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TEġEKKÜR 

 

Bu çalışmada “lojistik ve tedarik zincirinde sosyal sorumluluğun gelişime 

katkı sorunu ve yönetimi” incelenmiştir. Söz konusu çalışma ile sosyal sorumluluğun 

kavramsal çerçevesinin araştırılmasının ardından lojistik ve tedarik zinciri yönetimi 

sosyal sorumluluk gelişimi ilişkisine yönelik bilgi aktarma amacı güdülmüştür. 

Çalışma öncelikle kavramsal ve tanımsal araştırma yöntemleri ile analiz ve 

sentez akıl yürütmelerine ve çözümlemelerine dayandırılmıştır. Çalışmanın modelini 

kuramsal sosyal sorumluluk ve lojistik sektörü ve işletmelerini ana amaçları, sınırları 

ve karar yöntemleri oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra çalışmada çözümleme modeli 

ve yönetimi sistematik ve metodik olarak kullanılmıştır. 

Bu çalışmada elde edilen verilere göre sosyal sorumluluğun insana ve 

toplumsal gelişmelere değer vermenin bir göstergesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

İşletmelerin lojistik ve tedarik zinciri faaliyetlerinde başarılı olmaları için sosyal 
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olgudur. Sosyal sorumluluk kapsamında yer alan faaliyetlerin müşterilerin 

tercihlerinde etkisinin olması pazarlama ve rekabet bağlamında olumlu sonucun 

ortaya çıkmasında temel etkenlerden biri olarak görülmüştür. Sosyal sorumluluk 

etkinlikleri ekonomik performansın geliştirilmesinin yanında toplumda piyasalarda 

sosyal psikoloji ile birlikte sosyal dayanışmaları geliştirmesi ileride daha önemli ve 

stratejik projelerin ortaya konmasını olanaklarını yaratması bakımından önemli 

bulunmuştur. 
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ÖZ 

LOJĠSTĠK VE TEDARĠK ZĠNCĠRĠNDE SOSYAL SORUMLULUĞUN 

GELĠġĠME KATKI SORUNU VE YÖNETĠMĠ 

Emin Babür Şen  

Yüksek Lisans Tezi  

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı 

 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Programı 

Danışman: Prof. Dr. Sadettin Özen 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

Dünyada işletmeler arasında yıkıcı rekabet ile birlikte süreçlerde sosyal 

kayıpların büyüklükleri sosyal sorumluluk düşüncelerini ve projelerini gündeme 

getirmiştir. Bu çalışmanın temel amacı lojistik ve tedarik zincirinde sosyal 

sorumluluğun gelişimi ve uygulama sorunlarını ve yöntemlerini araştırmaktır.  

Çalışma dört bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm, sorun ve çalışma 

yönteminin tanıtılması ve açıklanması odaklıdır. İkinci bölüm, çalışma için 

kullanılan materyal ve yöntem araştırması odaklıdır. Üçüncü bölüm, lojistik ve 

tedarik zinciri şirketlerinde sosyal sorumluluk düşüncesi ve uygulama yöntemi 

işletmelerde izlenen sosyal sorumluluk düşüncesi, yöntemleri ve uygulamaları 

doğrultusunda ilerletilmiştir. Dördüncü bölüm ise, tartışma, sonuç ve öneri odaklıdır.    

Elde edilen sonuçlara göre lojistik işletmelerinin sosyal sorumluluk 

düşünceleri, diğer işletmeler yönünde insana, insanın toplumu sosyo-ekonomik 

gelişmesine önem ve değer vermesi gerektiği belirginlik kazanır. Uzun dönemde 

işletmelerin en önemli sosyal sorumluluk düşüncesi ve uygulamaları, eğitimin 

kalitesinin artırılarak eğitime ve araştırmaya önem verilmesi düşüncesidir. İnsanların 

yeteneklerini, becerilerini, performanslarını ve verimliliklerini artırması; sosyo-

ekonomik katma değerler üretmesi odaklı eğitim ve araştırma projeleridir. Sosyal 

sorumluluk çalışmalarının giderek daha önemli hâle geldiği günümüz koşullarında 

kârlı olma, yasalara uyma, etik olma ve iyi bir vatandaş olma gerekliliklerinin 

işletmeler tarafından yerine getirilmesinin şart olduğu yönünde sonuçlar elde 

edilmiştir. Çalışma; işletmelere ilişkin sosyal sorumluluk düşüncelerinin 

yöntemlerinin, çözümlemelerinin ve uygulamalarının farklı bir lojistik tedarik zinciri 

süreçlerine işletmelerine uygulanmasında önem kazanmıştır. Ulaşılan sonuçlar ayrıca 
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lojistik ve tedarik zinciri sürecinde müşterilere, doğal ve sosyal çevreye karşı olan 

sorumluluklar dikkate alınarak işlerin yürütülmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Tedarik zinciri, Sosyal sorumluluk 
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ABSTRACT 

THE CONTRIBUTION OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE 

DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF LOGISTICS AND SUPPLY 

CHAIN 

 

Emin Babür Şen 

Master Thesis  

International Trade and Logistic Department 

Logistics and Supply Chain Management Programme 

Advisor: Prof. Dr. Sadettin Özen 

Maltepe University Graduate School of Social Sciences, 2019 

 

The destructive competition between enterprises in the world as well as the 

magnitude of social losses in the processes brought social responsibility ideas and 

projects to the agenda. The main purpose of this study is to investigate the development 

and application problems and methods of social responsibility in logistics and supply 

chain. 

The study consisted of four parts. The first part focuses on the introduction and 

explanation of the problem and the researching methodology. The second chapter 

focuses on the material and method research used for the study. In the third part, the idea 

of social responsibility and the method of implementation in logistics and supply chain 

companies have been searched. Methods and practices used in these companies for 

implementing the social responsibility have also been studied. The fourth section is 

focused on discussion, conclusion and proposal. 

According to the results obtained, it is clear that the logistics enterprises need to 

pay attention to social responsibility thoughts, which are human directed and different 

from other enterprises they give importance to the socio-economic development of the 

society. In the long term, the most important social responsibility idea and practices of 

enterprises are the idea of giving importance to education and research by increasing the 

quality of education. Education and research projects focused on producing socio-

economic value by increasing people's talents, skills, performance and efficiency. In 

today's conditions, where social responsibility activities are becoming more important, 

results have been obtained that it is necessary for enterprises to be fulfilled by the 

requirements of being profitable, obeying the law, being ethical and being a good 

citizen. It has also gained importance to apply the methods, analyzes and applications of 
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social responsibility ideas for enterprises to different logistics supply chain processes. 

The results also showed that in the logistics and supply chain process, the business 

should be carried out by taking into account the responsibilities towards the customers 

and the natural and social environment. 

Key Words: Logistics, Supply chain, Social responsibility 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

GĠRĠġ 

1.1. Ġlk BakıĢ 

 Giriş bölümünde yapılacak olan araştırmada, çalışmada seçilen konu 

hakkında temel bilgilere yer verilecektir. Seçilen araştırma konusunun açıklanmasına 

yönelik nasıl bir ilerleme kaydedileceği, giriş bölümündeki incelemeyle birlikte 

ortaya konulacaktır. Böyle bir inceleme gereğince ilk bakış, tanımlar, sorun ve 

yöntem şeklinde açıklama getirilecektir. 

 Değişen ve gelişen dünyada sosyal sorumluluk, bireysel ve kurumsal düzeyde 

önemli bir hale gelmiştir. Sosyal sorumluluk, işletmeler için bir rekabet aracı olarak 

görülmektedir (Balı ve Cinel, 2011, 45). Bu nedenle hemen her sektörde sosyal 

sorumlulukla ilgili süreçlerin ön plana çıkmaya başlaması söz konusu olmuştur. 

Lojistik ve tedarik zincirinde sosyal sorumluluk özelinde gerçekleştirilecek olan bu 

çalışma konusunun seçilmesinde bu gelişmelerin belirleyici etkileri söz konusudur. 

 Temel amacı kâr elde etmek olan işletmelerin kâr elde etmenin ötesinde 

topluma karşı birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi günümüz sosyal sorumluluk 

anlayışını açıklamaktadır (Uzkesici, 2005, 71). Sosyal sorumluluk anlayışının 

gelişim göstermesi ile birlikte lojistik ve tedarik zincirini de içerecek şekilde 

kullanım söz konusu olmuştur. Lojistik ve tedarik zinciri ile sosyal sorumluluk 

etkileşimi, aynı zamanda bu çalışmanın temel odak noktasını oluşturmaktadır. 

 Sosyal sorumluluğun gelişime katkı sorunu ve yönetiminin lojistik ve tedarik 

zincirinde incelenmesi, çalışmanın üzerine yoğunlaşması planlanan husus olarak 

görünmektedir. Rekabetin arttığı küresel dünyada sosyal sorumluluğun ulaştığı 

noktada, tez çalışmasına ilk bakışta öne çıkan husustur. 
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1.2. Tanımlar 

 Lojistik: Lojistik; tedarik, dış ticaret işlemleri, depolama, elleçleme, envanter 

kontrolü, taşıma, araç-kargo takibi vb. faaliyetlerin tümüdür… Lojistik, tedarik 

zinciri oluşturmak üzere bir araya gelmiş birbiri ile ilişkili faaliyetlerin, müşterilere 

yer ve zaman faydası yaratmak üzere uyumlu şekilde yürütülmesidir (Taşkın ve 

Durmaz, 2012, s.2). 

 Tedarik Zinciri: Tedarik zinciri; hammaddelerin işlenmesi veya yarı 

mamule dönüştürülmesi, ana sanayide ürün haline getirilerek müşterilere 

ulaştırılması sürecine değer katan bütün uygulamalardır… Tedarik zinciri, örgütün 

farklı süreçlerine, ürün ve hizmet biçiminde değer üreten faaliyetler içeren ağ veya 

ilişkiler bütünüdür  (Küçük, 2014, s.34). 

 Sosyal Sorumluluk: Sorumluluk, kişinin kendi davranışlarını veya kendi 

yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir… Sosyal 

sorumluluk ise; belirlenen bir görevi yerine getirmek için o işi yapmakla mükellef 

olan bir yöneticini uymak zorunda olduğu kurallar bütünü olarak tanımlanmaktadır. 

Sosyal sorumluluk, bir kurumun kaynaklarını toplum yararına olacak şekilde 

kullanmasıdır (Akıncı Vural ve Coşkun, 2011, s. 62-63). 

Sosyal Sorumluluk Sorunu: Sosyal sorumluluk sorunu; çözme, belirtildiği 

biçimde, karar vermenin daha belirli, somut ve sınırlı nesnel ilk aşamasıdır. Sorun 

çözme somut bilinenlere, yapısal kararlı ve belirli ilişkilerin gerektirdiği nesnel 

formüllere, denklemlere bağlı olarak bilinmesi gerekenlerin, istenenlerin bilinmesi, 

tanımlanması çalışmalarıdır (Özen, 2018).  

 UTĠKAD: Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği 

(UTİKAD); Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün en geniş kapsamlı sivil toplum 

kuruluşudur. Türkiye'de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu ve 

kombine taşımacılığın yanı sıra liman işletmeciliği, antrepo ve depo hizmetleri, hızlı 

kargo ve paket taşımacılığı, gümrük müşavirliği faaliyetlerinde bulunan ve lojistik 

hizmet üreten firmaları aynı çatı altında toplayan kuruluştur. UTİKAD, Türk lojistik 

sektörünün sesi olarak sektörü ve üyelerini yurt içi ve dışında pek çok platformda 

temsil etmektedir. 
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Çözümleme: Çözüm bir sorunun, bilinmeyenin belirli uygun bir model ve 

yöntem doğrultusunda verilerin işlenmesi, ilerletilmesi işlemi ile bilinmesi 

gerekenlerin, bilinmeyenlerin bilinir hale getirilmesi, açıklığa kavuşturulması akıl 

yürütmeleri toplamıdır. Çözüm ve çözümleme genelde deterministik, analitik, 

sentetik olarak mantıksal, kavramsal ve sayısal biçimlerde gerçekleştirilir. Çözüm ve 

çözümleme psikoloji, sosyoloji, matematik, geometrik, lojistik ve ekonomi gibi 

birçok alanda deterministik olarak yapılabilir, ilerletilebilir. Sorun çözümü ise 

modeller, yöntemler, teknikler doğrultusunda belirsiz, bilinmeyen durumların bilinir 

hale getirilmesi, engellerin kaldırılması biçiminde gerçekleştirilir. Sorun çözümü 

aynı zamanda, olayların uzantılarını, insanların amaçları çerçevesinde bilimsel 

modeller, yöntemler, teknikler doğrultusunda düzenleme ve bu olaylardan ve 

tekniklerden yararlanma işlemi, işi şeklinde belirginleşirler (Özen, 2018). 

 Yöntem: Yöntem, kısa bir tanım ile fizik ötesini, nesnel bilgi ötesini, 

bilinmeyenleri bulma ve belirleme aracıdır; gerçekliklere dayalı kurallar, işlemler 

sırası toplamıdır. Süreçlerde olaylar çizgisinde kısmı veriler, bilgiler ve olaylar 

arasında somut değişmez ve kararlı ilişkilere, yasalara, kısıtlara dayalı olarak somut, 

belirsiz, bilinmeyen amaç bilgilerin bilinmesi yönünde ilkeler, aksiyomlar, ifadeler 

sistemi biçimde tanımlanır. Yöntem başka bir kısa tanımı ile kısa yoldan çözümleme 

için uygun ilkeler, teknikler ve olanaklar sentezi olarak belirlenir” (Özen, 2018). 

 Model: Sistemin belirli üretim amacı için üretim süreçlerinin dinamik, fiziki 

yapısını tanımlayan,  ana işlevini belirleyen kısıt, kapasite ve amaç bağıntıları 

kümesidir. Model matematik ifadeleri; sistemin veya sürecin karakteristik yapısının 

parametresini, katsayını, kontrol edilebilir ve edilemeyen kontrol büyüklüklerini 

içerir. Model sistemin sürecin tüm üretim olanaklarını verimli kullanımına aracılık 

eder. Model ayrıca kapalı ya da açık olarak sorunun, bilinmesi gerekenlerin 

çözümüne olanak verecek bir yöntem, yöntemler dizi ima eder veya içerir (Özen, 

2018). 

 Karar: Karar yapma bilim dalları ile tanımlanan modeller, yöntemler, 

teknikler doğrultusunda belirsiz, bilinmeyen durumların; sorunların açık, kesin, 

bilinir hale getirilmesi yönünde düşünme, çözümleme, değerlendirme ve seçim 

işlemidir. Karar verme fizik ve fizik ötesini varlık odaklı analitik ve sistematik olarak 

netleştirme biçimidir. Karar verme nesnel ölçütler ve çözümler yanında sosyal ve 
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öznel etkenler, değerler ölçütler etkisi bileşkesi altında çok etkenli çözümlemedir. 

Diğer yandan karar verme bireyin bilgi, algı, bilinç, vicdan, kanaat öznelliklerine; 

kurumun kültür, sosyal algı, sosyal psikoloji, sosyal bilinç ve vicdan düzeylerine 

bağlı bir seçim olarak ortaya çıkar (Özen, 2018). 

 

1.3. Sorun 

 Sosyal sorumluluk anlayışının işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamada 

kullandıkları bir araç halini alması, çalışmanın sorununu meydana getiren etkenler 

arasındadır. Lojistik ve tedarik zincirinde sosyal sorumluluğun gelişime katkı 

sağlaması ile ilgili sorunlar ve bunların yönetimi, çalışmanın sorunu kapsamında 

değerlendirilmeye müsaittir. 

 

1.4. Yöntem 

 Çalışma öncelikle kavramsal ve tanımsal araştırma yöntemleri ile analiz ve 

sentez akıl yürütmelerine ve çözümlemelerine dayandırılmaktadır. Çalışmanın 

modeli kurumsal sosyal sorumluluk düşünceleri, yöntemleri ve lojistik düşünceleri, 

yöntemleri ile etkinlikleri çalışma yöntemleri çözümlemeleri, sentezleri 

doğrultularında belirlenmektedir. Çalışmanın modeli kurumsal sosyal sorumluluk ve 

lojistik sektörü ve işletmelerini ana amaçları, sınırları ve karar yöntemleri 

çerçevesinde ilerletilmiştir.  Bunun yanı sıra çalışmada çözümleme modeli ve 

yönetimi sistematik ve metodik olarak kullanılacaktır. 

 Sosyal sorumluluk genel düşüncesi, amaçları ve yöntemleri doğrultusunda 

lojistik ve tedarik zinciri düşünceleri ve işletmelerinin ana amaçları çalışma 

biçimleri, talep ve yatırım sınırları, gelir ve karlılık sınırları, iş ortaklıkları 

incelenerek sosyal sorumluluk olanakları çalışma projeleri genel olarak ortaya 

konacaktır. Lojistik ve tedarik zincirinde sosyal sorumluluk gelişimine katkı 

sorunlarının tespit edilmesi ve yönetilmesi bu çalışmanın ikincil etkinlikleri 
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arasındadır. Benzer konuda çalışma yapacak olan araştırmacılara nesnel temel 

faydalı bilgiler, teknik olanaklar üretilmesi biçiminde ilerletilmiştir. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

MATERYAL ve YÖNTEM 

 Çalışmanın bu bölümünde yapılacak olan incelemede ilk olarak genel 

bilgilere yer verilecektir. Ardından lojistik hakkında açıklamalarda bulunulacaktır. 

Tedarik zinciri ve tedarik zinciri yönetimi hakkındaki araştırmayla devam edecek 

olan bu bölümde ardından uluslararası sözleşmeler konusu ele alınacaktır. Sosyal 

sorumluluk kavramsal çerçeve araştırmasının ardından lojistik-tedarik zinciri 

yönetimi-sosyal sorumluluk gelişimi ilişkisine yönelik bilgi aktarımı sağlanacaktır. 

Çözümleme modeli yöntemine dair açıklama getirilmesiyle birlikte bu bölümdeki 

araştırmanın tamamlanması planlanmaktadır. 

 

2.1. Materyal ve Yönteme BakıĢ 

 Çalışmanın bu bölümünde inceleme yapılırken kavramsal çerçeve ve tanımsal 

araştırma şeklinde ilerleme kaydedilecektir. Böylece lojistik, tedarik zinciri ve sosyal 

sorumluluğun kavramsal çerçevesini belirlemeye yönelik veriler ortaya konulacaktır. 

Çözümleme modeli yöntemi hakkında incelemelerde bulunulması, genel bilgi 

kapsamındaki incelemenin temelini oluşturmaktadır.  

 

2.2. Sosyal Sorumluluk Kavramsal Çerçevesi 

 Birey, işletme, toplum, uluslararası çevre gibi farklı ölçeklerde sosyal 

sorumlulukların varlığı söz konusudur (Yeşiltaş ve Erdem, 2017, s.114). Çalışmanın 

bu kısmında sosyal sorumluluk hakkında açıklama getirilecektir. Buna göre sosyal 

sorumluluğun tanımı, sosyal sorumluluğun geliştirilmesi için yapılması gerekenler, 
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sosyal sorumluluğun geliştirilmesine katkı sağlayan taraflar, sosyal sorumluluğun 

geliştirilmesinin gerekliliği ve önemi konularına yönelik açıklama getirilecektir. 

 

2.2.1 Sosyal Sorumluluğun Temel DüĢünceleri, Paradigmaları   

Sosyal sorumluluk algısı ve ilk uygulamaları Avrupa‟da ortaya çıkmakla 

birlikte resmi ve yasal olarak sosyal sorumluluk somut kavram tanımı ve ilk 

uygulamaları ABD‟de görüldü (Kağnıcıoğlu, 2007, s. 13-16). 

Sosyal sorumluluk düşüncesi ve uygulamalarının, süreçlere, genel kültür ve 

ahlak değerlerine, öznel düşüncelere önemlerine, değerlerine bağlı farklı biçimlerde 

algılanmakta olduğu belirtilmektedir. Örneğin Friedman işletmelerin sosyal 

sorumluluğunu işletmelerin yasalara, iş ahlakına, toplumun temel değerlerine, 

sermayedarların arzularına bağlı kalarak kaynaklarını etkin kullanmak, azami kâr 

sağlamak biçiminde tanımlamıştır (Kağnıcıoğlu, 2007, s. 6-7). Aynı yönde 

Uluslararası İşverenler Teşkilatı Sekreter Yardımcısı Brent Wilton işletmelerin 

devletin fonksiyonlarını üstlenmesi yerine işletmelerin pazarlarında etkili ve başarılı 

olması, üretim ile gelir, katma değer ve kâr sağlaması, varlığını sürdürmesi, 

gelişmesi olduğunu belirtmiştir (Kağnıcıoğlu, 2007, s. 13).   

Türkiye‟de sosyal sorumluluk algısının ve ilk çalışmalarının başlangıcı 

tartışmalıdır. İlk akademik çalışmanın Sevk ve İdare dergisinde 1967 yılında 

yayınlanan “Yöneticinin Amacı Sadece Kâr mıdır?” makalesi olduğunu ileri sürenler 

vardır (Yamak, 2007, s.164). Bu yayını 1971-1975 yıllarından itibaren İstanbul 

Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü tarafından yapılan ve 

yaptırılan çalışmalar ile sanayide sosyal sorumluluk kültür ve değer açılımları ve 

uygulamaları için yapılan çalışmalar izlemiştir. Uygulamada ise sosyal sorumluluk 

algısı ve çalışmaları 1978‟li yıllardan itibaren Türk Sanayicileri İş Adamları Derneği 

(TÜSİAD) ile Koç ve Eczacıbaşı firmaları tarafından başlatılmış, ilerletilmiştir 

(Yamak, 2007,s.164-199; Boran, 2011, ss.25-90). Aynı yönde N. F. Eczacıbaşı “Özel 

girişimde gerçek ölçü, toplumun varlığını artırmadaki başarı ölçüsüdür.” veciz sözü 

doğrultusunda sosyal sorumluluk düşüncesine ve gereklerine önem vermiştir (Boran, 

2011, s. 74). 
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Yamak (2007) Türkiye‟de sosyal sorumluluk çalışmalarını ve yayınlarını 

1970-1980, 1980-1990, 1990-2000 ve 2000-2005 yılları dönemlerine ayırarak 

toparlamıştır, ana noktaları şöyledir. 

1970-1980 Dönemi: İşletmelerin öncelikle çalışanlarına, tedarikçilerine, 

müşterilerine, sahiplerine; daha sonra ikinci derecelerde hükümetlerine, kamuoyuna 

ait sosyal sorumluk normları ve önemleri işlenmiştir. Sosyal sorumluk, sosyal 

sorumluluk felsefesi temelli bir yönetim felsefesi geliştirilmesi konusu üzerinde 

durulmuştur. Sosyal sorumluluk doğrultusunda sosyal denetim, ahlak değerleri öne 

çıkartılmaya çalışılmıştır. Toplumsal gelişim ve sosyal önlemleri ve değerleri öne 

çıkartılmıştır. 

1980-1990 Dönemi: İşletmelerin doğal, sosyal ve siyasal çevreler ile ilişkileri 

ve sosyal sorumluluk uzamları ele alınmıştır. Yönetsel ahlak, dini inanç ve ahlak 

değerleri, özel yaşam, sosyal muhasebe normları, sosyal sorumluk önlemleri 

işlenmiştir. 

1990-2000 Dönemi: Etik ve iş etiği normları ve değerleri önce işletmelerin 

ekonomik başarıları ve devamlılıkları, sonra sosyal sorumluluk bakış açılarının 

yaygınlaştırılmaları doğrultusunda işlenmiştir. İşletmelerin çevreye sorumlulukları ve 

önemleri ele alınmıştır. 

2000-2005 Dönemi: Sosyal sorumluluk için iş ahlakının, iyi ahlakın iş ve 

meslek sorumlulukları ile özdeşleşmesi bakış açıları, iradeleri işlenmiştir. Sosyal 

sorumluluk doğrultusunda çevreyi koruma, tüketiciyi koruma, tüketici 

memnuniyetini sağlama,  kurum ve kurum dışı değerleri ve normları; işletmelerin 

imaj ve rekabet değerleri ve normları önemsenmiş, öne çıkartılmaya çalışılmıştır. 

Buradan Türkiye‟de sosyal sorumluluk düşüncesi, bir diğer deyiş ile sosyal 

sorumluluk bilimi algısı, sorunları ve uygulamaları farklı ve geniş biçimlerde ele 

alınmakta oldukları görülür. Türkiye‟de kurumsal sosyal sorumluluk bilimini 

geliştirme, sosyal sorumluluk kültür ve etik değerlerini geliştirme, sosyal sorumluluk 

sorunlarını çözümleme, geliştirme, uygulama ve yaygınlaştırma, toplumsal paylaşım 

ve katılım sağlama; sosyal sorumluluk alan projelerini türetme ve uygulamaları 

biçimlerinde ilerletilmekte oldukları görülür (Boran, 2011, s.25-90; Yamak, 2007, s. 
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164). Türkiye‟de kurumlarda sosyal birimleri, sosyal dernekleri kurulmuştur, çok 

sayıda sosyal projeleri geliştirilerek izlenmeye başlanmıştır. 

Diğer yandan bu görüşlerden farklı biçimlerde, yine işletmelerin 

girişimlerine, ortaklarına karlar sağlama yanında topluma somut sosyal katma 

değerler sağlama sorumlulukları oldukları belirtilir. İşletmelerin topluma, iç ve dış 

çevrelerine karşı süreklilik ve sürdürebilirlik yönlerinde yerine getirmeleri gereken 

ortak sosyal sorumluluklarının bulunduğu ileri sürülmüştür. Sosyal sorumluluk algısı 

ve düşüncesi asgari, azami yasal kurallara uyma ötesinde insana, topluma, dış 

çevreye kalıcı yatırımlar yapmak olduğu ileri sürülmüştür (Kağnıcıoğlu, 2007, s. 10-

11). Aynı yönde kurumsal sosyal sorumluluk işletmelerin kendi menfaatleri yanında 

toplumun menfaatlerini, güvenirliklerini ve refahını göz önünde bulundurması, 

kendilerini topluma karşı sorumlu hissetmesi, toplumun kaynaklarını tesirli ve 

verimli kullanması anlamında tanımlanmıştır. Sosyal sorumluluk işletmelerin 

gösterişten, haksız rekabetten, kayıt dışılıktan uzak gerçekçi, gerekirci biçimde 

toplumun değerlerine, önceliklerine, iş ahlakına uygun biçimlerde davranması; 

borçlarına, taahhütlerine, alacaklarına uygun programlı, tutarlı, güvenilir ve güvenen 

olması biçimlerinde tanımlanmıştır (Zaim, 2012, s.61). 

 

2.2.2. MESS’de Sosyal Sorumluluk Algısı ve Uygulamaları 

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyelerinde sosyal sorumluluk 

algıları, sosyal sorumluluk düşünceleri, politikaları ve etkinlikleri bir araştırma 

çerçevesinde ortaya konmuştur (MESS, 2005). Araştırmada MESS üyeleri % 96‟sına 

yakını oranının sosyal sorumluluk politikaları ve faaliyetleri bulunduğu belirtilmiştir. 

MESS içinde özellikle motorlu kara taşıtı, mobilya, metal, makine, teçhizat ve cihaz 

imalatı ve sanayi alanlarında çalışan üyelerin tümüne yakınının iş güvenliği ve 

sağlığı kültürünün geliştirilmesi, doğal çevrenin korunması, çevre kirliğinin 

önlenmesi sosyal sorumluluk politikaları ve faaliyetleri bulunduğu belirtilmiştir. Bu 

politika ve faaliyetler şöyle özetlenebilir (MESS, 2005): 
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 İş güvenliği ve sağlığı kültürünün yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, 

 Müşteri ve tedarikçiler ile ilişkilerin ilerletilmesi, 

 Doğal çevrenin korunması, çevre kirliğinin önlenmesi, 

 İş yerlerinde her türlü ayrımcılığın önlenmesi, 

 İş yerlerinin kurumsal değerlerinin geliştirilmesi, 

 Enerji tasarrufunun ve geri dönüşümünün desteklenmesi, 

 Çalışanların kariyer gelişimlerinin ilerletilmesi, 

 Toplumsal hayır amaçlı faaliyetlerin ve projelerin, bağışların desteklenmesi,   

 Hayat boyu eğitimin gereklerinin ve uygulamalarının desteklenmesi, 

 Sosyal refahın geliştirilmesi, 

 Yan sanayilerde etkinliklerin desteklenmesi, 

 Tüketiciyi bilgilendirme ve koruma etkinliklerinin desteklenmesi.  

 

2.2.3. Kurumların BağıĢ, Hayır Ġlkeleri ve Yöntemi  

Kurumların sosyal sorumluluk duygu ve düşünceleri, algıları, aynı yönde 

bağış ve hayır yapma tutumları ve öncelikleri, bağışları belirli ölçülerde nesneldir; 

belirli ölçülerde de özneldir. Öznelliğe bağlı keyfi tutumlar bilindiği gibi ölçülemez, 

değerlendirilemez. Bu konuda diğer bir önemli çalışma Porter ve Kramer‟in (2005)  

“Şirketlerin Toplumsal Sorumluluğu, Kurumsal Hayırseverliğin Sağladığı, Rekabet 

Avantajı,” adlı yayınıdır. Bu çalışmada “kurumların bağışları ve hayırseverlik 

tutumları, stratejileri ve politikaları, kendi işletmelerine ve topluma somut en büyük 

sosyoekonomik faydalar, sosyal değerler, itibar ve rekabet üstünlükleri sağlama 

temelli olmaları gerektikleri” düşünülür, ileri sürülür (Porter, Kramer, 2005). Bu 

düşünce doğrultusunda bağış ve hayırseverlik kararlarının bilimsellik, belirlilik ve 

gereklilik derecelerinin düzeylerinin, dolayısı ile topluma yönelik toplam sosyal 

faydanın yükseltilebileceği veya kendiliğinden yükselebileceği ileri sürülür (Porter, 

Kramer, 2005). Bu yönde bağış ve hayır biçimleri ve büyüklükleri muhasebe 

çerçevesinde kâr fazlalıklarından veya diğer işlerin ödeneklerinden yapılması temel 

ve belirgin eğilim olarak öngörülür. 

Kurumların kendilerini stratejik olarak geliştirmeleri yönünde rekabet amaçlı 

stratejik bağışlarını, hayır etkinlikleri ve tutumlarını genelde şu alanlara 
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odaklandırmaları gerektikleri belirtilir (Porter, Kramer, 2005; Yamak, 2007,s.1014-

197): 

 Uygun talep ve müşteri kesimlerine ve olanaklarına, 

 Sermaye, sahibi ve işletme yönetimi kesimlerine ve olanaklarına, 

 Stratejik gelişme ve rekabet bağlamı olan kesimlere, alanlara ve olanaklarına, 

 Çalışanlara,  

 Tedarikçi ve destekleyici kesimlere ve iş alanlarına, 

 Kamuoyuna,  

 Doğal ve sosyal çevre koşullarına, ortamına.   

 

2.2.4. Sosyal Sorumluluk BileĢenleri Tanımları 

Sosyal sorumluluk olgusu, kavramı, psikolojisi, vicdanı ve düşüncesinin 

temelleri, bileşenleri, sınırları ve oluşum aşamaları şöyle sıralanabilir (Bu bileşenler 

ve aşamalar birbirine paralel ve birbirini izleyen ve tanımlayan deterministik 

bileşenler ve aşamalar görünümündedir):    

 Bilgi, nesnel bilgi,   

 Doğru ve doğruluk, 

 Bilgi ve bilim,  

 Algı ve düşünce, 

 Özgürlük,   

 Öznel algı ve düşünce, 

 Bilinç, bilinçaltı ve ötesi, 

 Vicdan, 

 Sosyal psikoloji, 

 Sosyal algı, 

 Sosyal bilinç, 

 Sosyal vicdan, 
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 İş tekniği, 

 İş ve meslek ahlakı, 

 İş disiplini, 

 İş güvenliği, 

 Güvenirlik ve itibar, 

 Teknik verim, verimlilik, 

 Ekonomik verim,  

 Sosyal verim, verimlilik, 

 Sosyal maliyet, 

 Sosyal fayda,  

 Sosyal katma değer, 

 Sosyal güvenlik, 

 Sosyal sigorta, 

 Sosyal kâr, kârlılık ve katma değer, 

 Sosyal denge, 

 Sosyal demokrasi, 

 Sosyal gelişme ve refah, 

 Sosyal determinizm, 

 Sosyal sorumluluk. 

Süreçlerde kurumsal sosyal sorumluluk psikolojisi ve düşüncesi konusu temel 

ve sosyal bilimler, sosyal psikoloji düşünceleri, ilkeleri ve yöntemleri, eğitim ve 

araştırma çalışmaları çerçevesinde ortaya konmaya çalışılmıştır. Aynı yönde 

süreçlerde sosyal bilimlerin, sosyal psikolojinin teorik ve pratik temelli; sosyal 

süreçlerin insan, toplum, doğa, teknoloji, bilinç, ahlak; ilerleme, araştırma, eğitim ve 

kalkınma temelli; aynı doğrultularda yönetici, planlamacı, araştırmacı temelli 

açılımlara, tekniklere bir bütünlük içinde ele alınmaktadır. 
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2.2.5. Taraflar ve Mesajlar  

Başka bir tanımda sosyal sorumluluk “işletmenin kendi amaçlarını 

gerçekleştirirken, ahlaki değerlere sadık kalması ve kaynaklarını içinde bulunduğu 

toplumu geliştirmede kullanması” şeklinde açıklanmaktadır (Demir, 2013, s. 225). 

Sosyal sorumluluğun içerisinde ahlaki değerler ve toplumsal faydanın odak 

noktasında yer aldığı bu tanım aracılığıyla anlaşılmaktadır. Sosyal sorumluluk 

gereğince ahlaki değerlerin dikkate alınmasının gerekliliğini ve önemini göstermesi 

bu tanım için ayırt edici noktalardan birisi olarak görünmektedir. 

 Sosyal sorumluluk kapsamında yukarıda belirtilen mesajlar aşağıdaki 

taraflara farklı biçimlerde sıralanmıştır (Akıncı Vural ve Coşkun, 2011, s. 4): 

 Çalışanlara yönelik mesajlar, 

 Hissedarlara yönelik mesajlar, 

 Yatırımcılara yönelik mesajlar, 

 Topluma yönelik mesajlar, 

 Uluslararası çevre yönelik mesajlar, 

 Rakiplere yönelik mesajlar, 

 Yerel yönetimlere ve devlete yönelik mesajlar, 

 Sivil toplum örgütlerine ve mesleki örgütlere yönelik mesajlar 

şeklindedir. 

 Yukarıda yer verilen maddeler, sosyal sorumluluk kavramının sahip olduğu 

geniş kapsamı ortaya koymasının yanında konunun kimleri ilgilendirdiğini 

göstermesi bakımından önemlidir. 

 

2.2.6. Sosyal Sorumluluğun Uygulama Boyutları 

Aşağıda Tablo 2.1‟de sosyal sorumluluk tanımlarında hangi boyutlara ne 

sıklıkta yer verildiğine ilişkin bilgiler ortaya konmuştur. 
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Tablo 2.1 Sosyal Sorumluluk Tanımlarında Yer Alan Boyutlar 

 

 

 Tablo 2.1‟de yer alan bilgilere göre sosyal sorumluluk tanımında çevresel 

boyut, sosyal boyut, ekonomik boyut, gönüllülük boyutu ve paydaş boyutunun farklı 

sıklıklarda yer alması söz konusudur (İlter, 2015, s.10). Paydaş boyutu ve sosyal 

boyut diğerlerine oranla daha fazla kullanılmakta iken çevresel boyut en az 

kullanılan olarak görünmektedir. Tanımlarda sosyal sorumluluk boyutlarının ne 

şekilde kullanıldığını göstermesi bakımından tablo üzerindeki bilgiler açıklayıcıdır. 
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2.2.7. Sosyal Sorumluluk Olgusunun ve Biliminin Dayanakları Gereklilikleri 

Sosyal sorumluluk bilimi ve tercihi, sosyal yapının ve yaşamın gelişmesi 

yönünde aşağıdaki koşullara ve gereksinimlere bağlıdır:  

 Fiziksel süreçlere ve gerekliliklere,  

 Kimyasal koşullara ve gereksinimlere, 

 Biyolojik koşullara ve gereksinimlere, 

 Fizyolojik koşullara ve gereksinimlere,  

 Teknik koşullara ve gereksinimlere,  

 Ekonomik koşullara ve gereksinimlere,  

 Sosyal koşullara ve gereksinimlere,  

 Hukuksal koşullara ve gereksinimlere,  

 Sosyal psikoloji koşullarına ve gereksinimlere, 

 Etik değerlere, koşullara ve gereksinimlere,  

 Öznel süreçlere ve gereksinimlere,  

 Vicdani kanaatlere,  

 Keyfiliklere.  

Temelde genel olarak fiziksel, kimyasal, fizyolojik ve biyolojik etkenler ve 

gereksinimler belirleyicidir. Sosyal sorumluluk tercihi önce fizik etkenler ve 

gereksinimler sınırları, sonra ekonomik etkenler ve gereksinimler içinde belirginleşir. 

Son aşamalarda da fizik ve ekonomik etkenler ve gereksinimler ardından hukuksal, 

daha sonra etik etkenler ve gereksinimler etkili olur.   

Bu etkenler ve gereksinimler aşağıda temel bilim, düşünce ve gereksinimlere, 

kavram bileşenlere dayalı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. 
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2.2.8. Sosyal Sorumluluk Ġçin BaĢlıca Yapılması Gerekenler 

 Sosyal sorumluluk, topluma karşı hesap verilmesini gerektiren bir sorumluluk 

alanı olarak açıklanmaktadır (Yağan, 2012, 1). Bu nedenle sosyal sorumluluğun 

geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin başında hesap verebilirliği sağlamak 

gelmektedir. Çok geniş bir alanda kendisini gösteren sosyal sorumluluk için hesap 

verebilirlik, bir önkoşul olarak nitelendirilmeye müsaittir. 

 İnsana değer verme yaklaşımı, sosyal sorumluluk kapsamındaki temel 

gerekliliklerden birisi konumundadır. Haliyle sosyal sorumluluğu geliştirebilmek için 

insanı sürecin merkezine koyacak şekilde bir ilerleme kaydedilmesi gerektiği 

söylenebilir. Aksi takdirde sosyal sorumluluk sürecinin başarılı bir şekilde 

sonuçlanması mümkün olmayacaktır. İnsanların günümüzdeki konumunun bilincinde 

olan işletmeler, bu konuda yapmaları gerekenlerin farkında olarak görünmektedirler 

(Akım, 2010,s.6). 

 Sosyal sorumluluk gereğince yapılması gerekenler hakkında inceleme 

yaparken sosyal sorumluluk piramidini meydana getiren hususlar açıklayıcı 

konumdadır. Sosyal sorumluluk piramidinin sahip olduğu içerik aşağıdaki şekil 

üzerinde gösterildiği gibidir. 
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ġekil 2.1 Sosyal Sorumluluk Piramidi 

 

 Şekil 2.1‟de görüldüğü üzere sosyal sorumluluk geliştirmek için yapılması 

gerekenler; kârlı olmak, yasalara uymak, etik olmak ve iyi bir vatandaş olmak 

şeklinde sıralanmaktadır. (İlic, 2010, s.310). Piramitte yer alan verilere göre 

ekonomik, yasal, etik ve hayırseverlik açısından sorumluluklar üstlenilmesi, sosyal 

sorumluluğun geliştirilmesi için gerekmektedir. Ayrıca izlenecek olan sırayı ortaya 

koyması bakımından bu bilgilerin dikkate alınmasında fayda vardır. 

 Sosyal sorumluluğun geliştirilmesi için işletmelerin ahlaki sorumlulukları 

bulunmaktadır. Ahlaki sorumluluklar gereğince işletmelerin doğru ve dürüst 

olmalarının yanı sıra adil olmaları beklenmektedir. Ahlaki açıdan üstlenilen 

sorumluluklar gereğince zarar vermekten kaçınacak bir yaklaşım benimsenmesi de 

işletmelerin sosyal sorumluluğun gelişmesi noktasında yapması gerekenler 

arasındadır (Nalbant, 2005, 194).  
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2.2.9. Sosyal Sorumluluğun GeliĢtirilmesine Katkı Sağlayan Taraflar 

 İşletmeleri değerli kılan ya da fark yaratan artık sadece ürettikleri mal ya da 

sundukları hizmetin kalitesi değil, topluma kattıkları ya da kazandırdıkları 

değerlerdir. (Demir, 2013,s.225). Buradan hareketle sosyal sorumluluğun 

geliştirilmesi noktasında topluma değer katan herkesin katkı sağlayan taraf 

konumunda olduğu yönünde değerlendirme yapılabilir. 

 Sosyal sorumluluk, bir işletmenin faaliyetlerini yürüttüğü alanla çıkar grupları 

ve paydaşları içeren bir yapıdadır (Lembet, 2012,s. 3). Sosyal sorumluluğun 

gelişmesi noktasında bu kapsamın belirleyici konumda olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Paydaşların sosyal sorumluluk açısından etkileri, sosyal sorumluluk 

gelişimi sürecinde etkisini göstermektedir. 

 Konuyla ilgili olarak yapılan araştırmalar ve geliştirilen teoriler, sosyal 

sorumluluğun gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda yer alan başlıca teoriler 

aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 
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Tablo 2.2 Sosyal Sorumluluk Konusunda GeliĢtirilen Teoriler 
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Tablo 2. Devamı 

 

  

 Tablo 2.2‟de yer alan veriler araçsal teori, politik teori, bütünleştirici teori ve 

etik teorinin varlığını ortaya koymuştur (İlter, 2015, s.40-41). Her bir teori 
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kapsamında pek çok farklı araştırmacının katkısının bulunduğunu göstermesi 

bakımından bu tablonun incelenmesinde fayda vardır. Geliştirilen teorilerin 

içerisinde kurumsal anayasa, bütünleştirici sosyal sözleşme, neden dayalı pazarlama, 

hissedar değeri maksimizasyonu, kamusal sorumluluk, kurumsal sosyal performans, 

paydaş yönetimi, kurumsal sosyal performans, normatif paydaş teorisi, evrensel 

haklar, sürdürülebilir gelişme gibi yaklaşımların varlığı söz konusudur. Tüm bunlar 

sosyal sorumluluğun farklı şekillerde değerlendirilen ve birçok farklı teoriye konu 

olan bir kavram niteliği taşıdığı olarak değerlendirilmeye müsaittir. 

 

2.2.10. Sosyal Sorumluluğun GeliĢtirilmesinin Gerekliliği ve Önemi 

 Sosyal sorumluluk geliştirilmesini gerekli kılan faktörler, faaliyet alanına 

göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle sosyal sorumluluğun geliştirilmesinin 

gerekliliği ve önemi konusunu sürece ve faaliyete göre değerlendirmekte fayda 

vardır. Sosyal sorumluluk geliştirilmesi konusundaki başlıca faaliyet alanları; sağlık 

hizmetleri, kültürel hizmetler, çevresel faaliyetler, sağlık eğitimi ve toplumsal 

faaliyet şeklinde sıralanmaktadır (Yeşiltaş ve Erdem, 2017, s. 119). Sosyal 

sorumluluk konusunda pek çok alanda yürütülen faaliyetlerin varlığı, konunun geniş 

bir kapsama sahip olmasını beraberinde getirmektedir. 

 Aşağıdaki 2.2 şekilde sosyal sorumluluk gelişiminin aşamalarına yönelik 

bilgiler yer almaktadır. 
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ġekil 2.2 Sosyal Sorumluluk GeliĢimi 

  

 Şekil 2.2‟de görüldüğü üzere sosyal sorumluluk geliştirilmesi noktasında 

önceleri finansal etkenler dikkate alınmakta iken gelinen noktada sürdürülebilir 

değerlerin dikkate alındığı ve stratejik faaliyetlerin belirleyici konumda olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

2.2.11 Hayırseverlik, BağıĢ ve Sosyal Sorumluluk 

Sosyal sorumluluk olarak adlandırılan çalışmalar hayırseverlik geleneğinden 

evrilmiştir. 

Buna karşın şirket hayırseverliği sosyal sorumluluk değildir. Çünkü bunu 

yapmak için şirketin hiçbir mecburiyeti yoktur. Sadece iyi bir şey yapma 

düşüncesiyle gerçekleştirilir. Stratejik sosyal sorumluluğu geleneksel 

hayırseverlikten ayıran önemli farklar vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

 İşletmelerin bağışı bireysel düzeyde değil toplumsal proje üzerinden 

kurumsal ortaklıklarla yürütülür.  
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 İşletmeler sadece bağışta bulunmayıp uzmanlık iş gücü, mekan ve araç 

sağlama, eleman görevlendirme gibi katkılarla projenin içinde aktif olarak yer 

alır.  

 Sosyal sorumluluk çalışmaları hayırseverlikten farklı olarak bütçeleri 

raporlanır, izlemeye ve değerlendirmeye açıktır. 

 Finansal performans paralelinde sosyal performans olarak kamuya açıklanır. 

Hayırseverliğin köklü bir geçmişi vardır, 19 yy sonlarında ilk hayırsever 

örneklerini görebiliriz. Çalışanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, din 

kuruluşlarının desteklenmesi şeklinde gözlemleyebiliriz. Sosyal sorumluluk anlayışı 

en yaygın, hayırseverlik anlayışını 1951 yılında Exxon firması yönetim kurulu 

başkanı Frank Abrams yazdığı bir makalede savunmuştur. Bu makalede şirketlerin 

yöneticilerine yüksek görevler üslenmeye ve iyi vatandaş olmaya davet etmiştir 

(Banerjee, 2007, s. 5-6). 

             İşletmelerin hayırseverlik işlerini gerçekleştiren vakıfların olması da bir 

gelenektir. Ancak 1929 ekonomik krizinden sonra aile şirketleri, gittikçe azalmış, 

yerine limitet şirketler almıştır. Bu durumda hayırseverlik köklü değişmelere neden 

olmuştur. Kişilerin hayırseverlikleri yerine şirketlerin hayırseverlikleri yerine 

almıştır. İş adamları kişisel bağışlarından farklı olarak şirketin vakıflarına aktardığı 

kaynaklarla hayır faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu faaliyetlerini de vergide muaf 

tutmuştur. Böylece devletlerin vergi olarak toplayacağı gelirler ile yapacağı 

hizmetleri, iş adamları kendi yaparak siyasal aktörlüğe soyunmuştur. Bunun sonucu 

olarak her siyasal aktör gibi şirketlerin de çeşitli ilkelere düzenlemelere tabi olması 

gerekmiştir. 1980 sonlarına doğru daha da önemsenen bu gereklilik kurumsal sosyal 

sorumluluk kavramı ile birlikte gerçek anlamını bulmuştur. Şirketler uluslararası 

örgütlerin ilkelerine uygun yayınlarının yanında performans sürdürülebilirlik 

raporları hazırlamaları bu sürecin sonucudur. 

             Böylece şirketlerin hangi alanda „hayırseverlik‟ ya da „sorumluluk‟ adı 

altında etkinlik göstereceği toplumun denetimine açılmıştır. Bu denetimin 

gerçekleşmesi için şirketin sivil topum kurumlarıyla iş birliği yapması gerek.  
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2.2.12. Sosyal Sorumluluğun Kavramı ve Önemi 

 Sosyal sorumluluk algısı ve düşüncesi sanayi hareketi ile birlikte işletme 

sahiplerinin ortaklarına, çalışanlarına, müşterilerine ve topluma karşı sorumlulukları 

oldukları bilincine dayanır, dayandırılır. Sosyal sorumlulukların ilk itici temel 

güdüleri ise ahlaki, insani, vicdani değerleri; çalışanların yaratabilecekleri 

huzursuzluk ve kayıp riskleri azaltma, kârlılık ve devamlılık sağlama arzuları olarak 

görüldü.  

Sorumluluk, kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren 

herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir… Sosyal sorumluluk ise; belirlenen bir 

görevi yerine getirmek için o işi yapmakla mükellef olan bir yöneticini uymak 

zorunda olduğu kurallar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Sosyal sorumluluk, bir 

kurumun kaynaklarını toplum yararına olacak şekilde kullanmasıdır (Akıncı Vural ve 

Coşkun, 2011, s.62-63). 

 Toplumun gerek ekonomik ve gerekse insan kaynaklarına karşı bir kamusal 

duruş sergileyerek, bu kaynaklarını sadece özel kişi ve firmaların dar alanda 

belirlediği menfaatleri için değil, geniş sosyal sonuçları için kullanıldığını görme 

istekliliği sosyal sorumluluk olarak ifade edilmektedir (Lembet, 2012, s.2). Sosyal 

sorumluluk kavramının geniş sosyal ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra ekonomik 

ve insan hakları boyutlarının olduğunu göstermesi bakımından bu tanımın dikkate 

alınmalıdır. 

 

2.2.13. Optimum Sosyal Sorumluluk Karar Yöntemi 

Kurumsal yeni sosyal sorumluluk çalışmalarının, vicdan ve kanat 

derecelerinin sorunların algılatılmasına; bir sorunlar dizisinin sezinlenmesine, 

tanımlanmasına, modellenmesine ve çözümlenmesine; bilim sistemine yeni teori, 

yöntem, teknoloji, ürün geliştirme çalışmalarına, uygulamalara somut katkılar 

sağlaması amaçlanır. Bu bağlamda sosyal sorumluluk sorunun, yakın gelecekte elde 

edilebilecek olanaklar ve teknikler ile çözümlenebilecek, somut sonuçlar alınabilecek 
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ayrıntılarda tanımlanıp ifade edilmesi kurumsal, yerel ve ulusal önemli bir iş olarak 

görülmektedir. 

Aynı yönde yeni bilgi ve yöntem, mevcut koşullar içinde ele alınan sorunun, 

sorun içinde bilinmesi gereken belirsizliklerin, eksikliklerin, değişkenlerin 

saptanması amacıyla yeni sezgilerin, kısıtlamaların; yeni temel ve teorik akıl 

yürütmelerin, analitik ifadelerin ve formüllerin; çözümlemelerin Şekil 2.3‟deki 

biçimde ilerletilmesi ile geliştirilir.  

Lojistik işletmeleri sosyal sorumluluk kararları için genelde tümevarım 

yönünde sentez, sentez ile tümevarım, analiz yönünde tümdengelim, tümdengelim ile 

olayı, verileri analiz yapma, yargılama ve çözümleme işlemleri yapılır. Araştırma ve 

çözümleme çalışmaları gereksinimler, amaçlar, olaylar, olanaklar ve yöntemler 

arasında sezinleme, çağrıştırma ve benzetme akıl yürütmeleri ile başlanır. 

 

 

 

 

                

 

Lojistik işletmeleri sosyal sorumluluk temelli bağışları ve hayırseverlik 

tutumları, stratejileri ve politikaları ve uygulamaları kâr fazlalıklarından yapılır. Bu 

etkinlikler temelde bir yandan giderler ve külfetler temelli sosyal maliyet bileşeni, 

diğer yandan sosyal harcamaların eksik yapılması yönünde kaza, kalkınma, eğitim 

kaybı temelli sosyal kayıp maliyetlerin bileşimi üzerinden yapılır. Bu saptama ve 

düşünce bağlamında sosyal sorumluluk toplam maliyeti fonksiyonu sosyal 

sorumluluk tutumları girdisinin düşük veya çok yüksek olduğu üretim ve yönetim 

biçimi durumlarında genellikle yüksek değerlerde ortaya çıkar. Yine yukarıda 

ġekil 2.3 Karar Verme Süreci ve Ana AĢamaları 
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belirtildiği biçimde bir süreçte sosyal sorumluluk karar düzeyleri bireyin, toplumun 

algı, alış ve sosyal verim düzeylerine; etkin ve makul ölçülerde toplam sosyal 

yararları, katma değerleri yüksek düzeylere çekme olanaklarına bağlıdır. Çabalara 

bağlı kayıp ve kazançların tahmin edilebilirliğine, belirliliğine, hesap edilebilirliğine 

bağlı sınırlı, sınırsız değerleri, koşulları ve süreçleri ortaya çıkabilir.  

Diğer yandan kazaların, hasarların çevreye verilen zararın tahmin 

edilebilirliğine, belirliliğine, hesap edilebilirliğine, büyüklüğüne bağlı makul sınırlı 

sınırsız sorumluluk ölçüleri koşullarında bir olanak, vicdan ve kanaat değerleri 

oluşabilir. Dolayısı ile bu koşullarda arada bir uygun/optimum sosyal sorumluluk 

değişkeni/büyüklüğü ortaya çıkabilir. Uygun/optimum sosyal sorumluluk kanaati ve 

karar büyüklüğü Şekil 2.4‟te verildiği biçimde belirginleşmesi gerektiği ortaya çıkar. 

Uygun/optimum sosyal sorumluluk kararları, kararlı toplumlarda süreçlerde uzun 

dönemli ekonomik ve istatistik analizlere, sosyal maliyet, verim ve fayda 

fonksiyonlarına ve değerlendirmelerine bağlı olarak Şekil 2.4‟te, Şekil 2.5‟de 

verildiği biçimlerde, ortaya çıkabilir, belirlenebilir (Özen, 2017).   

 

  Sosyal Maliyet   

 

                                               toplam sosyal 

                                                  maliyet 

                                                                                               sorumluluk girdi 

                             sorumluluk kayıp                                               maliyeti 

                             maliyeti 

 

                                     

                          uygun sosyal sorumluluk sosyal sorumluluk girdisi 

 

 

 

ġekil 2.4 Sosyal Sorumluluk Girdisi Kayıp ve Toplam Sosyal Maliyeti 
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                                                                                                 sosyal fayda                                                                                                                                                   

                              

                              

 

                                                                                  

                                  uygun sosyal sorumluluk  sosyal sorumluluk girdisi 

          

 

2.2.14. Rekabet ve Pazarlama Bağlamında Sosyal Sorumluluk  

Rekabet işletmelerin pazarlarda, piyasalarda talep, satış ve kâr paylarını diğer 

işletmelere kıyaslama gelişme, öncelik ve üstünlük sağlama amaçlı bütünleşik 

düşünceler ile etkinlikler toplamıdır. Rekabet için uygun derecelerde yatırım, üretim 

ve pazarlama etkinlikleri temeldir.  

Pazarlama ise mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye, kullanıcıya akışını 

etkin, verimli ve ekonomik biçimlerde sağlama, sürdürme; kullanıcılar ile buluşturma 

temel işletme biliminin özel bir dalı ve etkinliğidir. Pazarlama arz ve talebin piyasa 

ve üretim süreçlerinde birbirlerini doğru tanıma, tanıtma etkinlikleri bilimidir. 

Pazarlama işletme, arz ve arz ekonomisinin, mikroekonominin pazar ekonomisinin, 

uygulamalı alanı ve disiplinidir. Diğer bir ifade ile pazarlama talebi bilgilendirme, 

etkileme, yönlendirme ve bilimidir, odaklıdır. Pazarlama mal ve hizmetin 

üretiminden önce başlatılan, satışından sonra da bilgilenme ve tanıma işlemleri 

devam ettirilen, ettirilmesi gereken arz ve talep kesimleri arasında araştırma, tanıtım 

ve bilgi toplama etkinlikleri toplamıdır (Tokol, 1987). Bu açıklamalar yönünde 

ġekil 2.5 Sosyal Sorumluluk Girdisi ve Toplam Sosyal Fayda 
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pazarlama sonuçta toplumsal ekonomik fayda, değer, katma değer yaratma bilimidir, 

etkinlikleri sistemidir.   

Pazarlama, kendine özgü belirli ilkelere ve yöntemlere dayanan sentez bilim 

dalıdır; bütünleşik yöntemdir. Pazarlama sosyoloji, mikroekonomi, makroekonomi, 

istatistik, yöneylem araştırması, üretim ve yönetim teknikleri, üretim ve yönetim 

ekonomisi, sosyal psikoloji, pazar psikolojisi bilim dallarının ileri sentezlerinden 

oluşur, oluşturulur. Pazarlama yöntemi bir yandan pazarlama bilim dalı varsayım, 

ilke ve yöntemleri, diğer yandan da arz ve talep kesimlerinin beklentileri, arz ve talep 

fonksiyonları kayma, değişim ve yeni ekonomik optimum denge noktaları araştırma 

yöntemlerini, analiz ve sentez çözümleme etkinliklerini kapsar. Pazarlama ve 

araştırma etkinlikleri mal ve hizmetlerin arzında kalite, marka, itibar, tüketim 

miktarları ve dağılımları doğrultularında saptar, sosyal algılar ve düşünceler ile 

olanakları, teknikleri, ekonomik karar yöntemlerini; uygun girişim, yatırım ve işletim 

koşullarını, sosyal psikoloji duyum, öğrenim, eğitim süreçlerini, tekniklerini, 

araçlarını ve etkinliklerini kapsar, kullanır, araştırır.  

Aynı yönde sosyal sorumluluk çalışmaları belirtildiği biçimlerde toplumsal 

ekonomik değerler, kazanımlar yaratma temelli ve amaçlıdır. İşletmelerin, sektörlerin 

sosyal sorumluluk çalışmaları bir yandan sosyal ekonomik değerler yanında diğer 

yandan da işletmelerin rekabet, dolayısı ile pazarlama amaçlarını, olanaklarını, etkin 

ve ekonomik gelişimlerine önemli katkılar sağlarlar. Dolayısı ile sosyal sorumluluk, 

pazarlama ve rekabet planlama, stratejik planlama çalışmaları deterministik, 

ekonomik; probabilistik, analitik ve sentetik düşünceler, modeller ile yöntemleri; 

çözümlemeleri, çözümleme ve karar sonuçları uygulamalarının ilişkili bütünleşik 

gerçekleştirilmeleri önemlidir. Aynı yönde işletmelerin rekabet, yatırım, girişim, 

sosyal sorumluluk, pazarlama ve rekabet stratejik planlama ve gerçekleştirme 

çalışmalarının toplumsal ekonomik değerler üretme yönünde ilişkili birlikte 

yürütülmeleri gerektikleri önem kazanır.  

Sonuçta kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları sektörlerin, işletmelerin 

pazarlama, rekabet ve ekonomik gelişme üstünlükler sağlama çalışmalarına dolaylı 

olarak aracılık eden çalışmalardır. Ancak işletmelerin sosyal sorumluluk çalışmaları 

daha çok pazarlama, rekabet ve özel ekonomik gelişme sağlama amaçlı yaptıkları 

izlenimleri yaratmaları da işletmelere olumsuz etkiler yarabilir. Dolayısı ile 
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işletmelerin sosyal sorumluluk çalışmalarını olumsuz izlenim, itibar yaratmama 

yönünde planlamaları, dikkatli olmaları ve yönetmeleri önemlidir. Sonuçta 

süreçlerde işletmelerin pazarlama, rekabet çalışmaları, ekonomik girişim ve yatırım 

çalışmaları sosyal sorumluluk duyguları ve düşünceleri doğrultusunda yürütülmeleri 

gerektikleri önem ve öncelik kazanır.  

 

2.2.15 ĠĢletmelerin Sosyal Sorumluluk Etkinlik Alanları  

Kurumların sosyal sorumluluk duygu ve düşünceleri, algıları, aynı yönde 

bağış ve hayır yapma tutumları ve öncelikleri, bağışları belirli ölçülerde nesneldir; 

belirli ölçülerde de özneldir. Öznelliğe bağlı keyfi tutumlar bilindiği gibi ölçülemez, 

değerlendirilmez. Bu konuda diğer bir önemli çalışma Porter ve Kramer‟in (2005) 

“Şirketlerin Toplumsal Sorumluluğu, Kurumsal Hayırseverliğin Sağladığı, Rekabet 

Avantajı,” adlı yayınıdır. Bu çalışmada “kurumların bağışları ve hayırseverlik 

tutumları, stratejileri ve politikaları, kendi işletmelerine ve topluma somut en büyük 

sosyoekonomik faydalar, sosyal değerler, itibar ve rekabet üstünlükleri sağlama 

temelli olmaları gerektikleri” düşünülür, ileri sürülür (Porter, Kramer, 2002). Bu 

yönde Bağış-hayır işlemlerinin ne düzeylerde, nerelere ve nasıl yapılmaları 

gerektikleri sorunları ana sorunlardır. Süreçlerde bağış hayır işlemleri ve 

büyüklükleri kararları işletmelerin gelir gider muhasebesi çerçevesinde gelir/kâr 

fazlalıklarına, diğer işler ödeneklerine veya şahısların kişisel ödemelerine 

dayandırılması temel ve belirgin eğilim olduğu ileri sürülür.  

Kurumların kendilerini stratejik olarak geliştirmeleri yönünde rekabet amaçlı 

stratejik bağış-hayır etkinlikleri, tutumlarını içinde olmaları; genelde şu alanlara 

odaklandırmaları öngörülür, belirtilir (Porter, Kramer, 2005; Yamak, 2007,s.1014-

197):  

 Uygun talep, pazar ve müşteri kesimlerine, etki olanaklarına, 

 Altyapı sahiplerine, yönetici kesimlerine ve ortaklarına,  

 Çalışanlara, insan kaynaklarına, etki alanlarına,  

 Planlamacı, girişimci, araştırmacı, yenilikçi stratejik kesimlere ve etki 

alanlarına, 
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 Tedarikçi ve destekleyici kesimlere ve etki alanlarına,  

 Kamuoyuna ve sosyal çevre koşullarına ve ilgili kesimlere,   

 Doğal evre koşullarına ve ilgili kesimlere.  

 

2.2.16 ĠĢletmelerin Sosyal Sorumluluk YaklaĢımları Biçimleri 

Kurumlar sosyal sorumluluk bağış-hayır tutumları, stratejileri ve politikaları 

bir yandan topluma en büyük sosyoekonomik, sosyal değerler sağlamaya yönelik 

optimum bağış-hayır etkinliklerini, diğer yandan kendi sektörleri işletmeleri 

pazarlama ve rekabet etkinliklerini, sürekliliklerini gerçekleştirmeyi amaçlarlar. 

Bunun ile birlikte kurumların işletmelerin sosyal sorumluluk bağış hayır tutumları 

stratejileri, öncelikle sosyal sorumluluk düşüncesi temelli olması temeldir. Bu yönde 

tüm kamu ve özel kuruluşlar ile birlikte iş birliği içinde olmaları amaçlanır.  

   Kurumlar işletmeler bu amaç ile yüksek sosyal değerler üretecek bağış-hayır 

biçimlerinin, seçenekleri ve derecelerinin türetilmesi, değerlendirilmesi, belirlenmesi 

uzun dönemli çalışmaları takipleri gerektirir. Bağış- hayır biçimleri seçenekleri, 

ölçütleri ve sınırları şöyle belirlenmesi ileri sürülmüştür (Porter, Kramer , 2002; 

Özen, 2017).  

 Şirketin bölgesel etkinlik, pazarlama ve rekabet bağlamının incelenmesi. 

 Yeni sosyal sorumluluk bağış ve hayır paradigmalarına uygun mevcut hayır 

bağış portföyünün gözden geçirilmesi; 

o Kamusal sosyal kalkınma refah eğitim amaçlı sorumluluk, 

o Saygınlık oluşturma,  

o Rekabet bağlamını geliştirmeye odaklı stratejik bağış. 

 Mevcut ve yeni bağış inisiyatifinin değerler yaratma yönü ile karşılaştırmalı 

değerlendirilmesi; 

o Bağış alıcıların iyi seçilmesi, 

o Diğer fon sağlayıcı kuruluşlara etkin uyarı işaretleri verilmesi,  

o Bağış alıcıların yetenek, performans ve verimlilik düzeylerinin 

ilerletilmesi,  
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o Temel ve uygulamalı araştırmaların, bilgilerin, tekniklerin; iş, üretim 

ve ticaret düzeylerinin ilerletilmesi, 

 Sektör içinde diğer işletmeler ve ortaklar ile kolektif sosyal sorumluluk 

etkinlik fırsatlarının aranması, 

 Sonuçların bir model ve yöntem içinde düzgün şekilde izlenmesi 

değerlendirilmesi.  

     Aynı yönde işletmeler sosyal sorumluluk odaklı bağış ve hayır etkinliklerini 

şu doğrultusunda düzenlemeleri gerektiği görülür: 

 Kâr amaçlı çalışmaların kurumların sosyal ve toplam etkinliklerinin 

araştırılması, 

  Sadece rekabet, pazarlama, stratejik rekabet ve pazarlama amaçlı 

yapıldıkları izlenimlerinin yaratılmaması. 

 

2.2.17. BirleĢmiĢ Milletler Sosyal Sorumluluk YaklaĢımları ve Projeleri  

Birleşmiş Milletlerin Newyork‟ta gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma” 

zirvesinde üye ülkeleri, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, adaletsizlikle 

mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için belirlenen 17 

sürdürülebilir kalkınma hedefini kabul etmiştir(Kurumsal sosyal sorumluluk, 2016). 

Çağımızın başlıca ekonomik, toplumsal konularına ışık tutan yeni sosyal sorumluluk 

yol haritası şu yaklaşımları ve projeleri kapsamaktadır: 

1. Yoksulluğa son: Her çeşit yoksulluğun, her yerde son bulması.  

2. Açlığa son: Açlığın sona ermesi, gelişmiş gıda güvenliğinin sağlanması 

ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi. 

3. Sağlıklı Bireyler: Dünya çapında sağlıklı yaşam ve refahın sağlanması.  

4.  Nitelikli Eğitim: Eğitimde adli kalite sağlanması ve hayat boyu 

öğrenimin teşvik edilmesi. 

5. Toplumsal Cinsiyet EĢitliği: Tüm kadınların ve kız çocuklarının 

güçlendirilmesi   

6. Temiz su, Hijyen ve Halk sağlığı: Herkes için su ve sıhhi tesisat 

mevcudiyeti.  
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7. EriĢilebilir ve Temiz Enerji: Herkese göre makul fiyatlı, güvenilir, 

sürdürülebilir ve modern enerji sağlanması. 

8. Ġnsana YakıĢır ĠĢ ve Ekonomik Büyüme: Herkese için sürdürülebilir ve 

kapsayıcı, ekonomik büyüme, tam ve üretken istihdam ve iş sağlanması. 

9. Sanayi, Ġnovasyon ve Altyapı: Sağlam alt yapı oluşturulması, kapsayıcı 

ve sürdürülebilir sanayileşme ile yeniliğin teşvik edilmesi. 

10. EĢitsizliklerin Azaltılması: Ülkeler içinde ve arasındaki eşitsizliğin 

azaltılması. 

11. Sürdürülebilir ġehir ve YaĢam: Şehirlerin ve yerleşim yerlerinin 

kapsayıcı, güvenli, nezih ve sürdürülebilir hale getirilmesi. 

12.  Sorumlu Tüketim ve Üretim: Sürdürülebilir tüketimin ve üretimin 

sağlanması. 

13. Ġklim Eylemi: İklim değişikliği ve bunun etkilerine karşı acil önlemlerin 

alınması.  

14. Sudaki YaĢam: Okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının 

sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde korunması ve yine sürdürülebilir 

şekilde kullanılması. 

15. Karasal YaĢam: Ekosistemin korunması, yeniden oluşturulması ve 

sürdürülebilir biçimde kullanılması; çölleşmeye karşı mücadele edilmesi; 

toprak bozulmasının ve biyolojik çeşitlilik kaybının engellenmesi.  

16. BarıĢ ve Adalet: Barışçıl toplumların sürdürülebilirlik açısından teşvik 

edilmesi, herkesin adalete ulaşmasının sağlanması ve her seviyede etkili, 

sorunlu ve kapsayıcı kuruluşların oluşturulması.  

17. Hedefler Ġçin Ortaklıklar: Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve 

sürdürülebilir kalkınma için küresel ortakların canlandırılması. 

2.3. Lojistik ve Tedarik Zinciri 

 Lojistik; müşteri istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak, üretim noktasından 

tüketim noktasına hammadde, yarı ürün, son ürün ve ilgili bilginin verimli ve etkili 

bir şekilde akışı ve depolanmasıdır (Küçük, 2014, s.33). Lojistik kapsamında müşteri 

istek ve ihtiyaçlarının belirleyici olduğunu göstermesi bakımından bu açıklama 

önemlidir. Lojistik ve kapsamına yönelik araştırma yapılırken lojistik süreci, 
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lojistiğin tanımı ve gelişimi, lojistik faaliyetler ve işletmelerde lojistiğin önemi 

başlıkları altında açıklama getirilmesi planlanmaktadır. 

 

2.3.1. Lojistik Süreci ve BileĢenleri Tanımı  

 Süreç yaklaşımıyla birlikte lojistik kavramının ele alınması durumunda 

hammadde temininden başlayarak üretim yapılması ve müşteriye ulaştırılmasına 

kadar uzanan bir sürecin varlığı söz konusudur. Gelinen noktada lojistik süreci, ürün 

akışının yanı sıra pazar ve zaman odaklı olmak durumundadır (Kıymetli Şen, 2014, 

s.85). Aksi takdirde lojistik sürecinin etkili ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasını 

beklemek pek mümkün olmayacaktır. 

 Lojistik, uygulama odaklı bir disiplin niteliği taşımaktadır. Bu nedenle lojistik 

sürecinin uygulamalara göre şekillenen bir yapıda olması söz konusudur. Uygulama 

odaklı bir disiplin olarak lojistik, süreç içerisinde pek çok disiplinle yakın ilişkiler 

içerisinde yer almaktadır (Acar ve Gürol, 2013, s.291). 

 Yürütülen adımlar açısından lojistik sürecinin kapsamı aşağıdaki Şekil 2.6‟da 

gösterildiği gibidir. 
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ġekil 2.6 Lojistik Sürecinin Kapsamı 
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 Şekil 2.6‟da görüldüğü üzere lojistik sürecinde ilk adım kaynak ihtiyacı tespit 

etmektir. İkinci adımda lojistik faaliyetlere ilişkin alternatifler geliştirilmektedir. 

(Sevim, Akdemir ve Vatansever, 2008, s.9). Tedarikçi değerlendirmesinden oluşan 

üçüncü adımın sonrasında ise hizmetin uygulanmasını ifade eden dördüncü adım 

kendisini göstermektedir. Lojistik sektörünün günümüzdeki bir getirisi olarak sürekli 

hizmet değerlendirmesi yapmak ise lojistik sürecinin son adımı olarak 

görünmektedir. Lojistik faaliyetlerin süreç içerisindeki değişikliklerden etkilenen 

dinamik bir yapıda olduğu süreç boyunca göz önünde bulundurulması gereken bir 

husustur. 

 

2.3.2. ĠĢletmelerde Lojistik Faaliyetler ve Önemi 

 Lojistik faaliyetler ve işletmelerde lojistiği önemli kılan etkenlerin başında 

lojistikle birlikte alınan kararlar gelmektedir. Lojistik süreçler içerisinde alınan 

kararlar stratejik kararlar, taktiksel kararlar ve operasyonel kararlar olmak üzere üç 

temel kategoride olmaktadır (Başkol, 2010, s.53). Lojistik faaliyetlerin çok yönlü bir 

şekilde değerlendirilmesi gerektiği anlamına gelen bu kararlar aynı zamanda 

işletmeler için lojistiğin önemini meydana getirmektedir. 

 Yoğun rekabetin olduğu küresel dünya koşullarında işletmeler müşteri 

beklentilerini karşılayacak şekilde hareket ederek rakiplerine üstünlük 

sağlayabilirler. Bu durum işletmelerin rakiplerine üstünlük kurabilmesi için lojistik 

faaliyetlerin etkililiğini artırmalarını gerekli kılar (Bilginer, Kayabaşı ve Sezici, 

2008, s.1). İşletme başarısı ve lojistik faaliyetler arasındaki bu etkileşim, lojistiğin 

işletmeler için önemini artıran bir etken konumundadır. 

 Lojistik faaliyetlerin sahip olduğu içerikle ilgili araştırmalar Tablo 

2.3.‟de gösterilmektedir ve hangi faaliyetlerin yer aldığı konusunda 

açıklayıcı konumdadır. Tablo 2.3.‟e göre lojistik faaliyetler; stok yönetimi, 

depolama, sipariş verme, elleçleme, ambalajlama, talep tahmini, bilgi akışı, 

müşteri hizmetleri, taşıma, üretim planlaması yapma, satın alma şeklinde 

sıralanmaktadır (Çekerol, 2013, s. 36.). Lojistik alanında yaşanan yeni 

gelişmelerle birlikte lojistik faaliyetlerin içeriğinin de değişebileceği 
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yukarıdaki tablo aracılığıyla anlaşılmaktadır. Bu nedenle lojistik faaliyetlerin 

dinamik olduğu gözetilerek inceleme yapılmasında fayda vardır. Nitekim bu 

dinamik yapı, lojistiğin önemini artıran bir özelliktir. 

 

Tablo 2.3 Lojistik Faaliyetler 

 

  

 İşletme lojistiğini oluşturan etmenler, lojistik faaliyetler ve işletmeler için 

önemi gereğince açıklanmalıdır. Bu kapsamda yer alan hususlar aşağıdaki gibi 

sıralanmaktadır (Gümüş, 2009, 102): 

 İlk maddeler ve malzemeler, 

 Kullanılan parçalar, 
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 Montaj ve ara montaj faaliyetleri, 

 Stoklama işlemleri, 

 Dağıtım depoları ve toptancılar, 

 Perakendeciler, 

 Malzeme yönetimi, 

 Fiziksel dağıtım, 

 Müşteriler. 

 

 Sıralanan maddelerden anlaşılacağı üzere işletmelerde lojistik faaliyetlerin 

başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için yoğun bir çaba gösterilmesi gerekmektedir. 

Lojistiğin dinamik yapısıyla bu girişimlerin bir araya gelmesi, işletmelerde lojistiğin 

önemini artırmaktadır. 

 

2.3.3. Lojistiğin Tanımı ve Tarihi GeliĢimi  

 Yalın bir tanımla lojistik “hammaddelerin / kısmen işlenmiş / üretimi 

tamamlanmış ürünleri alıcılar ile satıcılar arasındaki akışının yönetildiği faaliyetler” 

biçiminde açıklanmaktadır (Şahin ve Demir, 2003,s.29). Lojistik kavramının 

tanımında vurgulanan bu akış, lojistiğin geniş bir kapsamda ele alınmasını 

gerektirmektedir. Özellikle lojistiğin yaşadığı gelişimin akışı etkilemesi söz 

konusudur ve lojistiğin gelişiminin açıklanması ile birlikte lojistiğin tanımında 

değinilen bu ayrıntının anlaşılması hedeflenmektedir. 

 Lojistik; tedarik, dış ticaret işlemleri, depolama, elleçleme, envanter kontrolü, 

taşıma, araç-kargo takibi vb. faaliyetlerin tümüdür… Lojistik, tedarik zinciri 

oluşturmak üzere bir araya gelmiş birbiri ile ilişkili faaliyetlerin, müşterilere yer ve 

zaman faydası yaratmak üzere uyumlu şekilde yürütülmesidir (Taşkın ve Durmaz, 

2012, s.2). Görüldüğü üzere lojistik birçok faaliyetin bir arada yürütüldüğü geniş 

kapsamlı bir yapıya sahiptir ve tanımlarda bu hususa dikkat çekilmektedir. 
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 Askeri açıdan kullanılan bir kavram olarak kullanılan lojistik, 1960‟lı 

yıllardan itibaren ticari açıdan kullanılmaya başlamış ve kavramın sahip olduğu 

içerik değişiklik göstermiştir. Dünyada yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte artan 

rekabet, lojistiğin bu anlama sahip olmasını ve yüksek ivmede gelişim göstermesini 

beraberinde getirmiştir (Gümüş, 2009, s.98). Lojistik kavramının anlamı ve tarihi 

gelişimi açıklanırken bu hususların göz önünde bulundurulmasında fayda vardır. 

 Tarihi açıdan yaşadığı gelişim, lojistiğin yeni hedeflerinin ortaya çıkmasına 

ve lojistik tanımı kapsamında yeni unsurlara yer verilmesine neden olmuştur. Böyle 

bir yaklaşımla lojistik; müşterilerin beklentilerini karşılama, kaynakları ve yatırımları 

optimum düzeye çıkarma, rekabet üstünlüğü elde etme gibi hedefleri içeren bir hale 

gelmiştir (Suvacı, 2016, s.264). Tüm bu hedefler, aynı zamanda lojistiğin tanımı ve 

gelişiminde belirleyici bir konuma sahip olmuştur. 

 Değişen ve gelişen dünyada zaman konusundaki hassasiyet giderek 

artmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurularak lojistik şöyle tanımlanmaktadır: 

Lojistik; bir malın doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda, en yüksek kalitede, 

en güvenli biçimde ve uygun maliyetlerle bulundurulmasıdır (Tutar, Tutar ve 

Yetişen, 2009, s.192). Yapılan tanımdan da anlaşılacağı üzere lojistik kapsamında 

doğru yer-zaman seçiminin yanında yüksek kalitenin elde edilmesi ve bunun 

müşterilere uygun maliyetler sunulması gerekmektedir. Çünkü sürekli artan rekabet 

koşulları, bunu gerektirmektedir. 

 

2.3.4. Lojistik ve Tedarik Zincirinin Diğer Kesimleri 

 Tedarik zincirinin ve lojistiğin diğer kesimleri arasında ortaklar, müşteriler, 

çalışanlar, yöneticiler, sosyal çevre, yatırımcılar, stratejik yönlendiriciler yer 

almaktadır. Etkinliklerin iyileştirilmesi için uygun tedarikçiler seçilmeli, teslimat 

sürelerine uyulmalı, üretim ve depolama maliyetleri kontrol altında tutulmalıdır 

(Küçük, 2014, s.117). 

 Lojistik faaliyetlerinde, stratejik kaynak kullanımı, lojistik yönetimi, tedarik 

zinciri bilgi sistemleri yönetimi ve tedarik zinciri ilişkilerinin yönetimi arasında bir 



39 

 

koordinasyon sağlanması önceliklidir.. İlişkilerin yönetimi kapsamında, tedarik 

zinciri kesimlerinin birbirleriyle dış kaynak kullanımı ve taşeronluk alanlarında 

sözleşmeye dayalı işbirlikleri ile aynı amaca yönelik ve güven esaslı işbirlikleri ele 

alınması önemlidir (Uzun ve Karataş, 2012, s.258). Bu bağlamda lojistik ve tedarik 

zincirinin yukarda belirtilen kesimleri işlevleri önemlidir. 

 Aşağıdaki Şekil 2.7. üzerinde diğer kesimleri içerecek şekilde yapılması 

gerekenler hakkında bilgiler yer almaktadır (Global Compact Türkiye, 2018, s. 22). 

 

 

ġekil 2.7 Beklentilere KarĢı Katılımda Yararlanılacak Araçlar 

 

 Şekil 2.7‟de görüldüğü üzere lojistik ve tedarik zincirinin diğer kesimleriyle 

ilgili beklentilere ilişkin öncelikle tanımlama yapılması gerekir. Ardından izleme ve 

değerlendirme çalışmalarına yönelmekte fayda vardır. Sonrasında ise talebe uygun 
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olarak düzeltme ve kapasite geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunulması yararlı 

olur.. Sürdürülebilirlik yönetimi ve sürekli iyileştirme konusunda kesimler arasında 

yeni anlaşmalar ve ortaklıklar yapılması önemlidir. Bu husus tüm kesimleri 

ilgilendiren konulardır, işlerdir.  

 

2.3.5. Lojistik ve Tedarik Zinciri Sürecinde Beklentiler 

 Lojistik ve tedarik sürecinde beklentiler, performans ve fayda artışının 

sağlanmasına yöneliktir (Kayabaşı ve Özdemir, 2008, s.201). Lojistik ve tedarik 

sürecinde beklentiler konusuna ilişkin yapılan incelemede lojistik ve tedarik zinciri 

beklentileri, lojistik talep kesiminin beklentileri, taşıma işlemi komisyoncularının 

beklentileri, sermaye ve işveren kesimlerinin beklentileri, çalışanların ve 

yöneticilerin beklentileri, çevreci kuruluşların beklentileri, kamu ve devlet 

kuruluşlarının beklentileri başlıca temel beklentilerdir.  Lojistik ve tedarik zinciri 

sürecindeki sorumluluklar, sosyal sorumluluklar bu beklentilerin dengeli ve 

ekonomik olarak karşılanması doğrultularında ortaya çıkar, saptanır.   

 

2.3.5.1. Lojistik ve Tedarik Zinciri Talep Kesiminin Beklentileri 

Lojistikte üreticilere, talep kesimine doğru olacak şekilde üretim ve dağıtım 

faktörlerinin gerçekleşmesi söz konusudur (Küçük, 2012, s.190). Talep kesiminin 

beklentileri açısından bu durum değerlendirildiğinde üretim sürecinden başlayarak 

ürün ya da hizmetin talep eden tarafa ulaşmasını da içerecek şekilde beklentilerin 

bulunduğu anlaşılmaktadır. 

 Diğer yandan lojistik, ulaştırma ve depolama lojistik hizmetleri ve nitelikleri 

talebi, lojistik talebinin genel beklentilerine bağlıdır, ancak olanaklarına ve 

beklentilerine uygun biçimlerde geliştirilebilir. Bu yönde lojistik trafik talebinin 

lojistik sektöründen, sistemlerinden ve araçlarından başlıca beklentileri şöyle 

sıralanabilir: 
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 Güvenlik, 

 Güvenirlik, düzenlilik, planlılık ve programlılık, 

 Hızlılık, 

 Sıklık, 

 Açıklık, nesnellik, 

 Esneklik,  

 Uygunluk, 

 İzlenirlik,  

 Sorumluluk, 

 Servislerde tutarlılık, süreklilik, 

 Ekonomiklik. 

 

 Lojistik arzı ve talep kesiminin beklentileri, konusunda değinilmesi gereken 

diğer hususlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

 Yükleme ve boşaltma konusunda hızın artması için trafikte düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

 Yola göre fiyatlandırma yapılmalı ve böylece katlanılan gereksiz 

maliyetler ortadan kaldırılmalıdır. 

 Kapasite artırılmalıdır. 

 Zamanında teslimat yapılması sağlanmalıdır. 

 Sunulan hizmetler entegre bir biçimde sunulmalıdır. 

 Teslimat sonunda karşılaşılan hasarlar ve eksikler minimum düzeye 

indirgenmelidir. 

 Çevresel faktörler dikkate alınmalı ve çevresel faktörlere göre 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Çalışan personelin bilgi ve deneyim düzeyinin yüksek olması 

sağlanmalıdır. 

 Lojistik hizmetlerde katma değer düzeyi artırılmalıdır. 

 Görüldüğü üzere lojistik talep kesiminin beklentileri konusunda sunulan 

hizmetlerin hızlı ve etkili biçimde gerçekleşmesini sağlayacak beklentiler öne 

çıkmaktadır. Bu noktada işletmelerin çevresel koşulları dikkate alması gerektiği göz 

önünde bulundurulması gereken ayrıntılardan birisi olarak görünmektedir. 
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2.3.5.2. Lojistik ve Tedarik Zinciri Arz Kesiminin Beklentileri 

 Lojistik işletme sistemleri kapasite kullanım oranlarının, üretim faktörlerinin 

verimliliklerini artırmayı, işletme ve sosyal maliyetlerini aşağıya çekmeyi, karlılığı 

ve devamlılığı artırmayı, kamuoyunda iyi bir izlenim yaratmayı amaçlarlar. Bu 

yönde lojistik işletme sistemleri daha ayrıntıda aşağıda sıralanan ölçütlerin ve 

amaçların gerçekleştirilmesine çaba gösterirler:  

 

 Sefer başına doluluk/kapasite kullanım oranının yüksekliği, 

 Aracın günlük, yıllık sefer kullanım oranının yüksekliği,  

 Kapasite kullanımının yüksekliği, 

 Taşıt ve hat işletme hızının uygunluğu, 

 Taşıt ve hat veriminin yüksekliği, 

 Beyanların doğruluğu, 

 Çevre kirliliğinin küçüklüğü, 

 Birim başına yakıt tüketimin küçüklüğü, 

 Bakım onarım işlerinin küçüklüğü, 

 İşletmenin dış ve hava koşullarına uygunluğu, esnekliği, 

 Yatırım ve işletme maliyetlerinin küçüklüğü, 

 Taşıma iç hizmetlerinin küçüklüğü ve ekonomikliği, 

 Genel verimliliğin yüksekliği, 

 İç verimliliğin, karlılığın yüksekliği, 

 Devamlılığın sürekliliği, 

 Gelişmenin, ilerlemenin ve büyümenin sürekliliği, 

 İmaj ve itibarın geliştirilmesinin sürekliliği. 

 

 Bu beklentilerin bir kısmının, diğer lojistik işletme sistemlerinin, 

kullanıcıların beklentileri ile çatışma, rekabet eğilimi, gerilimi taşıyabilir. Bu 

durumda belirtilen beklentilerin ve sorumlulukların optimum ve dengeli olarak 

planlanıp uygulanması yoluna gidilmesi yaklaşımları önem kazanır. 
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2.3.5.3. Lojistik ve Tedarik Zincirinde Diğer Beklentiler 

 Ekonomik faaliyetlerin daha geniş alanlara yayılması konusunda etkili olan 

lojistik sektörü otomotiv, gıda, ilaç, tekstil gibi sektörlerin tamamını içermektedir. 

Bu yönüyle geniş bir etkileşime sahip olan lojistik, çevresel koşullardan -siyasi, 

ekonomik, sosyal, mevsimsel- etkilenen bir yapıdadır (Bayraktutan ve Özbilgin, 

2015, s.109). Beklentiler açısından bu durum ele alındığında ise çevresel koşulların 

meydana getirdiği riske karşın lojistik faaliyetlerin sağlıklı bir biçimde ilerlemesi 

beklenmektedir. 

 Maliyetlerin düşürülmesi, lojistik ve tedarik zinciri beklentileri arasında 

öncelikli bir yere sahiptir. Maliyetlerin düşürülebilmesi için izlenen bazı yöntemler 

öne çıkmaktadır. Bu yöntemler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Tokay, Deran ve 

Arslan, 2012, s. 235): 

 Taşıma ücretlerine ilişkin pazarlıklar yapılması, 

 Yeni taşıyıcı işletmelerin tercih edilmesi, 

 Taşıma maliyetlerine odaklı olacak şekilde lojistik faaliyetlerin 

düzenlenmesi, 

 Taşıma faaliyetlerinin eşgüdümlü bir şekilde sürdürülmesi, 

 Tedarikçilerle yakın işbirliklerinin yapılması ve işbirliklerine yoğun önem 

verilmesi, 

 Teknoloji ağırlıkça girişimlerin desteklenerek süreçlerin devam ettirilmesi 

şeklindedir. 

 

 Sıralanan maddelerden anlaşılacağı üzere maliyet açısından beklentilerin 

karşılanabilmesi için yeni işletmelerin tercih edilmesine hazırlıklı olunması ve 

sektörlerdeki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekmektedir.  

 Tedarik zinciri açısından karşılanması gereken temel beklentiler konusunda 

ise aşağıdaki şekil üzerinde yer alan fonksiyonel amaçlar belirleyici olmaktadır. 
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Tablo 2.4 Tedarik Zinciri Beklentileri ve Amaçlar 

 

  

 Tablo 2.4‟te görüldüğü üzere tedarik zinciri süreçlerinde karşılanması 

gereken beklentiler arasında yüksek hızla müşteri hizmeti sunma, ulaştırma 

maliyetlerini düşük tutma, depolama maliyetlerini azaltma, stokları mümkün 

olduğunca azaltma, dağıtım hızını yükseltme, işgücü maliyetlerini düşürme, istenen 

sonuçları elde etme hedefleri yer almaktadır (Nalbantçılar, 2012, s. 30). 

 Lojistik ve tedarik zincirinde hizmet kalite algısı konusundaki beklentiler 

karşılanmalıdır. Buna göre profesyonellik, yetenek, esneklik, ulaşılabilirlik, 

güvenilirlik, inanılırlık, işletme imajı, pozitif tutum ve davranış gibi konularda 

beklentilerin karşılanması gerekmektedir (Taşkın ve Durmaz, 2012, s.181). Belirtilen 

konularda olumlu yönde sonuç elde edebilmek için yoğun ve sürekli bir biçimde 

çaba gösterilmesi gerekmektedir. 
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2.3.6. Lojistik Yönetimi 

 Lojistik faaliyetler lojistik yönetiminin önemini oluşturan etkenlerden bir 

diğeridir. Bu bağlamda yönetim, yönetim bilimini açıklamakta fayda vardır. 

 

2.3.6.1. Yönetim Bilimi 

Yönetim bilimleri gereksinimlerinin etkin biçiminde karşılanmaları temelli ve 

amaçlı düşünce ve yöntemler toplamı olarak tanımlanır. Yönetim bilimleri bireylerin 

ve toplumların fizyolojik, güvenlik, psikolojik, sosyolojik, saygınlık ihtiyaçlarının 

etkin olarak karşılaması amacıyla üretim olanaklarının planlanması, örgütlenmesi, 

yönlendirilmesi, kullanılması ve denetimi aşamalarına ilişkin öngörüler, ilkeler ve 

yöntemler bütünlüğü ve uygulamaları biçiminde tanımlanır (Koçel, 1998). Bilimsel 

yönetimin temeli yine psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, sağlık, eğitim, ekonomi, 

istatistik ve yöneylem araştırması ve mühendislik bilimleri süreçlere ve 

gereksinimlere uygun sentezleridir. Yönetim bilimleri temel olarak; politika, plan, 

program kavramları ile bunları belirleme, planlama, örgütleme, isteklendirme, 

koordine etme, denetleme ve bütçeleme çalışmalarını kapsar. 

Bu yönde son yıllarda yönetim bilimleri gerek yukarıda belirtilen bilim 

dallarındaki gelişmeler, gerekse karar verme, planlama ve optimizasyon teknikleri, 

internet olanakları ile neo-klasik ve modern yönetim yaklaşımlarındaki gelişmeler 

doğrultularında post modern yönetim teorileri ve yaklaşımları biçimlerinde 

gelişmiştir. Post modern yönetim yaklaşımları ise olayların sürekliliği, koşulların 

değişkenliği içinde sosyal grupların ve bireylerin objektifliği, işbirliği, verimliliği, 

üretkenliği ile dengeli paylaşımlarını esas alır. Post modern yönetim yaklaşımları 

sistem ve durumsallık yaklaşımları ilerisinde en uygunları çözümleme tekniklerini ve 

olanaklarını kullanarak yukarıda belirtildiği biçimde genel olarak sosyal grupların ve 

bireylerin uzlaşma ve üretkenlik değerlerini, sentezlerini araştırır. Sosyoloji, eğitim, 

mühendislik, sosyal psikoloji ve yönetim bilimlerinin daha işlevsel ileri ve uygun 

sentezlerini ve çözümlerini harekete geçirir.  
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2.3.6.2. Lojistik Yönetimi Faaliyetleri   

Bu kapsamda yer alan başlıca hususlar aşağıdaki Şekil 2.8 üzerinde 

gösterildiği gibidir. 

Şekil 2.8‟e göre lojistik yönetimini meydana getiren bütünleşik lojistik 

faaliyetlerin her birisi lojistiğin önemi kapsamında değerlendirilmeye müsaittir 

(Çekerol, 2013, s.13). Bununla birlikte lojistik süreçlerde müşterilerle kurulan 

ilişkiler, lojistiğin önemini oluşturmaktadır. Lojistik yönetimi; planlama, uygulama, 

kontrol etme temel aşamalarını içermektedir ve bunlar gelen-giden lojistiğin yanı sıra 

üretici ve müşteriler arasında kurulacak olan etkileşimin belirleyicisi konumundadır. 

Lojistik yönetiminin girdiler ve çıktılar şeklinde ele alınan yukarıdaki yapısı, 

işletmeler için lojistiğin önemi kapsamında göz önünde bulundurulması gereken bir 

ayrıntıdır. Ayrıca bütünleşik lojistik faaliyetler arasında yer alan her bir faaliyet, 

lojistik yönetimi ve lojistiğin önemi kapsamında kendisine yer edinmiş 

görünmektedir. Tesis ve donanımla ilgili faktörlerin yanında insan kaynaklarına 

ilişkin faktörler, lojistik yönetimi ve lojistiğin önemi gereğince etkisini 

göstermektedir. 
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ġekil 2.8 Lojistik Yönetimi ve Önemi 

  

 Lojistik faaliyetlerin son dönemde tedarik kaynaklarına ve müşterilere 

yönelik dağıtım kanalı boyunca genişlemeye başlamıştır ve bu tedarik zinciri 

yönetimini işaret etmektedir (Taşkın ve Durmaz, 2012, s.13). Tedarik zinciri 

yönetimi incelemesi gereğince tedarik zinciri yönetiminin tanımı ve gelişimi, tedarik 

zinciri yönetimi süreci ve etkileyen faktörler, tedarik zinciri yönetiminin faydaları ve 

zararları konularına yönelik açıklama getirilecektir. 

 

2.3.6.3. Tedarik Zinciri Faaliyetleri ve Yönetiminin GeliĢimi 

 Yirminci yüzyılın sonlarına doğru alıcılar ve tedarikçiler arasındaki ilişkilerin 

seyrinin değişmesi, tedarik zinciri yönetiminin bugünkü içeriğinin oluşumunda 
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belirleyici olmuştur. Müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için değer zincirini 

meydana getiren tedarikçi, üretici ve perakendeci taraflarının işbirliği içinde olmaları 

gerekliliği, tedarik zinciri yönetimi şeklinde isimlendirilmiştir (Özdemir, 2004, s. 

87). Tedarik zinciri yönetimi kavramının anlamını ve gelişimini bu bilgilere göre 

değerlendirmek gerekmektedir.  

 Tedarik zinciri yönetimi (TZY/SCM) müşteriye doğru ürünün, doğru 

zamanda, doğru yerde, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük 

maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimidir 

(Küçük, 2014, s.38). Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere tedarik zinciri yönetimi 

birçok farklı faaliyeti içeren bir yapıdadır. Müşterilerin beklenti ve isteklerine en iyi 

şekilde yanıt verebilmenin tedarik zinciri yönetiminin odak noktasında yer aldığı bu 

tanım aracılığıyla anlaşılmaktadır. 

 Başka bir tanımda tedarik zinciri yönetimi şu şekilde açıklanmaktadır: 

Tedarik zinciri yönetimi satın alma, tedarik, dönüşüm ve tüm lojistik yönetimi 

faaliyetlerinde yer alan bütün operasyonların planlanması ve yönetimini kapsar 

(Akben ve Özel, 2017, s.614). Tedarik Zinciri Profesyonelleri Konseyi tarafından 

yapılmış bir tanım olması, bu tanımın geçerliliği doğrudan etkileyen bir yapıda 

olması sebebiyle ayrıca önemli bir yere sahiptir. 

Yürütülen faaliyetler açısından tedarik zinciri yönetiminin tanımı yapılacak 

olduğunda ise ortaya şöyle bir tanım çıkacaktır. Tedarik zinciri yönetimi ise 

hammaddenin temini, üretimi ve ürünün dağıtımı, düşük maliyetle yüksek müşteri 

değeri sunulması ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlanması için değer zincirinde 

yer alan tedarikçi, üretici, dağıtıcı, perakendeci ve müşteri arasında malzeme/ürün, 

para ve bilginin yönetimidir (Özkan, Bayın ve Yeşilaydın, 2015, s.75). Yürütülen 

faaliyetlere ek olarak tedarik zinciri yönetimi ile birlikte müşteri değeri oluşturma ve 

rekabet üstünlüğü elde etme amaçlarının bulunduğu görülmektedir. 

Tedarik zinciri yönetimi hakkında farklı araştırmalarda yapılmış tanımlar 

karşımıza çıkmaktadır. Scott ve Westbrook: TZY, çeşitli organizasyonları sınırlayan, 

üretim ve tedarik sürecindeki hammaddelerin son kullanıcıya kadar olan her 

aşamasının bağlı olduğu bir zincirdir şeklinde tanımlamıştır (Scott ve Westbrook, 

1991, s.29).  
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New ve Payne: TZY, hammaddenin elde edilmesinden ürünün son 

kullanıcıya kadar olan süreç içerisinde üretim ve tedarik süreçlerinin her bir 

elemanını birleştirilmesi ve koordine edilmesi olarak tanımlamıştır (New ve Payne, 

1995, s.68). 

Aydın ve Çörekçioğlu: TZY, imalat ve hizmet sektörlerinde yer alan 

organizasyonların üretim kalite standartlarını arttırmak fire oranlarını azaltmak 

tedarikçisi ile olan ilişkilerini geliştirmek, tedarik koşullarını ve zamanlarını 

iyileştirmek ve verimliliklerini artırmak için kullanmakta oldukları bir yaklaşımdır 

diye tanımlamıştır (Aydın ve Çörekçioğlu, 1995, s.68). 

Simutupang: “TZY, son kullanıcı için değer meydana getirecek bir şekilde 

farklı tedarik zinciri ortakları arasındaki faaliyetlerin planlanması, yönetilmesi ve 

kontrolünü içeren işbirliği ve bütünleşme sürecidir” diye tanımlamaktadır 

(Simatupang, 2002, s.290). 

Wong: TZY, işletmelerin rekabetçi üstünlüklerini geliştirebilmek için 

tedarikçinin kaynaklarından faydalanmalarını sağlayan bir araçtır” demiştir (Wong, 

2003, s.152). Aynı yıl içinde Hugos‟ta yaptığı tanımla TZY şöyle tanımlamıştır: 

“TZY, bir tedarik zincirinde yer alan üretim, stok yer ve dağıtım birimleri arasında 

pazara sunulan en hazır ve etkin karışıma ulaşmayı gerçekleştiren koordinasyondur.” 

(Hugos, 2003, s.4). 

Kağıcıoğlu: “TZy, son müşterilerin gereksinmelerin gereksinmelerini 

karşılamak için tedarik zinciri süreçlerinin tasarım, bakım ve işleyişidir” şeklinde 

tanımlamıştır (Kağnıcıoğlu, 2003, s.4). 

Svensson ve Baath: “TZY, başlangıç noktasıyla tüketim noktası arasındaki 

tüm faaliyetlerin, aktörlerin ve kaynakların operasyonel, taktiksel ve stratejik 

seviyede çift yönlü bağımlılıklarına işaret eden bir işletme felsefesidir” diye 

tanımlamıştır (Svensson ve Baath, 2008, s.399). 

Ünüvar: TZY, ürünün meydana getirilmesinde farklı sorumluluklar üstlenmiş 

şirketlerin bünyelerinde bulundurdukları yeteneklerinin ve kritik iş süreçlerini 

başarılı bir şekilde yönetecek şirketler arası rekabetten tedarik zincirleri arası 
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rekabete geçmeyi hedefleyen yeni bir stratejik çalışma modelidir” demiştir (Ünüvar, 

2009, s.559). 

Son olarak uzun yıllardan beri global anlamda tüm lojistik sektörünü 

yönlendiren Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri Konseyi‟nin (Counsil of 

Supply Chain Management Professionals - CSCMP) tanımını verelim. Konseye göre 

tedarik zinciri; temin tedarik, dönüştürme ve diğer tüm lojistik yönetim süreçlerini 

içeren faaliyetlerin planlanmasını ve yönetimini kapsamaktadır. En önemlisi de 

zincirin tedarikçiler, aracılar, lojistik hizmet sağlayıcıları ve müşterilerde dahil olmak 

üzere tüm kanal üyeleri ile koordinasyon ve işbirliği içermesidir (Acar ve Köseoğlu, 

2014, s.50). 

Tanımlardan anlaşılacağı üzere tedarik zinciri yönetimi üzerinde yoğun bir 

çalışma söz konusudur. Özellikle 1990‟lı yılların sonu ve 2000‟li yılların başında 

tedarik zinciri yönetimi hakkında yapılan araştırmaların sayısında artış olduğu 

görülmektedir. Tedarik zinciri ile ilgili tanımlamalar, günümüze yaklaştıkça daha 

kapsamlı bir hal almaktadır. Bu da tedarik zinciri yönetiminin gelişiminin devam 

ettiğini ve kavramın kapsamının genişlemeye devam ettiğini göstermektedir. Tedarik 

zinciri yönetimi ile ilgili tanımlamalarda müşterilerin istek ve beklentilerini 

karşılama konusuna daha fazla yer verilmeye başlaması, tedarik zinciri yönetiminin 

gelişim yönünü işaret etmektedir.  

Pazarlama anlayışının değişmesi, tedarik zinciri yönetiminin gelişimini 

doğrudan etkilemiştir. Bugünün pazar koşullarında müşteri taleplerini hızlı ve etkili 

bir şekilde yerine getirmek gerekmektedir (Başkol, 2011, s.14). Müşterilerin tedarik 

zinciri yönetimi ile ilgili süreçlerde belirleyici olması, gelişim süreci açısından kilit 

nokta olarak görülmektedir.  

 

2.3.6.4 Lojistik Yönetiminin GeliĢimi 

Tablo 2.5‟te görüldüğü üzere lojistik; 1960‟lı yıllardan itibaren yoğun bir 

gelişim süreci içerisindedir (Gülenç ve Karagöz, 2008, 77.). İlk olarak depolama ve 

ulaştırmadan ibaret olan lojistik, toplam maliyet yönetimi, entegre lojistik yönetimi, 

tedarik zinciri yönetimi, e-tedarik zinciri yönetimi şeklinde bir gelişim yaşamıştır ve 
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bu gelişim 10‟ar yıllık periyotlarda gerçeklemiştir. Lojistiğin yaşadığı gelişimin ne 

denli hızlı bir şekilde gerçekleştiğinin anlaşılması bakımından yukarıdaki tabloda yer 

alan bilgiler önemlidir. Tablo 2.5‟te görüldüğü üzere son yıllarda tedarik zinciri 

yönetimi (SCM-Supply Chain Management) düşüncesi ve uygulamaları giderek 

önem kazanmaktadır. 

 

Tablo 2.5 Lojistiğin Tarihi GeliĢimi 
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2.3.6.5. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin GeliĢimi 

 Yıllara göre tedarik zinciri yönetiminin gelişimi ise aşağıdaki tablo 2.5‟te 

gösterildiği gibidir. 

 Tablo 2.6‟da yer alan verilere göre tedarik zinciri yönetiminin gelişimi 

1970‟li yıllardan itibaren başlamakta ve çeşitli aşamalar biçiminde gelişmektedir 

(Dinçer, 2015, s.41). İlk olarak depolama ve taşımadan ibaret görülen tedarik zinciri 

yönetimi, işletmelerdeki operasyonların performansının odak noktasında yer aldığı 

faaliyetler bütünü niteliği taşımıştır. 1975 ve 1980 arasında malzeme yönetimi 

şeklinde bir gelişim söz konusu olmuştur. Malzeme yönetimi açısından gelişimde 

maliyet yönetimi, operasyonların optimizasyonu, müşteri hizmet seviyeleri yönetim 

odağında kendisine yer bulmuştur. Tedarik zinciri yönetiminin gelişiminin üçüncü 

aşaması olan lojistik yönetimi ise 1980-1990 yıllar arasında gerçekleşmiştir. Bu 

süreçte maliyet yönetiminin yanında lojistik planlaması da önemli bir konuma 

gelmiştir. İşletmelerde lojistik fonksiyonların entegre bir biçimde yürütülmesi de 

lojistik yönetimi gelişiminde temel bir etken olmuştur. 
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Tablo 2.6 Tedarik Zinciri Yönetiminin Tarihi GeliĢimi 

 

  

 Tedarik zinciri yönetiminin 1990 sonrasındaki dönemde ise tedarik zinciri 

yönetimi şeklinde bir gelişme gerçekleşmiş, işletmelerdeki vizyon, hedefler ve 

amaçlar belirleyici konuma ulaşmıştır. Organizasyonel yapı gereğince pazarda 

birlikte gelişmenin esas olması, tedarik zinciri yönetimi aşamasındaki önemli 

noktalardan bir tanesidir. 
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 Teknolojide yaşanan gelişmeler, tedarik zinciri yönetiminin gelişimi 

açısından belirleyici konumdadır. Teknolojinin sürekli ve hızlı bir biçimde 

gelişmesiyle birlikte elektronik tedarik zinciri yönetimi anlayışı ortaya çıkmıştır. 

Elektronik tedarik zinciri yönetimi sürekli teknoloji ve yazılım gerektirmektedir 

(Gürsoy, 2013, s.11). İnternet üzerinden faaliyetlerin yürütülmesinin yaygınlaşması 

ile birlikte elektronik tedarik zinciri yönetiminin daha hızlı bir gelişim göstermesine 

yönelik beklentiler mevcuttur. 

Lojistiğin tarihi gelişiminin içeriği ise yukarıdaki Tablo 2.6‟nın üzerinde gösterildiği 

gibidir. 

  

2.3.6.6. Tedarik Zinciri Yönetimini (TZY/SCM) Etkileyen Faktörler 

 Tedarik zinciri yönetimi yaklaşımı, bütüncül bir bakış açısını 

gerektirmektedir ve bu bütüncül bakış açısı olmaksızın tedarik zinciri yönetiminin 

uygulanması mümkün değildir (Topoyan, 2011, s. 512). Dolayısıyla tedarik zinciri 

yönetimini etkileyen faktörlerin başında bütüncül bir bakış açısına sahip olmanın 

geldiği değerlendirmesi yapılabilir. 

 Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri ve stratejik planlama 2000‟li 

yıllarda tedarik zinciri yönetiminin genel çerçevesini oluşturmaktadır (Küçük, 2014, 

s.37). Buradan hareketle tedarik zinciri yönetimi süreci içerisinde belirtilen 

hususların etrafında şekillenen aşamaların varlığı söz konusudur denilebilir. Aynı 

zamanda bu husus, tedarik zinciri yönetimi sürecini etkileyen faktörlerin sayısının 

fazla olmasını beraberinde getirmektedir. 

 Tedarik zinciri yönetimi süreçleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Koçoğlu ve 

Avcı, 2014, s.39):  

 Müşteri ilişkileri yönetimi, 

 Satın alma, 

 İadeler, 

 Müşteri hizmet yönetimi, 

 Ürün geliştirme ve ticarileştirme, 
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 Talep yönetimi, 

 İmalat akış yönetimi, 

 Talep işleme şeklindedir. 

 Görüldüğü üzere tedarik zinciri yönetimi süreci içerisinde yer alan bu 

hususlar, sürecin genel hatlarının oluşmasına katkıda bulunacak niteliktedir. Tedarik 

zinciri yönetimi süreçlerinin geniş bir yaklaşımla ele alınması gerektiği, burada 

sıralanan ifadeler aracılığıyla anlaşılmaktadır. 

 Tedarik zinciri yönetiminin amaçları, sürecin ilerleyişin temel belirleyicileri 

arasında yer almaktadır. Tedarik zinciri yönetimindeki başlıca amaçlar, konuyla ilgili 

yapılan araştırmalarda açıklandığı biçimde ele alındığında aşağıdaki gibi bir tablo 

ortaya çıkmaktadır. 

 Tablo 2.7‟de yer alan verilerden de anlaşılacağı üzere tedarik zinciri 

yönetiminin başlıca amaçları; müşteri tatminini artırmak, üretimi düzenli şekilde 

yapacak bilgi akışını sağlamak, teslimat performansında iyileştirmeler 

gerçekleştirmek, maliyetleri azaltmak, pazar payını artırmak, hizmet ve kalite 

düzeyini iyileştirmek şeklinde sıralanmaktadır (Toptancı, 2013, s.55). Tüm bunlar 

tedarik zinciri yönetiminin amaçlarının sürece ne şekilde ve ne düzeyde katkı 

sağladığının anlaşılması bakımından yardımcı olmaktadır.  

Tedarik zinciri yönetimini etkileyen faktörlere ilişkin bilinmesi gereken temel 

faktörler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Öztürk, 2016, s. 21-22): 

 Küreselleşmenin beraberinde getirdiği koşullar, 

 Müşterilerin değişen talep ve beklentileri, 

 Rekabet düzeyi, 

 Çalışanların bilgi ve beceri düzeyleri, 

 Bilginin kullanılma biçimi, 

 Bilgi akışı, 

 İletişim, 

 Resmi gelişmeler, 

 Çevre  

 Tedarikçi ilişkilerinin yönetimi şeklindedir. 
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Tablo 2.7 Tedarik Zinciri Yönetiminin Amaçları 

 

  

 Yukarıda sıralanan maddelerden anlaşılacağı üzere tedarik zinciri yönetimini 

etkileyen faktörlerin başında iç ve dış çevredeki etkenler gelmektedir. Resmi 

gelişmelerin işletmelerin yükümlülüklerini belirleyen bir yapıda olması sebebiyle 

tedarik zinciri yönetimini etkileyen faktörler arasında kendisine yer edinmesi söz 

konusudur. Bilgi ve iletişimle ilgili faktörler de önemli birer etken konumundadır. 

 Tedarik zinciri yönetimi üzerinde etkisi olan faktörlerin her birisi, geniş bir 

yaklaşımla aşağıdaki Şekil 2.9‟da gösterildiği gibidir. 
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ġekil 2.9 Tedarik Zinciri Yönetimi Evi 

  

 Şekil 2.9‟daki tedarik zinciri yönetimi (TZY/SCM) evi kapsamında yer alan 

hususlar dikkate alındığında lojistik, pazarlama, üretim yönetimi, satın alma, 

planlama, süreç oryantasyonu, bilgi ve iletişim teknolojisi, koordinasyon, liderlik, ağ 

oluşturma, ortak seçme, entegrasyon, müşteri hizmetleri ve rekabet gücünü 

geliştirme gibi hizmetler, tedarik zinciri yönetimini etkileyen faktörler arasında yer 

aldığı anlaşılmaktadır (Elagöz, 2008, s.132). Tedarik zinciri yönetiminin geniş 

kapsamını destekleyecek şekilde bir içeriğin olması, burada yer verilen faktörlerin 

önemini artırmaktadır. 
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2.3.6.7. Tedarik Zinciri Yönetiminin Faydaları  

 Günümüzde tedarik zinciri sistemini etkili bir biçimde tasarlayan işletmelerin 

rekabet üstünlüğü elde etmeleri beklenmektedir. Bu da tedarik zinciri yönetiminin 

başlıca faydası konumundadır (Başkol, 2011, s. 26). Rekabet düzeyinin her geçen 

gün arttığı günümüz koşullarında tedarik zinciri yönetiminin rekabet üzerindeki bu 

etkileri, rakiplere karşı avantajlı bir konum elde edilmesini sağlamaktadır. 

 Müşteri memnuniyetini artırması, tedarik zinciri yönetiminin başlıca 

faydalarından birisi konumundadır, çünkü tedarik zinciri yönetimi faaliyetleri, 

müşteri beklentilerine göre tasarlanmaktadır. Bununla birlikte maliyetlerin 

düşürülmesi, etkili şekilde karar verilmesi, örgütsel uyumun geliştirilmesi, 

iyileştirilmiş yanıt süresi de tedarik zinciri yönetiminin faydaları arasında kendisine 

yer edinmiştir (Öztürk, 2016, s.623). Tedarik zinciri yönetimi sürecinin ektili bir 

şekilde yürütülmesi ile birlikte bu faydaların elde edilmesi beklenmektedir. 

 Tedarik zinciri yönetiminin etkili olması durumunda ortaya çıkan faydalar, 

tedarik zinciri yönetimi uygulamadaki engelleri de içerecek şekilde aşağıdaki Şekil 

2.10. da gösterildiği gibidir.  

 Şekil 2.10.‟da görüldüğü üzere etkin bir tedarik zinciri yönetiminin benzersiz 

ürün ve hizmet sunumu, daha hızlı araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütme, yüksek 

tedarikçi kalitesi, daha kısa sipariş dönemi, müşteri talebini karşılamada esneklik, 

artan nakit çabukluğu gibi faydaları bulunmaktadır (Özkan, Bayın ve Yeşilaydın, 

2015, s.77). Bu faydaların ortaya çıkması için üst yönetim desteğinin gerektiği ve 

bilgi paylaşımının yeterli düzeyde olmasına ihtiyaç duyulduğu yukarıdaki şekil 

aracılığıyla anlaşılmaktadır. 
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ġekil 2.10 Etkin Bir Tedarik Zinciri Yönetiminin Faydaları 

   

 Tedarik zinciri yönetiminin diğer faydaları ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır 

(Koçoğlu ve Avcı, 2014, s. 40): 

 İşletmenin taleplerdeki değişime uyum sağlama düzeyi artar. 

 Pazara ulaşma zamanı kısalır. 

 Üretim hızı artar. 

 Yeni ürün geliştirirken verimliliği yükseltir. 

 Teslimat performansını iyileştirir. 

 Stokları azaltır. 

 Çevrim süresini kısaltır. 

 Tahmin doğruluğunu artırır. 

 Zincir boyunca verimliliği artırır. 

 Maliyetleri düşürür. 

 Kapasite gerçekleşme oranı artar. 
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 Belirsizlikler düşer. 

 Riskler paylaşılır. 

 Esneklik artar. 

 Sıralanan maddelerden anlaşılacağı üzere tedarik zinciri yönetiminin 

faydaları, işletmelerin rakiplere oranla daha iyi bir konumda olmasını sağlamasının 

yanında sürdürülebilir bir şekilde rekabet üstünlüğü elde edilmesini mümkün 

kılmaktadır.  

2.3.6.8. ĠĢ Süreçlerinde Maliyet ve Sosyal Maliyet 

İşletme ve iş planlaması ve yönetimi için maliyet kavramı hizmet üretimleri, 

maliyet tanımı ve analizi konuları temeldir. Bir mal veya hizmetin arzında maliyet 

ödenen para ve faizi ile üstlenen diğer yükler, külfetler toplamı biçiminde tanımlanır.   

Maliyet tanımları ve ölçütleri kapasite, malzeme, işçilik, finansman, kullanımları 

doğrultularında oluşur. Üretim maliyeti üretim miktarlarına ve üretim sürelerine 

bağlıdır. Üretim süresi ise ürünün miktarından bağımsız sabit süre ile ürünün 

miktarına bağlı değişken süre toplamından oluşur. Üretim maliyeti de aynı biçimde 

üretim miktarından bağımsız sabit maliyet ile ürünün miktarına bağlı değişken 

maliyet toplamlarından, sabit maliyet, sabit sermaye maliyeti, sabit işletme maliyeti 

bileşenlerinden oluşur. Sabit sermaye maliyetine amortisman maliyeti de denir. Sabit 

işletme maliyeti ise ürünün miktarından bağımsız, kira, güvenlik, personel, yönetim 

aydınlanma, temizlik ve enerji maliyetlerinden oluşur. Değişken maliyetler ise 

yapılan işin miktarına bağlı, işçilik malzeme, yağ, yakıt enerji maliyeti 

toplamlarından oluşur.  

Mali Lojistik sektöründe maliyetler depolama süreçleri ve taşımacılık olarak 

iki temel başlıkta ele alına bilir. Taşımacılık tarafından, akaryakıt zamları, Ro-Ro ile 

ilgili masraflar ve sigorta maliyetleri öne çıkar. Lojistik depolama da ise depolama 

alanları ve araçları, yatırım, amortisman maliyetleri, depoda çalışan elamanların 

işçilik, aydınlanma, temizlik, kayıt işlemleri maliyetleri ile ürünlerin depoda bekleme 

maliyetlerinin toplamından oluşur.  
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Diğer yandan kurdaki dalgalanmalarda tüm giderlere yansır. Dövizdeki 

yükseliş lojistik operasyonları ekipman, depo kiraları ve sarf malzeme fiyatları gibi 

fiyatları direk etkiler.  

         İşletmeler de türlerine ve ortaya çıkış biçimlerine göre maliyetleri şöyle 

sıralayabiliriz:  

 Sabit Sermaye, yatırım ve amortisman maliyetleri,  

 Sabit kıymetleri kullanma maliyeti, 

 Malzeme maliyeti, 

 İşçilik maliyeti, 

 Yağ yakıt, enerji maliyeti, 

 Bakım onarım maliyeti, 

 Dışarıdan sağlanan hizmetleri karşılama maliyeleri, 

 Riziko karşılama maliyetleri, 

 Sosyal maliyetler, 

 Vergiler. 

Sosyal maliyetler, işletmelerin sosyal ve kültürel amaçlarla kendi bünyeleri 

dışındaki şahıs ve kurumlara yaptığı yardımlar, sonucu oluşan maliyettir. Diğer bir 

ifade ile Sosyal maliyet ise,  bu maliyet tanımı bağlamında üçüncü şahısların, 

toplumun ayrıca üstlendiği maliyettir. Sosyal maliyet, daha çok sanayinin ulaştırma 

ve lojistik hizmetlerinin gelişimi doğrultusunda hava kirliliğini, deniz kirliliğini, 

tarım ve deniz ürünleri üretim ve kayıplarının sonucu, yetenekli kişilerin eğitim, 

kaynakların üretim dışı kalmalarının sonucu oluşan kayıp maliyetler biçiminde 

belirir. 

2.3.6.9. Türkiye’de Uluslararası TaĢımacılık ve Lojistik ġirketleri 

 Türkiye‟de uluslararası taşımacılığı düzenleme bağlamında 1986 yılında 

kurulan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) 

kurulmuştur. UTİKAD Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün en geniş kapsamlı 

sivil toplum kuruluşudur. Türkiye'de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, 

demiryolu ve kombine taşımacılık yanı sıra liman işletmeciliği, antrepo ve depo 
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hizmetleri, hızlı kargo ve paket taşımacılığı, gümrük müşavirliği faaliyetlerinde 

bulunan ve lojistik hizmet üreten firmaları aynı çatı altında toplayan bir 

kuruluştur.  UTİKAD, Türk lojistik sektörünün sesi olarak sektörü ve üyelerini yurt 

içi ve dışında pek çok platformda temsil etmektedir. UTİKAD sektörün ve üyelerinin 

uluslararası standartlarda ve sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamaya yönelik 

çalışmalarının yanı sıra ayrıca Türkiye'de lojistik kültürün yerleşmesi ve gelişimi için 

eğitim faaliyetlerini yürütmektedir (UTİKAD, 2017, s.55). 

 UTİKAD hakkında ulaşılan şu temel ifadeler ve bilgiler daha ileri 

tanımlamalar ortaya koymaktadır: UTİKAD‟ın açıklanan vizyonu ve misyonu 

şöyledir. Vizyonu; ülkemizin lider lojistik ve taşımacılık derneği olarak, akılcı, ilkeli, 

sorumlu yaklaşımları ve üyelerimizden aldığımız güç ile Türkiye ve dünyadaki 

lojistik yapılanmasını ve tedarik zincirinin kurgulanmasını, optimize edilmesini ve 

bu yönde her türlü oluşum ve gelişimleri görmek ve planlamaktır. Misyonu ise 

yukarda belirtilen vizyonu gerçekleştirmektir. Bu tanım yönünde UTİKAD Türkiye 

lojistik sektörünü ve dernek üyelerini ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde 

temsil etmek, sektörün uluslararası standartlarda ve sürdürülebilir büyümesine katkı 

sağlamak, dernek üyelerinin gelişimini destekleyici faaliyetleri yürütmektir 

(UTİKAD, 2017, s.55).  

 UTİKAD organizasyon şeması aşağıdaki Şekil 2.11 üzerinde gösterildiği 

gibidir. 
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ġekil 2.11 UTĠKAD Organizasyon ġeması 

 

  

 UTİKAD icra kurulunun organizasyon şeması ise aşağıda Şekil 2.12.‟deki 

gibidir. 

Şekil 2.11 ve 2.12‟de yer alan bilgiler UTİKAD tarafından yürütülen 

faaliyetlerde yetkili ve sorumlu tarafların içeriğine dair bilgi sunuyor olması 

sebebiyle ayrı ayrı önem ifade etmektedir. 

 UTİKAD tarafından katılım gösterilen etkinlikler ise aşağıdaki tablolarda 

gösterildiği gibidir. 
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ġekil 2.12 UTĠKAD Ġcra Kurulu Organizasyon ġeması 
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Tablo 2.8 UTĠKAD Tarafından Gösterilen Etkinlikler 
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Tablo 2.9 UTĠKAD Tarafından Gösterilen Etkinlikler - 2 

 

 Tablo 2.8 ve 2.9‟da yer alan bilgilerden de anlaşılacağı üzere UTİKAD pek 

çok etkinliğe katılmış ve bu sayede daha etkin bir biçimde faaliyetlerini sürdürmeye 

devam etmektedir (UTİKAD, 2017, s.55). 

 UTİKAD, sürdürülebilirliğin temeli olarak paydaşlar ve kurumsal sorumluluk 

anlayışını benimsemiştir. Bu kapsamda paydaşlar, sendikalar, kamu otoriteleri ve 

sektöre karşı sorumlulukların varlığı söz konusudur. 
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2.4. Uluslararası SözleĢmeler ve Önemi 

 Sözleşmeler, lojistik yönetiminin temel faaliyetlerini biçimlendiren önemli 

sistematik uluslararası kuralları toplamıdır (Özcan, 2008, s.283). Bu nedenle 

uluslararası sözleşmelerin varlığını küreselleşmenin yanı sıra lojistik yönetiminin bir 

gerekliliği olarak değerlendirmekte fayda vardır. Uluslararası sözleşmeler, çok yönlü 

bir biçimde ele alınması gereken bir konudur ve günümüz lojistik faaliyetlerinin 

belirleyicilerinden birisi olarak görünmektedir. 

 Lojistik faaliyetlere ilişkin tarafların her birisinin farklı beklentileri 

bulunmaktadır. Uluslararası düzeyde düşünüldüğü zaman uluslararası dengelerin 

gözetilmesinin yanında daha fazla tarafın beklenti ve çıkarlarının dikkate alınması 

gerekliliği ortaya çıkar. Uluslararası sözleşmelerde tarafların beklenti ve çıkarlarının 

korunması için titiz bir şekilde hazırlanması önemlidir (Sevim, Akdemir ve 

Vatansever, 2008, s.22). 

Lojistik işletmeleri, müşterinin talebi ve düzenlenen taşıma çerçevesinde 

temel olarak yükleri birleştirme-ayırma, toplama, biriktirme, yükleme-boşaltma, 

depolama, taşıma ve dağıtma hizmetleri gerçekleştirirler. Mevzuatta ve Uluslararası 

yaşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Üretenleri Derneği (UTİKAD) kurallarında 

lojistik işletmeleri yerine daha çok taşımacı, taşıma işleri komisyoncusu terimleri ve 

kavramları ile görev ve sorumlulukları, sorumluluk sınırları yer almaktadır (Çancı, 

Erdal, 2009). Genel görev ve sorumlulukları düzenleyen genel taşıma işleri kuralları 

ve mevzuatlar kapsamında ayrıca CMR, CIM, Varşova Konvansiyonu, IMO, 

INCOTERMS 2010 ve benzeri uluslararası sözleşmeler, kurallar yanında ulusal 

taşıma hukuku hükümleri yer almaktadır. Bu yönde müşteri ile taşıma işleri 

komisyoncusunun birbirlerine, tedarikçilerine, sektörüne, ve kamuoyuna karşı 

sorumlulukları bulunmaktadır; marjinal fırsatlar yaratma ve paylaşma sosyal 

sorumlulukları üstlenmeleri beklenmektedir.  

 Uluslararası taşımacılık konusunda yaşanan gelişmeler, lojistik alanında 

uluslararası sözleşmelerin gerekliliğini, zamanla koşullara uygun biçimlerde 

geliştirilmelerini önemini ortaya çıkarmıştır. Uluslararası sözleşmeler uluslararası 

lojistik ve taşımacılık hizmetlerinin nasıl gerçekleştirileceğinin; bu bağlamda 

tarafların hak ve görevlerini sorumluluklarını yükümlülüklerini düzenler.  
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Uluslararası lojistik ve taşımacılık kapsamında taşınacak olan malzemelerin hangi 

yolla ve hangi lojistik ve tedarik zincirleri ile gerçekleştirileceğinin, taşınacağının 

karara bağlanması ve sözleşme kurallarına uygun gerekliliklerin, belgelerin 

hazırlanması önemli bir çalışma aşamasıdır. Bu uluslararası sözleşmeler lojistik ve 

taşımacılık işlemlerinde taraflar arasında anlaşmaları kolaylaştıran ve dolayısı ile 

işleri hızlandıran, verimliliği artıran bir etkendir. 

 Taşımacılık türlerine göre uluslararası sözleşmeler farklılaşmaktadır. Örneğin 

karayolu taşımacılığı özelinde; 

 1975 TIR (transport international par la route) Sözleşmesi ve 

Konvansiyonu, 

 CMR Konvansiyonu (Convention Marchandise Routiers),  

 ADR Konvansiyonu (Accord European Relatif Au Transport International 

Des Merchandises Dangerous Par Route), 

 AETR Konvansiyonu (European Agreement concerning the work of 

Crews of Vehicles engaged in International Road Transport) şeklindeki 

uluslararası sözleşmeler bulunmaktadır (Başlangıç, 2015, s.12).   

 

 Görüldüğü üzere uluslararası sözleşmeler kapsamında taşıma türünün 

belirleyici etkileri vardır. Taşıma türüne göre güncel uluslararası konvansiyonlar 

aşağıda Tablo 2.10‟da gösterildiği gibidir. 
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Tablo 2.10 TaĢıma Türlerine Göre Uluslararası Konvansiyonlar 

 

  

 Tablo 2.10‟da verildiği üzere karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu 

taşımacılığıyla ilgili olarak devletlerin taraf olduğu anlaşmalar, sözleşmeler görülür 

varlığı söz konusudur (Emanet, 2016, s.163). Uluslararası düzeyde lojistik 

sözleşmelerinin yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren gündeme gelmeye 

başladığı ve yirmi birinci yüzyılda üzerinde görüşülen bir konu olduğunu göstermesi 

bakımından tablo üzerinde yer alan hususlar ayrı ayrı önem ifade etmektedir. 
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2.4.1. Uluslararası SözleĢmeler, Taraflar ve Hususlar  

Tedarik zinciri yönetiminin uluslararası düzeyde içerdikleri, uluslararası 

sözleşmelerle ilişkili bir konudur. Buna göre uluslararası tedarik zinciri yönetiminin 

içeriğini meydana getiren taraflar ve hususlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Küçük, 

2012, s.8): 

 Üreticiler, 

 İhracatçılar, 

 Forwarderlar,  

 Taşıyıcılar, 

 Depocular, 

 Tedarikçiler ve destekçiler, 

 Satıcı gümrüğü, 

 Alıcı gümrüğü, 

 Müşteri, 

 Bilgi akışı, 

 Malzeme akışı, 

 Para akışı. 

 Görüldüğü üzere uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin sahip 

olduğu içerik oldukça geniştir. Yasal düzenlemelerin varlığı da göz önünde 

bulundurularak uluslararası sözleşmelerle birlikte uluslararası lojistik ve tedarik 

zinciri yönetimi faaliyetlerinin farklı ve geniş bakış açıları içinde yürütülmesinin 

mümkün olduğu değerlendirmesi yapılabilir. 

 Uluslararası sözleşmelerde lojistik faaliyetlerine dair farklı unsurların ve 

tarafların varlığı gözetilerek değerlendirmeler, işlemler yapılmaktadır. Bu işlemlerin 

ve belgelerin en önemlileri uygulama alanı, uygulama koşulları bağlamında taşıma 

sözleşmesi, taşıma senedinin niteliği, taşıma senedinin içeriği gereklilikleridir 

(Emanet, 2016, s.170). 
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2.4.2. Uluslararası SözleĢmelerin Yönetim BakıĢ Açıları ve AĢamaları 

 Üretici ve müşteri arasında tedarik, üretim, sipariş yenileme ve müşteri 

siparişi gibi lojistik yönetimi etkinlikleri ve uygulamaları yukarda belirtilen 

sözleşmeler ve belgeleri doğrultusunda yürütülmesi gereklidir. Lojistik yönetiminin 

genel yönetim bakış açıları ve aşamaları bu sözleşmelerin içeriklerine ve belgelerine 

uygun düzenlenmesi gereklidir. Bu bağlamda lojistik ve tedarik zinciri süreçleri 

boyunca çeşitli döngüsel etkinlikler yerine getirilmektedir (Küçük, 2014, s.129). 

Lojistik ve tedarik zinciri aşamalarında işletmelerin müşteri odaklı bir bakış açısına 

sahip olması gerekmektedir. 

 Lojistik ve tedarik zinciri genel yönetimi bakış açıları ve aşamaları 

konusunda bazı faktörlerin belirleyici etkileri bulunmaktadır. Buna göre 

küreselleşme, yeni ekonomi anlayışı, değişen piyasa şartları, talep yapısı, rekabet 

olgusunun farklılaşması, teknolojik gelişmelerin etkisi büyüktür (Taşkın ve Durmaz, 

2012, s. 21). Dünyada yaşanan değişimlerin hızı düşünüldüğünde genel yönetim 

bakış açılarını etkileyen faktörlerin sayısının artması söz konusu olabilecektir. 

 Genel yönetim bakış açısı gereğince lojistik ve tedarik zinciri yönetimindeki 

farklılıkların açıklanmasında fayda olduğu düşünülmektedir. Buna göre lojistik ve 

tedarik zinciri yönetiminde farklı bakış açılarının içeriği aşağıda Şekil 2.13‟te 

gösterildiği gibidir. 

Şekil 2.13‟te yer alan bilgiler lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin geleneksel 

ve yeni yönetim anlayışına göre ele alınışını açıklamasının yanında bu iki süreci 

birleştiren ve kesiştiren yaklaşımların varlığını ortaya koymaktadır.  

 Genel yönetim bakış açıları ve aşamaları gereğince değinilmesi gereken 

konulardan birisi de dikkate alınmak durumunda olan karmalardır. Süreç içerisinde 

dikkate alınan lojistik karmaları; lojistik modu, lojistik aracı, lojistik rotası, lojistik 

ücreti, lojistik sigortası, lojistik dokümanları, lojistik süreci biçiminde 

sıralanmaktadır (Küçük, 2012, s.5). 
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ġekil 2.13 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Farklı YaklaĢımlar 

  

 Maliyetler, genel yönetim bakış açıları ve aşamaları konusunda değinilmesi 

gereken hususlardan bir diğeridir. Bu noktada ortaya çıkan maliyetler kabul 

lojistiğine dair maliyetler, depolama ve elleçlemeye dair maliyetler, çıkış lojistiğine 

dair maliyetlerdir (Ceran ve Alagöz, 2007, s.161). Bu maliyetlerin her birisi lojistikle 

ilgili süreçlerin tamamında farklı bakış açılarının etkisinin gözleneceğini göstermesi 

bakımından önemli bir yere sahiptir. 

Bu bağlamda içinde bulunulan dönem itibariyle rekabet üstünlüğünün 

sağlanabilmesi için işle ilgili stratejilerin yanı sıra sosyal sorumluluk anlayışının 
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benimsenmesi gerekmektedir (Süder, 2005, s.613). Genel yönetim bakış açıları ve 

aşamalarında sosyal sorumluluğun varlığına gerek duyulması, lojistik ve tedarik 

zinciri yönetimi süreçleri için de geçerlidir. Lojistik şirketlerinin sosyal 

sorumlulukları bu sözleşmeler bağlamında ilerletilmesi gerekliliği belirginlik 

kazanır. Günümüzdeki koşullara gerektiği biçimde uyum ve ilerleme sağlanabilmesi 

bakımından bu husus önemlidir. 

 

2.5. Lojistik ve Tedarik Zincirinde Sorumluluklar 

Lojistik ve tedarik zinciri sürecinde şirketlerinin sorumluluğu, talebin 

beklentileri ve yükümlüleri doğrultusunda, etik değerler sınırlandırmaları 

kapsamında müşterilerine, yatırımcılarına, işletmelere, yöneticilerine, tedarikçilerine 

ve stratejik yatırım ortaklarına yöneliktir. Aynı zamanda doğal ve sosyal çevrenin 

gelişimine ve geliştirilmesine yöneliktir. Bu yöndeki sivil toplum kuruluşlarına, 

ortaya atılan projelere, eğitim ve araştırma etkinliklerine yönelik destek olama 

sorumlulukları en belirgin sorumluluklarıdır. 

2.5.1. MüĢterilerin Lojistik ĠĢletmelerine KarĢı Sorumlulukları 

Müşteri, TİK‟in veya onun sorumlu olacağı diğer bir kişiye kendisi veya 

kendisi adına hareket eden diğer bir kimse tarafından verilmiş olan yanlış veya eksik 

bilgilerden veya talimatlardan TİK‟e karşı sorumludur. Aynı yönde müşteri ölüme, 

bedensel zararlara, eşya zararına, çevre zararına veya diğer herhangi bir zarara yol 

açan yüklerin teslim edilmiş olmasından ileri gelen bütün zarar ve masraflardan ve 

resmi yükümlülüklerden dolayı, TİK‟e karşı sorumludur (Çancı ve Erdal,2003, s.8). 

Bu sorumluluk görüldüğü üzere taşıma hukukuna ve gereklerine dayalı 

sorumluluktur. Bu bağlamda müşterinin taşıma işleri komisyoncusuna taşıma 

sözleşmesinin hazırlanması ara görüşmeler ile ek bilgiler verilmesi sırasında eşyanın 

fizik, kimya, miktar, tehlike ve risk özelliklerini, düzeylerini, standartlarını doğru, 

tam ve açık seçik olarak vermekle sorumludur. Müşteri taşıma ve depolama sırasında 

taşıma işleri komisyoncusunun herhangi bir kusuru olmaksızın elde olmayan 

nedenler ile beklenmedik biçimlerde ortaya çıkan kazalara dayalı zarar ve ziyanın 
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belirli oranından sorumlu sayılması istenebilir (Çancı ve Erdal,2003, s.8). Örneğin 

denizyolu taşımacılığında müşterek avarya sorumluluğu bu tür bir müşteri 

sorumluluğudur. 

2.5.2. Lojistik ve Tedarik Zincirinde ĠĢletmelerin Sorumlulukları 

 Lojistik ve tedarik zincirinde işletmelerin sorumlulukları taşıma 

komisyoncularının sorumlulukları bağlamında sorumluluklardır. Lojistik ve tedarik 

zinciri süreçlerinde taşıma işlemlerinde taşımanın yanı sıra stoklama ve denetim 

faaliyetleri ön plana çıkmış durumdadır (Küçük, 2014, s.303). Taşıma 

komisyoncuları, özellikle denetimle ilgili olarak sorumluluklarını yerine getirerek 

yürütülen faaliyetlerin etkili bir şekilde sürmesine katkıda bulunmak durumundadır. 

Aksi takdirde sürecin tamamının olumsuz etkilenme riski ortaya çıkmaktadır. 

 Taşıma işini üzerine alan taşıma işleri komisyoncusu, taşımanın yerine 

getirilmesinden de sorumlu olur ve eşyanın taşınması sırasındaki sorumluluğu, 

TTK‟nın 928. maddesine göre değil, taşıyıcı için öngörülmüş hükümlere göre 

belirlenir. Bir edimin taşımaya ilişkin olup olmadığı, onun, taşımacılık faaliyetinin 

özünden sayılan bir faaliyet olup olmadığına göre belirlenmelidir (Akdeniz, 2013, 

s.200). Anlaşılacağı üzere Türk Ticaret Kanununda ilgili hükümlerin yer alması 

konunun önemini göstermekle birlikte öngörülen hükümlere göre sorumlulukların 

ortaya koyulması söz konusu olmaktadır. 

 Taşıma komisyoncularının sorumlulukları konusunda aşağıda Tablo 2.11‟de 

bulunan alanlarla ilgili politikalar değerlendirilmelidir. 
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Tablo 2.11 Sorumluluk Konusunda Önlemler ve Politika Alanları 

 

 Tablo 2.11‟de yer alan verilere göre işçilik, insani muamele, iş güvenliği, 

hammadde ve kimyasal kullanımı, hava kirliliği, biyolojik çeşitlilik, geri dönüşüm 

gibi alanlarda geliştirilecek ve uygulanacak olan önlemler, politikalar, sosyal 

sorumluluk etkinliklerinin sıralaması verilmektedir (Tedarik zinciri sürdürüle 

bilirliği, 2017, s.22). Bunlara ek olarak işçi sağlığı, bilgi güvenliğinin sağlanması, 

çıkar çatışmalarının önlenmesi gibi konularda adım atılması gerektiği görülmektedir. 

Yukarıdaki tablo üzerindeki verilere göre insan hakları ve işgücü, çevre, yolsuzlukla 

mücadele başlıkları altında politika alanlarının bulunduğunun söylenmesi yanlış 

olmayacaktır. 
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2.5.3. MüĢterilere KarĢı Sorumluluklar 

 Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde işletmeler müşterilerin ihtiyaçları ve 

isteklerinin karşılanması için çaba göstermektedir (Öztürk, 2016, s.18). Sosyal  

sorumlulukların doğal bir getirisi olarak işletmelere ve müşterilere karşı ekonomik 

faydaları kaçınılmazdır. Lojistik ve tedarik süreçlerinde müşterilere karşı olan 

sorumluluklar, rekabet düzeyinin yüksek olduğu günümüz koşullarında oldukça 

önemli bir yere sahiptir. 

 Müşterilere karşı sorumluluklar kapsamında lojistik ve tedarikçilerden 

beklenen bazı adımlar bulunmaktadır ve bu adımlar müşterilere karşı sorumluluklar 

kapsamında ne şekilde sorumluluk önlemleri alınacağı konusunda açıklayıcı 

olmaktadır. Konuyla ilgili olarak ve ayrıca çevre ile ilgili olarak yapılması gerekenler 

ise aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir: Direkt olarak destekleme konularına 

yoğunlaşmayan üst seviye bir entegre ürün timinde lojistikçi, timin üzerinde çalıştığı 

programlamanın uzun vadeli lojistik konularının tanımlanması ve vurgulanmasında 

sorumluluk almalıdır (Acar ve Yurdakul, 2013, s.12). 

 

2.5.4. Çevre Ġçin Sorumluluklar 

 Lojistik ve tedarik süreçlerinde yer alan tarafların çevreye karşı 

sorumlulukları kapsamında aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir 

(Yangınlar ve Sarı, 2017, s.104-105): 

 Çevre dostu yeşil üretim yapılmalıdır. 

 Geri dönüşüme özen gösterilmelidir. 

 Doğal ortama ve canlılara zarar verilmeden faaliyetlerin yürütülmesi 

sağlanmalıdır. 

 Yeşil dağıtım anlayışı benimsenmelidir. 

 Enerji-hammadde-atıklar-çevre kirliliği gibi konular öncelikli gündem 

maddesi halime getirilmelidir. 

 Ambalajlama faaliyetleri gereğince çevre dostu malzemelerin 

kullanılmasına özen gösterilmelidir. 
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 Alternatif taşımacılık biçimleri hakkında araştırmalar yapılmalıdır. 

 Değinilen konularda atılacak olan adımlarla birlikte süreç içerisinde yer alan 

tarafların lojistik ve tedarikle ilgili olarak sorumluluklarını yerine getirmelerinin 

mümkün olduğu söylenebilir. 

 Sorumluluklar konusunda atılan adımlarla göre iyi ve kötü tedarikçiler ortaya 

çıkmaktadır. Aşağıdaki Tablo 2.12‟de iyi ve kötü tedarikçi özellikleri yer almaktadır. 

Tablo 2.12‟de yer alan iyi ve kötü tedarikçi özellikleri, sorumluluklarının 

yerine getirilme düzeyine göre şekillendiği ortaya çıkmaktadır (Nalbantçılar, 2012, 

s.64). Sorumlulukların yeterince yerine getirilmesi durumunda iyi tedarikçi 

özellikleri kendisini göstermekte iken sorumluluklara dair yetersiz kalınması halinde 

kötü tedarikçi özellikleri ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlar hem çevreye karşı 

sorumluluklar hem de müşterilere karşı sorumlulukları içermektedir. 
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Tablo 2.12 Ġyi ve Kötü Tedarikçi Özellikleri 

 

 

 

 

  



79 

 

2.5.5. Lojistik Tedarik Zinciri Yönetiminde Sosyal Sorumluluklar  

 Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamada yenilik odaklı büyüme, kârlılık, 

maliyet, kalite gibi faktörler kadar işletmenin çevresel ve sosyal alanda sağlamış 

olduğu başarılar da önemlidir. Gerek tedarik zinciri yönetiminde gerekse diğer iş 

süreçlerinde kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını benimseyen işletmeler sadece 

ekonomik değil aynı zamanda sosyal ve çevresel hedeflerine de ulaşmış 

olmaktadırlar” (Şişman ve Ağca, 2015, s.15). Bu ifadelerden yola çıkılarak lojistik ve 

tedarik zinciri yönetimi süreçlerinde sosyal sorumluluk anlayışına duyulan ihtiyacın 

bu etkileşimin ortaya çıkmasındaki temel belirleyici olduğunu söylemek yerinde 

olacaktır. Var olan koşulların geçerliliğini koruması durumunda bu etkileşimin daha 

da genişlemesi gerçekçi bir beklenti olarak görünmektedir. 

 Değişen ve gelişen dünyada sosyal ve kültürel etkileşimlerin gün geçtikçe 

arttığı bilinmektedir (Küçük, 2012, s.11). Bu durumun bir getirisi olarak da lojistik, 

tedarik zinciri yönetimi ve sosyal sorumluluk arasındaki ilişkinin genişlemesi söz 

konusu olmaktadır. Tarihi süreçteki her dönemin kendine özgü nitelikleri olduğu 

düşünüldüğünde içinde bulunulan dönemin kendisine özgü niteliklerinin bu 

etkileşimi ortaya çıkardığı anlaşılmaktadır. 

 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi akışı, para akışı, belgeleme, saklama gibi 

müşteriler ve üreticiler arasında gerçekleşen faaliyetlerin varlığı giderek artış 

göstermektedir (Küçük, 2014, s.273). Bu hususların her birisi aynı zamanda lojistik-

tedarik zinciri yönetimi-sosyal sorumluluk ilişkisinin gelişmesine kayda değer 

düzeyde katkıda bulunmaktadır. 

 Farklılaşan rekabet ortamı, işletmelerin yeni iş modellerine yönelmesini 

gerekli kılmaktadır (Taşkın ve Durmaz, 2012, s.29). Sosyal sorumluluk da bu 

yönelimlerden birisi olarak görünmektedir. Rakiplere karşı üstünlük sağlayabilmek 

için etkili bir şekilde işlerin yürütülmesinin yanında sosyal sorumluluk projelerinde 

yer alınması işletmeye ek değer katan bir uygulama olmaktan ziyade bir gereklilik 

halini almıştır. Bu da lojistik-tedarik zinciri yönetimi-sosyal sorumluluk ilişkisinin 

gelişiminin ne denli hızlı olduğunu ortaya koymaktadır. 
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 Tedarik zinciri ile ilgili süreçlerde faydalanılan çevresel yönetim araç ve 

stratejileri yazılı politikalar, iletişim materyalleri, anketler, denetimler, tedarikçi 

toplantıları, eğitim ve teknik destek, işbirlikçi araştırma-geliştirme (Ar&Ge), 

tedarikçiler ve müşteriler arasındaki ilişkilerin yeniden yapılandırılması şeklinde 

sıralanmaktadır (Süder, 2005, s. 616). 

 Sosyal sorumluluk uygulamalarının varlığı, işletmelerdeki tüm birimleri ve 

tüm faaliyetleri içermelidir. Böylece sosyal sorumluluk hakkındaki süreçlerin 

yalnızca yöneticilere ya da belirli kişilere bırakılmasının önüne geçilmektedir. 

İşletmelerin sosyal sorumluluk projelerinde yer alması ile birlikte yeni pazarlara 

girilmesi, müşteri memnuniyetinin artması, marka imajının oluşması ve gelişmesi 

gibi konularda katkı sağlanacaktır (Şişman ve Ağca, 2015, s.23). Tüm bunlar lojistik-

tedarik zinciri yönetimi-sosyal sorumluluk ilişkisinin gelişimine ivme kazandıran 

yapıdadır. 

2.5.6. UTĠKAD ve TaĢıma Komisyoncularının Sorumlulukları 

İşletmeler (UTİKAD) lojistik ve taşıma süreçlerinde paydaşları birlikte 

kurumsal sorumluluk anlayışını sürdürülebilirliğin temeli olarak görmüş 

benimsemiştir. UTİKAD‟ın paydaşları, yukarda belirtildiği biçimde müşteriler, 

komisyoncular, taşıyıcılar, depocular, forwarderlar, tedarikçiler ve destekçiler, 

sermayedarlar, çalışanlar, stratejik taraftarlar, devletin ilgili organları ve benzeri 

kuruluşlardır. UTİKAD bu kuruluşlar ile bu bağlamda iletişim içerisinde 

çalışmalarını ilerletme durumundadır. UTİKAD‟ın sosyal sorumlulukları bu 

paydaşlarla iletişim ve istişare içerisinde belirlenmeleri ve yürütülmeleri 

verimlilikleri için temeldir. Bu kapsamda paydaşlar, sendikalar, kamu otoriteleri ve 

sektöre karşı sorumlulukları, sosyal sorumlulukları söz konusudur (UTİKAD, 2017, 

s. 55). 

2.5.7. Lojistik ĠĢletmelerinin Sosyal Sorumluluğu 

Lojistik ve ulaştırma işletmelerinde sosyal duyarlılık ve sorumluluk lojistik 

arz ve talebinin verimli uygun dengesinin gereklerine dayanması gerektiği görülür.  
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Arz ve talebin verimli ve uygun dengesi lojistik işletmesi arz beklentileri ile 

lojistik talebinin beklentilerinin analizlerine, deterministik gerekliliklerine ve 

sentezlerine bağlıdır.  

 Lojistik, ulaştırma ve depolama lojistik talebi bölgelerin, ülkenin üretim, iç ve 

dış ticaret olanakları ve hacimleri sınırlıdır.  Aynı yönde lojistik, ulaştırma ve 

depolama lojistik talebi, talebin geliştirile bilirlik, gelişime esneklik değerleri ile 

sınırlıdır. Diğer lojistik, ulaştırma ve depolama lojistik hizmetleri talebi, lojistik 

talebinin genel beklentilerine bağlıdır, beklentilerinden kaynaklanır. 

2.5.8. TaĢıma ĠĢleri Komisyoncusunun Sorumlulukları 

Taşıma işleri komisyoncusu temelde genel olarak taşıma ve depolama işlerini 

normal ve makul koşullarda ticaret hukuku, taşıma hukuku, uluslararası taşıma 

şartnamesi ve sözleşme hükümlerine uygun biçimlerde yerine getirmekle 

sorumludur. Taşıma işleri komisyoncusunun, taşıyanın sorumlulukları geniş 

kapsamlıdır ve şöyledir: 

 Taşıma işleri komisyoncusu, sözleşen olması dışında komisyoncu olarak 

makul ve normal önlemleri almakla, eksiksiz taşıma sözleşmesi 

düzenlemekle sorumludur. Aksi halde taşıma işleri komisyoncusu 

önlemeyeceği, sonuçlarından kaçınamayacağı haller dışındaki özen 

eksiklikleri, ortada bırakan riskler ve ihmallerinden kaynaklanan kayıp ve 

zararlardan sorumludur. 

 Taşıma işleri komisyoncusu taşıyanları, depocuları, stevedorları, liman 

görevlilerini fiil ve ihmallerine dayalı neden oldukları zararlarına ilişkin 

olarak onları özenli seçmemeleri dolayısı ile sorumludur. 

 Taşıma işleri komisyoncusu, müşteri ile sözleşme yapması halinde 

sözleşme kapsamında, sözleşme yapan taşıyıcı olarak sorumludur. 

 Taşıma işleri komisyoncusu, müşteri ile taşıma, depolama, elden geçirme, 

ambalajlama ve dağıtma hizmetleri dışında diğer hizmetler için açık veya 

örtük sözleşme yapması halinde sözleşme yapan taşıyıcı olarak 

sorumludur. 
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 Taşıma işleri komisyoncusu, sözleşme gereği hizmetlerin yapılması 

sırasında görevlendirdiği elemanların fiil ve ihmallerinden müşterinin 

hatalı ve eksik bilgi vermesi halleri dışında kayıp ve zararlardan 

sorumludur. 

 Taşıma işleri komisyoncusu, taşıyan hizmetin yerine getirilmesi sırasında 

karşılan engeller, güzergâh, liman, depo ve yer alan hizmet biçimi 

değişiklerini, yeni hizmet seçeneklerini müşteriye bildirmek,  belirtilen 

süresi içinde yanıtlarını beklemekle sorumludur. 

Taşıma işleri komisyoncusunun, taşıyanın sorumlulukları yukarıda belirtildiği 

biçimlerde ticaret hukuku, taşıma hukuku, uluslararası taşıma şartnamesi ve sözleşme 

hükümleri çerçevesinde nesnel gerekliliklere ve yasal hükümlerin zorunluluklarına 

dayalı asgari sorumluluklardır. Kurumsal sosyal sorumluluk bakışı temelli 

sorumluluk ise kurumun ve çalışanların yukarıda belirtilen sorumlukların her türlü 

riskler ile birlikte olanakların, ileri kazanımların gerekliliklerine uygun daha ileri bir 

deterministik sosyal sorumluluktur; üretim ve paylaşım temelli sosyal sorumluluktur. 

2.5.9. Lojistik ve TaĢımacılık ĠĢletmeleri Sosyal Sorumlulukları 

Lojistik ve taşımacılık işletmelerinin ayrıca mevzuatlarda ve sözleşmelerde 

yer almayan risklerin ve kazanımları araştırma geliştirme düşünceleri, marjinal 

fırsatların gereklerini yerine getirme temelli sosyal sorumlulukları üstlenmeleri 

önemli görülmektedir. Aynı yönde kamuoyunda imaj ve itibar sağlama, sosyal değer 

yaratma, stratejik rekabet ve sosyoekonomik değerler yaratma temelli sosyal 

sorumlulukları üstlenmeleri temeldir. Diğer yandan uygun ölçülerde bağış ve 

hayırseverlik yapmaları, etkinliklere katılmaları gerekir.  Süreçlerde ayrıca ileri 

özgün marjinal olanaklara dayalı fırsatlar, stratejiler, değerler yaratma ve paylaşma 

sosyal sorumlulukları, görevleri üstlenmeleri de gerekli ve önemli görülmektedir. 
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2.6. Çözümleme Modeli ve Yöntem 

Çözümleme modeli ve yöntemi, kısaca çözümleme aşağıda kısaca formüle 

edildiği biçimde süreçlerde sorunlar, süreçlerin koşulları ve verileri, asal amaçlar ile 

mevzuatlar, kurallar, yöntemler, yönetmelikler, kanunlar, uluslararası sözleşmeler ve 

uygulama temayülleri çerçevesinde tanımlanır, ilerletilir. 

Çözümleme= Sorunlar x Veriler x Amaç x ( Mevzuatlar + Kurallar + Yöntemler).  

Çözümleme modeli ve yöntemi, çözümleme aynı yönde belirli sınırlar ve 

kurallar ile tümdengelim analiz, tümevarım sentez teknikleri ve çözümlemeleri 

toplamı olarak tanımlanır.  

Lojistik işletmeleri sosyal sorumluluk düşünceleri, hayır-bağış işlemleri 

yukarda belirtilen temel düşünceler ile arz ve talep beklentilerinin uygun ve kararlı 

dengeleri çerçevesinde, belirlenir. Daha ayrıntıda işletmelerin sosyal sorumluluk 

düşünceleri işletmelerin gelirleri doğrultusunda optimum makul ve uygun bağış hayır 

düzeylerinde, değerlerinde gerçekleştirilmeleri temeldir. Özel süreçlerine ve 

koşullarına ilişkin sosyal maliyetin minimum, sosyal faydanın maksimum düzeylerde 

gerçekleştirilmesi gerektiği görülür. Lojistik işletmelerinin sosyal sorumlulukları 

hayır ve bağış büyüklükleri kısa ve uzun dönemler bağlamında, makul ve uygun 

biçimlerde, ölçülerde ekonomik sosyal sorumluluk düzeylerinde gerçekleştirilmesi 

temeldir, gereklidir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇÖZÜMLEME 

 

3.1. Çözümlemeye GiriĢ 

Çözümleme genelde yukarıda belirtildiği şekilde,  

              Çözümleme= Sorunlar x Veriler x Amaçlar x ( Mevzuatlar + Kurallar + Yöntemler) 

biçiminde sorunlar, yöntemler, amaçlar ve veriler ile akıl yürütmeler, nitelik ve 

nicelik açısından değerlendirmeler doğrultusunda gerçekleştirilir, ilerletilir. 

Bu yönde, çözümleme, ayrıntıda lojistik ve tedarik zinciri sektörünün, 

sektörde işletmelerin sosyal sorumluluk düşünceleri yukarıda belirtilen genel 

tanımlamalar, sınırlandırmalar çerçevesinde öncelikle talebin ve işletmelerin 

beklentileri, görev ve hizmet sorumlulukları doğrultularında sosyal sorumluluk 

çözümlemeleri olarak ilerletildi. Çözümleme, Bölüm 1.3. sorun tanımı, Bölüm 1.4. 

ve Bölüm 2.6. çözüm amacı, çözüm yöntemi tanımı; bir diğer deyişle çözüm modeli, 

çözüm yöntemi çerçevesinde, ana amaçları gerçekleştirme, belirsizliği, 

bilinmeyenleri bilinir hale getirme çalışmaları ile sürdürüldü. Çözümleme ile 

yukarıda Bölüm 2.6‟de belirtildiği biçimde tümdengelim analiz, tümevarım sentez 

akıl yürütmeleri,  teknikleri ve çözümlemeleri yeni düşünceler, önlemler üretilmeye 

çalışıldı. Lojistik/ tedarik zinciri sektörünün etkinlikleri ve sosyal sorumluluk 

çözümlemeleri,  yukarıda belirtildiği üzere belirli, fiziksel, kimyasal ve teknik 

sınırlandırmalar, ulusal ve uluslararası hukuk, hukuksal sözleşmeler ve uygulama 

eğilimleri; ayrıca sosyal, ekonomik ve etik zorunluluklar, sorumluluklar saptama 

çalıştı.   
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3.2. Çözümleme ve Bulgular 

Lojistik ve tedarik zinciri sektöründe, sürekli yeni teknolojiler ve iş ilişkileri 

ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni ürünler, yeni lojistik 

merkezleri, yeni müşteriler, yeni tedarikçiler, sermayedarlar, ortaklar, yeni 

yatırımlar, yeni lojistik tedarik zinciri işletme rejimleri ile sürekli değişimleri ortaya 

çıkartmaktadır. Etkili bir lojistik yönetimi, lojistik işletmeleri için önemli bir 

yapılanma, gelişme ve rekabet aracıdır. Bütünleşik lojistik faaliyetlerinin verimli ve 

ekonomik bir biçimde yürütülebilmesi için lojistik yönetiminin belirleyici rolleri 

bulunmaktadır. Bu roller planlama, örgütleme, motive etme, koordine etme, 

uygulama ve kontrol etme gibi adımları içeren rollerdir; bilimsel ve etkin lojistik 

yönetimi rolleridir. Bu roller aynı zamanda müşterilerle iyi ve verimli ilişkiler 

geliştirilmesine, sosyal sorumluluk eğitim ve araştırma etkinlikleri geliştirilmesine 

önemli katkılar sağlamaktadır.  

Lojistik süreçlerinde pazarlama anlayışlarında arz ve talep beklentileri 

yönünde yaşanan yeni düşüncelerle birlikte hızlı bir gelişim süreci geçiren tedarik 

zinciri, üretim aşamasından başlayarak ürünlerin müşterilere ulaşmasına kadar olan 

zincirleme görevleri, sorumlulukları, sosyal sorumluluk uygulamaları içermektedir. 

Müşterilerin istek ve beklentilerinin karşılanması, tedarik zincirinin kapsamını 

açıklamada önemli bir yere sahiptir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre tedarik 

zinciri büyüyen sermaye, bilgi, teknik ve örgütlenme gelişimleri, 3PL 4PL, 5PL 

gelişimleri ile devam etmektedir. 

Bu bağlamda lojistik sektörü ve işletmeleri çalışmaları yeni, kapsamlı ve 

derinlikli stratejik iş modelleri ve ilişkileri, aynı yönde yeni sosyal sorumluluk 

düşünceleri, arayışları ve uygulamaları gerektirdikleri görülür. Bu sosyal sorumluluk 

düşünceleri, çalışmaları işletmelere ekonomik kâr ve kazançlar sağlarken topluma da 

sosyoekonomik değerler sağlamaktadır.  

İşletmelerin bu belirtilen çalışmalar ile kendilerine belirli kâr, kazanç, itibar 

sağlamaları yanında çalışanlarına da yüksek ücret, müşterilerine hizmet karşılığı 

yüksek faydalar,  genelde topluma yüksek ekonomik değerler sağlama olanakları 

yaratırlar. İşletmeler diğer yandan sosyal sorumluluk etkinlikleri ve olanakları ile 

ileriye dönük sosyoekonomik değerler yaratırlarken pazarlama ve rekabet olanakları 
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da geliştirirler. Bu nedenle sosyal sorumluluk düşüncesinin geliştirilmesi, 

yaygınlaştırılması ve bağış-hayır işlemleri için işletmeler, birbirleri ile duyarlı 

çalışmaları, birbirlerine makul ölçülerde işaret vermeleri önemlidir. Bu genel 

saptamalar yönünde lojistik işletmelerine arz ve talep beklentilerine uygun olarak 

hizmetlerini gerçekleştirirken, geliştirirken aynı zamanda çalışanlarına, 

tedarikçilerine, stratejik ortaklarına, sermayedarlarına; kamuoyuna, doğal çevreye 

dönük sosyal sorumluluk düşünceleri, projeleri, bağış-hayır etkinlikleri 

gerçekleştirmeleri önemli ve gerekli görülmektedir. 

Lojistik etkinliklerinin bir bütün olarak ele alınması, istenen sonuçların elde 

edilmesi bakımından önemli bir yere sahiptir. Lojistik faaliyetlerle ilgili 

gerekliliklerin yerine getirilmesinin yanında işletmelerin başarılı olmalarında sosyal 

sorumluluk projelerinde yer almaları önem ifade etmektedir. Müşterilerin gözünde 

işletmenin sosyal sorumluluk etkinlikleri, uzun dönemde toplam talep ve gelir 

yaratması yanında itibar ve saygınlık kazanmasını sağlamaktadır. Lojistik ve tedarik 

zinciri işletmeleri sosyal sorumlulukları başta yeni vizyon, düşünce, yetenek ve 

beceri geliştirme amaçlı eğitim etkinlikleri yanında bağış, hayır ve sponsorluk 

planlanmaları ve etkinlikleri de geliştirilmeleri önemli olmaktadır. Bu yönlerde diğer 

işletmelerle iş birliği içinde olmaları ortak araştırma geliştirme faaliyetlerine önem 

vermeleri; lojistik sektöründe araştırma çalışmalarının önceliklerini belirlenmelerine 

katkı sağlamaları önem arz etmektedir. Tüm bunlar sürdürülebilir bir başarı elde 

edilmesi bakımından üzerinde durulması gereken sorunlar, öncelikler arasındadır. 

Diğer yandan lojistik sektöründe taşımacılık, depoculuk ve tedarik zinciri 

süreçlerinde talep bu sektörün kendi arzına bağlı direkt ürettiği talep olmadığı, diğer 

üretim sektörlerinde ortaya çıkan üreticilerin direkt ürettiği arz ettiği, yine diğer 

şirketlerin talep ettiği dolaylı arz talep dengesi ilişkisine,  yani ticaret ilişkisine bağlı 

ortaya çıktığı görülür. Lojistik sektörünün ve işletmelerinin talebi, diğer üretici 

sektörlerin, kesimlerin maddi üretimlerine ticaretine bağlıdır; yani reel üretime dayalı 

dolaylı taleplerdir. Dolayısı ile lojistik şirketlerinin sosyal sorumluluk bağış, hayır 

etkinlikleri çalışanlarının, tedarikçilerinin kaliteli yaşam ve eğitim düzeylerini, 

kendilerine kurumsal bağlılık düzeylerini, kalitenin doğal ve sosyal çevre düzeylerini 

arttırırken diğer reel üretim sektörlerinde toplumsal ekonomik değerler, yeni üretim 

olanakları yaratılması yönünde olumlu etkiler oluşturur. Bu gelişmeler ise diğer 
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işletmelerin gelişmelerine bağlı olarak genel arz ve talep olanaklarını dolayısı ile 

gelir artışının ve dolayısı ile lojistik şirketlerinin hizmet hacminin artışlarına yol açar. 

Bu şekilde lojistik şirketlerinin kalitelerinin, itibarlarının artışına, orta ve uzun 

ekonomik gelişimlerine, aynı yönde 3PL, 4PL işletme düzeylerine ulaşmalarına 

olanak sağlarlar. Dolayısı ile uzun dönemlerde lojistik işletmelerinin kârlılık 

devamlılık yanı sıra değerleri arttırma sosyal sorumluluk çalışmaları önemli 

olmaktadır. Bu çözümlemeler aracılığıyla elde edilen bilgilerin araştırmacılara ve 

ilgili alanda çalışmalar yürüten bireylere yol gösterici nitelikte sinyaller vermesi 

amaçlanmış bulunmaktadır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

4.1. Bulgular ve TartıĢma 

Lojistik ve tedarik işletmelerinin sosyal sorumlulukları bağış ve hayır 

etkinliklerine ilişkin belirgin bir yayın bulunamamıştır. Burada sadece lojistik ve 

ulaştırma şirketlerinin karbon salınımını azaltma deniz kirliliğini hava kirliliğini 

azaltma odaklı yeşil lojistik odaklı düşünceleri ve projeleri önemsedikleri 

görülmüştür. 

Ancak lojistik, ulaştırma ve tedarik işletmeleri de bir işletmedir. Dolayısı ile 

lojistik işletmeleri MESS bağlamında işletmelerin sosyal sorumluluk etkinlikleri, 

UTİKAD görev ve sorumluluk düşünceleri ve etkinlikleri doğrultusunda lojistik 

sektörüne, işletmelerine; diğer sektörlere ve işletmelere dönük sosyal sorumluluk 

düşünceleri üretmeleri önerisi yeni bir düşünce olarak önem kazanmaktadır. Bu tür 

sosyal sorumluluk düşünceleri lojistik sektörü yanında diğer sektörleri dolayısı ile 

yine lojistik sektörüne önemli katkıları olacağı düşünülmektedir.  sinyal vermesi 

önemli görülmüştür. Çalışmam bu yanı ile lojistik ve tedarik zinciri işletmelerinin 

sosyal sorumluluk etkinlikleri üzerine ilk çalışmadır.  

          

4.2. Sonuç 

Lojistik ve tedarik zincirinde sosyal sorumluluğun gelişime katkı sorununun 

ve yönetiminin araştırıldığı çalışmada öncelikle sosyal sorumluluk hakkında 

değerlendirmeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sosyal sorumluluk insana ve 
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toplumsal gelişmelere değer vermenin göstergesidir. İşletmelerin lojistik ve tedarik 

zinciri faaliyetlerinde başarılı olmaları için sosyal sorumluluk etkinliklerinde, 

projelerinde etkin biçimde yer almaları önemli bir etkinliktir. Sosyal sorumluluk 

kapsamında yer alan faaliyetlerin müşterilerin tercihlerinde etkisinin olması, 

pazarlama ve rekabet bağlamında olumlu sonucun ortaya çıkmasında temel 

etkenlerden birisi olarak görünür. Sosyal sorumluluk etkinlikleri ekonomik 

performansın geliştirilmesi yanında toplumda, piyasalarda sosyal psikoloji ile birlikte 

sosyal dayanışmaları geliştirmesi, ileride daha önemli ve stratejik projelerin ortaya 

konması olanaklarını yaratması bakımından önemlidir. 

Bulgular ve sonuçlar sosyal sorumluluk için kârlı olma, yasalara uyma, etik 

olma ve iyi bir vatandaş olma şeklindeki adımların izlenmesi gerektiğini ortaya 

koymaktadır. Bu sonuca göre sosyal sorumluluğun geliştirilebilmesi için ekonomik 

sorumluluklar, yasal sorumluluklar, etik sorumluluklar temelli nesnel sorumluluklar 

ile hayırseverlik, yardım severlik temelli öznel sorumlulukların temel alınması 

önemli görülmektedir. 

Günümüz koşullarında sosyal sorumluluğun öneminin giderek artması 

sektörler ve faaliyet alanına göre sosyal sorumluluk gelişimini öne çıkarmaktadır. 

Çalışmada ulaşılan sonuçlar sosyal sorumluluk konusunda doğru öğrenim ve eğitim, 

sağlık hizmetleri, kültürel hizmetler, çevresel faaliyetler, sağlık eğitimi ve toplumsal 

faaliyet alanlarının diğerlerine göre daha fazla ön planda olduğunu göstermektedir. 

Bu bağlamda lojistik sürecine ilişkin ulaşılan sonuçlar öncelikle kaynak ihtiyacının 

tanımlanması, ardından ise erişilebilir alternatifler geliştirilmesi gerektiğini 

göstermektedir. Tedarikçilerin değerlendirilmesi, eğitilmesi ve seçilmesi lojistik 

sosyal sorumluluğunun ardışık iş hatası sorumlulukların geçişleri yönünde önemli bir 

adım  ve sosyal sorumluluklar olarak ön plana çıkmaktadır.  

İşletmelerde lojistiği önemli hale getiren başlıca faktörler stok işlemleri, 

fiziksel dağıtım, dağıtım depoları, müşterilere ulaşma gibi işlemler olduğu açıktır.  

Dinamik bir süreç etrafında ilerleyen lojistik faaliyetleri önemli konuma getiren çok 

sayıda faktörün varlığı işletmelerde etkili bir lojistik yönetiminin gerekliliğini ortaya 

çıkaran bir husus olarak görünmektedir. 
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İşbirliğine ihtiyaç duyulan tedarik zinciri sürecinde üst yönetim desteğinin 

olmaması ve bilgi paylaşımının yetersiz kalması, etkili bir tedarik zinciri yönetimi 

sürecinin önündeki engeller arasında yer almaktadır. Rekabetin artması, ekonomik 

açıdan küreselleşme, yeni bilgi teknolojilerine kısa sürede uyum sağlamanın 

gerekmesi ve müşterilerin giderek daha fazla beklenti içerisinde olması, tedarik 

zincirinde güçlükler yaşanmasını beraberinde getirmektedir. 

Lojistik ve tedarik zincirinden beklenenlerin başında maliyetlerin düşürülmesi 

gelmektedir. Lojistik ve tedarik zincirinde maliyetleri düşürebilmek için yeni taşıyıcı 

işletmelerin tercih edilmesi, taşıma maliyetlerine odaklanılması, eşgüdümlü taşıma 

yapılması, tedarikçilerle yakın işbirlikleri yapılması ve teknolojik girişimlerin 

desteklenmesi gibi yöntemlerin tercih edilebileceği sonucuna varılmıştır. 

İşletmelerin lojistik ve tedarik zinciri sürecinde müşterilere ve çevreye karşı 

sorumlulukları bulunmaktadır. Farklı taraflara karşı olan sorumluluklar, lojistik ve 

tedarik zincirinde dikkate alınması gereken faktörlerin daha geniş bir kapsama sahip 

olmasını beraberinde getirmektedir. 

Tedarik zincirinin sosyal sorumluluk amaçları ile müşteri tatminini artırma, 

stok maliyetlerini azaltma, ürün hatalarını düşürme, kapasite gerçekleştirme 

oranlarını yükseltme, kârlılık düzeyini artırma, müşterilerin daha fazla memnuniyet 

duymasını sağlama, hizmet ve kalite düzeyini iyileştirme, daha doğru tahminlerde 

bulunma, teslimat performansını iyileştirme gibi sonuçların elde edilmesi olanaklıdır, 

gereklidir. 

Sonuçta bu tez çalışması işletmelere ilişkin sosyal sorumluluk düşüncelerinin 

yöntemlerinin, çözümlemelerinin ve uygulamalarının farklı bir lojistik „tedarik 

zinciri süreçlerine işletmelerine uygulanması eksenli bir çalışma olduğundan yüksek 

lisans tez çalışması koşulunu sağlayan bir çalışmadır. 

Bu yönde lojistik işletmeleri genel işletmeler, kurumlar doğrultusunda  kendi 

sektörlerinde gerek itibar ve imajlarını, gerekse  pazarlama ve rekabet olanaklarını 

geliştirmeleri yönünde  sosyal sorumluluk düşünceleri ve projeleri üretmeleri önemli, 

hatta zorunlu görülmektedir. arz etmektedir.. Bu tür sosyal sorumluluk çalışmaları 

uzun dönemde lojistik şirketlerine bir gelir ve ekonomik gelişme, itibar 

sağlayacakları; ve bu şekilde belirli ölçülerde geri döneceği kuvvet kazanmaktadır.. 
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Lojistik işletmeleri olan emek yoğun, sermayeleri küçük, sınırlı işletmelerdir.  

Bir diğer değiş ile sermayeleri ve ölçekleri küçük işletmelerdir. Bu neden ile 

kendileri sosyal sorumluluk düşünceleri ve projeleri üzerinde bugüne kadar önemli 

çalışmaları ve destekleri belirginlik kazanmamıştır.  Bu konumun belirli ölçüde 

dikkate alınması, kedileri ve ülkeleri için uzun dönemli stratejik gelişmeler açısından 

önemlidir.  Bu bağlamda lojistik işletmelerinin önemli sosyal sorumluluk projeleri ve 

etkinlikleri birinci derecede lojistik, ulaştırma sektörünü, lojistik ve ulaştırma eğitim, 

araştırma faaliyetlerine, ikinci derecede genel eğitim ve araştırma etkinliklerine 

önem vermeleri ve pay ayırmaları, önemli görülmektedir. Bu yönde sektöre ilişkin 

eğitim ve araştırma öncelikleri, sosyal sorumluluk projeleri konularında fikirler 

üretmelidir. 

            Sosyal sorumluluk söz konusu olduğunda yöneticiler kendilerini „şirketin 

sosyal sorumluluğu‟ konusunda yüksek beklentisi olan eleştirmenler ile kısa dönem 

kârlılığını arttırmak isteyen yatırımcılar arasında sıkışmış durumda bulundukları 

kesindir. Yöneticiler buna tepki olarak şirketin yaptığı bağışları daha stratejik 

duruma getirmeye büyük önem verme durumundadır. Fakat stratejik hayırseverlik 

hiçbir zaman tarafları tam memnun edememiş; ayrıca hayırseverlik bakımından da 

çok etkin olamamıştır. Diğer yandan sosyal sorumluluk düşünceleri ve etkinlikleri 

gitgide işletmelerin tanınma düzeylerini, imajını, rekabet ve pazarlama düzeylerini 

yüksek düzeylere çıkaracağı kesindir.  Bu tür sosyal sorumluluk etkinlikleri üst 

yönetime bağlı bir halkla ilişkiler yönetimini de gerektirdiği kesindir. Bu tür sosyal 

sorumluluk düşünceleri lojistik tedarik zinciri işletmeleri için de gerekli ve önemli 

olduğu belirginlik taşımaktadır.  

Sosyal sorumluluk konusunun uluslararası düzeyde önem kazanması ile 

birlikte Birleşmiş Milletler gibi uluslararası ölçekte faaliyet gösteren kurumların 

girişimleri gözlenmeye başlamıştır. Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre Birleşmiş 

Milletler; yoksulluğu sonlandırma, sağlıklı birey sayısını artırma, cinsiyet eşitliği, 

eğitim, sürdürülebilirlik, barış, adalet, sürdürülebilir çevre gibi konularda sosyal 

sorumluluk faaliyetleri yürütmektedir. Böylece sosyal sorumluluk konusunda dünya 

genelinde bilinç düzeyinin artması hedeflenmektedir. 
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               İşletmelerin, lojistik işletmelerin sosyal sorumluluk çalışmalarını yerine 

getirirken daha stratejik ve bölgeler arası etkinlikler ve ortaklıklar düzeylerinde ele 

alınmaları ayrıca son derece önemlidir. Örneğin rekabet bağlamını faaliyet 

gösterdikleri yerlerdeki iş ortamının kalitesini iyileştirmek için kullanmak gereklidir. 

Sosyal sorumluluktan rekabet, imaj ve pazarlama bağlamını geliştirmek için 

bölgesel, stratejik, işletmeler arası düzeylerde eş güdümlü amaçların, planların ve 

etkinliklerin geliştirilmeleri gereklidir. Ayrıca işletmelerin uzun dönemli iş 

fırsatlarını birleştirmeleri gereklidir. Sosyal sorumluluk projeleri şirketlerin yalnızca 

para bağışlamasını sağlamaz, aynı zamanda belli bir olaya destek vermesi 

karşılığında yeteneklerini ve ilişkilerini de güçlendirir. Bu durum vakıfların bireysel 

bağışçıların hatta hükümetlerin yaratacağı toplumsal yararlardan daha çoğunu üretir. 

Örneğin sosyal projeler şirkete yarar sağlayacak yollarla yerel yaşam kalitesini ve 

eğitim düzeyini arttırabilir. Bu sayede yatırımlar yerel pazarı genişleterek ve yerel iş 

ortamında yolsuzlukların azaltılmasına yardımcı olur ve şirketin rekabet gücünü 

arttırır. 

4.3. Katkılar ve Öneriler 

Burada çalışma sektördeki araştırmacılara, eğitimcilere, planlamacılara, 

uygulamacılara bizzat lojistik ve tedarik işi yapan işletmecilere katkıları belirtilmeye 

çalışılmıştır. Faydalanabileceği nitelikte bilgiler, nesnel olanaklar olası katkılar 

arasında yer almaktadır. 

Lojistik ve tedarik zinciri faaliyetlerinde etkili sonuçlar elde edilebilmesi için 

dikkate alınması gereken faktörlerin neler olduğunun açıklanması, çalışmanın 

sağladığı katkılar arasında değerlendirilmektedir. Sosyal sorumluluk gereğince öne 

çıkan alanların belirlenmesi, çalışmanın katkılarından birisidir. 

Ulaşılan sonuçlar göz önünde bulundurularak aşağıdaki öneriler getirilmektedir: 

- Sosyal sorumluluk projelerinde toplumun beklentilerine göre hareket edilmesi 

önerilmektedir. 
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- Sosyal sorumluluk projelerinde işletmelerin sürdürülebilir bir biçimde yer 

alması önerilir. 

- Lojistik ve tedarik zinciri faaliyetlerinin başarılı olması için iyi bir planın yanı 

sıra etkin biçimde işleyen bir kontrol mekanizmasına sahip olunması 

önerilmektedir. 

- Lojistik ve tedarik zinciri sürecinde müşterilere ve çevreye karşı olan 

sorumluluklar dikkate alınarak işlerin yürütülmesi önerilir. 
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