan doğrudan belli bir sistemin tasarım ve geliştirmesi 

ile ilgili faaliyetler söz konusu olduğunda, proje organizasyonu 

yapısını kabul etmek daha uygun olur. Güvenilirliğe, bakım 

kolaylığına, insan faktörlerine, desteklenebilirliğe ve belli 

tasarım konfigürasyonlarıyla ilgili desteklenebilirlik 

analizlerine ilişkin görevler saf proje yapısında daha etkin 

şekilde gerçekleştirilebilir. Aslında tasarım yönelimli görevlere 

atanmış olan bireyleri, fiziksel olarak da sorumlu sistem/ürün 

tasarımcıları ile aynı alana yerleştirmek daha uygun olacaktır.  
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Her proje için söz konusu olan tasarıma ilişkin görevlerin yanı 

sıra, pazarlamanın, satın alma ve sözleşmenin, test ve 

değerlendirmenin, üretim işlemlerinin ve kalite güvencenin 

desteğini gerektiren birçok ilave görev de mevcuttur. Aynı 

firmaya ilişkin yaklaşımda çeşitlilik olabilir. Bir veya iki büyük 

projenin yanında çok sayıda küçük proje bulunabilir. Büyük 

projeler büyük bir olasılıkla matris organizasyonuna uyacaktır. 

Büyük projeler tam vardiya çalışan çok sayıdaki personeli 

karşılayabilirken, küçük projeler ancak yarı zamanlı olarak 

çalışan az sayıdaki seçilmiş personeli destekleyebilmektedir. 

Özel koşullar görevlerin proje organizasyonunca üretilmesi 

şeklinde saptanır. Diğer bir deyişle işlevsel bölüm kapsamın-

daki görevler tamamlandıktan sonra, yardım talebi proje 

yöneticisince başlatılır. 

Geleneksel bir firma organizasyon kapsamında çok sayıda ara 

birim bulunmaktadır. Lojistik hedefleri gerçekleştirmekteki en 

önemli başarı kuşkusuz büyük ölçüde tepeden aşağı sağlanacak 

idari desteğe bağlıdır. Başkan, mühendislikten sorumlu genel 

müdür yardımcısı, üretimden sorumlu genel müdür yardımcısı, 

B proje yöneticisi ve diğer üst seviye yöneticilerinin her biri 
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lojistiğin kavramlarını ve hedeflerini anlamalı ve bunlara 

inanmalıdır. 

Lojistik yöneticisi başarılı olmak istiyorsa, bir üst düzey 

yöneticilerin daima desteğini görmelidir. Her bir tasarım 

mühendisinin veya orta düzey yöneticinin lojistik hedefleriyle 

çatışan kararlar vermesi gerektiğinde kendi, başlarına kalacağı 

birçok durum olacaktır. Bu ortaya çıktığında yöneticiye, işleri 

tekrar yoluna koymasını sağlayacak faaliyetler konusunda 

gerekli destek verilmelidir.    

Destek Organizasyonları olarak ise şu faaliyetler yer alır. 

Proje yönetimi: Verilen bir proje için spesifik lojistik 

ihtiyaçlarını belirlemek ve proje aşamalarının başarılı bir 

şekilde tamamlanması için gerekli olan yakın iletişimi kurmak 

ve sürekli irtibatı sağlamak.  

Sistem Mühendisliği: gerekli tasarım girişini sağlamak, 

fizibilite raporlarından dokümantasyon hazırlamak, sistemin 

harekat ihtiyaçlarını, bakım kavramını, fonksiyonel analizleri 

ve ihtiyaçları tahsis etmek. Siste şartnamelerinin 
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hazırlanmasına destek sağlamak ve uygulanabilirliğini 

sağlamak ve ayrıca tasarım toplantılarına katılmak.  

Tasarım Mühendisliği: gerekli tasarım kriterlerini hazırlamak 

(Bu sayede; her gün için tasarım desteği sağlar), lojistik destek 

analizleri ve değerlendirmeleri için gerekli tasarım bilgilerini 

temin etmek ve bu bilgilere istinaden öneriler ve düzeltmelerle 

fizibiliteyi sağlamak.  

Güvenilirlik Mühendisliği: verilen program çerçevesinde acil 

gerekli güvenilirlik ihtiyaçlarını belirlemek ve sürekli irtibatı 

sağlamak.  

Bakım Mühendisliği: verilen program çerçevesinde acil gerekli 

bakım ihtiyaçlarını belirlemek ve sürekli irtibatı sağlamak. 

Bakım görevlerinin bitimine istinaden lojistik destek analizi 

için gerekli bakım bilgilerini sağlamak. 

İnsan Kaynakları Mühendisliği: Verilen program çerçevesinde 

acil gerekli insan faktörü ihtiyaçlarını belirlemek ve sürekli 

irtibatı sağlamak. İnsan faktörü görevlerinin bitimine istinaden 

lojistik destek analizi için gerekli insan faktör bilgilerini 

sağlamak.  
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Desteklenebilirlik Mühendisliği: Verilen program çerçevesinde 

acil gerekli destek ihtiyaçlarını belirlemek ve sürekli irtibatı 

sağlamak ve tasarım aşamasındaki lojistik mühendisliğini 

tamamlamak. 

Yazılım Geliştirme: Yazılım ihtiyaçları için tasarım kriterlerini 

sağlamak ve sistemin bakım ve desteğinden sorumlu olup aynı 

zamanda lojistiğin bilgisayar ve yazılım kaynaklarının 

uyumunu sağlamakla yükümlüdür. 

Test ve değerlendirme: İhtiyaçları karşılamak ve sistemin test 

ve değerlendirme faaliyetlerine direkt olarak destek vermek. 

Değerlendirme testlerinin sonuçlarını incelemek.  

Üretim Faaliyetleri: Mevcut üretim ve montaj hatlarının bakım 

ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve uygulanmasında yardımcı 

olmak ve öncelikli malzemelerin testlerini yapmak. Mevcut 

üretim ve montaj hatlarının bakım ihtiyaçlarının belirlenmesini 

ve uygulanmasını yapmak ve yedek/onarılmış parçaların ve test 

cihazlarının testlerini yapmak. Tüketicilere ambalajlama, 

taşıma, dağıtım, depo hizmeti ve ulaştırma sistemleri 

konusunda kısmi destek vermektir. 
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İdari Faaliyetler: Satış ve Pazarlama: Müşteri ile gerekli 

iletişimi kurmak ve sürekli kılmak. Müşterinin ihtiyaçları 

hakkında bilgiler, işletim sistemleri ve bakım destek ihtiyaçları, 

ihtiyaçlardaki değişmeler, rekabet bilgisi gibi önemli bilgilere 

ihtiyaç duyulur.  Muhasebe: Bütçesel ve gerçek maliyet 

bilgisinin, ekonomik analiz çalışmalarına destek amaçlı olarak 

elde edilmesidir. Satın Alma: Ekipman sağlayıcıların malzeme 

tedarikindeki değerlendirmesine yardımcı olur. İnsan 

Kaynakları: Kalifiye lojistik personelinin işe alımında ve 

devamında personeli eğitmek ve kişisel becerilerini korumak. 

Yönetim kuruluna lojistik kavramı, hedefleri ve programın 

yürütülmesi için gerekli ekipmanlar konusunda eğitim 

programları yönetmek. Kontrat Yönetimi: Müşteri ve 

müteahhit arasında ihtiyaçlarda paralellik sağlamak. Kontrat 

yapısını tahsis etme ve tedarikçilerle olan ilişkileri lojistikle 

eşgüdümlü olarak verilen program çerçevesinde sağlamak. 

Kalite Güvence: Lojistik destek elemanlarının öncelikli kalite 

ihtiyaçlarını tesis etmek ve bu elemanların kalite standartlarını 

tedarikçi faaliyeti üzerinden idamesini sağlamaktır. Ayrıca 

şirket genelinde toplam kalite yönetimi programına destek 

sağlar. Organizasyon dört boyutlu alt sistemlerden meydana 
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gelir. Bunlar; kültür, vizyon, strateji ve yapıdır. Kültür bileşeni 

organizasyonu değer, inanç, alışkanlık ve adaletlerini kapsar. 

Vizyon; bir organizasyonun gelecekteki hedef ve amaçlarını 

içerir. Strateji bu hedef ve amaçlara ulaşmak için yöntem, 

taktik, ve planlarla ilgilidir. Yapı organizasyon içindeki 

departmanlar ve seviyelerini gösterir (Genelkurmay, 2002). 

Lojistiğin iç disiplininin doğasında çok geniş bir eğitim ve 

deneyim yelpazesinden personel istihdamına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Planlama ve yönetim fonksiyonları, tasarım ve 

mühendislik fonksiyonları, işletme, bakım ve müşteri servisi 

fonksiyonlarına ihtiyaç vardır. Program aşamalarında farklılık 

gösteren, programın döngüsüne dağılmış olan bu farklı 

fonksiyonlarda görev alacak personelin seçiminde, işe alımında 

ve yerleştirilmesinde lojistik müdürü özellikle hassasiyet 

göstermelidir. Lojistik personelinin ihtiyacı dört temel 

kategoride toplanmıştır. 

Lojistik İhtiyaçları ve Planlama: Lojistik fonksiyonlarını ve 

döngüsünü iyi anlayan bir kimse, teknik ihtiyaçlarının ve 

sistem destek kriterlerinin analizini yapabilir. Özellikle bu kişi 

sistem ihtiyaçlarını çok iyi anlamalı, sistem tasarım ve 
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geliştirme prosesini, müşteri/kullanıcı operasyonları ve 

organizasyonunu ve temel yönetim prensiplerini bilmelidir. Bu 

kişi şu temel özellikleri göstermelidir. 

• İşe mantıklı ve organize bir şekilde yaklaşım gösterecek, 

• Programı başarılı kılacak sayısız gerekli fonksiyon ve 

faaliyeti anlayacak, 

• Teknik konuları değerlendirebilecek ve cevap 

verebilecek, 

• Vizyon sahibi, yaratıcı ve motivasyonu yüksek olacak, 

• İyi bir iletişimci, diplomat ve lojistiğin planlama ve 

uygulanmasında adil olacak, 

• Bu konuda iyi bir deneyim sahibi olacaktır.  

Bu kategorideki bireyin özellikleri beklenilen vasıfların 

çokluğundan dolayı zorlayıcıdır. Buna rağmen geçmişteki 

lojistik yargılarından dolayı lojistik temsilcileri ikinci sınıf 

vatandaş olarak değerlendirilmişlerdir. Birçok yönetici lojistik 

ile ilgilenmemiş, çıkabilecek sorunların başkaları tarafından 

çözülebileceğini öngörmüştür. Fakat bu kişinin deneyimli, 

teknik olarak bilgili, vizyon sahibi, adil ve dayanıklı olması 

istenmiştir.  
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Sistem/Ürün Tasarım Desteği: tasarım deneyimi olan tasarım 

odaklı bir kişi olmalıdır. Mevcut tasarım metotlarını, tüketici 

operasyon, organizasyon ve faaliyetlerini bilmeli, kişisel 

yeteneklerine ve genel olarak kullanıcı çevresine vakıf 

olmalıdır. Bu kişinin mühendislik kökenli olarak tasarım 

mühendisliği ile aynı dili konuşup ondan aldığı sistem 

ihtiyaçları ve saha deneyimi gibi bilgileri tasarım kriteri haline 

getirebilmelidir. Bu kişinin belirtilen teknik alanda uzmanlığa 

yatkın olması gerekmektedir. Bu kategoride çalışacak olan kişi 

günlük esasta tasarım mühendisi ile çalışacaktır. Üst seviye bir 

zeka, yaratıcılık, öngörü ve genel teknik yeteneği de olması 

gereken diğer özellikleridir.  

Bakım aşamalarından, bakım analizi, istatistiksel analiz, teknik 

dokümantasyon temin etmek, modelleme, ve veri işleme gibi 

becerilere sahip bir kişi olmalıdır. Bu kişi tasarım bilgilerini 

inceleyebilecek ve değerlendirebilecek olmalıdır. Bakım 

görevlerini tanımlamalı ve lojistik desteğin ihtiyaçlarını, 

lojistik yönetimi bilgilendirme sistemini geliştirmelidir. 
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