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HAYATIMIZ 
VE LOJİSTİK 
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Canlılar alemi 
içinde karıncaların 
taşıdıkları malzemeleri 
en iyi şekilde zamanında 
ve doğru yere taşıyan 
mükemmel bir 
lojistik ustası olduğu 
söylenebilir.

Günlük hayatımızın herhangi 
bir anında çeşitli ihtiyaçlarımıza göre 
hareket ederiz. Örneğin; sabahleyin 
uyandığımızda kahvaltı yapmak 
isteriz. Kahvaltıda kullanılan 
zeytin, peynir, reçel, tereyağı ve 
yumurta gibi satın alarak evimizde 
kullandığımız ürünlerin üretiminden 
dağıtım aşamasına kadar hangi 
ulaşım araçlarını kullanarak bize 
ulaştığını hiç düşündünüz mü? 
Benzer şekilde bayiden satın 
alarak kullandığımız bir otomobilin 

hangi tedarik zinciri ve dağıtım 
işlemleri sonucunda bize ulaştığını 
araştırdığımızda lojistiğin öneminin 
farkına varabiliriz. Çevremizdeki 
tüm gıda maddeleri, giysiler, 
buzdolabı, çamaşır makinesi ve 
televizyon gibi eşyalar, bina ve 
fiziksel yapıların lojistik süreçlerine 
bağlı işlemler sonucunda bizlere 
ulaştığını görebiliriz. Bir bakıma 
lojistik hayatımızın hemen her yerini 
kuşatan yaşamamız için gerekli 
olan temel faaliyetlerden birisi ve 
en önemlisidir. Örneğin; hayatımızı 
sürdürebilmek için gerekli olan 
gıda maddeleri lojistik işlemleri 
sonucunda bizlere ulaşabilmektedir. 
Bu gıda maddeleri ve malzemeler 
bize zamanında ulaşmasa 
hayatımızı sürdürebilmek neredeyse 
imkansızdır. Bu bağlamda 
çevremizdeki tüm canlıların 
yaşaması içinde lojistik çalışmaları 
yaptığını görebiliriz. Örneğin; kuşlar, 

arılar, kelebekler, kunduzlar ve 
karıncalar gibi. Canlılar alemi içinde 
karıncaların taşıdıkları malzemeleri 
en iyi şekilde zamanında ve doğru 
yere taşıyan mükemmel bir lojistik 
ustası olduğu söylenebilir.

Küreselleşme ve lojistik 
faaliyetlerin küreselleşmeye 
etkisi yeterince anlaşılamamış, 
bu kavram kaosu ve karmaşayı 
çağrıştıran bir durum olarak ifade 
edilmektedir. Herkesi bir bakıma 
küreselleşmeden çekinmekte veya 
korkmaktadır. Halbuki yüzyıllar 
öncesinde küreselleşme vardı. 
Yani, dünya ekonomisi ve bu 
ekonomiye bağlı hayat, eskiden de 
küreseldi. Ancak tesirleri bu kadar 
hissedilmiyordu.  O dönemde yine 
mal ve hammaddelerin takası veya 
alım satımı usulü ile mübadele 
yapılmaktaydı. Bu bağlamda 
baharat ve ipek gibi malların ticareti 
yapılıyordu.
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Baharat ve ipek yolundaki 
lojistik araçların yerini kervanların 
deve, at, eşek gibi hayvanların 
kullanımıyla yük taşıyan ve arabalar 
vardı. Haberleşme ise güvercinler 
ve atlı haberci postalar veya arabalı 
postalar aracılığıyla yapılıyordu. 
Şimdiki zamanlarda ise yine mal 
ve hammadde ticareti yapılmakta 
olup, lojistikte kullanılan arabaların 
yerini otomobil, kamyon, tır, uçak 
ve gemi gibi lojistik araçları almıştır. 
Haberleşme ise internet ve bilişim 
teknolojilerinin kullanılması sonucu 
bilgisayarlar ve cep telefonu gibi 
araçlarla yapılmaktadır. Gelişen 
teknolojiyle birlikte üretim ve 
dağıtımda; internet ve bilişim 
teknolojilerinin kullanılması 
sonucu hız büyük bir önem 
kazanmıştır. Bu bağlamda tedarik 
ve dağıtım zincirine bağlı olarak 
lojistiğin tüm aşamaları bilişim 
teknolojilerine bağlı olarak yeniden 
tasarlanmıştır. Dünya ekonomisinde 
küreselleşmeyle birlikte üretilen 
malların tedarik ve taşıma süreci 
büyük bir önem kazanmıştır. Bu 
bağlamda küresel üreticiler tüm 
üretim ve dağıtım süreçlerini 
lojistik odaklı olarak tasarlamak 
durumunda kalmışlardır.

Ekonomik hayatımızda 
önemli bir yer tutan işletmeler 
açısından lojistik biliminin gelişim 
süreci incelendiğinde çok hızlı 
bir gelişim olduğu görülmektedir. 
İşletmecilik bağlamında bugünkü 
manada lojistik kavramının 
öneminin kitlesel üretim ve tüketim 
olmadığı için 1970’li yıllara kadar 
farkına varılmamıştır. Çünkü; o 
zamana kadar lojistik faaliyetleri 
başka işletmeler tarafından 
yapılıyordu. Hız, rekabet ve teknoloji  
gibi kavramlar günümüzdeki kadar 
gelişmemişti. İşletmeler kendi 
işlerine odaklandığı için henüz 
lojistiğin önemini kavramamıştı. 
Sonraki yıllarda özellikle kitlesel 
üretimin artmasıyla birlikte üretim 
için gerekli olan çok sayıda ve 
büyük miktarda girdilerin ve üretim 
süreci sonucunda üretilen ürünlerin 
dağıtım işlemleri için lojistik 
faaliyetlerine ihtiyaç duyulmuştur. 
Bu gelişmeler sonucunda 
işletmelerde lojistik faaliyetleri 
tedarik zinciri faaliyetleriyle 
organize bir şekilde yapılmaya 
başlanmıştır.  Lojistik faaliyetleri 
ayrı ayrı işletmeler tarafından yerine 
getiriliyordu. Sonraki dönemde 1990 
ile 2000 yılları ve sonrası dönemde 

hem üretim teknolojisindeki 
gelişmelerle birlikte küresel üretimin 
yapılması ve hem de özellikle 
pazarlamanın gelişmesiyle birlikte 
dağıtımın öneminin artmasıyla 
birlikte lojistik kavramının önemi 
artmıştır.  Lojistiğin artan insan 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
giderek daha da önemli hale 
geleceğini ve tüm stratejilerin 
lojistik odaklı olacağı görülmektedir.

Kurgusal olarak baktığımız 
zaman, anlamlı bir şekilde 
değer oluşumu sağlayan tüm 
lojistik süreçlerin ve çıktıların, 
iletmeye stratejik rekabet avantajı 
sağlayacak şekilde tedarik zincirinin 
değer zincirine dönüşecek şekilde 
tasarlanmasının hayati öneme 
sahip olduğu görülecektir. Bu 
durum işletmelere hız, farkındalık, 
maliyet ve rekabet avantajları 
sağlayacaktır. Özellikle küresel 
bilişim ağlarının gelişmesiyle birlikte 
işletmeciliğin sanal ortamlarda; 
e-üretim, e-pazarlama, e-finansman 
ve e-yönetim şeklinde tasarlanarak 
uygulandığı görülmektedir. Bu 
bağlamda lojistiğinde e-lojistik 
olarak tasarlanarak yapılandığı 
görülmektedir.

 
E-Lojistik, lojistik faaliyetlerinden 
bilişim ortamında yapılacak şekilde 
tasarlanarak uygulanmasından 
meydana gelmektedir. E-Lojistik 
işlemleri ve süreçlerin tasarlanması, 
sipariş veren müşterinin istek, beklenti 
ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
sipariş verilen ürünlerinin tedarik 
edildiği ya da üretildiği noktadan 
başlar. Sonra, tedarik zincirini değer 
zincirine dönüştürmek amacıyla, 
katma değerli paketleme hizmetlerini 
yaparak doğru ürünü doğru pakete 
koyarak nihai tüketicinin vermiş 
olduğu teslimat adresine söz verilen 
zamanda eksiksiz teslim edilmesiyle 
devam eder. Sonraki aşamada, 
müşterinin istek ve beklentileri 
doğrultusunda cayma ve iade 
hakkını kullanan tüketicinin geri 
gönderdiği paketlerin ters lojistik 
süreçlerini yöneten faaliyetler 
bütünü ve geri bildirim aşamasıyla 
süreç tekrar başlangıç faaliyetleriyle 
dönüşümlü olarak devam eder. Tüm bu 
süreçlerinin lojistiğin beş doğrusuna 
göre yapılması gerekir.
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Küreselleşmeyle birlikte 
lojistikteki gelişmeler sonucu 
işletmecilik anlayışı değişerek, 
uluslararası rekabete dayalı 
işletmecilik kuralları işlerlik 
kazanmıştır. Bu anlayışa göre 
artan rekabet edebilirlik olgusu 
içerisinde işletmeler sadece ürünü 
üretip pazara sunmakla kalmayıp, 
üretim sonrasında müşterilerine 
sunduğu hizmetlere de önem 
vermek zorundadırlar. Örneğin; 
ürünün servis desteği, müşteri 
yerleşimine göre dağıtım, geri 
dönen malların değerlendirilmesi, 
mal kurtarma ve müşteri şikâyet 
ve taleplerinin değerlendirilmesi 
gibi işlemler. Tüm bu işlemler 
lojistiğin konusu içerisinde yer 

almakta olup lojistiğin gelişmesine 
önemli bir katkı sağlamıştır. Bu 
bağlamda lojistik işletmenin iş akış 
sisteminde satış sonrası destek 
hizmetler arasında yer alan önemli 
bir müşteri hizmetidir. Bir müşteri 
olarak hayatımız ve hayat kalitemiz 
küresel lojistikten doğrudan 
etkilenmektedir.

Küresel anlamda artan 
rekabetle birlikte özellikle 
işletmelerde kütlesel üretimin 
yapılmasıyla birlikte çok sayıda 
tedarikçiden büyük miktarlarda 
ürün ve hizmet tedariği için taşıma 
ve üretilen ürünlerin dağıtımı 
için taşıma işlemleri için lojistik 
işlemler yönetimi büyük bir önem 
kazanmıştır. Tedarik zincirine bağlı 

olarak lojistik süreçleri ve işlemleri 
iş süreçlerine entegre edilerek 
onların tamamlayıcısı durumuna 
gelmiştir. Artık bir ürünün tasarım 
aşamasından itibaren tüm 
süreçlerin planlanmasında lojistik 
odaklı hareket edilmesi zorunlu 
hale gelmiştir.  Bu bağlamda 
lojistik tüm işletme faaliyetlerinin 
merkezinde yer alan ve rekabet 
avantajı sağlayan önemli bir işletme 
fonksiyonu haline gelmiştir. Bu 
bağlamda lojistikte başarılı olan 
işletmelerin önemli bir rekabet 
avantajı sağlayarak tedarik zinciri 
ve üretim başarısıyla birlikte 
pazarda başarılı olacaktır. 


