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Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de faaliyet gösteren Dördüncü Parti 
Lojistik (4PL) hizmet sağlayıcılarının sunduğu temel faaliyetleri, 
hizmetleri ve müşterilerini belirlemektir. Ayrıca; 4PL hizmet 
sağlayıcılarının yetenek boyutlarına ilişkin perspektifi keşfetmektir 

Araştırmanın amacına yönelik lojistik uzmanlar ile derinlemesine 
görüşmeler yapılmıştır. Araştırma konusu ile ilgili geniş bir bakış açısına 
sahip olmak için 4PL işletmeleri ve üniversitelerden altı lojistik 
profesyonel seçilmiştir. Lojistik işletmelerinde çalışan profesyonelleri 
seçerken UND (Türkiye Uluslararası Taşımacılık Derneği) ve UTIKAD 
(Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Sağlayıcıları Birliği) 
veritabanı kullanılmıştır. Zaman kısıtı nedeniyle kolayda örnekleme 
yöntemi kullanılmıştır. 

Literatürde 4PL anlayışının temelindeki dört yetenekten bahsetmiştir. 
4PL hizmet sağlayıcısının dört ana yeteneği aşağıdaki gibi açıklanabilir; 

1. Entegratör : 4PL hizmet sağlayıcılarının bir tedarik zincirini 
yeniden tasarlama yeterliliğine ve projeleri yönetmek ve 
paydaşları yönetmek için gerekli becerilere sahip olduğu 
anlamına gelmektedir. 

2. Karar Verici: 4PL hizmet sağlayıcının, 3PL sağlayıcılarının 
yönetimi ve müşteriler için özel lojistik çözümler geliştirilmesi de 
dahil olmak üzere operasyonları yönetmek için bir karar verici 
olduğu anlamına gelmektedir. 

3. Bilgi Sağlayıcısı: Bilişim teknolojileri (BT) entegrasyonu, BT 
altyapısı sağlama, eş zamanlı veri yakalama, verilerin işlenmesi, 
ihtiyaç duyulduğunda teknik destek konularında bilgi sağlayıcı 
olarak 4PL işletmeleri gerekli yetkinliğe sahiptir. Böylelikle, 
bilginin tedarik zincirleri üzerinde kesintisiz entegrasyonunu 
sağlanabilmektedir.  

4. Kaynak Sağlayıcısı: 4PL hizmet sağlayıcısı varlık yönetimi 
konusunda gerekli beceriye ve yetkinliğe sahip olduğunu ifade 
etmektedir. 

Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerin 
içerik analizi yapılmıştır. Bu analizler sonucunda 4PL hizmet 
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sağlayıcılarının yeteneklerinin alt boyutlarına ilişkin ifadeler 
keşfedilmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışma; 4PL hizmet sağlayıcılarının yetenek boyutlarına ilişkin alt 
boyutlarını keşfederek literatürde ki bu boşluğu doldurmayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca; Türkiye'de faaliyet gösteren 4PL hizmet 
sağlayıcılarının sahip olduğu yetenek boyutlarına ilişkin bir bakış açısı 
ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. 

Zaman, maliyet ve derinlemesine görüşmelerin gönüllük esasına 
dayanması çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dördüncü Parti Lojistik (4PL), Tedarik Zinciri Yönetimi, Entegratör, 
Yetenek 
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