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1. TEMEL  KAVRAMLAR 

1.1. Lojistik Kavramının Tarihsel Gelişimi 

Lojistiğin sözlük anlamına bakıldığı zaman,  askeri kökenli bir kelime olduğu rahatlıkla 

anlaşılmaktadır.   Gerekli  tesis  ve  servislerin   hazırlanması,   personelin taşınması vb. 

faaliyetler için tedarik ve malzeme hareketliliği sağlayan,  askeri bölüm ve operasyonlardır 

(Hergüllü,2009). Bir diğer tanımda ise, lojistik, bir askeri birliğin operasyon yeteneğini 

destekleyecek tüm unsurların tasarımı ve uygulanması, ilgili ekipman ve malzemenin 

sağlanması ile gerekli tüm planlamaların yapılmasını ifade etmektir (Keser,2011). 

Lojistik kavramının gelişimine bakıldığında ilk kullanımının 1700’lü yıllara kadar dayandığı 

görülmektedir. 1900’lü yılların başlarında yönetim stratejisinin bir bölümü olarak 

değerlendirilen lojistik, özellikle zaman ve yer faydası sağlama yöntemi olarak tarım 

ürünlerinin dağıtımında kullanılmıştır (Keser,2011). 

Modern lojistik anlayışının temelleri, 1970’li yıllarda şirketlerin lojistik yönetimini ele alarak, 

faaliyetleri daha az maliyetle ve daha iyi gerçekleştirme çalışmalarını başlatmalarıyla 

atılmıştır. Tedarik ve dağıtım faaliyetleri artık bir arada ele alınan faaliyetler olarak önem 

kazanmış olmakla birlikte; 1970’in ortalarına kadar müşteriye yönelik organizasyon yapısı 

oluşturulamamış; fonksiyonlar arası koordinasyon da olması gereken düzeyde 

gerçekleştirilememiştir (Yıldıztekin, 2012). 

1980’li yıllarda talep yönetimi, satın alma, ihtiyaç planlama, üretim planlama,  üretim 

envanteri  “Materyal Yönetimi”  adı altında toplanırken,  stok yönetimi, dağıtım 

planlama, sipariş süreci, taşıma ve gümrük işlemleri “Fiziksel Dağıtım” adı altında 

toplanmıştır. Depolama, elleçleme, ambalajlama ve paketleme hizmetleri ise ara hizmetler 

olarak süreç içinde yer almıştır (Keser,2011). 

1990’lı yıllarda küreselleşmenin etkisiyle artan ithalat ve ihracat faaliyetleri; ulaştırmayı 

maliyet ve zamanında pazarda yer alma açısından ön plana getirmiş; çeşitli ulaşım 

sistemlerinin entegrasyonu gündeme gelmiştir. Ulaştırmadan lojistik yönetim kavramına 

geçilmiştir (Yıldıztekin,2012). 

2000 yılından günümüze kadar olan dönem, toplam bütünleşme süreci olarak 

adlandırılmaktadır. Bu dönemde, bütün lojistik faaliyetlerin tek bir hizmet olarak verilmesi 

anlamını taşıyan ve Entegre Lojistik olarak ifade edilen yeni bir kavram ortaya çıkmış, 

dolayısıyla artık bir sektör olarak anılan lojistiğe son seklini almıştır (Yıldıztekin,2012). 

Lojistik hizmetler yönetimi, bugün bir bilim dalı haline gelerek 21. yüzyılın mesleği olma 

unvanını kazanmıştır. Son yüzyılın ikinci yarısında gelişen bilişim teknolojilerinin 

kullanılması ile birlikte; stoklama maliyetleri düşürülmüş, nakliye hizmetlerinde optimizasyon 
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sağlanmış, tüm lojistik hizmetler iletişim teknikleri ile birbirine bağlanmış, önceden planlama 

ile modelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Yıldıztekin,2012). 

1.2.Lojistik İlkeleri 

Uyum: Lojistik süreçte planlamacılar, uygulayıcılar ve nihai müşteriler arasında doğru bilgi 

akısı ve koordinasyonun sağlanması, 

Sadelik: Birden çok işletmeye uzanan lojistik operasyonların, planlanması ve uygulanması 

sırasında karmaşık ve içinden çıkılması zor bir yapı yerine yalın ve kolay uygulanabilir bir 

sistematik bir yapının kurulması, 

Esneklik: Lojistik operasyonların ve yöntemlerin, değişen durum ve taleplere göre 

farklılaşabilecek ve çözüm oluşturabilecek esaslara sahip olması, 

Ekonomiklik: Lojistikte temel hedeflerden biri olan lojistik işlemlerin en az maliyetle 

gerçekleştirilmesi yönünde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik yeni 

stratejilerin ortaya konulması,  

Standartlara Uygunluk: Özellikle uluslar arası is akısında önemli olan standartların 

malzemede, hizmetlerde ve kullanılan yöntemlerde esas alınması, 

İs süreçlerin Doğru Önceliklendirilmesi: Lojistik uygulamalarda başarılı olmanın esası, diğer 

temel ilkelerle de uyumlu olacak şekilde faaliyetlerin doğru bir planlama ile 

gerçekleştirilmesi, 

İzlenebilirlik:  Özellikle elektronik alt yapının ve bilgi işlem teknolojisinin gücü ile tüm is 

akısı hakkında istenen bilginin anında verilebilmesi ve buna bağlı olarak karşılaşılması 

muhtemel sorunların başlangıçta önlenebilmesidir (Koban, Keser2011). 

1.3. Lojistiğe Ait Kavramlar 

1.3.1.Dış Kaynak Kullanımı 

İşletmelerin kendi ana iş süreçleri dışındaki süreçlerin dışarıdan tedarik edilmesine dış kaynak 

kullanımı denilmektedir. 

Küreselleşme teknolojik gelişimler ve artan rekabet ortamı işletmelerin ayakta kalabilmeleri 

için faaliyet alanlarını azaltmalarına zorlamaktadır. Bu zorlamadan dolayı işletmeler ana 

faaliyetler ve dışarıdan karşılanacak faaliyetler ayırımına gitmektedirler. İşletmenin en iyi 

yaptığı işe odaklanıp geri kalan faaliyetleri ise dışarıdan kaynak kullanarak sağlaması dış 

kaynak kullanımı olarak tanımlanmaktadır (Hergüllü,2009). 

İşletmeler, dış kaynak kullanarak kendi öz yetenekleri dışındaki işleri başka işletmelere 

yaptırarak yapı olarak küçülmekte kendi işlerine yoğunlaşmakta maliyetlerinde azalma 

görülmekte ve işletmenin etkinliği ve verimliliği artmaktadır  (Koban,Keser,2011). 



18 

 

Lojistik sektöründe dış kaynak kullanımı, 90’lı yılların öncesinde kısa süreli, tasıma ve 

depoculuk faaliyetleri ile başlamıştır. 1990’lı yıllardan sonra karmaşıklaşan lojistik 

faaliyetler, taşımacılık hizmeti sunan firmalar tarafından karşılanmaya başlamıştır 

(Hergüllü,2009). Özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların lojistik operasyonlarını kendi 

bünyelerinde  gerçekleştirmeyi sağlayacak  altyapıyı  kurmaları  hem  planlama  açısından 

zorluk yaratmakta, hem de üretim maliyetlerini arttırmaktadır. Bu nedenle, dünyada birçok 

ticaret ve üretim bölgesinde lojistik hizmetlerin dışarıdan tedariki yaygınlık kazanmıştır 

(Keser,2011). 

Küreselleşme, artan rekabet koşulları, lojistik maliyetlerinin yüksek olması işletmelerin 

lojistik süreçlerini ana iş kolundan ayırıp dışarıdan tedarik etmelerine neden olmuştur. Bu 

ayrım 3. Parti Lojistik kavramını çıkarmıştır. 

1.3.2. 3.Parti Lojistik 

3PL sektörü, işletmelerin daha kapsamlı lojistik hizmetlerine olan ihtiyacın sonucunda ortaya 

çıkmıştır. Küreselleşme sonucu işletmelerin küresel pazarlara açılması kaçınılmazdır. Bu 

yeni pazarlar, bu pazarlardaki düzenlemeler hakkında bilgi birikimi ve uygun altyapı 

bulunmaması artan lojistik gereksinimler, işletmelerin 3. parti lojistik şirketlerine 

yönelmesine neden olmuştur (Hergüllü,2009). Birinci parti şirketleri, Üretici, toptancı, 

perakendeci veya gönderici, ikinci parti şirketleri, birinci partinin doğrudan müşterisi 

(tedarikçisi) konumundaki işletmeler, üçüncü parti şirketler, Lojistik aracılar; sevkiyatçı, 

hizmet sağlayıcı, taşıyıcı, antrepo işletmecisi vb., olarak tanımlanmaktadır  (Sezgin,2008). 

Lojistik hizmetlerin seçiminde tek bir yerden satın alma eğilimin önemli artış gösterdiği göz 

önüne alındığında, üçüncü taraf lojistik işletmelerin bu beklentiler doğrultusunda yeniden 

yapılanmaları, müşterilerinin lojistik ve tedarik zinciri stratejilerini oluşturmalarına yardımcı 

olmaları ve bu çerçevede etkin çözümler üretmeleri gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

Üçüncü parti lojistik şirketlerin temel karakteristikleri aşağıda sıralanmıştır: 

 Alanında uzman, profesyonel şekilde çalışan dış kaynak işletmeleri olmaları, 

 Süreç yönetimi odaklı hareket etmeleri, 

 Müşteriye özgün çözümler üretmeleri, 

 Riski paylaşmaları, 

 Uzun dönemli iş birliğine yatkın olmalarıdır (Sezgin,2008). 

1.3.3. 4. Parti Lojistik 

3PL sağlayıcıları sadece ulaşım depolama hizmetleri sağlamakla yetinmektedirler. 3PL, 

depolama yeteneklerinde ve taşıma hizmetlerinde optimal entegrasyon yeteneği için 
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teknolojiye gereksinim duyar bu nedenle de nakliyatçılar ve 3PL sağlayıcıları kendi 

kendilerinin tedarik zinciri yönetimini yürütemezler. Onlar ile tedarik zincirinin 

entegrasyonu ve yönetimini profesyonel karar vericilerinin yardımı ile gerçekleştirmelidirler. 

Dördüncü parti lojistik (4PL),  3PL‟ler arasında, stratejik ittifakı teşvik etmekte ve tüm 

tedarik zinciri üyeleri içerisinde lojistik sürecini yönetmektedir. (Öz,2011) 

4PL tedarikçileri, kapsamlı tedarik zinciri çözümleri sunmak için, kendi organizasyonunun 

kaynaklarını, yeteneklerini ve teknolojisini, tamamlayıcı hizmet sağlayıcılarla bir araya getiren 

ve yöneten tedarik zinciri bütünleştiricileridir. 1990'lı yılların sonlarında lojistikte yeni bir 

kavram olan “4. Parti Lojistik” ortaya çıkmıştır. Bu kavramın özünde üçüncü parti lojistik 

anlayışında hakim olan dış kaynaktan yararlanma kavramından farklı olarak işletme 

süreçlerinin de dış kaynak yardımıyla organize edilmesi durumu söz konusudur. Geleneksel dış 

kaynaktan yararlanma; iş, görev ve sorumlulukları konusunda uzman bir kuruma havale etme 

esasına dayanır. Böylelikle işletme esas katma değer yaratan çekirdek işlerine odaklanır. 

Dördüncü parti lojistik yaklaşımında ise dışarıdaki uzman firmanın bilgi, deneyim ve 

teknolojisi de alınarak işletme süreçleri yeniden tasarlanarak  geliştirilir. Dördüncü parti lojistik 

hizmet sağlama anlayışı ile firmalar her bir müşteriye sadece onu ilgilendiren, ona özgü olan 

problemlere terzi işi çözümler üretirler. 4PL şirketler farklı müşterilerin tedarik zinciri 

faaliyetlerini yürütmektedirler. Lojistik faaliyetlerini gerçekleştirmede optimizasyonu 

sağlayacak en başarılı 3PL şirketleri seçilmekte ve 4PL şirketi bunlar arasındaki koordinasyonu 

sağlamaktadır. Koordinasyon sırasında bilgi teknolojisi oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Tedarik zinciri yönetimindeki başarı ile 3PL işletmeleri arasındaki koordinasyon ve uyumun 

sağlanması bilgi teknolojisine dayanmaktadır. (Sezgin,2008) 

1.3.4.Tedarik Zinciri Yönetimi 

Tedarik Zinciri Yönetimi tanımından önce tedarik zinciri kavramını anlamak gerekmektedir. 

Tedarik zinciri, bir veya daha fazla ürün grubuyla ilgili elde etme, üretim ve dağıtım 

faaliyetlerinden kollektif bir biçimde sorumlu olan otonom veya yarı otonom iş faaliyetlerinden 

oluşan bir şebekedir. Tedarik zinciri, hammaddeleri elde eden, bunları yarı ve tamamlanmış 

ürünlere dönüştüren ve ardından bir dağıtım sistemi vasıtasıyla bu ürünleri müşterilere teslim 

eden yapılar şebekesidir. Nihaî müşterilere dağıtılmak üzere hammaddeleri tamamlanmış 

ürünlere dönüştüren tedarik zinciri, çok safhalı, kapsamında birden fazla görevi olan ve birçok 

işletmeyi içeren bir prosestir. Genel bir tanım olarak tedarik zinciri, hammaddelerin siparişi ve 

elde edilmesinden, mamullerin üretilmesine ve müşteriye dağıtım ve ulaştırılmasına kadar olan 

kurumsal fonksiyonlarına uzanan bir faaliyetler dizisidir (Sakallı,2007). 
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Tedarik Zinciri yaklaşımı üretim ve dağıtım sistemlerinin giderek bütünleşmiş bir sisteme 

dönüştüğü ana üreticiler ve alt üreticilerin ortak stratejiler geliştirerek, rekabetçi avantajlar 

sağlayacak şekilde yapılanmalarına yardımcı olan bir yönetim felsefesidir (Yıldıztekin, 2001). 

Tedarik zinciri yönetimi, malzemelerin ve tamamlanmış malların, satıcıdan müşteriye kadar 

olan akışının potansiyel ara duraklar olarak üretim vasıtaları ve depolar kullanılarak etkili 

yönetimidir. Buna karşın bu faaliyet, yeni bir kavram değildir. İşletmeler son yıllarda tedarik 

zincirine uygun yapının verilmesi sonucunda müşteri hizmet seviyelerini iyileştirebileceği, 

sistemdeki fazla envanterin azaltılabileceğini ve işletme ağındaki gereksiz maliyetlerin 

kısılabileceğine dikkat etmiştir. 

 Tedarik zinciri yönetimi müşteriyi memnun edecek bir şekilde daha iyi bir şekilde ürün ve 

hizmet üretip sunmak için genişleyen bir faktörler bileşenini planlama ve kontrol etme 

amacıyla ileri teknoloji, bilişim yönetimi ve yöneylem araştırmaları matematiği kullanır. İleri 

seviyede programlar, ilişkisel veritabanları ve buna benzer teknik araçları kullanır. 

Teknolojisi karmaşık olsa bile, tedarik zinciri yönetiminin en önemli kavramları ve çalışma 

teknikleri oldukça anlaşılırdır. Etkin   bir   tedarik   zinciri   yönetimi,   işletmenin   üretim   

ve   pazarlamaya   ilişkin faaliyetlerini olumlu yönde etkileyecek; daha fazla müşteri 

memnuniyeti, daha etkin ve verimli bir işletme olunmasını sağlayacak, daha düşük 

maliyetler ve daha yüksek kar ile birlikte istikrarlı büyümenin yolunu açacağını söylemek 

doğru olacaktır (Erdumlu,2006). 

Tedarik Zinciri Yönetimi; müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata 

tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi 

ve para akısının entegre yönetimidir. Bir baksa deyişle zincir içinde yer alan temel is 

süreçlerinin entegrasyonunu sağlayarak müşteri memnuniyetini artıracak stratejilerin ve is 

modellerinin oluşturulmasıdır (Sakallı,2007). 

Tedarik   Zinciri   Yönetim   Konseyi   (Council   of   Supply   Chain   Management 

Professionals - CSCMP) tarafından yapılıp geniş çaplı kabul gören tanım: “kaynak 

sağlama,  elde  etme,  dönüştürme  ve  tüm  lojistik  yönetimi  aktivitelerinin planlanmasını  

ve  yönetimini  kapsar.  Özellikle,  kanal  üyeleri  olan,  tedarikçiler, aracılar,   üçüncü   

parti  servis   sağlayıcılar   ve  müşteriler   arasında   işbirliği   ve koordinasyonu  sağlar. 

Özetle, tedarik zinciri yönetimi,  şirketler arasındaki arz ile talep yönetimini 

entegrasyonunu sağlar” olarak yapılmıştır (Hergüllü,2009). 

 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi kavramları karıştırılmaktadır. Lojistik ile tedarik zinciri 

yönetimi farklı kavramlardır. Lojistik kendi içinde bir yönetim kavramını içermektedir. 

Tedarik zinciri ise bir süreçtir. Bu sürecin içindeki operasyonların yönetimi ayrı bir 
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operasyondur ve bu nedenle tedarik zinciri arkasına yönetim ekini almaktadır. Her şeye 

rağmen tedarik zinciri yönetildiği zaman tam anlamıyla lojistik yapılıyor sayılmaz 

(Sezgin,2008). 

 1.3.5. Giriş Lojistiği (Inbound Lojistik) 

Inbound lojistik olarak isimlendirilen, fiziksel tedarik (giriş lojistiği), hammaddelerin 

tedarikçiden toplanmasını, depolanmasını ve üretimini tedarik zinciri yönetimi çerçevesinde 

düzenleyen faaliyettir. Üretim öncesi lojistik süreci, imalat konusunda çalışan işletmelerin 

lojistik faaliyetleri; hammadde, yarı mamul ve hazır parçaların üretim ortamına taşınması 

işlemlerinin takip edildiği bir süreçtir. Kısaca ifade etmek gerekirse bu süreç tamamen üretim 

öncesi gerçekleştirilen ve kaynakların üretim hattına taşınmasına hizmet eden bir süreçtir. 

Lojistik süreç içerisinde hammaddelerin firma adına daha ucuz bir şekilde temin edilerek 

üretim hattına kadar getirilmesini sağlamaktadır. Bütün lojistik faaliyetlerde olduğu gibi 

üretim öncesi lojistik operasyonlar da iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu aşamalardan ilki 

bütün sürecin kontrol altında tutulmasına imkân veren karşılıklı bilgi akısıdır. Hizmet 

sağlayıcının seçimi, stok yönetimi ve yük akısının temerküzü bu operasyon içinde yer 

almaktadır. Bunun yanında diğer bir operasyon ise, malın fiziki akısını ilgilendirmektedir. 

Burada; stok yönetiminin gerçekleştirmesi, girdilerin istek üzerine sık ama az veya çok ama 

daha az sıklıkla temini, bazı özellikli ürünlerin üretimi sırasında ihtiyaç duyulan gerçek 

zamanlı tedarik ihtiyacı dolayısıyla üretim hattına yakın depolama faaliyetinin yapılması veya 

doğrudan üretim zincirine dağıtımın yapılması ve son olarak da bazı durumlarda üretimin 

hemen öncesinde paketlerin açılması ve ürünlerin hazırlanması gibi işlemlerin 

gerçekleştirilmesini talepler söz konusudur. İste bu süreç üretim öncesi lojistik faaliyeti 

yansıtmaktadır (Denizhan,2005). 

Inbound lojistik süreci firmalara üretim öncesi masraflarında önemli avantajlar sağlamaktadır. 

Bir işletme, hizmet sağlayıcısını doğru seçmek, stok yönetimini iyi yapmak ve hammadde 

sağlayıcılarla devamlı irtibatı korumak ve yük akısının kombinasyonunu en uygun hale 

getirmek suretiyle üretim hattını durdurmadan az stok miktarlarıyla faaliyetlerini sürdürme 

imkânına kavuşabilmektedir. Bu da üretim öncesi için maliyet avantajı sağlamaktadır 

(Denizhan, 2005). 

1.3.6.Üretim Lojistiği 

Üretim lojistiği, üretim faaliyetlerinin gerçekleşmesi için gerekli olan tüm planlama, 

koordinasyon, hizmet fonksiyonlarını kapsamaktadır. Üretim lojistiğinin daha dar ve 

geleneksel bakış açısına göre; envanter  stoğu, tasıma, isleme ve kazanç sağlamada söz 

konusu olan tüm aktivitelerin planlama, programlama ve kontrolünü içermektedir. Bu 
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faaliyetler, siparis kabulü, üretim planlama ve programlama, stok kontrol, malzeme dağıtımı, 

tedarik sistem kararları ve süreç kararları ile ilgili tasarımdır. (Tezcan,2007) 

Üretim lojistiği malzemelerin üretim yerlerinde hazır edilmesinden sorumludur. Ürünlerin 

gerek aynı fabrika binası içindeki gerekse farklı binalar arasındaki hareketleri bu lojistik türü 

içinde incelenmektedir. Bunun yanında isletme içerisinde malzeme ve enformasyon akısını 

gerçekleştirmek, planlamak ve kontrol etmek yine aynı konunun alt baslıklarıdır. Üretim 

lojistiği, işletmedeki üretim sırasında malzeme ve enformasyon akısı ile malzemenin 

taşınmasını, stoklanmasını ve is istasyonlarına sevkini kapsar ve ciddi bir planlama ve 

koordinasyonu gerektirir. Bu bakımdan da, üretim yönetiminin en kritik ve hassas 

alanlarından biridir. (Tezcan,2007) 

1.3.7.Çıkış Lojistiği (Outbound Lojistik) 

Çıkış Lojistiği, çıktı hareketinden sorumlu olup tamamlanmış ürünlerin dağıtım zinciri 

(toptancı, aracı, bayii, perakendeci vb.) içerisinde hızlı ve ekonomik bir biçimde 

gönderilmesini sağlayarak alıcılara ulaşmasını sağlayan bir süreçtir. Fiziksel dağıtım, üretim 

ve ticarette kullanılan emre hazır mamulleri, üretim sonunda tüketiciye elverişli bir şekilde 

hareketini tanımlayan ve bazen hammaddelerin tedarik edildikleri yerlerden, üretimin 

başlangıcı safhasına götürülmesi için gereken hareketleri de içeren bir deyimdir.   

Çıkış lojistiğinin temel fonksiyonu, fabrikadan satıcı bayii veya son müşteriye bitmiş 

ürünlerin dağıtımını gerçekleştirmektir. Dağıtımda iki ana rota bulunmaktadır. Fabrikadan bir 

pazar bileşimine veya bir dağıtım merkezine, oradan da satıcı bayiinedir. Fiziksel tedarik ve 

fiziksel dağıtım arasındaki temel fark; fiziksel dağıtımın genelde “just-in-time” olmaması ve 

müşteri azimli bir dağıtımın söz konusu olmasıdır.  Bu faaliyet sekli lojistik kelimesi 

anıldığında akla ilk gelen hizmet olmaktadır. İmalat konusunda çalışan işletmelerin, üretim 

öncesi lojistik faaliyetleri sonrasında ilgili is istasyonlarına ve tezgâhlara iletilmesi; yani 

fabrika içi tasıma ve elleçleme, nihayetinde çıkış ambarından dağıtım kanallarına ve 

müşterilere kadar uzanan zinciri kapsayan süreçtir(Tezcan,2007) 

1.3.8. Ters Lojistik 

Satılan malları şu veya bu nedenle iade edilmesi gerekebilir. Bunlar garanti süresi içinde 

üründe bozulma, arıza veya istenmeyen bir durumun ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla iadesi 

gündeme gelmiş bu şekildeki ürünlerin geri toplanması lojistik sürecin önemli bir aşamasıdır. 

Bu sürecin en önemli özelliği; normal dağıtım sürecinin tam tersi yönde işlemesidir. Bu rutin 

dışı bir işlem olduğundan ne zaman ve ne miktarda ortaya çıkacağı bilinmediği için 

planlanması da oldukça güçtür. Ayrıca ürünün gönderilirken paketlenmesinde kullanılan, 
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palet, konteynır gibi taşıma malzemelerinin de geri toplanması da bu süreç içerisinde ele 

alınarak zincir içersinde geri doğru iletilirler (Küçüksolak,2006). 

“Ters lojistik” (reverse logistics), literatürde farklı şekillerde tanımlanmıştır. Ters lojistik, 

dağıtım planlaması açısından, kullanılmış ürünün son kullanıcıdan üreticiye doğru fiziksel 

nakliyesini içerir. Sonraki adım, geri dönmüş ürünün üretici tarafından yeniden kullanılabilir 

ürün haline dönüştürülmesidir. Ters lojistik sistemi, yeniden üretim, geri kazanım, yok etme 

veya kaynakları etkin şekilde kullanmak üzere ürün veya parçaların akısını yönetmek için 

yeniden tasarlanmış tedarik zincirini içerir. Günümüzde ürünler çoğunlukla nihai tüketiciye 

doğru akmaya devam etse bile artan bir oranda ürünler üretim noktasına doğru geri dönmeye 

başlamıştır. Bu geri dönüşler elektronik ürünleri, ilaç sanayi ürünleri, içecekler vb. gibi pek 

çok sektörü kapsamaktadır. Bununla beraber uzaktaki satıcılar çoğu zaman tüketicilere bir 

maliyet yansıtmadan bu yüksek dönüş oranlarının altından kalkmak zorundadır. Lojistik 

Yönetim Konseyi, ters lojistikle ilgili bilinen ilk tanımını 1990’lı yıllarda yapmıştır. Buna 

göre; ters lojistik kavramı çoğunlukla tehlikeli materyaller, atık imhası ve geri dönüşüm 

yönetiminde lojistiğin rolünü ifade eder şekilde kullanılmıştır. Daha geniş bir bakış açısı ile 

bakacak olursak ters lojistik, materyallerin yeniden kullanımı, değiştirme, geri dönüşüm, 

malların imhası ve kaynak kullanımını azaltmayı kapsayan tüm lojistik faaliyetlerini kapsar.  

Ters lojistik, tipik nihai yerlerinden yeniden değer elde etmek ya da uygun bir şekilde imha 

edilmek maksadıyla ürünlerin hareket etmesi ile ilgili tüm süreçlerdir. Yeniden üretim ve 

yenileştirme çabaları da bu anlamda ters lojistik tanımı içinde yer almaktadır. Ters lojistik, 

konteynerlerin yeniden kullanımı ya da paketleme materyallerinin geri dönüşümünden daha 

geniş bir yelpazeyi kapsar. Daha az materyal kullanacak şekilde paketleme işlemlerini 

yeniden dizayn etme ya da ulaştırma aşamasında enerji ve kirlilik miktarını azaltma önemli 

faaliyetlerdir. Ters lojistik ayrıca hasar nedeniyle geri dönmüş malların isleme süreci, 

sezonluk stok, yeniden stoklama, hurda, malların geri çağırımı ve fazla stok  gibi kavramları 

da kapsamaktadır. Bu kavramların yanı sıra son olarak geri dönüş programları, tehlikeli 

materyal programları, modası geçmiş eski ekipmanın elden çıkarımı ve varlık geri kazanımı 

gibi konuların da ters lojistik kavramı içinde yer aldığını söylemek mümkündür 

(Bulut,Deran,2007) 

Tersine lojistik; hammaddelerin, halen süreçte bulunan envanterlerin, bitmiş malların ve 

bunlar hakkındaki bilginin tüketim noktasından üretim noktasına tekrar değer elde etme veya 

düzgün bir şekilde elden çıkarma amacıyla verimli ve maliyet avantajlı akışını planlama, 

yürütme ve kontrol etme surecidir. Tersine lojistik kavramı genellikle; geleneksel tedarik 

zincirinin aksi yönde malzemenin yeniden kazanılması ya da uygun yöntemle yok edilmesi 
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amacıyla, ikincil malzeme depolarının, malzeme akışının ve buna ilişkin bilginin verimli ve 

etkili planlanması, uygulanması kontrol edilmesi işlemleri olarak 

tanımlanmaktadır.(Şengül,2010) 

1.4. Lojistiğin Temel Fonksiyonları 

Lojistiğin 5 temel ana fonksiyonu vardır. Bunlar; 

1.Tasımacılık 

2.Depolama 

3.Paketleme ve yükleme 

4.Envanter Yönetimi 

5.Bilgi prosesleri(Islam ve ark.2011). 

Bu fonksiyonları kısaca açıklarsak; 

1.4.1.Taşımacılık  

Lojistik sistemlerin en önemli kısmıdır. Ürünlerin tüketim noktasına veya hammaddenin 

üretim noktasına akışını sağlayan sistemlerdir. Diğer bir ifadeyle, hem tedarikçiden fabrikaya, 

fabrikadan depoya, depodan depoya taşımayı hem de depodan müşteriye teslimatı içerir. 

Taşıma fonksiyonu şu temel kararları kapsar:  

• Taşıma yönteminin saptanması (demiryolu, karayolu, havayolu, deniz yolu veya boru hattı 

vb.)  

• Güzergahın seçilmesi  

• Taşıma yönetmeliklerine uyulması  

• Ulusal ve uluslararası taşıma yükümlülüklerinden haberdar olma(Küçüksolak,2006)  

Taşıma türlerini taşıma araçları, biçimleri ve özelliklerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırmak 

mümkündür: 

 Kara yolu taşımacılığı, 

 Deniz yolu taşımacılığı, 

 Hava yolu taşımacılığı, 

 Demir yolu taşımacılığı, 

 Nehir yolu taşımacılığı ve 

 Boru hattı taşımacılığı’dır. 

1.4.1.1.Kara yolu taşımacılığı 

Kara yolu ağlarının çok geniş olması ve son zamanlarda bütün dünyada transit yolların 

sayısının artmasına bağlı olarak en yaygın kullanılan taşımacılık türüdür. Oldukça esnek olan 

bu taşımacılık türünde yükleme ve boşaltmaların kolaylıkla yapılabilmesi, tarifeli 
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yüklemelerin sıkça yapılabilmesi, kapıdan kapıya hizmet verilebilmesi, kısa sevk süreleri ve 

kitle halinde taşımacılığa çok uygun olmaması bu türün başlıca özellikleridir. Buna karşılık 

kullanılan araçların akaryakıt, bakım ve yol giderleri ile uluslararası taşımacılıkta var olan 

gümrük tarifeleri kara yolu taşımacılığının yüksek maliyetle yapılmasına neden 

olabilmektedir. 

1.4.1.2 Deniz yolu taşımacılığı 

Taşımacılık türlerinin içerisinde birim taşıma maliyeti en düşük ve güvenli; büyük hacimli, 

kitle tipi yükler (petrol, kömür, tahıl vb.) için en uygun tür deniz yolu taşımacılığıdır. Deniz 

taşımacılığı; hava yoluna göre 22, kara yoluna göre 7, demir yoluna göre 3,5 kat daha ucuz 

olmasından dolayı dünyada en çok tercih edilen ulaşım şeklidir. Bu taşımacılık türü ulusal 

normlardan çok uluslararası normlara göre hareket etmekte ve bu alandaki kural ve 

yönetmelikler uluslararası örgütler tarafından oluşturulmaktadır. 

Türkiye’nin Akdeniz, Ege ve Karadeniz ile doğrudan kıyısı ve limanlarının olması, 

hinterlandının genişliği ve ticaret hacmi, transit geçiş avantajları, gelecekte bölge 

ekonomilerinin büyümesinde rol oynaması bakımından lojistik merkez olabilme potansiyeline 

fazlasıyla sahiptir. (Sezgin,2008) 

1.4.1.3 Hava yolu taşımacılığı 

Hava yolu taşımacılığında kullanılan araçların oldukça hızlı olması dolayısıyla ulaştırmanın 

da en kısa sürede yapılması sağlanmaktadır. Bununla birlikte hava yolu taşımacılığı, birim 

ağırlık başına taşımacılığın en yüksek maliyetlerle yapıldığı türdür. Kara yolu taşımacılığında 

olduğu gibi kapıdan kapıya hizmet verme olanağı son derece sınırlıdır. Fakat günümüzde 

yaşanan uluslararası rekabet bu türün gelişmesini hızlandırmakta; modern havaalanları, son 

teknoloji ürünü araçlar, geliştirilmiş kapasiteler, ileri depolama sistemlerinin varlığı hava yolu 

taşımacılığının yaygın bir biçimde yapılmasına olanak tanımaktadır. Hava yolu taşımacılığı, 

yükleme ve boşaltmaların sık aralıklarda yapılabildiği güvenilir ve esnek bir taşımacılıktır. 

(Sezgin,2008) 

1.4.1.4 Demir yolu taşımacılığı 

Demir yolu taşımacılığı, ağır ve hacimli yükler için çok yüksek maliyetlere katlanılmadan 

yapılabilecek bir taşımacılık türüdür. Demir yolları üzerindeki merkezlerin sayısına bağlı 

olarak verilen hizmetin sınırlı olduğu söylenebilir. Bu taşımacılık türünde kullanılan araçların 

hız kapasiteleri, verilen taşıma hizmetinin hızı ile paralellik göstermektedir. Kömür, demir 

gibi yer altı kaynakları ile tarım ve orman ürünlerinin alıcı merkezlerine aktarımı demir yolu 

taşımacılığıyla yapılabilmektedir. Çevre dostu olan bu taşımacılık türü, uzun mesafeli 

taşımalarda ciddi maliyet avantajı sağlamaktadır. Kitle taşımacılığına elverişli olması ile diğer 
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taşıma türlerinden kaynaklanan yoğunlukları (örneğin kara yollarındaki yük trafiğini) azaltıcı 

fayda yaratmaktadır. 

Mevcut altyapı yatırımları; demir yolu inşası, işletilmesi ve bakımı yüksek ilk yatırım 

maliyetleri gerektirmektedir ve bu yatırımlar çoğunlukla devlet tarafından üstlenilmektedir. 

Dolayısıyla devlet tarafından işletilen demir yollarının bulunduğu ülkelerde bu türdeki 

taşımacılık faaliyetleri kamu organizasyonlarının etkinlik ve verimliliği ile doğrudan 

orantılıdır. Ulusal ve uluslararası hatlara yeni ilaveler, hukuki düzenlemeler ve tarifeli sefer 

sayıları gibi konular özel sektör ve kamu kurumları arasında sıkı iş birliğini gerektirmektedir. 

(Sezgin,2008) 

1.4.1.5 Nehir yolu taşımacılığı 

Nehir yolu taşımacılığı bir su yolu taşımacılık türü olup, iç su yolu taşımacılığı olarak da 

adlandırılmaktadır. Diğer taşımacılık türlerinden en önemli farkı taşımacılığın nehrin geçtiği 

bölgelerle sınırlı kalmasıdır. Özel taşıma araçlarına ihtiyaç duyulmakta olup, araç kapasiteleri 

genellikle suyun derinliğine bağlı olarak değişmektedir. Avrupa'da yaygın kullanım alanı olan 

bu taşımacılık türünde, nehirlerin uzun olması ve birçok ülkeden geçmesi bu bölgede ticareti 

artırıcı bir etki yaratmaktadır. (Sezgin,2008) 

1.4.1.6 Boru hattı taşımacılığı 

İlk yatırım maliyeti yüksek olan bu tür, uzun vadeli planlar içerisinde sürekli taşımacılık için 

öngörülür. Hem kısa hem de uzak mesafeler için kullanılabilen bir taşımacılık türüdür. Yer 

altı veya yer üstü boru hattı taşımacılığı olarak iki toplanmaktadır. Yaygın olarak petrol, doğal 

gaz, su gibi sıvı ve gaz maddelerin taşımacılığında kullanılır. Yüksek kapasite imkanı 

sağlamaktadır. Diğer taşıma şekilleriyle kıyaslandığında son derece ekonomiktir. 

Güvenilirdir; fakat esneklik derecesi son derece düşüktür.(Sezgin,2008) 

1.4.2. Depolama  

Nakliye’den sonra lojistik konusunda en önemli ikinci faaliyettir. Yapılan araştırmalar 

depolama maliyetlerinin satışlar içerisindeki payının batıda %6-%9 arasında değiştiğini ortaya 

koymaktadır. Aynı açıdan bu oranın Türkiye'deki payı ise %16 civarında saptanmıştır. Bu 

oranın da gösterdiği gibi; Türkiye'de depolama faaliyetlerinin oluşturduğu maliyetler, genel 

maliyetler içerisinde belirgin ve önemli bir paya sahip olduğu için, konunun hassasiyeti 

kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bir diğer açıdan da, depolara verilecek önem ortaya 

konulabilir. (Küçüksolak,2006) 

Nakliye,dağıtım, envanter yönetimi gibi pek çok lojistik faaliyetin iyi bir biçimde 

yapılabilmesi kullanılan depoların amaca uygunluk göstermesiyle olanaklıdır. Depo, 

hammadde, yarı tamamlanmış ve tamamlanmış mamullerin bulunduğu yerdir. Depolama 
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işlevinin temel amacı ise büyük miktarlarda ve müşteri siparişlerine göre düzenlenmiş 

mamullerin depoya ve depodan pazara olan hareketlerinde kolaylık sağlamaktır. 

(Küçüksolak,2006) 

Depolar bir malzeme kasası olarak düşünüldüğünde, tüketim veya üretim olarak, işletmeye 

ihtiyaç anında veya müşteriye devredilinceye kadar, muhafazası bakımından bir maliyet 

yükler. Ayrıca hem fiziki yatırım hem de burada çalışacak personel gerekir. Bu alandaki bilgi 

ve tecrübe prensiplerinin uygulanması, söz konusu maliyetleri minimize edebilecektir. 

Mamulün depolanmasının zorunlu olduğu hallerde, amaç arzu edileni yapabilmenin yanı sıra, 

giderleri de minimize edebilmektir. (Küçüksolak,2006) 

1.4.3. Paketleme ve Yükleme 

Ambalajlama veya paketleme, iki temel fonksiyona hizmet eder: Pazarlama ve lojistik. 

Pazarlama açısından bakarsak, ambalaj bir tanıtım veya reklam aracı olarak işlev görür. 

Lojistik perspektiften bakarsak; ürünü taşınırken veya depolanırken hasar görmekten koruyan 

ve ürünün taşınmasını veya depolanmasını kolaylaştıran bir unsurdur.  

Seçilen nakliye tipi malzemenin pazara taşınması ve malzeme çeşidi paketleme üzerinde bir 

etki yapar. Genellikle, nakliyede tren yolu veya denizyolu nakliye yöntemi olarak seçildiğinde 

paketlemede ek bir dikkat gerekir. Çünkü hasar ihtimali fazladır.  

Ayıca hava yolu ile nakliye söz konusu ise, uçağın kargo bölümünde meydana gelebilecek ısı 

değişiklikleri de dikkate alınmalı ve buna uygun bir paketleme yapılmalıdır.  

Dağıtım, ürünün son kullanıcıya naklini ifade eder. Nakliyeden farklı olarak bir koliden bir 

kamyona kadar çok çeşitli miktarlarda sevkiyatın yapılması zorunluluğudur. Firmalar dağıtım 

şekillerini belirlerken müşteri adresleri, sevkiyat sıklığı ve niteliği, nakliye masrafları gibi 

unsurları göz önünde bulundurmalıdır. (Küçüksolak,2006) 

1.4.4.Envanter Yönetimi 

Envanter, üretimi istenen düzeyde tutmak, teslim ve satışı istenen özelliklere göre 

gerçekleştirmek amacıyla, malzeme, materyal, yarı işlenmiş ve tamamlanmış ürün 

mevcudunun elde bulundurulmasıdır. Envanter yönetimiyle pazara doğru mal akışında, hangi 

noktalarda, hangi miktarda ürünün bulundurulacağı önemli bir problemdir. Envanterin fazla 

olması yanında az olması, uygun koşullarda saklanmaması ek maliyet getirmektedir. 

İşletmelerde envanterin istenen düzeyde tutulması en büyük sorunlardandır. Ayrıca envanterin 

maliyetler üzerine olan etkisi dikkate alındığında lojistik içinde önemli iş süreçlerden birisi 

olarak görülmektedir. Doğru lojistik stratejileri envanterden kaynaklanan işletme maliyetlerini 

önemli oranda düşürecektir.(Koban,Keser,2011) 

1.4.5.Bilgi Yönetimi 
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Lojistik firmalarının rekabetçi ve değişken dünyasında ayakta kalabilmesi için, rekabetçi 

stratejiler geliştirip bu stratejileri de günün koşullarına uygun olarak çabuk adapte 

edilebilecek şekilde esnekleştirmeleri gerekmektedir. Bunu başarmak için ise lojistik 

işletmelere gereken en önemli kaynaklardan birisi artık “bilgi” olmuştur. Esnek ve rekabetçi 

stratejiler geliştirmek için  lojistik işletmenin dış çevresinden toplanacak bilgilerin belirli bir 

düzen içerisinde işletmeye aktarılması ve verimli şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu da 

ancak etkin bir bilgi sistemleri yönetimi ile mümkün olacaktır. (Demirhan,2002) 

Lojistik iş süreçlerinin entegrasyonunda bilgi yönetimi çok önemlidir. Dünyada gelişmiş 

lojistik uygulamalarına bakıldığında lojistik operasyonlarının internet üzerinden yapıldığı,  

interneti temel alan satın alımlar internet bazlı tedarik zinciri uygulamaları görülmektedir. 

Lojistik şirketlerin kendi müşterilerine hızlı ve zamanında hizmet verebilmeleri için bilgi 

sistemleri şarttır. Bilgi sistemleri, lojistik fonksiyonlar için önemli olan farklı verilere 

erişebilmeyi lojistik operasyon yönetimine katkı sağlamaktadır (Demirhan,2002).  
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2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ 

2.1. Dünya Lojistik Sektörü 

IMF’ in 2013 yılı raporunda ülke grupları bazında yapılan değerlendirme de  üretim artışı 

gerçekleşme tahmininin gelişmiş ülkelerde yüzde 1,2, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 4,5 

olarak öngörülmüştür.  2013 yılında da gelişmekte olan ülkelerden Çin yüzde 7,6 ile en hızlı 

büyüyen ülke özelliğini korurken Tablo1’de yer alan ülkeler arasında Hindistan ve Türkiye 

yüzde 3,8'lik büyüme beklentisi ile bu ülkeyi izlemiştir. Küresel krize bağlı olarak 2009 

yılında binde 7 gerileyen dünya üretimi 2010 yılında yüzde 5,1 gibi yüksek bir oranda 

artmış, izleyen yıllarda ise yavaşlama trendine girmiştir. Bu durum 2013 yılında da devam 

etmiş ve IMF tarafından yıl sonunda büyüme hızının yüzde 2,9'a gerileyeceği tahmin 

edilmiştir. Böylece de 2012 yılında 72,2 trilyon dolar olan dünya hasılasının 2013 sonunda 

73,5 trilyon dolara yükseleceği öngörülmüştür. 

Tablo2.1 Dünya ekonomisindeki genel gelişmeler 
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Kaynak DTÖ 2013 Raporu 

Dünya Ticaret Örgütü’nün 2013 yılı raporuna göre dünya mal ticareti sıralamasında ithalatçı 

ülke sıralamasında ABD birinci sırada iken ihracatçı ülke sıralamasında birinci sırada Çin 

bulunmaktadır. Tablo 1’de ithalat ve ihracat sıralamasında ilk 10 ülke verilmektedir. 

Ülkemiz raporda yer alan ilk 30 ihracatçı arasında yer almamaktadır. 

Tablo2.2. Mal ticaretinde ilk on ihracatçı ve ithalatçı  

 

Kaynak:DTÖ 2013 raporu 

Dünya Ticaret Örgütü’nün 2013 raporuna göre; Bir ya da birden fazla ülkenin Avro’dan 

ayrılacağına ilişkin beklentiler de küresel mal ticaretinin yavaşlamasına neden olmuştur. 

Normal koşullar altında, ticaret küresel gayrısafi hasılanın iki katı kadar artarken, 2012 yılı 

için ticaret-gayrısafi hasıla oranı 1:1’e kadar gerilemiştir.  

İhracat halen Avrupa’da süregelen düşük talepten olumsuz etkilenmektedir. AB, 2012 yılı için 

küresel ithalatın %32’sini gerçekleştirmiştir.  

Çin’in GSYİH’sı %7,8, Hindistan’ınki ise %5,2 artmıştır. Bununla birlikte, yeni sanayileşen 

Hong Kong, Kore, Singapur ve Tayvan, AB’deki daralmadan olumsuz etkilenmiştir.  

Afrika, %9,3 ile diğer tüm ülke ve bölgelerden daha hızlı büyümüştür. Bu yüksek oranlı 

büyümede, 2011 yılında çatışmaların sona ermesini müteakip Libya’nın petrol ihracatına 

devam etmesinin büyük etkisi olmuştur.  

Afrika’nın ardından en hızlı büyüyen bölge Asya olmuştur. Asya’nın büyüme oranı %3,8 

iken, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) %3,7, Ortadoğu %3,3, Güney ve Orta Amerika 

%2,6, Kuzey Amerika %2,3 büyümüş; Avrupa’nın büyüme oranı ise % -0,1 olmuştur.  
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2012 için mal ticaretinde ise hacim artışı %2’dir. Bu oranın, ticaret hacminin azaldığı yıllar 

hariç tutularak bakıldığında 1981’den bu yana kaydedilen en düşük artış oranı olduğu 

görülmektedir.  

Dolar cinsinden değerlendirildiğinde, ABD’nin finansal hizmetler alanında gerçekleştirdiği 

ihracat %4, İngiltere’nin %13, Almanya’nın %2, Fransa’nın ise %20 daralmıştır. Bu daralma, 

Avro bölgesindeki krizden derin bir şekilde etkilenen Yunanistan’da %29, Kıbrıs Rum 

Kesimi’nde ise %21 oranında gerçekleşmiştir. Buna karşın Çin’in finansal hizmetler ticareti 

%58 artış göstermiştir.  

Kuzey Amerika’nın mal ihracatı %4’lük bir artış göstererek 2,37 trilyon $’a ulaşmıştır. Güney 

ve Orta Amerika’nın mal ihracatı büyük değişiklik göstermeyerek 749 milyar $ olmuş, 

Avrupa’nın ihracatı %4 azalarak 6,37 trilyon $, ithalatı ise %6 azalarak 6,52 trilyon $’a 

gerilemiştir.  

BDT ülkelerinin ihracatı %2’lik artışla 904 milyar $, ithalatı %5 artışla 568 milyar $ olmuş; 

Afrika için ihracat ve ithalattaki rakamlar sırasıyla %5 (626 milyar $) ve %8 (604 milyar $); 

Ortadoğu için %3 (1,29 trilyon $) ve %6 (7,21 trilyon $), Asya için ise %2 (5,64 trilyon $) ve 

%4 (5,79 trilyon $) olarak raporda yer edinmiştir.  

2012 yılında AB ve ABD’nin gerçekleştirdikleri ihracatın görece istikrarlı olduğu 

görülmektedir. Ülkemizin 153 milyar $ ile 22. büyük mal ihracatçısı, 237 milyar $ ile 15. 

büyük mal ithalatçısı olduğu belirtilen rapora göre, ülkemiz hizmet ticaretinde ise 42 milyar $ 

ile 17. büyük ihracatçı ve 19 milyar $ ile 27. büyük ithalatçı konumunda yer almıştır. (DTÖ 

Raporu,2013) 

2.2. Dünya Ekonomisinde Lojistiğin Yeri 

Dünya ekonomisinde lojistik, sadece ülkeler tarafından ulus sınırları aşan lojistik faaliyetler 

olarak algılanmamalıdır. Birden fazla ülkenin bir araya gelerek oluşturdukları ulus üstü veya 

uluslar arası aktörler marifeti ile icra edilen lojistik faaliyetler uluslar arası lojistik 

kapsamında değerlendirilir. Küreselleşmenin getirmiş olduğu küresel pazarlarda en çok kar 

elde eden ülkeler aynı zamanda küresel ticareti de yönlendiren ülkelerdir. Bu ülkelerin uluslar 

arası ticarette yükselmesinde anahtar rolü oynayan araçlardan biride lojistiktir.(Keskin,2012) 

Lojistik, ülke ekonomisine birçok yönden değer ve katkı sağlamaktadır ve sağladığı bu değer 

ve katkı toplumun gelişmişlik düzeyi üzerinde ikincil dereceden bir rol oynamaktadır. 

Lojistiğin ülkelere sağlamış olduğu katkılar; milli gelirin yükselmesi, alım gücünün artması, 

istihdamın sağlanması, moral ve motivasyonun artması, eğitimin gelişmesi, jeostratejik ve 

jeopolitik önemin artması, ikili ve çoklu anlaşmalar, lojistik üsler, siyasi güç ve liderlik, 

stratejik ortaklık, rol modeli ve model ortaklığı, gelir dağılımında adaletin sağlanması, vergi 
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ödemeleri, rekabet gücünün artması, sektörün ve ticari ilişkilerin gelişmesi ve büyümesi, 

ekonomik kalkınma, ihracat ve ithalatın gelişmesi, yurt içindeki yabancı sermayenin 

büyümesi, dış kaynak kullanımın artması, kültürel transferin sağlanması, barışı koruma, 

barışı kurma ve barışı kollama harekatı ile insani yardım faaliyetleridir. (2013,Lojistik sektör 

raporu)  

Dünyada % 25 seviyelerinde büyüme performansı sergileyen lojistik sektörü, son dönemde 

özellikle Avrupa’yı hem siyasi hem de ekonomik etkisi altına alan yeni küresel dalgalanmalar 

yeniden etkiledi. Fakat küresel lojistikte gelişen ülkelerin başında Çin olmak üzere BRIC 

ülkelerinin tamamında ve Türkiye’de gelişen yatırımlar ile birlikte önümüzdeki süreçte 

lojistiğin global büyümesinin devam etmesi bekleniyor. 2015 yılında dünya lojistik 

sektörünün hacminin 12 trilyon dolar seviyelerine yaklaşması öngörülüyor. Lojistik sektörü, 

dünyada yılda 5 trilyon Euro, AB ülkelerinde ise 600 milyar Euro üzerinde bir pazara 

ulaşmıştır. Lojistik iş potansiyeli son beş yıldır, her yıl dünya GSMH artışına göre % 5 

oranında artarken lojistik pazarı küreselleşme, dış kaynak kullanımının artması, ölçeklerin 

büyümesiyle % 20 oranında artıyor. (2013,Lojistik sektör raporu) 

DTÖ tarafından hazırlanan; “Dünya Hizmet Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla” raporlarına göre 

ulaştırma, “Dünya Hizmet Sektörü” içinde var olan yerini korumaktadır. DTÖ sekretaryası 

tarafından hazırlanan çalışmaya göre; ulaştırma hizmetlerinin, işletme, iletişim (haberleşme), 

inşaat ve mühendislik, dağıtım, eğitim, çevre, finans ve bankacılık, sağlık, kültürel ve sportif 

faaliyetler, turizm ve seyahatin yanı sıra lojistik operasyonlarını da kapsayan ulaştırma 

hizmetlerinin, toplam hizmet GSYİH’sına oranı Tablo 2.3.’de görülmektedir. DTÖ 

raporunda, ulaştırma kapsamında yer alan faaliyetler şu şekildedir: Denizyolu taşımacılığı, iç 

su yolları taşımacılığı, havayolu taşımacılığı, uzay taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, 

karayolu taşımacılığı, boru hattı taşımacılığı, depolama- elleçleme-acentecilik ve diğer 

hizmetler (Onuncu kalkınma planı,2014-2018). 

Tablo 2.3: Ulaştırma Hizmetleri GSYİH /Hizmetler GSYİH (Dünya Geneli)  

 

2.2.1 Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksi 

2007 yılından beri, iki yılda bir yayınlanmakta olan Lojistik Performans Endeksi, Dünya 

Bankasının Uluslararası  Ticaret Birimi tarafından oluşturulan, dünya çapında 1000’den 

fazla lojistik profesyonelinin katılımıyla oluşturulan bir rapor niteliği taşımaktadır. LPI 

2014, 160 ülkenin lojistik profillerini karşılaştırmak için lojistik profesyonelleri (uluslararası 



33 

 

nakliye acenteleri) tarafından yapılan 6.000’den fazla ülke değerlendirmelerini 

içermektedir.(Şekil2.1) 

 

Şekil 2.1. Dünyada lojistik performans 

 

Kaynak:Keser,2011 

 Lojistik performans  indeksi 6 bileşeni incelemektedir:  

 Gümrüklerin ve gümrükleme sürecinin etkinliği (gümrükler),  

 Ticaret ve taşımacılık ile ilgili altyapı kalitesi (altyapı),  

 Rekabetçi sevkiyat fiyatlarının ayarlanabilmesi kolaylığı (sevkiyatların ayarlanması 

kolaylığı)  

 Lojistik hizmetlerin yeterliliği ve kalitesi - taşıma operatörleri, gümrük müşavirleri 

(Lojistik hizmetlerinin yeterliliği ve kalitesi),  

 Sevkiyatların izlenme ve takip edilebilirliği (izleme ve takip edebilirlik),  

 Sevkiyatların planlanan ya da beklenen teslimat süresi içinde alıcıya ulaşma sıklığı 

(zamanlama)  

2014 LPI raporunun sonuçlarına göre 1’den 5’e kadar puanlama kapsamında Almanya 

4,2’lik LPI puanıyla en iyi performans gösteren ülke olurken Somali 1,77 ile en kötü 

performansa sahip ülke olmuştur. İlk 3 raporda olduğu gibi, 2014 raporunda da yüksek 

gelirli ülkeler ilk 10 sırada yer almıştır. Başka bir değerlendirmeyle, ilk 10’a giren ülkelerin 
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kompozisyonu 2010’dan bu yana değişmemiştir. Beklendiği gibi bu ülkeler küresel ve 

bölgesel tedarik zincirlerinde baskın rol oynayan temel, iyi organize olmuş lojistik 

oyuncularıdır. Tablo 3’de görülen 2014 LPI sıralamasında Türkiye bir önceki rapora göre 3 

sıra gerileyerek 30’uncu sırada yer almıştır. Türkiye en iyi ilk 10 üst orta gelirli ülke 

sıralamasında Malezya ve Çin’den sonra gelmektedir. Türkiye’nin de içlerinde yer aldığı 

(üst ve alt) orta gelirli ülkeler grubunda yer alan ülkelerin bazıları son 20 yılın en hızlı 

büyüyen ülkeleri olup bu ülkeler küresel değer zinciri ile yüksek entegrasyona sahip ve bir 

kısmı kendi başına bir ticari güç merkezi haline gelen ülkelerdir. LPI 2014’te en alt sırada 

yer alan 10 ülkenin hepsi düşük gelirli ülkeler olup coğrafi olarak 6’sı Afrika Kıtasında yer 

almaktadır. Coğrafi engellerle birlikte, sürekli kargaşa, silahlı çatışma ve doğal afetler bu 

ülkelerin piyasalara erişimini engellemiş ve böyle küresel arz zincirlerine katılımları 

kısıtlanmıştır. Genel olarak bakıldığında LPI skorları ortalamada yüksek gelirli ülkeler için 

çok daha iyi durumdadır. Lojistik puanları yüksek gelirli ülkelerde düşük gelirli ülkelere 

göre ortalama %53, alt orta gelirli ülkelere göre %42 ve üst orta gelirli ülkelere göre%30 

daha fazladır. Diğer taraftan en iyi performans gösteren ilk 30 ülkenin 23’ü OECD üyesi 

ülkelerdir (Gümrük ve ticaret Bakanlığı). 

 

Tablo 2.4 LPI Endeksi 2014 

 

Kaynak:Gümrük ve Ticaret Bakanlığı(Connecting To Compete 2014) 
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2014 raporunda asıl vurgulanan nokta, düşük,orta ve yüksek düzeyde gelire sahip olan 

ülkelerin lojistik performans endeksinde daha üst sıralarda yer alabilmeleri için daha farklı 

stratejiler izlemeleri gerektiğidir. Düşük gelir düzeyine sahip ülkelerde, en önemli 

kazanımlara altyapı ve temel gümrük yönetiminde yapılacak iyileştirmeler sayesinde 

ulaşılabilmektedir. Bu aynı zamanda, bir gümrük acentesini yeniden yapılandırmanın 

yanında, sıhhi ve bitki sağlığı kontrolleri için yetkili olan acentelerin etkinliğini arttırmak 

anlamına gelmektedir. 

Orta gelir düzeyli ülkelerde ise tam tersine, iyi işleyen altyapıya sahip olmaları ve nispeten 

daha iyi gümrük kontrolleri yapıldığı görülmektedir. Bu ülkeler genellikle lojistik 

hizmetlerini arttırarak özellikle taşımacılık,depolama, yük sevkiyatçılığı gibi uzmanlık 

isteyen dalları taşeronlara vererek önemli kazanımlar elde etmektedir. 

Dünya Bankasının ticaretin kolaylaştırılması konusunda 2013 yılında projelere 5.8 milyar 

dolar harcanmış olup, elde edilen sonuç kapsamında lojistik engellerin, uluslararası ticaret 

sistemine katılım ve gelişimine engel olduğu ortaya çıkmıştır. (UND 2013 Sektör Raporu) 

2.3. Avrupa Birliği Lojistik Pazarı 

İki büyük Dünya Savaşı’ndan sonra elde edilen acı tecrübelerin bir daha yaşanmaması için 

başlangıçta 6 ülkenin ekonomik amaçla kurmuş olduğu birlik 27 ülkenin içinde bulunduğu bir 

yapıya dönüşmüştür. Uluslar arası lojistik faaliyetlerinin birçok alanındaki uygulamalarında 

doğrudan ya da dolaylı olarak Avrupa Birliği ülkeleri bulunmaktadır. AB’nin ortak üyeler 

arasında AB Ortak Ulaştırma Politikası uygulanmaktadır. AB komisyonu tarafından 

oluşturulan bu politikanın temel hedefi, AB ulaştırma sisteminin yolculara ve işletme 

sahiplerine etkin seyahat ve yük taşıma çözümleri geliştirmek ve bunu sürdürebilir hale 

getirmektir.( Keskin,2012) 

AB Ulaştırma Politikası, tek pazarın düzenli işlemesi ve gelişmesine katkıda bulunmasının 

yanı sıra, ekonomik ve sosyal bütünleşmenin kuvvetlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. 

Zaman içinde giderek artan trafik sıkışıklığı, hizmetlerin kalitesindeki bozulma, çevreye 

verilen zarar, güvenliğin tehlikeye atılması ve bazı bölgelerin izole edilmesi ulaşım 

konusunda yeni faaliyetleri gerekli kılmıştır. (Tutar ve ark.,2009) 

 AB Ulaştırma Politikası, karayolu ulaşımı, demiryolları, deniz yolları ulaşımı, hava ulaşımı, 

iç suyolları, çoklu taşıma, lojistik, temiz şehir ulaşımı ve ulaşım alt yapısı ücretlendirme 

politikası gibi alt sektörlerden oluşmaktadır.(Kuşcu,2011) AB ulaştırma politikasının amacı 

lojistik ve ulaşım sektörlerini sürdürülebilir kalkınma içerisine entegre etmektir. Çevre ve 

sürdürülebilirlik ile ilgili politikaları en çok etkileyen sektörlerin başında lojistik sektörü 

gelmektedir. AB içinde yük taşımacılığına bakıldığında bunda karayolunun payı %44 iken 
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kısa mesafeli denizyolunun payı %39, demiryolunun %10 ve içsuyolunun payının %3 olduğu 

görülmektedir. AB genelinde CO2 emisyon miktarının %25’i lojistik sektörün faali-

yetlerinden kaynaklanmaktadır. Son genişleme sonucunda AB’nin toplam yüzölçümünün 

%25, nüfusun ise %20 artmış olması konuya yeni bir boyut eklemekte ve sorunu daha kritik 

hale getirmektedir. Bu nedenle taşımacılıkta daha çevreci, akıllı ve güvenli sistemlere dönüşü-

mün sağlanması ve taşımacılık modellerine sürdürülebilir nitelik kazandırılması önem 

taşımaktadır. (Çevik,Gülcan,2011) 

AB verilerine göre 27 AB üyesi ülkenin toplam yüzölçümü 4.323.000 km2, nüfus 495.6 

milyon, Milli geliri; 12.343 trilyon Euro, ithalatı; 4.011 trilyon Euro, ihracatı; 3.884 Euro ve 

toplam üretilen değer 400 milyar Euro’dur. AB ulaşım sektöründe; 8,9 milyon kişi istihdam 

edilmektedir.  

AB, ulaşım uzantılı hane halkı harcamaları yıllık toplam olarak, 949 milyar Euro’dur. Bu 

rakamın, 310 milyar Euro’su taşıt alımlarına, 470 milyar Euro’su bu araçları işletmeye, 169 

milyar Euro’su da ulaşım odaklı servis araçlarına harcanmaktadır.  

27 AB ülkesi iç taşımada, toplam 4.228 milyar ton km yük taşımaktadır. İç taşımanın dağılımı 

ise şöyledir: karayolları; %45.6, demiryolları payı; %10.7, su yolları; %3.3, boru hatları %3 

ve denizyolları; %33.7’dir.  

AB iç taşıma toplam gelirleri ise; 1.210 trilyon Euro olup bunun 280 milyarı karayolu yük, 91 

milyarı karayolu yolcu, 78 milyar demiryolu geliri, 8.1 milyar boru hatları geliri, 5.5 milyar su 

yolları, 90 milyar denizyolu geliri, 120 milyar hava yolu, 153 milyar seyahat şirketleri, 385 

milyar Euro da ulaşım odaklı diğer gelirlerden ibarettir. AB ulaşım şebekesi toplam 

kapasitesi, toplam karayolu uzunluğu 5 milyon km ve oto yol uzunluğu 63.000 km’dir. 

Toplam 216.000 km’lik demiryolu ağının, 108.2 km’si elektriklidir. Su yolu uzunluğu 43.000 

km, boru hatları 33.600 km’dir.  

AB Motorizasyon oranı veya beher 1000 kişiye düşen araç sayısı 464’tür. Bu oran 

Amerika’da 783 araç olarak belirtilmektedir. AB’de kayıtlı ticari araç sayısı, 33.4 milyon 

olup, trafik kazalarından kaynaklanan ölümler ise yıllık 42.000 civarında olduğu belirtilmekte 

ve milyonda 86 kişi olarak ifade edilmektedir.(Kuşcu,2011) 

2.4 Uluslararası Koridorlar ve Lojistik Sektörü  

Uluslararası koridorlar, uluslararası ticaretin ve turizmin gelişimi için önemlidir. Ticarete 

konu olan malların en uygun maliyetle ve en hızlı şekilde taşınması uluslararası ticarette 

öncelikli hedeftir. Bunun gerçekleşmesi için uluslararası entegre taşımacık faaliyetlerinin 

geliştirilmesi gerekmektedir.  
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Asya ve Avrupa kıtasında farklı aşamalarda yer alan uluslararası koridorlar üç başlıkta 

incelenebilir;  

 Avrupa Ulaştırma Koridorları  

 Asya Ulaştırma Koridorları  

 Avrasya Ulaştırma Koridorları  

2.4.1. Avrupa Ulaştırma Koridorları 

Avrupa Ulaştırma Ağları ve Koridorları, Avrupa ile Orta Doğu ve Uzak Doğu bağlantısının 

kurulması ve bu bölgelerde özellikle uluslararası ticari ilişkilerin geliştirilmesinde etkin 

koridorlardır. Avrupa Ulaştırma Ağları ve Koridorları arasında en önemlisi Pan-Avrupa 

Ulaştırma Ağı’dır.  

2.4.1.1. Pan-Avrupa Ulaştırma Ağı  

Avrupa Birliğinde tek pazarın tamamlanması ve Avrupa Ekonomik Alanının oluşturulmasının 

devamı olarak uluslararası mobiletinin artması, Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde 

meydana gelen değişiklikler, dünya ticaretinde artan karşılıklı bağımlılıklar, AB'nin Ortak 

Ulaştırma Politikası "dışsal boyutlar" yaklaşımının geliştirilmesine neden olmuştur. Bu 

yaklaşımın sonucunda Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile daha ileri düzeyde işbirliği 

sağlamak amacıyla en önemli alanlardan biri olan ulaştırma alanında antlaşmalar 

imzalanmıştır. Ekim 1991'de Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun birlikte 

düzenlediği Pan-Avrupa Ulaştırma Konferansı gerçekleştirilerek, sektörel bazda çalışma 

grupları oluşturulmuştur.(www.kgm.gov.tr) 

 Pan-Avrupa Ulaştırma Ağı kapsamında, Trans Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T), Pan-Avrupa 

Ulaştırma Koridorları ve Pan-Avrupa Ulaştırma Ağı (PETRA) yer almaktadır. 

2.4.1.1.1Trans Avrupa Ulaşım Ağı (TEN-T)  

AB’de ulaştırma alt yapısının gelişmesi ile doğrudan ilintili temel program Trans-Avrupa 

Şebekeleri-Ulaştırma(TEN-T/Transport Infrastructure) programıdır. 1980’lerin sonunda 

yaşanan küresel gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan TENs oluşturma düşüncesi AB tek 

pazarı ile birlikte oluştu. AB karar vericileri, AB tek pazarının gerçekleşmesinin doğrudan 

bağlantılı olduğunu düşündükleri ulaştırma konularına ilave olarak iletişim ve enerjiyi de 

içine alan bir genel çerçeve oluşturdular.bu sayede ekonomik gelişmeyi ve istihdamı da teşvik 

etmeyi hedeflediler. (Keskin,2012) 

Trans-Avrupa Ulaşım Ağı kapsamında, 1994 yılında, Avrupa ülkelerinin ulusal kara, hava, 

deniz ve demiryolları bağlantılarının sağlanmasına ve altyapılarının entegre edilmesine 

yönelik olarak 14 öncelikli koridor belirlenmiştir. Daha sonra 2004 yılında AB’ne üye 10 

ülke, 2007 yılında ise 2 ülkenin katılımı sonucunda önceki 14 koridoru içeren 2020 yılında 
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tamamlanmak üzere 30 öncelikli koridor Trans-Avrupa Ulaşım Ağı kapsamında 2020 yılında 

89.500 km. karayolu, 20.000 km.’si hızlı tren yolu hattı olmak üzere toplam 94.000 km. 

demiryolu hattı, 11.250 km iç su yolu, 294 deniz limanı, 366 havalimanı olması 

hedeflenmektedir. Projenin toplam maliyetinin 600 milyar Euro olması ve tam olarak 2030 

yılında tamamlanacağı beklenmektedir. Beklentilerin uzun vadede gerçekleşmesi, finansman 

eksikliği, koordinasyon, proje hazırlama ve planlama eksikliği ve ülkelerin farklı mevzuat 

yapılarına bağlanmaktadır.(Keser,2011) 

Harita 2.1 Trans-Avrupa Şebekeleri 

 

Kaynak: http://ec.europa.eu/ 

2.4.1.1.2 Pan-Avrupa Ulaştırma Koridorları  

Pan Avrupa Ulaştırma Koridorlarının temeli 1990’lı yıllara dayanmaktadır. 1980’li yıllarda 

önemli sosyal ve politik değişimler yaşanmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılması ile Rusya, 

Ukrayna, Belarus, Gürcistan, Letonya, Litvanya, Estonya, Moldova, Azerbeycan, Nahçivan, 

Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Ermenistan’ın doğması, bununla birlikte 

Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Makedonya’nın bağımsızlığını ilan etmesi 

yaşanan önemli politik değişimlerdir. Bu değişimler sonucu, tüm Avrupa bölgesi için taşıma 

politikalarında standart bir temel oluşturmak amacı ile 1990 yılında “Avrupa için Taşıma 

Vizyonu” ortaya konmuş, 1991 yılında I.Pan-Avrupa Taşıma Konferansı çerçevesinde “Prag 

Deklerasyonu” oluşturulmuştur. Bu konferans, "Avrupa Sivil Havacılık Konferansı", "Avrupa 

Topluluğu Bakanlar Konseyi Başkanlığı", "Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik 

Komisyonu" ve "Avrupa Taşıma Bakanları Konferansı"nın işbirliği sonucu gerçekleşmiştir. 

Prag Deklarasyonu içerisinde AB taşıma politikaları tüm taşıma türleri açısından ele 

alınmıştır. Daha sonra 14–16 Mart 1994 Girit'te yapılan ikinci ve 23–25 Haziran 1997 

Helsinki'de yapılan üçüncü konferansta Pan Avrupa Taşıma Politikalarının temelleri inşa 
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edilmiştir. Bu planlamalarda Birlik üyeleri arasında harmonizasyonun sağlanması, gelecekteki 

ihtiyaçlara yönelik programlar, taşıma türlerinde güvenlik ve hepsinden önemlisi Bölge 

İlkeleri ve AB aday ülkeleriyle ilişkiler taşıma boyutları ile analiz edilmiş ve çalışmalara konu 

olan on adet öncelikli koridor belirlenmiştir. Ayrıca Avrupa-Asya Kara Köprüsü (Euro-Asian 

Land Bridge) adı altında Avrupa’dan Orta Asya’yı geçerek Doğu Asya’ya ulaşımını sağlayan 

başka bir proje daha ortaya atılmıştır. Böylece Pan-Avrupa ile Trans-Asya koridorları 

birbirine bağlanması hedeflenmiştir. (Keser,2011) 

Harita 2. 2 Pan Avrupa Koridorları 

 

Kaynak: http://unpan1.un.org/ 

2.4.1.1.3 Pan-Avrupa Ulaşım Alanları (PETrA)  

Pan-Avrupa Ulaşım Alanları, ulaştırma koridorlarına yönelik çalışmaların yürütüleceği ulaşım 

alanları olarak Helsinki’de yapılan III.Pan-Avrupa Konferansı sırasında oluşturulmuştur. 

Oluşturulan Pan-Avrupa Ulaşım Alanları dört ana grupta belirlenmiştir. Bunlar;  

 Barent Euro-Arctic Havzası  

 Karadeniz Havzası  

 Akdeniz Havzası  

 Adriyatik/İyon Denizi şeklindedir.(Keser,2011) 

2.4.1.2 Diğer Ulaştırma Ağları  

Avrupa bölgesinde Pan-Avrupa Ulaştırma Ağı dışında, Genişletilmiş Avrupa Ulaşım Yolları, 

Akdeniz ve Trans-Avrupa Ulaşım Ağları, Trans-Avrupa Kuzey-Güney Otoyolu ve Trans-

Avrupa Demiryolu Projesi bulunmaktadır.  
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Genişletilmiş Avrupa Ulaşım Yolları (Wider Europe for Transport), Trans-Avrupa ağlarının 

sınır ülkelere ve yakın bölgelere genişletilmesi amacıyla 2004 yılında Avrupa Komisyonu 

tarafından başlatılmış bir projedir. Proje kapsamında beş temel hat belirlenmiştir. Bunlardan 

en önemlisi “Deniz Otoyolu”dur. AB, Marco Polo Projesi kapsamında AB üyesi ülkeleri 

arasında taşımacılık faaliyetlerinden karayolundan denizyoluna kaydırılması ve deniz otoyolu 

oluşturularak kısa mesafeli denizyolu taşımacılığının geliştirilmesine yönelik olarak bu 

çalışmayı başlatmıştır. Baltık, Atlantik, Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi Havzalarını ve 

kıyı ülkeleri birbirine bağlayan Deniz Otoyolu, Süveyş Kanalı’ndan Kızıldeniz’e 

uzanmaktadır.  AB kuzey bölgesini Norveç, Rusya ve doğusuna bağlayan Kuzey Yolu, AB 

orta bölgesini Ukrayna ve Karadeniz ve Hazar Denizi’ne bağlayan Orta Yol, AB’ni Balkanlar 

ve Türkiye üzerinden Kafkaslar, Hazar Denizi, Mısır ve Kızıl Deniz’e bağlayan Güneydoğu 

Yolu ve son olarak AB’nin güneybatı bölgesini İsviçre, Fas ve ilerisine bağlayan Güneybatı 

Yolu bulunmaktadır.  

Akdeniz ve Trans-Avrupa Ulaşım Ağları (Mediterranean and Trans European Networks for 

Transport – MEDA TEN-T), Trans-Avrupa ağlarının Akdeniz Ülkeleri ile entegre edilmesini 

ve Avrupa ve Akdeniz ülkeleri arasındaki taşıma ağlarının geliştirilmesini amaçlayan bir 

projedir.  

Trans-Avrupa Kuzey-Güney Otoyolu (Trans-European North-South Motorway – TEM), en 

eski altyapı projelerinden biri olup, batıda AB’nin Trans-Avrupa Yol Ağına, doğuda ve 

güney-doğuda Kafkasya ve Batı Asya’nın karayolu sistemleriyle doğrudan bağlantılar 

sağlamaktadır.175 Toplam uzunluğu 1.1.2009 tarihi itibariyle 24.240 Km yol ağından oluşan 

Trans-Avrupa Kuzey-Güney Avrupa Otoyolu Projesinin %29’una karşılık gelen 6.967 Km.’si 

Türkiye sınırları içinde bulunmaktadır. (Keser,2011) 

2.4.1.2. Marco Polo Projesi 

AB ulaştırma politikası çerçevesinde çevresel ihtiyaçların karşılanması ve sorunların 

çözülmesi yolunda alınan en dikkat çekici önlemlerden birisi “Marco Polo Programı”dır. 

Marco Polo Programı; yük taşımacılığını, olabildiğince karayolu taşımacılığından denizyolu, 

demiryolu ve nehir yani iç suyolu taşımacılığına yönlendirmeyi amaçlayan projeler için 

Avrupa Birliği’nin finansman sağladığı programıdır. 

AB, ulaştırma sektörleri arasındaki dengenin sağlanmasına yönelik olarak 22 Temmuz 2003 

tarihinde, Marco Polo Programını kabul etmiştir. Bu programın amacını uluslararası karayolu 

taşımacılığındaki artışın deniz taşımacılığı, demiryolu ve iç suyoluna kaydırılması 

oluşturmaktadır. Bu program 1997-2001 yılları arasında uygulanan PACT (Pilot Action 

Combined Transport) programının devamı niteliğindedir. AB, Marco Polo Programı için 
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2003-2006 döneminde 115 milyon Euro bütçe ayırırken, 2007-2013 Marco Polo II Programı 

çerçevesinde finansman desteğini 400 milyon Euro olarak belirlemiştir. 

Tüm dünyada, karayolu ağırlıklı mevcut taşımacılık sistemi sebep olduğu kirlenme, kazalar ve 

trafik tıkanıklığı ile ekonominin gelişmesinde en büyük rol oynayan hareketliliği 

sınırlamaktadır. Avrupa ve Asya’nın birçok ülkesinde bu durumu değiştirmek için 

demiryolları ve denizyollarına özel önem verilmiştir. İlk olarak 1960’lı yıllarda Japonya’da 

kullanılmaya başlanan ileri teknoloji ürünü yüksek hız trenleri 1980’lerden itibaren tüm 

Avrupa’da yaygınlaşmıştır. Yüksek hız trenlerinin hizmet verdiği ülkelerde 200-600 km. 

arasındaki mesafelerde demiryolu ile ulaşım havayolu ulaşımına tercih edilmektedir. 

(Çevik,Gülcan,2011) 

Marco  Polo projesi kapsamında iki önemli proje vardır. Bunlar; 

1.The WestMed Bridge Projesi:Marco Polo Programı çerçevesinde desteklenen örnek 

projelerden bir tanesi The WestMed Bridge projesidir. Bu proje taşımacılığın karayolundan 

denizyoluna kaydırıldığı ve bu şekilde taşıma maliyetlerinde azalma ve birçok çevresel 

faydaya ulaşıldığı iyi bir projedir. Bu projede AB’nin hibe desteği 4,5 milyon Euro iken proje 

sonundaki beklenen tahmini çevresel katkı 66,5 milyon Euro’dur. İspanya-İtalya arasındaki 

yük taşımacılığı Fransa’nın güney kıyısından kara yolu ile yapılmaktayken, WestMed Bridge 

projesi ile bu taşımacılık açık denizden yapılmaya başlanmıştır 

2.Scandinavian Shuttle Projesi:AB tarafında hibe desteği alan bir diğer proje ise 

Scandinavian Shuttle projesidir. Scandinavian Shuttle Projesi taşımacılığın karayolundan 

demiryoluna kaydırıldığı güzel bir proje örneğidir. AB’nin bu projeye verdiği hibe miktarı 2,5 

milyon Euro’dur. 

Scandinavian Shuttle projesinin amacı Avrupa ve İskandinavya arasında geçerli ve 

sürdürülebilir bir demir yolu hattı kurulması ve buradaki kara yolu taşımacılığı yükünün yeni 

kurulacak hatta taşınmasıdır.(Çevik,Gülcan,2011) 

2.4.2. Asya Ulaştırma Ağları  

Asya ulaştırma ağları kapsamında Asya Karayolu Ağı ve Trans-Asya Demiryolu Ağı 

bulunmaktadır. Bu ulaştırma ağları Birleşmiş Milletler Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal 

Komisyonu (UNESCAP) tarafından oluşturulmuş olup temel amaç Asya ve Pasifik 

bölgesinde etkin ulaşım bağlantılarının kurulması ile ticaret ve turizmin arttırılması aynı 

zamanda ulaştırmada zaman ve maliyet avantajı sağlamaktır. (Keser,2011) 

Asya Karayolu Ağı (Asian Highway Network) projesi, 1959 yılında Asya Bölgesinde 

uluslararası karayolu taşımacılığının geliştirilmesini teşvik amacıyla oluşturulmuştur. 1980’li 

ve 1990’lı yıllarda Asya Bölgesinde yaşanan politik ve ekonomik değişiklikler, bu projeye 
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yeni bir canlılık kazandırmıştır. Asya Karayolu Ağı, 32 ülkeden geçen ve 141.000 km. 

uzunluğunda bir ulaştırma ağıdır. Çin, Asya Karayolu ağında önemli bir yere sahiptir. 

(Keser,2011) 

Trans-Asya Demiryolu Ağı (Trans Asian Railway- TAR) Projesi, 1960’lı yıllarda başlayan ve 

Singapur ile Türkiye arasındaki 28 Asya ülkelerini kesintisiz olarak yaklaşık 114.000 km. ağ 

ile bağlayan bir projedir. Temel amacı Asya Pasifik ve Avrupa bölgeleri arasında yük ve 

yolcu taşımacılığında etkin demiryolu taşıma hizmeti sağlamaktadır. Aynı zamanda denize 

kıyısı olmayan ülkeler için de limanlara bağlantı sağlamak yolu ile katma değer yaratmak 

projenin bir diğer önemli amacıdır. Trans Asya Demiryolu Ağı’nda dört temel koridor 

bulunmaktadır.  

1. Kuzey Koridoru: Çin, Kazakistan, Moğolistan, Rusya Federasyonu ve Kore Yarımadası,  

2. Güney Koridoru: Tayland, Güney Çin Eyaleti Yunan, Myanmar, Bangladeş, Hindistan, 

Pakistan, Sri Lanka, İran ve Türkiye.  

3. Bölgesel Koridor: ASEAN ülkeleri(Güney-doğu Asya ülkeleri Birliği), Hindistan ve Çin 

güney bölgeleri.  

4. Kuzey-Güney Koridoru: Basra Körfezi, Orta Asya, Kafkasya Rusya Federasyonu ve Kuzey 

Avrupa. (Keser,2011) 

2.4.3. Avrasya Ulaşım Koridorları  

Avrasya Ulaşım Koridorları, temelini Pan-Avrupa Ulaştırma Koridorları bağlantısı ile 

kullanılan TRACECA, Güney Koridoru, Kuzey-Güney Koridoru ve Trans Sibirya 

Koridorudur.  

2.4.3.1 TRACECA - Avrupa- Kafkasya-Asya Taşıma Koridoru (Transport Corridor 

Europe Caucasus Asia)  

TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasia-Asia) Projesi Avrupa ulaştırma politikası 

bağlamında, doğu yönünde öngörülen ilgi alanı, Pan-Avrupa Koridorları üzerinden 

Karadeniz’e ve daha ötede Orta Asya’ya uzanan coğrafya olarak tanımlanmaktadır. Bu 

bağlamda TRACECA (Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru) Projesi’nin ülkemiz 

açısından büyük önemi bulunmaktadır. 3-7 Mayıs 1993 tarihinde Brüksel’de, sekiz Kafkasya 

ve Orta Asya Cumhuriyetlerinden üst düzey temsilcilerin ve AB Komisyonu temsilcilerinin 

katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, demiryolu ve karayolu ağlarının, liman ve denizcilik 

sistemlerinin ve ticaret olanaklarının gelişimi görüşülmüş ve toplantının ardından Brüksel 

deklarasyonu yayımlanmıştır. Bu proje AB tarafından, zengin kaynaklara sahip Bağımsız 

Devletler Topluluğu Ülkeleri’nin Kafkasya üzerinden Avrupa’ya bağlanmasını sağlayacak 

altyapının oluşturulması amacına yöneliktir. Böylece kuzeyde Rusya, güneyde İran üzerinden 
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geçen koridorlara alternatif niteliğini taşımaktadır. Başlangıçta Azerbaycan, Ermenistan, 

Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve 

Ukrayna’nın dahil olduğu bu projeye, 2002 yılında Romanya, Bulgaristan ve Türkiye 

katılmıştır. AB’nin öncülüğünü yaptığı TRACECA Projesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği 

(KEİ) tarafından da desteklenmektedir. TRACECA, kısaca, Karadeniz’i ve Hazar Denizini 

taşıma zinciri içine alan ve karayolu-demiryolunu da kapsayarak, çok türlü, kombine 

taşımacılığa da olanak sağlayan bir koridoru tanımlamaktadır. Bu proje doğuda Çin ve 

Afganistan’dan başlayıp Orta Asya ve Kafkasya’daki ülkeleri de birbirlerine bağlamakta ve 

Karadeniz’in doğusundaki Batum ve Poti’ye ulaşmaktadır. Daha sonra denizyolu ile 

Karadeniz’in batı sahilindeki limanlar üzerinden Pan-Avrupa koridorlarına bağlanmaktadır. 

(Keser,2011)  

TRACECA Projesi’nin amacı;  

1.Bölgedeki ticareti geliştirmek için üye ülkeler arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi, 

2.Uluslararası ulaştırma koridoru Avrupa-Kafkasya-Asya TRACECA'nın Trans-Avrupa 

Networks’e (TENs) dönüştürülmesinde ki en uygun entegrasyonu teşvik etmek, 

3.Ticaret ve ulaştırma sistemlerinin gelişimini sağlayan faktörleri tanımlamak, 

4.TRACECA projelerini, IFIs ve özel yatırımcıların kredilerini etkilemek için teşvik etmek, 

5.Avrupa, Karadeniz, Kafkasya, Hazar Denizi ve Asya bölgelerinde ekonomik ilişkilerin, 

ticaretin ve ulaştırma bağlantılarının gelişimi. 

6.Uluslararası yol, hava ve demiryolu ve de ticari denizcilik konularını içeren ulaştırma 

pazarına girişleri kolaylaştırmak, 

7.Malların, yolcuların ve Hidrokarbon'un uluslararası ulaştırmasını teşvik etmek, 

8.Trafik ehemmiyetinin, malların güvenliğinin ve çevresel korumanın garanti edilmesi, 

9.Değişik ulaştırma modları arasında eşit rekabet oluşturmak.(www.utikad.org.tr) 

2.4.3.2 Diğer Avrasya Ulaştırma Koridorları  

Güney Koridoru, demiryolu koridoru olup, konteyner taşımacılığı yapılmaktadır.  

Berlin/Nürnberg-Prag-Budapeşte Köstence/Selanik/İstanbul Pan-Avrupa ulaştırma koridorunu 

Türkiye ve İran üzerinden Çin’e bağlamaktadır.  

Kuzey-Güney Koridoru Helsinki - St. Petersburg- Moskova / Pskov – Kiev – Ljubasevka – 

Kisinev – Bükreş – Dimitrovgrad - Alexandroupoli hattı ile Kuzey Avrupa’yı bir taraftan 

Rusya ve İran Körfezi’ne, diğer taraftan deniz yolu ile Hindistan’a bağlamaktadır.  

Trans-Sibirya Koridoru, Berlin-Varsova-Minsk-Moskova-Nizhny Novgorod Hattını, 

Berlin/Dresden-Wroclaw-Lvov-Kiev Hattını ve IX nolu koridor olan Helsinki- St.Petersburg - 

http://www.utikad.org.tr/
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Moskova / Pskov - Kiev - Ljubasevka – Kisinev - Bükreş - Dimitrovgrad- Alexandroupoli 

Hattını Asya ve Japonya’ya bağlamaktadır.(Keser,2011) 

2.5. Türkiye’de Lojistik Sektörü 

Kuzey yarımkürede bulunan Türkiye’nin üzerinde bulunduğu coğrafya, Avrupa ve Asya 

kıtalarının kesişme noktasının olması nedeniyle benzersiz lojistik fırsatlar sunmaktadır. 

Türkiye’nin sahip olduğu denizler ve asırlardır stratejik önemini koruyan Boğazları kontrol 

etmesi, deniz yolunun kullanılarak ticaret yapılmasında avantaj sağlamaktadır. Toprakları’nın 

büyük bir bölümü Anadolu’da olan Türkiye’nin kara sınır komşuları Yunanistan, Bulgaristan, 

Gürcistan, Ermenistan, İran,Irak ve Suriye’dir. Iran ve Irak topraklarının sahip oldukları petrol 

ve doğal gazın batı pazarlarına ulaşması Türkiye üzerinden yapılmakta bu durum  Türkiye’nin 

sahip olduğu lojistik değeri göstermektedir. Aynı şekilde Azerbaycan ve Türkmenistan başta 

olmak üzere Ortaasya ülkelerinin zengin petrol ve doğal gazın Anadolu topraklarından 

geçmesi bu değeri daha da arttırmaktadır (Keskin,2011). 

Türkiye üç büyük ekonomik bloğun k noktasındaki konumunu, bölgeler arası gelişen 

ekonomik ve siyasi rolü, artan iç talebi ve hız kazanan altyapı yatırımlarının yanı sıra ticari ve 

endüstriyel faaliyetler için sunduğu operasyonel avantajlar ile bir çok uluslar arası şirket için 

vazgeçilmez bir ülkedir. Türkiye, Avrupa’daki en büyük karayolu taşımacılığı filolarına ve 

bölgesindeki en gelişmiş ulaştırma altyapısına sahiptir. Türkiye Lojistik sektörüne ait yapılan 

swot analizi çalışmasında;  

Güçlü yönleri; 

 Jeostratejik önem, Türkiye gelişmekte olan Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetlerden 

Avrupa’ya uzanan yol üzerinde bir merkez konumundadır. 

 Çok uluslu lojistik şirketlerin ülkedeki varlığı, yerel şirketlere bir çok uluslu şirketlerin 

teknik bilgi birikimlerini sunma imkanı vermektedir. 

 Türkiye’de Avrupa’nın en büyük karayolu taşıma filolarından biri ve gelişmiş bir 

karayolu taşımacılık sektörü bulunmaktadır. 

Fırsatlar; 

 Demiryollarının yeniden yapılandırılması verimliliği artıracaktır. 

 Sektörün boyutu AB ülkelerine oranla önemli ölçüde küçüktür ve Pazar henüz 

doymamıştır. 

 Uluslar arası ticaretteki artış 

 Türkiye’nin olası AB üyeliği ticaret hacminde daha da artış sağlayacaktır. 

 Yeni limanların inşa edilmesine uygun topografya olarak verilmiştir. 
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Zayıf Noktaları; 

 Fiyat odaklı rekabet yüksek kalitede hizmet sunan firmaları zorlamakta ve özellikle 

kamyon taşımacılığında kar marjlarını olumsuz etkilemektedir. 

 Sektörde kayıt dışı şirket bulunmaktadır. Özellikle demiryolu ve deniz yolu 

altyapısında modernizasyon gereksinimi olarak verilmiştir. 

Tehditler; 

 Kamyon taşımacığındaki kotalar, vize sınırlamaları ve gümrük belgesi yükümlülükleri 

 Yunanistan gibi komşu ülkelerle rekabet 

 Yüksek derecede yatırım gereksinimi olarak verilmiştir.(Koban,Keser,2011) 

Dünya Bankası ve IMF tarafından her yıl yayınlanan GSYİH sıralamasında Türkiye küresel 

krizin etkilerinin yoğun hissedildiği 2009 yılının ardından, 2010 ve 2011 yıllarında oldukça 

yüksek oranlı büyümeler elde edilmiştir. 2012 yılında ise uygulanan politikalarında etkisiyle 

GSYİH büyüme oranı % 3,2’ye gerilemiştir. 2011 yılında elde edilen % 8,8’lik büyüme oranı, 

gelişmekte olan ülkeler için gerçekleşen % 6,4’lük büyüme oranının üzerinde iken, 2012 

yılındaki % 3,2’lik büyüme, aynı yılda gelişmekte olan ülkeler için gerçekleşen % 5,1’in 

altındadır. 2011 yıllındaki yüksek oranlı büyümenin ardından, 2012 yılında hız kesen GSYİH 

büyüme oranı, 2013 yılında %4,3’e çıkmıştır. 2014 yılında bu oranın %2,3 ve 2015 yılında 

%3,1 olması öngörülmektedir (2013,Lojistik sektör raporu). 

İki yılda bir yayınlanan Lojistik Performans Endeksi ne göre 2012 yılında 3.51'lik genel 

lojistik puanı ile 27. sırada yer alan Türkiye, 2014 yılında ise 160 ülke arasında 3.50 genel 

lojistik puanı ile 30.sırada yer almıştır. Aynı şekilde gümrükler alanında 2012 yılında 3.16 

olan puanını 2014 yılında 3.23'e yükseltebilmiştir. Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda 

Lojistik performans endeksi sıralamasında 2016-2017 yıllarında ilk 20 içerisinde 2018 yılında 

ise ilk 15 içerisinde olacağı tahmin edilmektedir. 
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Tablo 2.5 Türkiye’nin 2016-2018 tahminleri 

 

Kaynak:www.kalkinma.gov.tr 

Türkiye’nin lojistik alanında performansının artması için gelecekte lojistik üs olabilmesi için; 

 1. Türkiye’nin lojistikteki uluslararası konumunun güçlendirilmesi  

2. Sanayi ürünlerinin toplam maliyeti içindeki lojistik maliyetin yükünün azaltılması 

 3. Nihai ürünlerin tüketim pazarlarına ulaşım süresinin kısaltılması 

4. Lojistikte Strateji ve Kurumsal Yapılanmanın Oluşturulması  

5. Şehirlerde Lojistik Altyapının İyileştirilmesi  

6. Gümrük İşlemlerinde Etkinliğin Sağlanması  

7. Büyük Altyapı Yatırımlarının Tamamlanması  

8. Sektörde Faaliyet Gösteren Firmaların Rekabet Güçlerinin Artırılması  

9. Yurtiçi Lojistik Yapılanmasının Yurtdışı Yapılanmalarla Desteklenmesi gerekmektedir. Bu 

çalışmalar 10. Kalkınma planı kapsamına alınmıştır. (Onuncu kalkınma planı) 

2015 yılına kadar küresel lojistik pazarının 10-12 trilyon dolarlık hacme ulaşacağı 

hesaplanmakta; Türkiye’nin payının ise 120-150 milyar dolar arasında olması 

beklenmektedir. Sektör, 1500 şirket, 46 bin araç, 5 milyar Euro’luk yatırım ve 400 bin kişilik 

istihdam içermektedir. 2023’te 500 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunan Türkiye, lojistik 

sektöründe de 50 milyar dolarlık ciro ve 1.5 milyon kişilik istihdamı 

hedeflemektedir(Bayraktutan,Özbilgin,2012) 

2.5.1. Türkiye’de İhracat 

Türkiye ekonomisi 2000’li yıllarda yaşadığı büyüme sürecinde, ihracatta da önemli hamleler 

yapmıştır. Bu bağlamda, son 10 yıllık dönemde ihracatın katlanarak arttığı ve 2013’te 151,8 

milyar dolar seviyesine ulaştığı gözlenmektedir. Bu başarıda gerek sektörel gerekse bölgesel 

çeşitlilik anlamında kaydedilen başarılar önemli bir rol oynamıştır. Nitekim bir yandan 
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sermaye yoğun sektörler toplam ihracattaki payını artırırken, diğer yandan da Ortadoğu, 

Afrika ve Asya bölgelerinde de ciddi pazar kazanımları gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda 

ihracat, 2010 ve  2011 yıllarında sırasıyla %11,5 ve %18,5’lik büyüme hızı kaydetmiştir. 2012 

yılında ise bu oran %13 olarak gerçekleşmiş olmakla birlikte, altın talebindeki sıra dışı artışın 

bu gerçekleşmede önemli bir rol oynadığını vurgulamak gerekmektedir. (TİM,2014) 

Ülke grupları bazında incelendiğinde, 2013 yılında Türkiye’nin en büyük ticaret yaptığı  

ülkeler, daha önceki yıllarda olduğu gibi, yine Avrupa Birliği (AB) olduğu görülmektedir. 

2013’te Türkiye ihracatının %41,5’lik bölümü AB-28 ülkelerine yapılmış ve Avrupa Birliği 

ülkelerinden 13.706 milyon dolar  ihracat ile Almanya birinci sıradadır. Almanya’ya yapılan 

ihracat toplam ihracatında %9’luk bir dilime sahip olmuştur. İhracatın geri kalan kısmı  %23,4 

ile Yakın ve Ortadoğu ülkeleri izlemiştir . İhracat sıralamasında 3. ve 4. sırada yer alan 

bölgeler ise, sırasıyla %9,4 ve %9,3 gibi birbirine oldukça yakın paylarla Diğer Avrupa 

ülkeleri ve Afrika ülkeleri olmuştur. Çin’in de içinde bulunduğu Diğer Asya ülkeleri 2013 

yılında Türkiye ihracatında %7,9’luk bir pazar oluştururken, Amerika ülkelerinin payı ise 6,4 

olarak gerçekleşmiştir (TİM,2014). 

 

Tablo2.6 Türkiye’nin ülkelere yapmış olduğu ihracat 

 

Kaynak: (TİM,2014) 

2013 yılı ihracat rakamlarını taşıma modlarına göre incelediğimiz de  ilk sırada denizyolu 

ikinci sırada karayolu, üçüncü sırada havayolu ve dördüncü sırada demiryolu almıştır. 

İhracatımızın büyük bir kısmı denizyolu ile karayolu ile yapılmıştır. 
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Tablo 2.7 Taşıma türlerine göre 2013 ihracat miktarları 

 

 

2.5.2 Türkiye’de İthalat 

Türkiye ekonomisi enerjiye ve üretim amaçlı ara malı girdilerine bağımlı bir yapıya sahip 

olduğundan, iktisadi aktivite ve ithalat birbirine büyük ölçüde paralel yönde hareket eden iki 

unsur olmuştur. Nitekim ekonomik büyüme kaydedilen dönemlerde ithalatta artışlar, daralma 

ya da ciddi ivme kaybı yaşanan dönemlerde ise ithalatta azalışlar gerçekleşmiştir. Son 10 

yıllık dönem incelendiğinde, ekonomik büyüme kaydedilen 2003-2008 yılları arasında 

ithalatın, çift haneli artış oranlarıyla düzenli bir tırmanış sergileyerek 69,3 milyar dolar 

seviyesinden 202 milyar dolar düzeyine yükseldiği görülmektedir. 2009 yılında ise, küresel 

finansal kriz nedeniyle sekteye uğrayan ulusal ekonomik aktivite, ithalattaki %30,2’lik düşüşü 

de beraberinde getirmiştir. Kriz sonrasında hızla toparlanan ve 2010 ile 2011 yıllarında sıra 

dışı büyüme oranlarına sahne olan ekonomiye, %30 dolaylarında ithalat artışları eşlik etmiştir. 

(TİM,2014)  

Türkiye’nin 2013 yılında yapmış olduğu 251,7 milyar dolar değerindeki ithalat ülke 

gruplarına göre incelendiğinde, ihracatta olduğu gibi Avrupa pazarlarının ağırlıklı etkisi göze 

çarpmaktadır. Türkiye, söz konusu dönemde ithalatının %36,7’lik bölümünü 28 ülkeyi 

kapsayan AB bölgesinden, %16,4’ünü ise diğer Avrupa ülkelerinden yapmıştır. Bu ise, 

Türkiye ekonomisinin yıllık ithalatında %51,1’lik bir payın, bir diğer deyişle, yarıdan fazla bir 

dilimin Avrupa kaynaklı olduğunu göstermektedir.  
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Tablo 2.8 2013 Türkiye İthalat oranları 

 

2013 yılı ithalat rakamlarını taşıma modlarına göre incelediğimiz de ihracat taşımalarında 

olduğu gibi  ilk sırada denizyolu ikinci sırada karayolu, üçüncü sırada havayolu ve en düşük 

taşıma modu olarak  demiryolu almıştır. (www.ubak.gov.tr) 

Tablo 2.9 Taşıma türlerine göre 2013 ithalat rakamları 

 

2.5.3 Türkiye’de Karayolu Taşımacılığı 

Türkiye Karayolları  yol ağında 2.244 km otoyol, 31.310 km devlet yolu ve 32.245 km il yolu 

olmak üzere toplam 65.799 km yol bulunmaktadır . Bu yol ağının 23.522 km’si bölünmüş 

http://www.ubak.gov.tr/
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yoldur. Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında en fazla tercih edilen ulaşım türü karayolu 

olup, 2013 yılı itibarıyla yurtiçi yolcu taşımacılığının %90,3’ü ve yük taşımacılığının 

%88,7’si karayolu ile yapılmaktadır . 

Şekil 2.2 Yolcu ve Yük Oranları 

 

Karayolları ile 2013 yılında yapılan yük taşımacılığı 224 milyar ton-km’ye, yolcu taşımacılığı 

268,1 milyar yolcu km’ye ve gerçekleşen toplam yol kullanımı 99,4 milyar taşıt-km’ye 

ulaşmıştır. 2003-2013 yılları arasında taşıt-km değeri toplam % 90, ton-km değeri % 47 ve 

yolcu-km değeri %63’lük bir artış göstermiştir. 2023 yılında 365 milyon ton x km yük ve 378 

milyon yolcu x km değerlerine ulaşması beklenmektedir. (www.ubak.gov.tr) 

Ülkemiz; Asya, Afrika ve Avrupa’nın birbirine en yakın olduğu ve Avrupa ile Asya’nın 

birleştiği bir noktada olması nedeniyle tarihte birçok büyük uygarlığın doğduğu yer olmuştur. 

Türkiye’nin coğrafi konumu ülkemize Asya, Avrupa, Orta Doğu ile Kafkasya arasında geçiş 

bölgesi olarak stratejik bir önem kazandırmakta, Avrupa ile Asya’dan gelen karayolu 

bağlantılarının geçişine imkân sağlamaktadır. Asya ve Avrupa kıtaları arasında geniş bir 

alanda bulunan Türkiye’ye doğu-batı eksenli bu genişlik önemli bir jeopolitik konum 

sağlamakta ve uluslararası ulaştırma koridorları çerçevesindeki çalışmalarda rolümüzün 

önemini arttırmaktadır. Bu nedenle, bu bölgeler arasında yapılacak olan her türlü ulaştırma 

faaliyetinin geçiş bölgesinde olan Türkiye’de ulaşım koridorları büyük önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda, ülkemiz bölgesel ve bölgeler arası karayolu bağlantısını sağlamaya yönelik 

birçok uluslararası projede yerini almaktadır. Tablo 2.10’da görüldüğü gibi Trans Avrupa 

Kuzey-Güney Otoyolu (TEM), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK 

– UN/ECE) E-Yolları - Ana Trafik Arterleri Avrupa Anlaşması (AGR), Karadeniz Ekonomik 
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İşbirliği (KEİ - BSEC), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT - ECO), Asya ve Pasifik Ekonomik 

ve Sosyal Komisyonu (ESCAP), Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA), 

Pan Avrupa Koridorları ve Avrasya Ulaştırma Bağlantıları (EATL) gibi uluslararası 

organizasyonlar ve projeler, çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. Uluslararası karayolu 

güzergahları aynı zamanda Karadeniz, Akdeniz ve Ege’de yer alan limanlara da bağlantı 

sağlayarak, bölgesinde ticaret ve turizmin gelişimine katkı sağlamaktadır (www.ubak.gov.tr). 

Tablo2.10 Türkiye’nin dahil olduğu uluslar arası güzergahlar 

 

2.5.4 Türkiye’de  Demiryolu Taşımacılığı 

Sürdürülebilir ulaşım ilkesinin temel taşlarından olan demiryolu ulaşımının taşımacılıkta 

yeterince kullanılmaması, altyapısının yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Geçtiğimiz 

yüzyılın ikinci yarısında demiryolları altyapısına neredeyse hiç yatırım yapılmayan 

Türkiye’de 2000’li yıllarda Kalkınma Planlarında demiryollarının desteklenmesine yönelik 

stratejiler doğrultusunda demiryoluna yapılan iyileştirme ve geliştirme çalışmalarında önemli 

artış olmuş ve bu çalışmalar sonucunda 1950 yılında anahat olarak 7.671 km olan demiryolu 

altyapısı uzunluğu 59 yıl sonra 2009 yılında 9.080    (tali hatlarla 11405) km olmuştur 

(Babalık‐Sutcliffe,2010) 

Türkiye ulaşım sistemi içerisinde karayolu-demiryolu yük taşıma paylarında karayolu yük 

taşıma oranı % 94, demiryolu yük taşıma oranı ise % 4'dür. TCDD mevcut taşıma kapasitesini 

en iyi şekilde kullanarak daha hızlı ve etkin bir taşımacılık yapmak amacıyla 2004 yılı 

başından itibaren yük taşımacılığında Blok Tren İşletmeciliğine geçmiştir. Blok Tren 

İşletmeciliğine geçilmesiyle, taşınan yük miktarında artış sağlanmış, kaynaklar daha etkin 

kullanılmış, taşıma süreleri kısaltılarak, müşteri memnuniyetini de artırmıştır. Ülkemizde blok 

tren işletmeciliğine geçilmesiyle eş zamanlı olarak, uluslar arası yük taşımacılığında da blok 

tren işletmeciliğine geçilmiştir.(www.tcdd.gov.tr) 

http://www.ubak.gov.tr/
http://www.tcdd.gov.tr/
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01 Mayıs 2013 tarihinde “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında 

Kanun” yürürlüğü girmiştir. Bu kanun ile demiryolunun canlandırılması lojistik içerisinde 

demiryolu taşımacılığını aktif hale getirmek amaçlanmıştır. Serbestleşme Kanununun 

yürürlüğe girmesiyle özel sektör de demiryollarında yük ve yolcu taşıma hizmetleri ile 

demiryolu altyapısı yapma ve işletme imkânlarına kavuşabilecektir.(Işıkoğlu,2013, 

http://www.dtd.org.tr/) 

TCDD, sahip olduğu vagonlarla her türlü yük taşımacılığı yapmaktadır. Müşteriler isterse 

kendilerine ait vagonlarla da yük taşımacılığı yapmaktadırlar. 2012 yılında demiryolu ile 

taşınan toplam 25,7 milyon ton yükün 6 milyon tonu müşteriye ait  vagonlarla taşınmıştır. 

(www.tcdd.gov.tr) 

Harita 2.3 TCDD demiryolu taşımacılık haritası 

 

Kaynak:www.tcdd.gov.tr 

TCDD demir yolu hatları incelendiğinde hatların yüzde 95’i tek yönlü hat işletmeciliğidir. % 

21’i(2305 km) elektrikli hattır. Toplam hatların %24’ü(2665 km) sinyallidir. Tolam hatların 

% 5’i (403 km)çift yolludur. Toplam hatların binde 3’ü(28 km) üç tek yönlüdür.(Keskin,2012) 

2.5.6. Türkiye’de Denizyolu Taşımacılığı 

Hızla gelişen teknolojilere paralel olarak günümüz dünyasında deniz ve denizcilik; yük ve 

yolcu taşımacılığı başta olmak üzere, gemi inşa sanayi, liman hizmetleri, deniz turizmi ile bir 

ticaret ve hizmet dalıdır. Denizyolu ulaştırmasının faaliyet alanı uluslararası bir özellik 

taşımaktadır. Uluslararası siyasi, ekonomik gelişme ve koşullar deniz ulaştırmasının kural ve 

yöntemlerini belirlemektedir. Bugün dünya ticaretinin yaklaşık % 80’i denizyolu ile 

yapılmaktadır. Denizyolu taşımacılığının diğer taşıma türlerine göre avantajları fazladır. 

http://www.tcdd.gov.tr/
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Demiryolu taşımacılığına oranla 3,5 kat, karayolu taşımacılığına oranla 7 kat ucuzdur. Diğer 

avantaj ise özellikle sanayi hammaddesini oluşturan büyük miktarlardaki yüklerin bir defada 

bir noktadan diğer bir noktaya taşınması imkânını sağlaması olarak belirtilebilir. (2013, 

Lojistik sektör raporu)  

2013 yılı, Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı  1909 gemi 

bulunmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke için yetersiz bir sayıdır. Türkiye’de 65 adet 

tersane faaliyet göstermektedir. Bu tersaneler kamu, askeri ve özel sektöre ait tersanelerdir. 

Türkiye limanlarının yaklaşık 150 gemilik yanaşma yeri kapasitesi vardır ve konvansiyonel 

taşımalara göre donatılmışlardır. Limanlarımızın başlıca avantajlı yönleri; Türkiye’nin 8.333 

kilometreyi bulan sahil şeridi ile Asya ile Avrupa arasında köprü konumda ve uluslararası 

ulaşım yolları üzerinde bulunması ve yeterli karayolu ve demiryolu bağlantısının 

bulunmasıdır.(2013 Lojistik sektör raporu) 

Tabloda görüldüğü üzere limanlarımızdan her yıl aratarak yükleme ve boşaltma işlemi 

yapılmıştır. 2013 yılı yükleme miktarı  115.630.332 ton, boşaltma miktarı 215.643.211 ton 

toplam 384.930.758 ton yük elleçlemesi  yapılmıştır. 

Tablo 2.11 Yıllara göre denizyolu taşımacılığı  

 

Kaynak:www.ubak.gov.tr 

Bu sayı içerisindeki yük dağılımlarına baktığımızda Tablo 1.12’ye göre katı dökme yük, araç 

içi yük en fazla orandadır. İkinci olarak sıvı dökme yük, üçüncü olarak konteyner elleçlemesi 

yapılmıştır. 
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Tablo 2.12 Yük dağılımları 

 

 

En fazla yük elleçlemesi yapılan 10 limanda tabloda verilmiştir. Tabloya baktığımızda 2012 

ve 2013 yılında elleçleme yapılan ilk üç liman sıralamasını değişmediği görülmektedir. 2014 

yılı içinde beklentiler aynı şekildedir. 

Tablo 2.13 Elleçleme oranlarına göre limanlar 

 

Kaynak:www.ubak.gov.tr 

2.5.7 Türkiye’de havayolu taşımacılığı 

Dünya kıtalarının ortasında (Doğu-Batı/Kuzey-Güney ekseninde) yer alan Türkiye, coğrafi 

konumunun getirdiği üstünlük sayesinde, hava taşımacılığında stratejik olarak önemli bir yere 

sahip bulunmakta ve her geçen gün artan hava trafiği ile hava taşımacılığı yarışında önemini 

ortaya koymaktadır. 2013 yılı sonunda havalimanı yolcu trafiğine göre ülkemiz; Dünya’da 

http://www.ubak.gov.tr/
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Hindistan’ın ardından 11 inci, Avrupa’da ise İspanya’nın ardından 5 inci sırada yer almıştır. 

Türkiye’de tekstil, elektronik, makine ve ekipmanları, bilgisayar, otomotiv, ilaç sanayi ve 

çiçekçilik sektörlerinin gelişmesi, hava kargo taşımacılığına olan talebi artırmıştır. Bununla 

birlikte, Türkiye’nin, geniş bir coğrafyaya ve doğu bölgelerinin engebeli arazi yapısına sahip 

olması, Avrupa ve Asya arasındaki jeostratejik konum, hava taşımacılığına olan ihtiyacı 

artırmaktadır. Geçmişte yolcu uçaklarının kargo bölümlerinde yük taşınması ile başlayan 

havayolu yük taşımacılığı, artan yük kapasitesi ile kargo amaçlı uçakların devreye girmesini 

sağlamıştır. Artan kargo talebi sonunda havayolu kargo taşımacılığına yönelik yatırımlar 

artmıştır.(Bayraktutan,Özbilgin,2012) 

Türkiye’nin kıtalararası coğrafi konumu ile sürdürdüğü dışa açılma ve dış ticaret politikaları, 

ülke açısından uluslararası hava taşımacılığının önemini artırmaktadır. Ancak tüm çabalara 

rağmen, havayolu taşımacılığı sektörü istenilen düzeye henüz ulaşamamıştır. Türkiye, 

havayolu yolcu ve kargo hizmetlerinde payını giderek artırsa da, bu pay, karayolu ve 

demiryoluna göre oldukça düşük seviyelerdedir. Gelişmiş ülkelere bakıldığında havayolu 

taşımacılığının daha yüksek bir paya sahip olduğu görülmektedir. Türkiye’deki havayolu 

işletmelerinin filosunda dar ve geniş gövdeli jetler yer almakta; bölgesel uçak 

bulunmamaktadır. Uçak alım satım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle sektörde faaliyet 

gösteren işletmeler uçak kiralama yolunu tercih edebilmektedir. Türkiye’nin iki büyük şehri 

Ankara ve İstanbul’la Anadolu’daki şehirlerin havayolu bağlantısı büyük ölçüde sağlansa da, 

bölgesel havayolu taşımacılığı olmadığı için küçük ve orta büyüklükteki şehirler arası ve 

küçük şehirler ile büyük şehirler arasında havayolu ulaşımı yapılmamaktadır 

(Bayraktutan,Özbilgin,2012) 

İstanbul Atatürk Havalimanı bugün itibariyle hava ulaşımında bağlanabilirlik artışı ile 

dünyada birinci konumdadır. İstanbul’un bu avantajlı konumunu pekiştirecek ve bir dünya 

merkezine dönüştürecek olan Yeni Havalimanının yapımına başlanılmıştır. Yaklaşık 10,2 

milyar avro tutarındaki yatırım ve 22,1 milyar avro kira geliri olan bu devasa projenin ilk 

etabının 2017 yılında hizmete alınacak olması, İstanbul’un uluslararası bir aktarma merkezi 

olma konumunu güçlendirecektir. 2017 yılında uçuşların başlaması planlanan İstanbul Yeni 

Havalimanı, tüm fazlarıyla tamamlandığında yıllık 150 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın 

en büyük havalimanı olacaktır. Sivil havacılık bakım, onarım ve eğitim hizmetlerinde 

ülkemizin uluslararası alanda üs olma hedefi doğrultusunda; İstanbul Atatürk ve Sabiha 

Gökçen Havalimanları başta olmak üzere, yeni bakım-onarım merkezleri hizmete girmiştir. 

Bu sayede AB ülkelerinin tescilindeki uçaklar da dâhil olmak üzere yabancı tescilli uçaklara 

bakım-onarım hizmetleri yüksek standartlarda sunulmaktadır.(www.ubak.gov.tr) 
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2.6. Lojistik Merkezler 

Lojistik merkez, ulusal ve uluslar arası tüm lojistik ve ona bağlı faaliyetlerin, çeşitli işletmeler 

tarafından uygulanabildiği tanımlanmış alanlardır. Genelde lojistik merkezleri, büyük ve 

önemli üretim merkezlerine (sanayi bölgeleri, iş merkezleri vs.) şehirlere, demiryolu, karayolu 

hatlarına ve mümkünse limanlara yakın, ancak şehir trafiğini doğrudan etkilemeyecek 

noktalarda kurulmaktadır. Bu merkezlerde verilecek lojistik hizmetler de, uzun mesafe 

taşımacılık, dağıtım, malların sınıflandırma ve gruplandırılması, depolama, ayrıştırma 

(dekonsolidasyon) ve bütün bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli diğer bağlı işlemler 

(bankacılık, sigortacılık, vb.) olarak özetlenebilir. (Aydın,Öğüt,2010) 

Sanayinin gelişmesiyle ABD’de ortaya çıkan lojistik merkezler; Japonya’da da trafik 

sıkışıklığını, çevresel maliyetler ile enerji ve işgücü maliyetlerini azaltmak için önerilmiş; 

Avrupa’ya ise 1960’lardan sonra girmiş, ilk örnekleri kentsel politikalara bağlı olarak 

Fransa’da, geniş ölçekte; Paris bölgesel alanında Garanor ve Sogoris (Rungis)’te 

oluşturulmuştur. 1960’ların sonları ve 70’lerin basında ise Lojistik Merkezler, İtalya ve 

Almanya’da görülmeye başlanılmıştır. Bu sırada lojistik merkez kavramı da şekillenmeye 

başlamış ve karayolu/demiryolu çok türlü taşımacılığını sağlar hale gelmiştir. 1980 ve 90’lı 

yıllarda ise lojistik merkezler dünyada hızla artmış ve Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, 

Belçika ve İngiltere’de ilerlemeler kaydetmiş, ABD’de doğan bu kavram Avrupa’da 

benimsenmiştir. Günümüzde Avrupa’da 60’ın üzerinde Lojistik Merkez ve bu merkezlerden 

faydalanan binlerce taşıma operatörü bulunmaktadır. Lojistik Merkezler; yük akışları, 

taşımacılık, depolama ve diğer lojistik faaliyetlerin metropolitan alanlardaki kötü etkilerini 

indirgemek, lojistik sektörünün ve firmaların ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet 

edebilmesini sağlamak ve bölgesel ve uluslar arası ticaret ve ekonominin kalkınmasına 

yardımcı olmak amacıyla kurulmakta ve şehre uygulanmaktadır. (Ceran,2010) 

Lojistik merkez  kavramı her ülkedeki gümrük işleyişinin farklı olmasına bağlı olarak farklı 

isimlendirilmektedir. Lojistik Merkez (Logistics Centre/Center), Lojistik Köy (Freight 

Village), Lojistik Park (Logistics Park), Kara Limanı (Dry Port), Logistics Hub, Interporto, 

Centres Logistiques de Fret, Gares Routières de Marchandises, Platform Freight Terminal, 

Centro Integrado de Mercancias, Güterverkehrzentrum, Transport Centre, Transport Center” 

kavramları birbirine yakın anlamlara gelmekte olup, tüm lojistik faaliyetlerin bir arada 

bulunduğu; hizmet sağlayıcılarla, hizmet alıcıları ve ilgili kamu kurumlarını tek bir fiziksel 

mekânda buluşturan; intermodal taşımacılık altyapısına; ulusal ve uluslararası ulaştırma 

koridorlarına etkin bağlantıya sahip yerleri ifade etmektedir. Lojistik sektörünün tüm 

aktörlerinin bir arada bulunduğu tek bir fiziksel mekân, hem kümelenme etkisiyle lojistik 
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işletmelerinin karını artırmakta, hem de her lojistik faaliyet için katlanılması gereken ayrı ayrı 

maliyet kalemlerini tek kaleme indirmekte ya da en azından minimize etmektedir. 

İkinci olarak dikkatle değerlendirilmesi gereken unsur ise mekânın intermodal taşımacılık 

altyapısına sahip olmasıdır. Multimodal, intermodal ve kombine taşımacılık kavramları 

hususunda genel bir tanım vermek gerekirse; eşyanın birden fazla taşıma modunun 

kullanılarak taşınması olarak kabul edilebilir. Buradan hareketle bir lojistik merkezin 

karayolu, havayolu, demiryolu ve denizyolundan en az ikisi arasında eşya aktarımı yapılmaya 

müsait olması gerekmektedir. Dünyadaki ve özellikle Avrupa’daki genel eğilim de bu durumu 

destekleyen biçimde lojistik merkezlerin, intermodal taşımacılık altyapısının optimal şekilde 

kullanılmasına yönelik olarak planlanması yönündedir.  

Lojistik merkezler konusundaki en önemli konulardan biri de bu yerlerin seçimidir. Lojistik 

merkezlerin yer seçimi, çok türlü ve kombine taşımacılık faaliyetleri ve lojistik faaliyetlere 

odaklanmakta olup, bu merkezler genellikle yerleşim bölgelerin dışında kalan ve farklı taşıma 

türleri bağlantılarına (limanlar, havaalanları vb.) yakın konumda bulunan bölgelerde 

seçilmektedirler. Değişik taşıma türlerini kullanarak yükünü bir noktadan baka bir noktaya 

taşıyacak olan tüm taşıma operatörleri için lojistik köyün konumu, anahtar bir etmendir. 

Lojistik köylerin görevleri arasında taşıma bağlantıları arasındaki akışı sağlamak ve tüm 

taşıma türlerini koordine etmek de yer alır. (Aydın,Öğüt,2010)  

Yer seçimi sırasında çevresel duyarlıklar da ön planda tutulmalıdır. Küreselleşme olgusunun 

beraberinde getirdiği uluslararası rekabetteki önemli artış, sektörün daha etkin lojistik 

çözümlerine yönelmesini gerekli kılmaktadır. Lojistik merkezler de bu ihtiyaca cevap veren 

örgütlenmeler olarak ortaya çıkmaktadır. Lojistik merkezlere ilişkin diğer bir motivasyon ise 

bu merkezlerin ekonomik kalkınmanın bir aracı olarak konumlandırılmasıdır. Bu yönleriyle 

lojistik merkezler, lojistik maliyetlerinin minimize edilebildiği ve endüstriyel verimliliğin 

maksimize edilmeye çalışıldığı yerler olarak ortaya çıkmaktadır. Böylesi çekici çevre 

şartlarının oluşturulabilmesi için bu yerlerin tek elden ve tüm tarafların temsil edildiği 

bağımsız bir organ tarafından yönetilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Diğer bir ifadeyle 

lojistik merkezler tercihen kamu-özel sektör işbirliği ile yönetilen yerler olmalıdır. Genellikle 

ortakları arasında yerel yönetimler, Ulaştırma Bakanlığı, yerli ve yabancı özel sektör 

kuruluşları ile finans kuruluşları bulunmaktadır. Söz konusu konsept lojistik sektörünün tüm 

paydaşlarını bir araya getirerek bir sinerji yaratmakta ve ölçek ekonomilerinin ortaya 

çıkmasını kolaylaştırmaktadır.  

Lojistik merkezin bulunduğu alan, ülkenin, bölgenin ve hatta yerel pazarın mevcut durumu ve 

gelecekteki eğilimleri ve taleplerini karşılayacak şekilde büyümeye olanak verecek bir 
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konumda olmalıdır. Zira lojistik merkezin işletilmesi sırasında ortaya çıkan en önemli sorun, 

lojistik merkezin planlanması aşamasındaki alan büyüklüğü hakkında yapılan araştırmaların 

yetersiz ya da yanlı oluğundan kaynaklanmaktadır. Gerek yerel gerekse bölgesel bazda 

lojistik faaliyetlerde swapbody, konteynır, semi-treyler gibi yük ünitelerinden elleçlenen TEU 

ve ton miktarı, belirlenmiş alana hizmet eden kamyon sayısı, çevresinde yer alan intermodal 

ve ya konteynır terminalleri yine bu alanda hizmet eden lojistik işletmelerinin varlığı ve sayısı 

gibi etmenler alan büyüklüğünün belirlenmesinde göz önüne alınması gereken 

parametrelerdir. Yine, normal şartlarda, sağlıklı bir şekilde büyüyen lojistik merkezin 

işletilmesi sırasında, büyüme alanının bulunmaması, yükün türüne hizmet edemeyip pazar 

talebini karşılayamaması ve o pazarı kaybetmesi gibi sorunları ortaya çıkaracaktır. (Aydın 

Öğüt,2008) 

Lojistik merkezler Avrupa’da oldukça ileri düzeyde olmalarına karşılık farklı gelişmişlik 

düzeylerine sahiptirler. Gelişim sürecinin en ileri seviyesinde bulunan lojistik merkezler 

aşağıdaki nitelikleri taşımaktadır; 

1- Farklı taşımacılık modlarının fiziken entegre olması (intermodal yapı), 

2- Lojistik merkez içi ve lojistik merkezler arası işbirliğinin geliştirilerek ölçek 

ekonomilerinden faydalanmanın sağlanmış olması,  

3- Bu alanlarda belli bir ticari yük yoğunluğunun oluşması sağlanarak uluslararası 

taşımacılıkta etkinliğin elde edilmesi,  

4- Lojistik merkezlerin taşımacılık sektörünün gelişebileceği çevresel şartları sağlaması, 

5- Lojistik sektörünün sabit sermaye yatırımı ihtiyacının azaldığı ve değişken maliyetli 

çalışma imkanının ortaya çıktığı alanlar olması (dış kaynak kullanımı vs.).   

Lojistik merkezlerin, belirli bir altyapı standardının sağlanması gereklidir. Bunun koşulları da 

aşağıda sıralanmıştır;  

1- İntermodal taşımacılık altyapısının mevcudiyeti,  

2- Çok fonksiyonluluk; yani taşımacılık ve lojistik alanındaki taşıyıcı, acenta, gümrük 

müşaviri ve kamu kurumlarının bu alanlarda hizmet veriyor olması,  

3- Bilişim teknolojilerinin bu alanlardaki iş ve işlemlerde etkin kullanımı,  

4- Ticari yüklerin etkin yönetimine elverişli tesislerin bulunması,  

5- Bütün kamu ve özel sektör kuruluşlarının bu alanlarda hizmet verebilmesi,  

6- Üretim, ticaret ve hizmet sektörleri arası işbirliğini sağlayacak bir yapının varlığı,  

7- Tüm lojistik merkez kullanıcılarının işletmeden doğan maliyetleri adil bir şekilde 

paylaşabilmesi,  

8- Yardımcı hizmetlerin (temizlik, güvenlik, iletişim, sosyal tesis, vs.) varlığı.  
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Lojistik merkezlerde hem asli faaliyetlerin yürütülebilmesi hem de yan hizmetlerin 

verilebilmesi için ise aşağıdaki tesislerin bulunması beklenir;  

1- Antrepolar,  

2- Lojistik faaliyetleri için geniş büyüklükte antrepolar,  

3- Depolama için genel antrepolar,  

4- Demiryoluna bağlantılı antrepolar,  

5- Sıcaklık kontrollü antrepolar,  

6- İdari faaliyetler, bilgi işlem hizmetleri, gümrük hizmetleri, bankalar, sigortacılar, 

müşavirler vs. için ofisler,  

7- İntermodal terminal,  

8- Benzin istasyonu,  

9- Motel  

10- Lokanta.  

2.6.1. Dünyadaki Lojistik Merkezler 

Amerika’da “lojistik merkez” kavramına “inland port” denilmektedir. Amerika’daki lojistik 

merkezlerin oluşturulmasın da az büyüme gösteren eski sanayi alanlarının iyileştirilmesi ya 

da yük amaçları için birim gelişimi oluşturulması amacıyla oluşturulmuştur.  

Avrupa’da ulaşım bağlantıları arasında ve farklı taşıma türleri arasında koordinasyonu 

sağlamak amacıyla lojistik merkezler oluşturulmuştur. İtalya‘da 25, İspanya‘da 22 adet olmak 

üzere Avrupa’da 60‘ın üzerinde lojistik merkez tanımına giren yapılanma mevcuttur. Yaklaşık 

2 bin 400 adet taşıma işletmecisi bu merkezlerden yararlanmaktadır. Tüm Bu yüzden 

Avrupa‘daki lojistik merkezlerin çoğu nakliye ve dağıtım faaliyetleri için birer üs konumunda 

olan yerlerde; yani demiryolu, otoban ve deniz arterleri yakınında kurulmuştur ve hepsi 

bulundukları büyük şehirlerin 40 mil yakınındadır.  

Avrupa’daki Lojistik Merkezler Avrupa’da 1960’lardan sonra kurulmaya başlanan lojistik 

merkezlerin önemli ölçüde yaygınlaşıp gelişmesiyle çatı örgütü konumunda bulunan 

Europlatforms kurulmuştur. Avrupa çapında 10 ülkede (İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, 

Almanya, Danimarka, Yunanistan, Macaristan, Ukrayna ve Lüksemburg) bulunan 62 lojistik 

köy Avrupa Lojistik Köyleri Birliği (Europlatforms)‘ne üyedir (Raçlı,2010). 

Europlatforms’un amaçları;  

1- Avrupa’da ve dünyada lojistik platform konseptini desteklemek ve yaygınlaştırmak,  

2- Avrupa’daki platformlar ve dünyadaki benzerleri arasında ilişki kurmak ve geliştirmek,  
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3- Pan-European ve Cross-Mediterranean ulaşım entegrasyonlarını ve ortaklıklarını politik 

düzeyde desteklemektir. Ayrıca Avrupa’da bilimsel araştırmalar konusunda da önemli 

gelişmeler sağlanmıştır.  

2.6.1.1 Dünya’dan Örnek Lojistik Merkezler 

2.6.1.1.1 Alliance Global Logistics Hub/Texas/ABD 

 1989 yılının Aralık ayında kurulan 7.2 milyar ABD Doları değerindeki bu Lojistik Merkez 

yatırımının %94,6’sı özel sektör, %5,4’ü ise kamu tarafından finanse edilmiştir. Karayolu, 

Demiryolu ve Havayolu ulaştırma modları bulunmaktadır. Hava kargosu elleçleme ve 

havacılık hizmetleri, demiryolu hizmetleri, 3. Parti lojistik hizmetleri, intermodal yük 

aktarma hizmetleri, gümrükleme ve müşavirlik hizmetleri verilmektedir. Yıllık 600 bin 

yükleme/boşaltma işlemi yapılan intermodal terminalin toplam kapasitesi 2 milyon 

yükleme/boşaltma işlemi civarındadır. Otoyollara ve demiryollarına doğrudan bağlantılıdır. 

ve tesise özel havalimanı vardır. Toplam Alan 70 km2 Çalışan Sayısı 28.000 Lojistik İşletme 

Sayısı 14’ü uluslararası olmak üzere 230’dan fazla şirket faaliyet göstermektedir. Alliance 

Global Logistics Hub’ta, ek olarak içinde bir de Serbest Bölge bulundurmaktadır. (Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Lojistik Sektörüne uygulamaları) 

Şekil 2.3 Alliance Texas Global Logistics Hub  
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2.6.1.1.2 Atlantic Gateway-Halifax Logistics Park/ Kanada  

Halifax Logistics Park Boston’un kuzeyinde ve Montreal’in doğusundaki en büyük ticaret 

merkezi olan ve 2008 yılında kurulmuştur. Demiryolu ve karayolu altyapısı yanında Halifax 

Stenfield Uluslararası Havalimanı ile Halifax Limanı’nı içermektedir. Ulaştırma Modları 

Karayolu, Demiryolu, Havayolu ve Denizyolu Sağlanan Lojistik Hizmetler Hava kargosu 

elleçleme ve havacılık hizmetleri, demiryolu hizmetleri, antrepoculuk, depolama, intermodal 

yük aktarma hizmetleri, gümrükleme Kapasite Yıllık olarak limanda 2,8 milyon konteyner 

işleme ve havalimanında ise 5,9 milyon yolcu ve 55.000 ton kargo işlemi yapılmaktadır. 

Toplam alan 500.000 m
2
’dir ve çalışan Sayısı 23.000 kişidir. Halifax Logistics Park, Kanada 

için çok önemli bir noktada bulunmaktadır ve içerisinde bulunan liman ve havalimanı ile de 

çok büyük bir yük ve yolcu kapasitesine sahiptir.  Demiryolu ve karayolu bağlantısı da 

bulunan merkezde hemen hemen bütün lojistik hizmetleri verilmekte olup bunlara ek olarak 

ise çeşitli vergi avantajlarına sahip bir dış ticaret bölgesi yer almaktadır. (Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı Lojistik Sektörüne uygulamaları) 

Şekil 2.4 Atlantic Gateway-Halifax Logistics Park/ Kanada  

 

Kaynak: http://www.halifaxgateway.com/ 

2.6.1.1.3 Rotterdam Hollanda 

16. yüzyılda başlayan sömürgecilik faaliyetleri sebebiyle dünya ticaretinin önemli 

aktörlerinden biri haline gelmiştir. Ticaret doğal olarak lojistik faaliyetlerinin de gelişmesine 

sebep olmuştur. Dünya lojistik sektörünün geleneksel liderlerinden Hollanda 2012 Yılı 

Lojistik Performans Endeksinde 5. sırada yer almıştır. Hollanda’nın lojistik faaliyetleri genel 

olarak Rotterdam şehrinde yoğunlaşmıştır. Rotterdam Limanı Avrupa’nın en kalabalık 

konteyner trafiğine sahiptir. Söz konusu limana 2007 yılında yanaşan gemi sayısı ise yaklaşık 
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30.000’dir. Rotterdam limanı 60.000’den fazla insana doğrudan, 255.000 insana dolaylı 

olarak iş imkanı sunmakta ve ekonomiye Hollanda gayri safi milli hasılasının %1.9’una denk 

olan yaklaşık 7.7 milyar Euro katma değer sağlamaktadır. Liman içerisinde 3 tane lojistik 

merkez bulunmaktadır. (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Lojistik Sektörüne uygulamaları) 

Şekil 2.5. Rotterdam 

 

2.6.1.1.4 Almanya Bremen Lojistik Köyü 

Almanya‘da bulunan Bremen lojistik köyü liman kentinin yanında bulunmaktadır. Bremen 

Lojistik Köyü hizmet sağlayıcılar ile taşıyıcıları aralarında gönüllü işbirliği yapmaları yolunda 

teşvik etmektedir. Böylece Bremen sahasında kamyon yolculuklarını ve boş konteynır 

hareketlerini azaltmayı amaçlamaktadır.  

Yine bu lojistik köy atık malzemelerin geri dönüşümüne de katkıda bulunmaktadır Bu 

merkezlerde ayrıca gümrükleme işlemleri, güvenlik ve araç bakımı telekomünikasyon 

bağlantıları, posta hizmetleri, restoranlar, bakım alanları, eğitim ve istihdama yönelik gibi 

hizmetler de veriliyor. Ulaşım ağları bakımından ise erişebilirlikleri çok yüksek olan ve ana 

hatların kesişim noktalarında yer alan bu lojistik köyde iç suyolu bağlantısı bulunmamaktadır. 

Büyüklüğü bakımından ise; Bremen lojistik köyü 360 hektardır.  

Lojistik köyler Avrupa‘ da sayı olarak en çok Almanya‘ da bulunuyor. Almanya‘da son 20 

yılda 33 lojistik köy kurulmuş. Bu lojistik köyler arasında ilk sıralarda gelen Bremen GVZ, 

yılda 90 bin TEU elleçleme gerçekleştiriyor. En az 1200 şirketin ofis kurduğu Almanya‘daki 

lojistik köylerde toplam 40 bin kişi istihdam ediliyor. Özü lojistik hizmetlerine hizmet vermek 

olan bu küresel lojistik köyünden beklenen yük transferi, dağıtım ve depolamadır. Bremen 

lojistik köyünde yüksek değerde hizmet ve katma değerli hizmetler verilmektedir. Bremen 

lojistik köyünde ise 60 işletmeye hizmet vermektedir.  
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Ayrıca Alman posta servisi Bremen‘de ana intermodal yük istasyonu yapmayı 

planlamaktır.(Raçlı,2010 ) 

 

2.6.1.1.5 Almanya Hamburg Lojistik Köyü (GVZ-Hamburg)  

Güterverkehrzentrum (GVZ) Hamburg GVZ Hamburg, karayolu ve denizyolu bağlantısı ve 

demiryolu hattı ile intermodal taşımacılık altyapısı anlamında önemli bir noktadır. Ayrıca 

Almanya’nın ekonomik potansiyeli ve ihracat/ithalat işlemleri dikkate alındığında lojistik 

hizmetlerinin etkin ve ucuz bir şekilde verilmesi hususlarında önemli katkıları olduğunu 

tahmin etmek zor değildir. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’nın önemli 

limanlarından olan Hamburg’da bulunan GVZ Hamburg, intermodal kapasitesi ve işlem 

hacmiyle iyi bir lojistik merkez örneği konumundadır. Karayolu, demiryolu, denizyolu, 

havayolu ulaştırma modları bulunmaktadır. Kargo yükleme, boşaltma, depolama, 

gümrükleme, paketleme montaj, hasar tamiri gibi lojistik hizmetler verilmektedir. Toplam 

Alan 560.000 m
2
’dir ve 450 çalışan bulunmaktadır.( (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Lojistik 

Sektörüne uygulamaları) 

Şekil 2.6 GVZ Hamburg 

 

2.6.1.1.6 Fransa Sogoris Lojistik Köyü 

Paris‘i çevreleyen 86 no.lu otoyolun Paris-Orly Havaalanı‘ndan sadece beş dakika uzaklıkta 

olan RN 7 karayoluyla kesiştiği istisnai bir konumda yer alıyor. Fransa‘daki üç ana 

karayoluna erişimi vardır. Ayrıca Sogoris kombine taşımacılık sahasına ve Avrupa‘daki en 

büyük tarımsal gıda pazarı olan Marche d‘Interet National at Rungis‘a da yakın durumdadır. 
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Rungis‘te bulunan ve dünyadaki en eski lojistik köylerinden biri olan Sogoris Lojistik Köyü, 

203 hektar yüzölçümüne sahiptir. Soğutmalı depolar dâhil olmak üzere, depo ve antrepolar 

toplam yüzölçümünün yüzde 25‘ini oluşturuyor.(Raçlı,2010) 

Havaalanına sadece birkaç dakika uzaklıkta olan bu lojistik köyde 100 civarında şirket yer 

alıyor. Alanda çalışan tahmini kişi sayısı ise 1.500 civarındadır.  

Sogoris lojistik köyünde verilen hizmetler kapsamında; taşıma ve lojistik hizmetleri olarak; 

antrepolarda siparişlerin hazırlanması, paketleme, uluslar arası taşıma, parsel dağıtımı, 

gümrük hizmetleridir.  

Postane, sağlık merkezi, toplu taşımacılık gibi kamusal hizmetlerin dışında; restoran, kafe, 

yakıt istasyonu, kamyon merkezi gibi özel hizmetleri de bulunmaktadır. Ayrıca ulusal ve 

uluslar arası demir yolu bağlantılarında ise; Güney-Batı Fransa ile Novatrans ağı, Avrupa‘nın 

geri kalan bölgeleriyle Novatrans ve CNC( Valenton) ağları olmak üzere hizmet vermektedir. 

(Raçlı,2010) 

Şekil 2.7 Fransa Sogoris Lojistik Köyü 

 

2.6.1.1.7 İspanya Parma Lojistik Köyü ( Interporto Di Parma)  

1974 yılında kurulan Parma Lojistik Merkezin temel amacı demiryolu ve karayolu 

taşımacılığını entegre hale getirerek lojistik sektöründe uzmanlaşmış şirketleri bir araya 

toplamaktır. Ana işletici firma Ce. P.I.M. S.p.A. şirketin Interporto Di Parma‘dır. Şirketin 

%35‘i Praoil İtalyan Petrol Boru Hattı (Eco Fuel Spa) isimli bir enerji firması, % 29‘u yerel 

otorite, % 24‘ü kredi kuruluşlarına aittir.  

Sermayesi 6.642.928 Avrodur. Merkezde 86 firma depo sahalarını satın alarak faaliyet 

göstermektedir. isteyen firmalar depo sahaları da kiralayabilmektedirler. Saha satın alan firma 

2 yıl içerisinde yatırıma geçmek zorundadır. Emsal 0,45‘tir. Depo yükseklikleri 9 – 11 m. 
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arası değişmektedir. Her ürün için ayrı ayrı depo alanları mevcuttur. Operasyonlar farklı bir 

işletici tarafından gerçekleştirilmektedir. Operasyonların niteliğine göre farklı farklı işleticiler 

mevcuttur.  

2007 yılında 5,3 milyon ton elleçleme yapılmıştır. Bunun 1,7 milyon tonu demiryolu 

üzerinden gerçekleşmiştir.(Raçlı,2010) 

Şekil 2.8 Parma Lojistik Köyü ( Interporto Di Parma) 

 

2.6.1.1.7 Singapur 

Singapur Malezya ve Endonezya arasında ve Güneydoğu Asya ticaretinin en önemli transit 

geçiş güzergahında bulunmaktadır. Bu sebeple lojistik faaliyetler açısından önemli bir 

avantaja sahiptir. Singapur Dünya Bankasınca hazırlanan 2012 Yılı Lojistik Performans 

Endeksinde 1. Sırada olan Singapur’un lojistik performansının bu seviyede olmasında 

gümrük işlemlerinde tek pencere sistemini en iyi uygulayan ülke olmasının da önemli bir 

payı bulunmaktadır. 632,6 km
2
 yüzölçümü ve yaklaşık 3,5 milyon nüfusu bulunan ülke 

devasa bir lojistik faaliyet merkezi pozisyonundadır. Singapur’a 200’den fazla uluslararası 

deniz ticaret taşıma hattı düzenli seferler düzenlemekte, 600 limana sevkiyat yapılmakta, 

yılda toplam 135.386 olmak üzere her üç dakikada bir gemi Singapur limanlarını ziyaret 

etmektedir. Hava ve deniz kargo işlemleri konusunda da dünya çapında işlem hacmine sahip 

olan Singapur’da Distripark ve Pasir Panjiang Distripark isimli lojistik merkezler faaliyet 
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göstermektedir. DISTRIPARK Keppel Pasir Panjiang alanı 250.000 metre karedir. Ulaştırma 

Modları; karayolu ve denizyoludur. Kargo yükleme, boşaltma, depolama, gümrükleme, 

paketleme vb. konteyner hizmetleri verilmektedir. (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Lojistik 

Sektörüne uygulamaları) 

Singapur limanının yer aldığı bölge aynı zamanda önemli bir lojistik kümelenme örneğidir. 

Bölgede yer alan Changi Havalimanı haftada 80 uluslararası havayolu şirketinin 60 ülkeye 

4500 uçuşu ile hizmet vermektedir. Yıllık olarak 1,9 milyon ton kargo 

taşınmaktadır.(Keser,2011) 

2.6.1.1.8 Hong-Kong 

Hong-Kong’un 1997 yılında Çin’e iade edilmeden önce Birleşik Krallık idaresindeyken 

serbest liman olarak kullanılması, lojistik faaliyetlerin gelişmesi için zemin hazırlamıştır. 

Sonraki dönemlerde ise Çin’in dünyanın en büyük üretim bölgesi haline gelmesi, Hong-

Kong’un da dünyanın en önemli lojistik faaliyet merkezlerinden biri haline gelmesini 

sağlamıştır. Çin’e bağlı olmakla birlikte Özel İdari Bölge Devleti olarak özel bir statü ile 

yönetilen Hong-Kong 2012 Yılı Lojistik Performans Endeksi’nde Singapur’un ardından 2. 

olmuştur.(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Lojistik Sektörüne uygulamaları) 

2.6.1.1.9 Birleşik Arap Emirlikleri 

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yedi emirlikten oluşmaktadır ve Ortadoğu‘nun tarihsel 

gelişimi içerisinde daima doğu-batı ticaret yolu üzerinde bulunmuştur. Dubai Emirliği, Basra 

Körfezi kıyısında yer almaktadır ve Birleşik Arap Emirlikleri‘nin göz Bebeğidir. 24 km²‘lik 

bir alana yayılan Dubai Lojistik Köyü Orta Doğu‘nun antrepo ve taşımacılık alanındaki 

ihtiyaçlarını gidermede, önümüzdeki 40–50 yıl boyunca yeterli olacak şekilde planlandı. Jebel 

Ali Limanı ve Al Maktoum Uluslararası Havaalanı yakınına konumlandırılan multi milyar 

dolarlık projede, sanayi ve dağıtım şirketlerine 1 km²‘lik eşit büyüklüklerde arazi tahsis 

edilecek olup, her bir kiracıya kendi tesisini inşa edecek ya da kira paylaşımı yoluna giderek 

ortak tesis kullanacaktır.  (Raçlı,2010) 

2.6.2 Türkiye’de Lojistik Merkezler 

Türkiye coğrafyasının lojistik bakış açısıyla önemli üstünlükleri vardır. Ülkemiz jeo-stratejik 

açıdan Asya ve Avrupa ile Karadeniz ve Akdeniz arasında kavşak konumunda olup üç kıtanın 

kesişim noktasındadır. Bu bakış açısıyla Türkiye; Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, 

Hazar, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri için bir dağıtım ve toplama(aktarma) 

merkezi olabilecek özelliği ile uluslararası lojistik açısından çok uygun bir konumdadır. 

Ancak fiziksel ve kurumsal altyapı eksikliklerimiz vardır (ORAN,2014). 
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Türkiye, ticaretinin çok büyük bir kısmını bölgesel olarak komşu olduğu ülkelerle 

yapmaktadır. Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri, 2010 yılı itibariyle 

yapılan ihracatımızın %82’sini, ithalatımızın ise %65’ini oluşturmaktadır. Lojistik akımları 

da, yapılan ticarete paralel olarak, bu bölgelerin çevresinde gelişmektedir  

Şekil 2.9 Türkiye Eksenli Bölgesel Nakliye Akımları 

 

Kaynak ORAN,2014 

Ülkemizde kombine ve intermodal taşımacılığı geliştirmek üzere, iç ve dış ticarette tedarik 

zinciri yönetiminde optimizasyonu sağlayacak, ülkemizi uluslararası ticarette tercih edilir 

bölgesel bir lojistik üs haline getirecek, emniyetli ve teknolojik yeniliklere sahip, kalkınmaya 

ivme kazandırmayı öngören ve sürdürülebilir bir lojistik master planı hazırlanacaktır. Bu plan 

içerisinde lojistik merkezler kurulması planlanmakta ve devletimizin 10.  Kalkınma planı 

içerisine alınmıştır. Kalkınma planı içerisinde “Kent içinde ve çevresinde dağınık yer seçen, 

yüksek arazi fiyatları ve diğer kullanımlardan olumsuz etkilenen mevcut depolama ve aktarma 

merkezlerinin daha verimli çalışmaları amacıyla, Kent içi Ulaşım Ana Planlarında ana ulaşım 

koridorlarına bağlantısı olan lojistik merkezler planlanacaktır. Ulaştırma Ana Planı ile 

Türkiye Lojistik Master Planın da alınan kararların ve prensiplerin Büyükşehirlerin kent içi 

ulaşım kararlarına aktarılması ve belediyelerin yönlendirilmesine ilişkin usul ve esasları 

kapsayan kılavuz hazırlanacaktır. Kentsel Ulaşım Ana Planlarında lojistik hizmetlerin dikkate 

alınmasına ilişkin hususlara yer verilecektir. Belediyelerin uygulamalarında söz konusu 

yönetmeliğe uygun planlama yapmaları gerekmektedir. Büyükşehir Belediyelerince Kent içi 

Ulaşım Ana Planları mekânsal planlar, Türkiye Lojistik Master Planı ve Ulaştırma Ana Planı 

ile uyumlu olarak hazırlanarak lojistik merkezlerin yeri belirlenecektir. 1/100.000 Ölçekli 

Çevre Düzeni Planlarında ve önümüzdeki dönemde hazırlanması planlanan Mekânsal Strateji 

Planlarında lojistik merkezler için yer ayrılırken; TLMP, UAP, arazinin tarımsal üretim 
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kabiliyeti, ulaşım ağlarına (özellikle otoyol, demiryolu, havaalanına ve ana limanlara) 

yakınlık, üretim ve tüketim noktalarına yakınlık hususları dikkate alınacaktır şeklinde yer 

verilmiştir. 

Ülkemizde öncelikli olarak TCDD tarafından lojistik merkezler kurulmaya başlanmıştır. Kent 

merkezi içinde kalmış yük garlarının; Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, etkin karayolu ve deniz 

ulaşımı bağlantısı olan ve yükleyiciler tarafından tercih edilebilir bir alanda, yük lojistik 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikte, modern, teknolojik ve ekonomik gelişmelere uygun 

şekilde, öncelikle Organize Sanayi Bölgelerine yakın ve yük potansiyeli yüksek olan İstanbul 

(Halkalı/Yeşilbayır), İzmit (Köseköy), Samsun (Gelemen), Eskişehir (Hasanbey), 

Kayseri(Boğazköprü), Balıkesir(Gökköy), Mersin (Yenice), Uşak, Erzurum (Palandöken), 

Konya (Kayacık), Denizli (Kaklık) ve Bilecik (Bozüyük) olmak üzere 12 adet lojistik merkez 

kurulmaya başlanmış, Harita da görüldüğü üzere Kahramanmaraş (Türkoğlu), Mardin, Kars, 

Sivas, Bitlis (Tatvan) ve Habur Lojistik Merkezleri ile birlikte Lojistik Merkez adeti 19’a 

ulaşmıştır.(www.tcdd.gov.tr) 

Harita 2.4  TCDD Lojistik merkezleri 

 

Türkiye’de yapım aşamasında olan 19 lojistik merkez çalışmaları aşağıdaki tabloda 

gösterilmektedir. Samsun, İstanbul, Eskişehir, Uşak, Denizli ve İzmit illerinde yapılan lojistik 

merkezler işletmeye açılmıştır.  

 

 

 

 

 

http://www.tcdd.gov.tr/
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Tablo2.14 Türkiye’de yapım aşamasında olan 19 lojistik merkez çalışmaları 

 

Kaynak:www.kalkinma.gov.tr 

TCDD dışında kamu ve özel sektörün ortaklaşa yürüttüğü iki lojistik merkez projesi daha 

bulunmaktadır. Bunlar Tekirdağ/Çorlu Lojistik Merkezi ve Manisa(MOSBAR) Lojistik 

Merkezi’dir.  

Tekirdağ/Çorlu Lojistik Merkezi/Köyü: Çorlu Havaalanı’nın etkin olarak kullanılması için 

lojistik merkez oluşturulması fikri ortaya çıkmıştır. Çorlu Havaalanı’nın yanına bir lojistik 

merkez yapılarak uluslararası hava taşımacılığı ve kargo taşımacılığı yapan büyük çaplı 

işletmeleri de bir araya getirecek bir kargo merkezi haline getirmek amaçlanmıştır. Böylece  

İstanbul Atatürk Havalimanı’nın kargo yükü Trakya’ya çekilebilecektir. Bu merkezden 

kargolar, ister demir ister hava yolu, isterse de deniz ya da kara yolu ile gerekli yerlere 

ulaştırabilecektir. Böylece hem Çorlu Havaalanı atıl kapasiteden kurtulacak, hem de 

Avrupa’ya açılan ve transit bir kapı olan Trakya bölgesi lojistik bir merkeze kavuşacaktır. 

Manisa (MOSBAR) Lojistik Köyü/Merkezi ve BALO Projesi: Manisa Lojistik  Merkezi Batı 

Anadolu Lojistik Organizasyonu(BALO) projesinin ilk lojistik istasyonudur. BALO; Batı 

Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren ihracatçı ve sanayicilere lojistik destek vermek 

amacıyla özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artış baz alınarak yönetim olarak ayrı faaliyet 

gösteren organize sanayi bölgeleri içindeki sanayicilerin yüklerini birleştirip ,navlun ve 

hizmet üstünlükleri sağlamak için hazırlanan bir proje olarak tanımlanıyor. BALO’nun ilk 

lojistik istasyonunun Manisa OSB olmasının sebebi ise Manisa OSB ile İzmir Limanı 

arasındaki 35 km uzaklıkta her gün ortalama 400 tır ile konteynır yük taşıması yapılması 

oluşturuyor. OSB’nin yıllık yük kapasitesi 3 milyon tonu aşıyor. Bu aşamada Manisa-İzmir 

kara yolunda seyreden bu yüzlerce tırın yarattığı trafik karmaşasının önlemek ve işletmelerin 
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dış pazarlarda rekabet şansını zora sokan yük transfer giderlerini MOSBAR ile azaltmak 

amaçlanmıştır. 20milyon dolara mal olması planlanan proje demir yolu dahil 320 dönümlük 

alan üzerine yapılacaktır. 

Ankara Lojistik Üssü: Türkiye'nin ilk uluslararası lojistik üssüdür. Avrupa standartlarında bir 

nakliye üssü olma özelliği taşıyan ''Ankara Lojistik Üssü'', bölgenin coğrafi, ticari önemi ile 

sektörün ihtiyaçları ve sektörden gelen yoğun talepler dikkate alınarak, uluslararası rekabette 

avantaj ve güç birliği oluşturabilme çabalarının sonucu olarak hayata geçirilmiştir. Ankara 

Lojistik Üssü 45 ortak ile kurulmuştur Kamu ve özel sektörün ortaklaşa oluşturduğu bu 

yapının içerisinde lojistik sektörüyle ilişkili tüm kurum ve kuruluşların bir arada 

bulunmaktadır. 700.000 metrekare üzerine kuruludur.3000 kamyon tır gün yoğunluğuna 

sahiptir. 198.000 metre kare kapalı, 191.000 metre kare açık alan toplam 389.000 

metrekaredir. 400 şirket bulunmaktadır ve 4000 kişi çalışmaktadır. Ankara lojistik üssünün 

2500 tır-kamyon gün yoğunluğu bulunmaktadır. 60.000 metrekare alan içerisinde depo ve 

antrepo bulunmaktadır. 110 adet ofis, banka, market, restoran, kafetarya bulunmaktadır.6000 

metrekare gümrük bulunmaktadır. 8000 metrekare alan içinde akaryakıt istasyonu 

bulunmaktadır. Bünyesinde yurt içi lojistik yapan firmalar için 19.000 metre kare alan yer 

bulunmaktadır. Bu alan içerisinde ofis, ticari alan, sosyal alanlar bulunmaktadır. 

Kemalpaşa Lojistik Merkezi:DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda oluşturulmuş 

bir projedir. Lojistik merkezde toplam alan 3 milyon m2‘nin üzerinde olup, KOSBİ‘ deki 

300‘ün üzerindeki sanayi tesisinin haricinde Denizli ili sanayisine de hizmet edecektir. 

Toplam kapasite karayolu ile gelecek yüklerde dâhil 25 milyon ton/yıldır. DLH tarafından 

lojistik merkezin fizibilitesi hazırlanmış ve kamulaştırma işlemlerine başlanması için hizmet 

alımı ihalesine çıkılmıştır. Kemalpaşa Lojistik Merkezi demiryolu bağlantısı ile Kemalpaşa, 

Turgutlu, Manisa, Torbalı, Aydın, Denizli'deki organize sanayi bölgelerinin yüklerinin 

aktarma merkezi olacak. Böylece sanayicinin ve ihracatçının üretimini fabrikadan en kısa 

sürede ve uygun maliyetle İzmir Alsancak, Aliağa ve Kuzey Ege Limanı'na taşınmasını da 

sağlayacaktır. 

2.6.2.1 Türkiyede’ki Lojistik Merkezlerden Örnekler 

2.6.2.1.1 Yenice Lojistik Köyü 

 İlk olarak 1999-2002 yılları arasında Adana’ya yapılması düşünülmüş ancak sonrasında 

Tarsus’un Yenice Beldesi’ne yapılması kararlaştırılmıştır. Yenice beldesinde 640 dekar alan 

üzerine kurulma çalışmaları devam eden Lojistik köyün faaliyete girmesiyle kent 

merkezlerindeki trafik rahatlayacak, taşımacılık hızlanacak, Tarsus yeni istihdam alanına 

kavuşacaktır. Arıklı – Yenice arasında kurulması planlanan Lojistik köy, Türkiye’nin ve 
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Ortadoğu’nun en büyük Lojistik Merkezi olması yönüyle öne çıkmakta. Adana ve Mersin 

dahil olmak üzere tüm indirme-bindirme, makine, techizat, bakım ve onarımları bu merkezde 

yapılacak. 

 Tarsus’un ve Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan Lojistik Köy, kamulaştırma 

sürecinin tamamlanmasının ardından faaliyete geçirilecektir. Lojistik Köyün kurulmasının 

ardından Yenice bölgenin en büyük makas aktarma noktası olacaktır. 

Yenice’deki Lojistik köyde konteynır, araç, makine yedek parçası, tarım aletleri, demir, çelik, 

boru, gıda maddesi, pamuk, seramik, kimyasal madde, çimento, askerî yük ve ambalaj 

malzemesinin taşınacağı lojistik köyün tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki yük taşıma oranın 

da iki kat artış olacaktır. 

Şekil 2.10 Yenice Lojistik Köyü 

 

 

2.6.2.1.2 Samsun(Gelemen) Lojistik Merkezi 

Birinci etabı 2007'de hizmete açılmıştı. Demir, hurda, rulo saç, bakır, klinker, konteyner, 

çimento, kömür, kereste, buğday, gıda maddesi, un, gübre  taşıması yapılmaktadır. Samsun 

Gelemen Lojistik Köyü’nün 1.1 milyon ton taşıma kapasitesi vardır. 2008'de 854.584 ton, 

2009'da 765.803 ton, 2010'da 741.309 ton ve 2011 yılında 597.528 ton yük akışı 

gerçekleşmiştir.  
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3. TR 72 BÖLGESİ LOJİSTİK YAPISI 

3.1 TR72 Bölgesi Ulaşım Alt Yapısı  

TR 72 bölgesine Doğu-Batı ekseninde Ankara-Yozgat-Sivas-Erzincan ve Ankara-Kırşehir-

Kayseri- Malatya, Kuzey-Güney ekseninde Samsun-Tokat-Sivas-Kayseri-Niğde-Adana devlet 

karayolları ile ulaşılabilmektedir. İllerin kendi arasındaki ulaşımının büyük çoğunluğunun 

karayolu ile yapıldığı görülmektedir. Bölgeye Ankara-Erzurum ve Samsun-İskenderun 

yönlerinde devam eden demiryolu hatları ile ulaşım yapılabilmekte, Yozgat-Yerköy, Sivas ve 

Kayseri il merkezlerinden demiryolu geçmektedir (ORAN,2014). 

Harita 3.1 Bölge Ulaşım Ağı 

 

Bölge, kuzey-güney ve doğu-batı ulaşım akslarının kesiştiği bir konuma sahip olup, Bölgeye 

ulaşım kara yolu, demir yolu ve hava yolu (Kayseri ve Sivas Hava Limanı) ile 

sağlanmaktadır.  Bölge Samsun, Mersin, İskenderun ve Adana Liman ve Lojistik Köylerine 

(Gelemen ve Yenice Lojistik Köyü) erişim açısından merkezi bir konumda bulunması nedeni 

ile de önemli bir potansiyele sahiptir. Sivas ve Kayseri illeri Türkiye’de kara ve demir 

yollarının kavşak noktası oluşturduğu illerdir (ORAN,2014). 

3.1.1 Karayolu Ulaşımı 

Türkiye’de yol hiyerarşisine paralel olarak, Bölgedeki yol ağı da devlet yolları, il yolları ve 

köy yolları olarak ayrılmaktadır. Ankara-Sivas karayolu ile Samsun-Kayseri-Mersin 

karayolları Yozgat'tan geçmektedir. Bu yollar, uluslararası taşımacılıkta önemli bir yere 

sahiptir. Ülkemizden ve Avrupa ülkelerinden Ortadoğu'ya yapılan ticaret, bu yolların önemini 

daha da arttırmaktadır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sivas
http://tr.wikipedia.org/wiki/Samsun
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kayseri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mersin
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Yozgat ili, doğu-batı istikametinde Ankara’dan başlayıp, Sivas ili İmranlı ilçesinden sonra, 

İstanbul’dan başlayıp Gürbulak Sınır Kapısı’na kadar uzanan E80 Karayolu’na birleşen, E88 

Karayolu güzergâhı üzerinden bulunmaktadır. Buna ilaveten, güneydoğu-kuzeybatı 

istikametinde Ankara-Adana Karayolu’na bağlanan, Kırşehir-Samsun D795 Karayolu 

güzergâhında yer almaktadır  (ORAN,2014). 

Harita 3.2 Bölgenin Karayolu Ulaşım Ağı  

 

Sivas ili, doğu-batı istikametinde Ankara’dan başlayıp, İmranlı ilçesinden sonra,  İstanbul’dan 

başlayıp Gürbulak Sınır Kapısı’na kadar uzanan E80 Karayolu’na birleşen, E88 Karayolu 

güzergâhı üzerinden bulunmaktadır. Buna ilaveten, güneydoğu istikametinde, Kayseri-Adana-

Mersin Karayolu güzergâhına ulaşan, D260 Karayolu güzergâhında yer almaktadır. 

Kayseri ili, doğu-batı istikametinde Kırşehir’den gelip Sivas’a devam eden D-260 karayolu ile 

Aksaray ve Nevşehir’den gelip Malatya’ya devam eden D-300 Karayolunun kesişiminde yer 

almaktadır. Bu konumuyla il, transit geçişler için de kavşak noktası durumundadır. 

Kayseri’nin çevre iller ve bölgelerle arasındaki ulaşım, genel olarak karayolu ile 

yapılmaktadır. Karayolları dolayısıyla uluslararası taşımacılıkta önemli yeri olan kentin, 

konumu dolayısıyla transit yük trafik yoğunluğu yüksektir. 387 Doğu-batı istikametinde 

Kırşehir’den gelip Sivas’a devam eden D-260 karayolu ile Aksaray ve Nevşehir’den gelip 
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Malatya’ya devam eden D-300 karayolunun kesişiminde yer alan Kayseri, karayolu ile rahat 

ulaşım olanaklarına sahip bir kenttir.  

2013’de Türkiye’deki toplam kamyon sayısı 751 binin üzerinde iken kamyonet sayısı 2,8 

milyona yaklaşmıştır. Türkiye’deki toplam kamyon sayısının %2,02’si olan 15.164’ü, toplam 

kamyonet sayısının %1,63’ü olan 45.511’i Kayseri’de bulunmaktadır 

(Bayraktutan,Özbilgin,2014). 

Tablo 3.1 Türkiye-Kayseri taşıt rakamları  

 

Tablo 3.2’de Kayseri sınırları içerisinde bulunan karayollarındaki yük trafiği ton km, taşıtların 

aldıkları mesafeler taşıt-km, yolcuların aldıkları mesafeler yolcu-km cinsinden görülmektedir. 

Ayrıca kentteki taşıma değerlerinin ülke genelindeki payı da hesaplanmıştır. Her üç ölçütün 

ortalama oranı %1 ile %1,5 arasında değişmektedir. (Bayraktutan,Özbilgin,2014)  

 Tablo 3.2 Kayseri sınırları içerisinde bulunan karayollarındaki yük trafiği 

 

3.1.2 Havayolu Ulaşımı 

Bölgede havaalanı bulunmayan tek il Yozgat’tır. Kayseri ve Sivas ilinde havaalanı 

bulunmaktadır. Kayseri’de Erkilet Havaalanı bulunmakta olup, il merkezine 5 km. 

uzaklıktadır. Erkilet Havaalanı, uluslararası havaalanı statüsündedir. Sivas Havaalanı şehir 

merkezine uzaklığı 25 km’dir ve sivil kategorisindedir. 

Havayolu Ulaşım açısından elverişli bir konumda bulunan ve uluslararası havaalanı 

statüsünde olan Erkilet Havaalanı, Kayseri il merkezine 5 km. uzaklıkta yer almaktadır. 

Havaalanın-389 dan yurtiçinde çok sayıda kente ve yurtdışında çeşitli ülkelere düzenli seferler 

yapılmaktadır. Öte yandan, askeri amaçla da kullanılıyor olması, havaalanının yük ve yolcu 

taşıma kapasitesini düşürmektedir (Bayraktutan,Özbilgin,2014).  
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Tablo 3.3 Havayolu yük miktarları  

 

 Tablo 3.3’de Türkiye’de ve Kayseri’deki havayolu uçak ve yük trafiği bilgileri gö- 

rülmektedir. Buna göre, 2013’de Türkiye’de havaalanlarındaki toplam uçak trafiğinin 

%1,13’ü, toplam yük trafiğinin ise %0,77’si Kayseri’de gerçekleşmiştir 

(Bayraktutan,Özbilgin,2014). 

Harita 3.3 Bölgenin Yurt İçi ve Yurt Dışı Hava Ulaşım Ağı (304) 

 

Bölgeden yurt içine ve yurt dışına çok sayıda uçuş seferleri düzenlenmektedir. Yurt içi 

seferler İstanbul, İzmir, Ankara ve Kıbrıs; yurt dışı uçuş seferlerinde ise Almanya, Ukrayna, 

İtalya, Fransa,  İsveç, İngiltere, Belçika ve Sudi Arabistan gibi ülkeler başta gelmektedir 

(ORAN,2014). 

3.1.3 Demiryolu Ulaşımı 

Bölgede, demiryolu ulaşımının direkt olarak il merkezinden sağlanamadığı tek il Yozgat’tır. 

Bununla birlikte, Türkiye demiryolu ulaşım ağı Yozgat il sınırlarından geçmekte olup, il 

merkezine en yakın istasyon 41 km. mesafedeki Yerköy ilçesinde bulunmaktadır. Ayrıca 
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Şefaatli ilçesinde de istasyon mevcuttur. Yapımı süren Ankara-Sivas hızlı tren hattı Yozgat 

ilinden geçmekte, Sorgun-Kadışehri-Akdağmadeni güzergâhını izlemektedir.(ORAN,2014) 

Türkiye’deki toplam 9.642 km demiryolunun 216 km.si (%2,2’si) Kayseri’de bulunmaktadır. 

Kayseri, doğu-batı yönlerinde kesintisiz ve hızlı bir demiryolu ulaşımına imkân verecek tren 

hattına sahiptir. Demiryolu ulaşımı doğrudan il merkezinden sağlanmakta ve kentteki 

demiryolu ağı, ülkenin batısını doğu bölgelere bağlamaktadır. Ülkenin doğu-batı 

istikametinde yer alan ve Kapıkule’den başlayıp, Ermenistan sınırına kadar ulaşan demiryolu 

ağı Kayseri/Boğazköprü noktasında, Sivas ve Niğde illerine ayrılarak devam etmektedir. 

Boğazköprü, İncesu, Yeşilhisar hattı Niğde’ye bağlanmaktadır. Kayseri il merkezinden geçen 

demiryolu hattı ise, Kayseri ili kuzeyine taşınarak doğuda Sivas il merkezine kadar uzanan 

güzergah boyunca Sarıoğlan, Gemerek ve Şarkışla ilçelerinden geçmektedir. Sivas il 

merkezinden ise, Ulaş, Kangal ve Divriği güzergahı boyunca devam etmektedir. Türkiye’de 

demiryolu taşımacılığında tekelleşmenin getirdiği olumsuzluklar Kayseri’de de etkisini 

göstermektedir. Altyapı eksiklikleri ve kurumsal yetersizliklerden ötürü kentte demiryolu 

taşımacılığının yük bazında payı düşüktür. Bu durum, karayolu taşımacılığını öne çıkarmakta, 

taşıma maliyetlerini artırmakta ve kent sanayisinin rekabet gücünü kısıtlamaktadır. Öte 

yandan, Ankara‐Kayseri güzergâhındaki hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla ulaşım 

altyapısının güçlenmesi ve ulaşım sürelerinin azalması beklenmektedir 

(Bayraktutan,Özbilgin,2014). 

 Harita 3.4 Türkiye Geneli ve Bölgenin Demir Yolu Ağı 

 

 

Sivas il merkezi, Yıldızeli, Kangal, Divriği, Şarkışla ve Gemerek ilçeleriyle birlikte, Türkiye 

demiryolları ulaşım ağında yer almaktadır. İl, doğu-batı istikametinde Kapıkule’den başlayıp, 
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Ermenistan sınırına kadar ulaşan güzergâh üzerindedir. Yapımı süren Ankara - Sivas hızlı tren 

hattının ilin ulaşılabilirliğini artırması beklenmektedir.   

Kayseri il merkezi Türkiye demiryolları ulaşım ağında yer almaktadır. İl, doğu-batı 

istikametinde Kapıkule’den başlayıp, Ermenistan sınırına kadar ulaşan güzergâh üzerindedir. 

Bu güzergâh, batıda Yozgat ilinden gelip Bünyan ve Sarıoğlan ilçeleri üzerinden doğuda 

Sivas’a devam etmektedir. İl merkezinin doğusundan güneyde Adana ve İskenderun’a ulaşan 

demiryolu hattı ise, İncesu ve Yeşilhisar ilçelerinden geçmektedir (ORAN,2014). 

3.1.2 TR72 Bölgesi Ulaşım Altyapısı Önemli Projeler 

3.1.2.1 Karadeniz-Akdeniz Bölünmüş Oto Yol Projesi (KAP) 

KAP, Ordu’yu Sivas ve Kayseri üzerinden Hatay ve İskenderun’a kadar bağlayacak uzun bir 

otoyol projesidir. 

Harita 3.5 KAP Projesi 

 

Bu yol, bu şekli ile geniş bir coğrafyayı, birçok bölgeyi ilgilendirdiği gibi, Türkiye'nin komşu 

ülkelerini ve bu ülkeler ile yapılan ticareti de yakından ilgilendirmektedir. Yol sayesinde 

sağlanacak zaman, yakıt tasarrufu, ticaretin kolaylaşması ve ulaşımın ucuzlaması sonucu kar 

oranının artması gibi unsurlar bir arada düşünüldüğünde çok önemli fırsatları içinde 

bulunduran bir projedir. 

KAP tamamlandığında bu yol üzerinden geçen 5 bölge, 40'tan fazla il, Türkiye'nin yarısı ve 

birçok devlet bu projeden fayda sağlayacaktır. Böylece Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz 
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ekonomileri bu projeden olumlu bir şekilde etkilenecektir. Normalde Ordu-Osmaniye arası 

17-18 saat sürerken, proje tamamlandığında bu süre 6-7 saate inecektir (ORAN,2014). 

3.1.2.2 Koyulhisar-Pülümür Otoyol Projesi 

Karayolu Genel Müdürlüğü'nce Sivas, Erzincan, Tunceli illeri ile ilçelerinin sınırları 

içerisinde Koyulhisar-Pülümür Otoyol Projesi'nin yapımı ve işletilmesi önümüzdeki yıllarda 

planlanmaktadır. Bu proje ile Sivas, Tunceli ve Erzincan illerinin Karadeniz yolu bağlantısı 

ve limanlara erişimi sağlanmış olacaktır. Böylece bu illerden diğer bölgelere yolcu ve yük 

taşımacılığı maliyeti azalacak, mevcut mesafe kısalacak, yakıt tasarrufu, ticaretin 

kolaylaşması ve ulaşımın ucuzlaması sonucu kar oranının artması bakımından Bölge 

ekonomisine önemli katkı sağlanacaktır (ORAN,2014). 

3.1.2.3 KayseRAY Projesi 

Kayseri tarihinin en büyük projelerinden birisi olan Kayseri Raylı Sistem projesi yaklaşık 3 

yıllık yapım süresinden sonra 1 Ağustos 2009 tarihi itibari ile işletmeye açılmıştır. 2. etap 

kapsamında, hâlihazırdaki raylı sistem hattı Mimarsinan Kavşağı’ndan Beyazşehir-İldem’e 

kadar uzatılmış olup, 3. etapta; Sivas Caddesi-Erciyes Üniversitesi-Talas hattı 

planlanmaktadır. (ORAN,2014) 

Şekil 3.1 Kayseri Raylı Sistem Projesi  

 

Çift hattan oluşan Kayseri Raylı Taşıma Sistemi, kentin batısında OSB’deki Ana Depo ve 

Bakım Tesisleri Sahası ile bağlantılı Batı Terminalinden başlamakta, Şehit Büyükelçi Taha 

Carım, Hasan Esat Işık, Şehit Büyükelçi İsmail Erez ve Ahmet Gazi Ayhan Bulvarları'nın ana 
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eksenleri boyunca giderek DSİ Bölge Müdürlüğü karşısında Osman Kavuncu Bulvarının ana 

eksenine geçmesinin ardından, Karayolları Kavşağı sonrasında Düvenönü, Cumhuriyet 

Meydanı, NATO ve FUZULİ altgeçitleri, Tuna Cad.-Sivas Cad. Kavşaklarından geçerek 

kentin doğusunda Mimarsinan Kavşağı yakınındaki Doğu Terminaline ulaşmaktadır. 

Güzergâhın toplam uzunluğu yaklaşık 17,5 km.’dir (ORAN,2014). 

3.1.2.3 Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi ve Bölgeye Etkisi 

Yapımı süren Ankara-Sivas hızlı tren hattı Yerköy, Yozgat il merkezinden geçmekte, Sorgun-

Kadışehri-Akdağmadeni güzergâhını izlemektedir. 

Harita 3.6 Türkiye Geneli Hızlı Tren Güzergâhları 

 

YHT’nin Sivas’taki sektörler üzerine etkisinin araştırıldığı, “Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren 

Projesi’nin Sektörel Etki Analizi” raporuna göre, ulaşım sektörünün genelinde (kamu ve özel) 

YHT’nin Bölgeye gelişinin net etkisinde %20’lik bir artış beklenmektedir. Ancak ulaşım 

sektörü özel ve kamu kesimi olarak ayrı ayrı değerlendirildiğinde, YHT’nin ulaşım sektörü 

kamu kesimini % 34 oranında olumlu etkilemesi beklenmektedir ki bu oran net etki 

bakımından sektörler arasında ilk sıradadır. Ancak, ulaşım sektörünün özel kesiminde ise 

yüksek hızlı trenin net pozitif etkisi % 1’den bile daha az bir orandadır. YHT sonrasında, 

ulaşım sektörü kamu kesimini % 17 ile eğitim, % 15 ile sağlık, % 14 ile turizm, % 12 ile 

hizmet, % 8 ile ticaret izlemektedir. Bu durumda en fazla gelişmesi beklenen sektör 

ulaşımken, en az gelişmesi beklenen sektörse ticarettir. Bununla birlikte, ulaşım sektöründe 

beklenen genel durum iyileşmesinin, sektörün mevcut hedeflerinden % 13 daha kötü durumda 

olmasından kaynaklanması göz önünde bulundurulmalıdır. YHT’nin incelenen sektörler 

üzerinde ortalama %14 seviyesinde olumlu etkide bulunması beklenmektedir. Ulaşım, eğitim 
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ve sağlık sektörlerinde YHT sonrası beklenen iyileşme genel ortalama iyileşme oranının (% 

14) üstündedir (ORAN,2014). 

Harita 3.7 Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi Güzergâhları ve İstasyonları  

 

Yüksek hız kapasitesi ve güzergâhının da daha kısa olması bir araya geldiğinde hâlihazırda 

trenle 12 saat süren Sivas-Ankara arası yolculuk süresi YHT ile yaklaşık 2 saat 51 dakikaya, 

yaklaşık 21 saat süren Sivas-İstanbul arası yolculuk süresi ise YHT ile 5 saat 49 dakikaya 

düşecektir (ORAN,2014). 

3.2 Lojistik Altyapısı 

Kayseri ve Sivas illerinde Lojistik köy kurulması planlanmıştır. Kayseri ilinde yaklaşık 1.511 

bin m
2
 arazi üzerine kurulması plânlanan lojistik köyün 111 bin m

2
’lik kısmının kamulaştırma 

çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olup, geri kalan kısmının kamulaştırma çalışmaları 

devam etmektedir. Ayrıca alt yapı ve binalara ait projeler hazırlanmış, yol yapımı ve altyapı 

ihalesine çıkılmıştır. Boğazköprü Lojistik Köyü’nün faaliyete geçmesiyle birlikte yaklaşık 

717.000 ton/yıl olan yük taşıma miktarı 1.782.000 ton/yıla çıkacaktır.  Lojistik köyden yurt 

içine ve yurt dışına demir, boru, yem, konteynır, sac levha, seramik, kömür, pamuk, çinko, 

mobilya, kablo, oto lastiği ve askeri malzeme taşınacaktır (ORAN,2014). 
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Şekil 3.2 Kayseri-Boğazköprü Lojistik Köyü-OSB-Serbest Bölge-Havaalanı İlişkisi 

 

500.000 m
2
 üzerine kurulacak Sivas Lojistik Köyü ile ilgili yer tespit çalışmaları devam 

etmektedir. Sivas Lojistik Köyü tamamlandığında yılda 1 milyon ton yük taşınılması tahmin 

edilmektedir. Sivas Lojistik Köyünden seramik, kömür, demir cevheri, işlenmiş demir, inşaat 

malzemesi, gübre, hurda, askeri ve idari malzeme, travers vb. mallar taşınılacaktır. 

Demiryolu trafik yoğunluğu açısından Bölge AB ülkeleri ile kıyaslandığında yoğun olmayan 

bir trafiğe sahiptir. Ancak lojistik merkezlerin tam olarak faaliyete geçmesi ile birlikte mevcut 

demiryollarının kapasitesi ve kalitesi yetersiz kalacaktır. Bu olumsuz durumda lojistik köyler 

faaliyete geçmeden önce, yapılacak tespit ve analizler ışığında, tüm taşımacılık ve ticaret alt 

yapısındaki kapasite ve kalite yetersizlikleri azaltılarak lojistik açıdan kalitesi artırılacaktır. 

Ayrıca lojistik alanda kullanılan araçların da modernizasyonu sağlanacaktır. 

Ayrıca lojistik sadece taşımacılık olarak değerlendirilmeden; depo ve dağıtım merkezlerine 

yönelik tedbirler de alınacaktır. Bu bağlamda özellikle özel önlem gerektiren ürünlerin depo 

ve dağıtım merkezlerine yönelik standardizasyonun oluşturulması sağlanacaktır. Bölgedeki 

depo ve dağıtım merkezlerinin bu standartlara uyumu teşvik edilecektir (ORAN,2014). 

3.2.1 Taşımacılık 

Türkiye’de yük taşımacılığının önemli bir kısmı karayolları ile yapılmaktadır. Kamyon 

sayısının çokluğu karayolu ile taşımacılık yapan firmalar için bir dezavantaj oluşturmaktadır. 

Kamyonla yük taşıyan şirketler arasında büyük rekabetler yaşanmakta, taşımacılıkta düşen 

birim fiyatlar firmaları kamyon sahiplerini aşırı yüklemeye yöneltmektedir. Bu durum 

Türkiye’deki asfalt ve betonlu yollarda hem çatlamalara hem de tekerlek izine ve oturma 

problemine yol açmaktadır.  
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2009 Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, Bölgedeki devlet yollarında gerçekleşen 

toplam yolcu taşıma miktarı ise 6.189.846.000 yolcu kilometre ile Türkiye geneli devlet 

yolları üzerinde taşınan toplam yolcu miktarının %3’ünü oluşturmaktadır (ORAN,2014). 

Harita 3.8 Toplam Taşıt Trafiği İçerisindeki Ağır Taşıt Payı 

 

 

Harita 3.9 Toplam Trafik Hacim Haritası  

 

Kaynak ORAN,2014 
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Tablo 3.4 2009 Yılı Devlet Yolları Yolcu ve Yük Taşıma Miktarları (Bin) 

2009 Yılı Devlet Yolları Yolcu ve Yük Taşıma Miktarları (Bin) 

 Kayseri Sivas Yozgat TR72  TÜRKİYE 

Taşıt 

Kilometre 
800.065 697.479 460.791 1.958.335 72.432.000 

Yolcu 

Kilometre 
2.592.369 2.170.105 1.427.375 6.189.849 212.464.000 

Ton Kilometre 2.083.351 1.762.666 1.092.847 4.938.864 176.455.000 

Karayolları Genel Müdürlüğü 2009 verilerine göre Bölgede bulunan devlet yolları üzerinde 

gerçekleşen toplam yük taşıması 4.938.864.000 ton kilometre ile Türkiye genelinin %2,8’ini 

oluşturmaktadır. Ayrıca karayolu ile yük ve yolcu taşımacılığı bir kanuna bağlı olmaksızın sık 

sık değiştirilen yönetmeliklerle yönetilmiştir. Bu sektörler kontrol altına tam olarak 

alınamamış ve gerekenden fazla taşıma şirketleri filoları oluşmuştur. AB sürecine uyum 

aşamasında yük ve yolcu taşıma piyasalarına giriş çıkışların denetlendiği tasarılar 

oluşturulmaktadır. 

Önümüzdeki süreçte hem ülke genelinde hem de Bölgede ulusal düzeyde alınacak bu 

tedbirlerin karayolu taşımacılığını daha disiplinli ve karlı bir sektör haline getirmesi 

beklenmektedir. Lojistik sektörü günümüzde önemi gittikçe artan bir alandır. Bölgedeki 

gelişmiş sanayi göz önüne alındığında lojistik açıdan bir potansiyel bulunmakta olup bu 

sektörün desteklenmesi önemlidir (ORAN,2014). 

Tablo 3.5 Türkiye Demiryollarında Yük ve Yolcu Taşıması (Milyon) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Ton 

Kilometre 
9.417 9.152 9.676 9.921 10.739 

Yolcu 

Kilometre 
5.237 5.036 5.277 5.553 5.097 

Bölgedeki üç ilden de TCDD demiryolu ağının ulaştığı her limana ulaşım imkânı vardır. Bu 

imkân Bölgede ihracat ve ithalat yapan firmalar tarafından kısmen de olsa tercih edilmektedir. 

Kayseri ilinde yük taşımacılığı önemli bir yere sahiptir. Yük taşımacılığı genelde kamyon ve 

çekicilerle yapılmaktadır. Yolcu taşımacılığı ise yerel otobüs firmaları ve il üzerinden transit 

geçiş yapan diğer otobüs firmaları tarafından sağlanmaktadır. Sivas ilinde yük taşımacılığında 

çekici ve kamyonların önemli bir yeri olup, yolcu taşımacılığı ise ildeki otobüs firmaları ve 

çevre illere ait otobüs firmaları tarafından sağlanmaktadır (ORAN,2014). 
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Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ekseninde önemli ticaret yollarının ve geçiş yollarının 

kesişiminde bulunan Bölge lojistiği için coğrafya avantajı tek başına yetmemektedir; fiziksel 

ve kurumsal alt yapılar en az coğrafya kadar önemlidir (ORAN,2014). 

3.3 Dış Ticaret Yapısı 

Bölgenin dış ticaret performansının belirlenmesi, bölgesel ve sektörel rekabet gücünün ortaya 

konması açısından önem taşımaktadır. 2012 yılında ihracatta ilk 5 ülke sırasıyla Çin, ABD, 

Almanya, Japonya ve Hollanda; ithalatta ilk 5 ülke ise sırasıyla ABD, Çin, Almanya, Japonya 

ve Fransa’dır. 2001 yılından 2011 yılına gelindiğinde dünya ihracat hacmi yaklaşık 3 katına 

çıkarken, Türkiye’nin ihracatı da 4 kattan fazla artmıştır. 

Şekil 3.3 Yıllar İtibariyle Türkiye'nin Dünya İhracatından Aldığı Pay  

 

2023 Türkiye İhracat Stratejisi’nde Türkiye’nin dünya ekonomileri içinde 10. sıraya 

yükselmesi;  2012-2023 yılları arasında yıllık ihracatın ortalama %11,7 artması ve dünya 

ihracatında Türkiye’nin yaklaşık %0,8 olan payının, 2013 yılında %0,91, 2018 yılında %1,18 

ve 2023 yılında %1,46’ya ulaşması hedeflenmektedir. 2023 yılında dünya ihracat hacminin 

34,3 trilyon dolar olması beklenirken Türkiye’nin de 500 milyar dolar ihracat hacmine 

ulaşması hedeflenmektedir 2023 Türkiye İhracat Stratejisi’nde belirlenmiş olan makro düzey 

performans göstergelerinden biri de yıllık ihracat oranındaki artıştır. 2012 yılında %10 olan 

ihracat artış oranının 2023 yılında % 11,7’ye ulaşması hedeflenmektedir (Ekonomi Bakanlığı, 

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı, 2013). Bölgede 2012 yılında ihracat artış 

oranının yaklaşık %9 olduğu görülmektedir. Son 10 yılda yıllık ihracat artış oranı oldukça 

değişken bir seyir izlemiş olup en yüksek değerlerine 2004 ve 2007 yıllarında ulaşmıştır 

(ORAN,2014). 

Düzey2 bölgelerinin ulusal ihracata katkısı karşılaştırıldığında, en büyük payın ulusal 

ihracatın büyük bir kısmını gerçekleştiren TR10 Bölgesine (2012 yılı itibariyle Türkiye 

001% 

001% 

001% 

001% 

001%
001%
001%
001%
001%
001%
001%
001%
001%
001%

Dünya ihracatından aldığı pay Dünya ithalatından aldığı pay
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ihracatından aldığı pay %50,26) ait olduğu görülmektedir (Şekil 84)
 1

 .2012 yılında Bölge, 

toplam ihracattan aldığı %1,11’lik pay ile 13. sırada yer almaktadır. Bölgenin 2002-2012 

yılları arasında Türkiye ihracatındaki payı genel olarak artan bir seyir izlemekte olup, en fazla 

düşüş 2008, en fazla artışı 2011 yılında gerçekleşmiştir (ORAN,2014). 

Tablo 3.6 Bölge İlleri 2012 Yılı Dış Ticaret Değerleri   

İl 

İhracat 

(ABD 

doları) 

İhrac

at 

Payı 

İthalat 

(ABD 

doları) 

İthalat 

Payı 

Dış 

Ticaret 

Dengesi 

İhracatı

n İthalatı 

Karşıla

ma 

Oranı 

Kayser

i 

1.582.219.7

92   

%93,8

9 

1.589.200.6

36 

%93,6

3 
-6.890.844 %99,56 

Sivas 93.294.582 %5,54 89.808.360 
%5,29

% 
3.486.222 %103,88 

Yozgat 9.611.382 %0,57 18.390.804 %1,08 -8.779.422 %52,26 

TR72 
1.685.125,7

56 
%100 

1.697.399.8

00 
%100 

-

11.656.46

8 

%99,28 

İhracatın ithalatı karşılama oranları Bölgede Türkiye’ye oranla yüksek seyretmektedir. Şekil 

3.4’de görüldüğü üzere 2009 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı hem Bölge hem de 

Türkiye’de önemli derecede artmıştır. 

 

Şekil 3.4 Yıllar İtibariyle Türkiye ve Bölgedeki İhracatın İthalatı Karşılama Oranları  

3.3.1 İhracatçı Sayısı ve İhracat Miktarı Analizi 

2023 Türkiye İhracat Stratejisi’nde belirlenmiş olan önemli hedeflerden biri de, ihracatçı 

sayısı ve ihracat kapasitesinin artmasıdır. 2011 yılında yaklaşık 53.000, 2012 yılında 54.802 

                                                           
 

68% 

65% 

63% 

61% 

63% 
65% 

72% 

61% 56% 

64% 

96% 

79% 
75% 

66% 

76% 
81% 

92% 

79% 
84% 

99% 

55%

65%

75%

85%

95%

Türkiye TR72
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olan ihracatçı firma sayısının 2023 yılına kadar 100.000 olması hedeflenerek, bu hedefin 

gerçekleştirilmesinin önemli ölçüde KOBİ’lerin ihracata yönelmesine bağlı olduğu 

belirtilmiştir. Bölge illerinden Sivas ve Yozgat’ta ihracatçı firma sayısı durağan bir seyir 

izlerken, Kayseri ilindeki ihracatçı firma sayısındaki artış, Bölgede de ihracatçı firma 

sayısındaki artışa sebep olmuştur (ORAN,2014). 

 

Şekil 3.5 Yıllar İtibariyle Bölge ve Bölge İlleri İhracatçı Sayısı  

2011 ve 2012 yıllarında iller bazında ihracatçı firma sayıları incelendiğinde, her iki senede de 

sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, İçel, Antalya 

illerinin ilk 10’da yer aldığı görülmektedir. Kayseri ili her iki sene de 12., Sivas 50. sırada yer 

alırken Yozgat ise 2011 yılında 62., 2012 yılında ise 61. sırada yer almaktadır. 

İller ihracat miktarları bakımından sıralandığında 2011 ve 2012 yılında ilk 9’da sırasıyla 

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Gaziantep, Manisa, Denizli ve Hatay’ın yer aldığı 

görülmektedir. 2011 yılında 10. sırada Sakarya, 2012 yılında Adana yer almaktadır. Kayseri 

ili her iki sene de 12. sırada yer alırken; Sivas 2011 yılında 52., 2012 yılında 48., Yozgat 2011 

yılında 73., 2012 yılında ise 71. sırada yer almaktadır (ORAN,2014). 
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Şekil 3.6 Yıllar İtibariyle Bölge ve İlleri İhracat Miktarları  

İhracat miktarı ve ihracatçı sayısı bakımından iller arasında 12. sırada yer alan Kayseri, 

ihracatçı firma başına düşen ortalama ihracat miktarı bakımından 2011 yılında 31., 2012 

yılında ise 33. sıradadır  

2012 yılında Türkiye ihracatında en büyük pay Almanya’nın ithalatında en büyük pay ise 

Rusya’nındır. 

 

Şekil 3.7 Türkiye'nin En Çok İhracat ve İthalat Yaptığı İlk 5 Ülke ve İhracat Payları  

2012 yılında Bölgenin en çok ihracat yaptığı ülkeler incelendiğinde Irak, Almanya, ABD, Çin 

ve İtalya’nın ilk 5 sırada yer aldığı görülmektedir. 2012 yılında en çok ithalat yapılan ülkeler 

ise sırasıyla; Rusya, Kazakistan, Çin, Almanya ve İtalya’dır. TR10, TRC1, TRC3, TR62, 

TR51, TR63, TR62 Bölgeleri,  yüksek ihracat seviyesini yakaladığımız Irak’a Bölgeden daha 

yüksek miktarda ihracat yapmaktadırlar (ORAN,2014). 
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 Şekil 3.8 Bölgede İhracat Payı En Yüksek İlk 10 Ülke  

 

 Şekil 3.9 Bölgenin En Çok İthalat Yaptığı İlk 10 Ülke  
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Tablo 3.7 2012 Yılı Ülkeler Bazında, Bölgeden Yapılan İhracat-ithalat  

Ülke 
ISIC REV3. 2 Kodlu Sektörlerde 

En Çok İhracat Yapılan Sektörler 

ISIC REV3. 2 Kodlu Sektörlerde En 

Çok İthalat Yapılan Sektörler 

Irak 

Başka yerde sınıflandırılmamış 

elektrikli makine ve cihazlar 

Mobilya ve başka yerde 

sınıflandırılmamış diğer ürünler 

Metal eşya sanayi (makine ve 

teçhizatı hariç) 

Başka yerde sınıflandırılmamış makine 

ve teçhizat 

Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat 

Gıda ürünleri ve içecek 

Almanya 

Mobilya ve başka yerde 

sınıflandırılmamış diğer ürünler 

Gıda ürünleri ve içecek 

Tekstil ürünleri 

Kimyasal madde ve ürünler 

Başka yerde sınıflandırılmamış makine 

ve teçhizat 

Ana metal sanayi 

ABD 

Tekstil ürünleri 

Mobilya ve başka yerde 

sınıflandırılmamış diğer ürünler 

Başka yerde sınıflandırılmamış 

makine ve teçhizat 

Kimyasal madde ve ürünler 

Başka yerde sınıflandırılmamış makine 

ve teçhizat 

Kok kömürü, rafine edilmiş petrol 

ürünleri ve nükleer yakıtlar 

Çin 

Taşocakçılığı ve diğer madencilik 

Metal cevherleri 

Tekstil ürünleri 

Mobilya ve başka yerde 

sınıflandırılmamış diğer ürünler 

Kimyasal madde ve ürünler 

Başka yerde sınıflandırılmamış makine 

ve teçhizat 

İtalya 

Tekstil ürünleri 

Mobilya ve başka yerde 

sınıflandırılmamış diğer ürünler 

Başka yerde sınıflandırılmamış 

makine ve teçhizat 

Başka yerde sınıflandırılmamış makine 

ve teçhizat 

Ana metal sanayi 

Kok kömürü, rafine edilmiş petrol 

ürünleri ve nükleer yakıtlar 

Rusya 

Tekstil ürünleri 

Başka yerde sınıflandırılmamış 

makine ve teçhizat 

Mobilya ve başka yerde 

sınıflandırılmamış diğer ürünler 

Ana metal sanayi 

Kok kömürü, rafine edilmiş petrol 

ürünleri ve nükleer yakıtlar 

Kâğıt ve kâğıt ürünleri 

Kazakistan 

Başka yerde sınıflandırılmamış 

makine ve teçhizat 

Mobilya ve başka yerde 

sınıflandırılmamış diğer ürünler 

Metal eşya sanayi (makine ve 

teçhizatı hariç) 

Ana metal sanayi 

Bölge dış ticareti iller bazında yalnızca imalat sanayinde incelendiğinde, bu 5 ülkenin en çok 

ihracat yapılan ülkeler olmasında Kayseri ilinin önemli rol oynadığı görülmektedir. 2012 

yılında Kayseri ilinin en çok ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla; Irak, Almanya, ABD, İtalya ve 

Libya’dır. En çok ihracat yapılan ülkeler bazında Bölgeden farklılaşan Libya’ya en çok 

sırasıyla “Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat”, “Mobilya ve başka yerde 

sınıflandırılmamış diğer ürünler”, “Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç)” 
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sektörlerinde ihracat yapılmaktadır. En çok ithalat yapılan ülkeler ise Bölge ile aynıdır 

(ORAN,2014). 

2012 yılında Sivas ilinin en çok ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla; Çin, Almanya, ABD, İran, 

Irak’tır. Özellikle Bölgenin Çin’e yaptığı “Taşocakçılığı ve diğer madencilik” sektörü 

ihracatındaki en büyük pay Sivas’ındır. İran’a ise en çok “Başka yerde sınıflandırılmamış 

makine ve teçhizat” ihracatı gerçekleştirilmektedir. Sivas ilinin en çok ithalat yaptığı ülkeler 

sırasıyla; Romanya, Rusya, Ukrayna, Almanya, Lübnan’dır. Romanya’dan en çok “Diğer 

ulaşım araçları”; Rusya’dan en çok “Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer 

yakıtlar”, Ukrayna’dan “Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç)” ve “Ağaç ve mantar 

ürünleri (mobilya hariç); hasır vb. örülerek yapılan maddeler” ithal edilmektedir. Sivas 

Lübnan’dan sadece “Atık ve hurdalar” sektöründe ithalat yapmaktadır (ORAN,2014). 

Yozgat ilinin en çok ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla; Suudi Arabistan, Rusya, Türkmenistan, 

İran, Almanya’dır. Suudi Arabistan’a ihracatında “Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı 

hariç)” Rusya’ya ihracatında “Metalik olmayan diğer mineral ürünler”, Türkmenistan ve 

İran’a ihracatında “Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç)”, Almanya’ya ihracatında 

“Giyim eşyası”  öne çıkmaktadır.  Yozgat ilinin en çok ithalat yaptığı ülkeler sırasıyla; 

Almanya, Yunanistan, Çin, Rusya, Hollanda’dır. Almanya’dan yapılan ithalatta “Kimyasal 

madde ve ürünler” ve “Kâğıt ve kâğıt ürünleri” sektörü; Yunanistan’dan yapılan ithalatta 

yalnızca “Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar” sektörü; Çin’den 

yapılan ithalatta “Kimyasal madde ve ürünler” sektörü, Rusya’dan yapılan ithalatta “Kimyasal 

madde ve ürünler” sektörü ve Hollanda’dan yapılan ithalatta “Başka yerde sınıflandırılmamış 

makine ve teçhizat” sektörleri öne çıkmaktadır (ORAN,2014). 

Türkiye’nin ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik belirlenen stratejilerin yanı sıra, Dış 

Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan “İl İl Dış Ticaret Potansiyeli” çalışmasına 

göre,  2010 yılı itibariyle Kayseri ili orta ve ileri teknolojili 280 milyon dolar ürün ihracatı 

ile bu kategoride 12. sıradadır. Çalışmada ilin rekabetçi avantaja sahip olduğu ürün 

çeşitliliğinin belirlenmesi için kullanılan bir gösterge de çeşitlilik göstergesidir. Çeşitlilik 

değeri yüksek olan bir ilde, çok sayıda ürün rekabetçi bir şekilde üretilip ihraç ediliyorken; 

çeşitliliği düşük olan bir ilde, ihracat az sayıda üründe yapılmaktadır. İllerin çeşitlilik 

değerleri sıralamasında Kayseri ili 10., Sivas 38., Yozgat 47. sıradadır. Raporda Sivas ve 

Yozgat illeri sıradan ürünler ihraç eden çeşitliliği düşük iller arasında gösterilmektedir. 

Raporda hesaplanan “nitelikli sıçrama” göstergesi, ilin mevcut sanayi yapısı ile daha nitelikli 

ürünleri ihraç edebilme kapasitesini göstermekte olup, üretim imkânları geniş olan iller katma 
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değeri daha yüksek ihraç ürünlerine kolaylıkla geçiş yapabileceklerdir. Kayseri ili nitelikli 

sıçrama kabiliyetine göre iller arasında 10. Sıradadır (ORAN,2014). 

3.4 TR 72 Bölgesi Sanayi ve Ticaret Sektörünün Mevcut Durumu 

3.4.1 Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) 

Sanayinin geliştirilmesi gereken bir sektör olarak belirlenmesi ile OSB uygulaması 

Türkiye’de ilk kez Bursa’da 1962 yılında kurulan OSB ile başlamıştır. Bugün Türkiye’de 

toplam alanı 28.055 ha olan 153 adet OSB bulunmaktadır  

OSB’lerin amaçları; sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık 

sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel 

kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan 

dâhilinde yerleştirilmek ve geliştirilmek şeklindedir. 

OSB’lerde faaliyet gösteren işletmeler Türkiye’de uygulanan teşvik sistemi dışında vergi 

muafiyetleri (Vergiler: Katma değer vergisi (KDV), emlak vergisi, arazilerin parçalanması ve 

birleştirilmesi işlemlerinde uygulanacak vergi indirimi, yerel yönetimler vergisi, katı atık 

vergisi (OSB’nin belediye hizmetinden yararlanmıyor olması durumunda)) ile OSB ile 

anlaşmalı olarak su, doğalgaz ve iletişim giderlerinde indirimden faydalanabilirler. 

Kayseri’de 3, Sivas’ta 3 ve Yozgat’ta ise 2 olmak üzere 8 aktif OSB bulunmaktadır. 

Bölgedeki en büyük OSB Kayseri OSB’dir. Bölgedeki imalat sanayinin kalbi niteliğindeki 

Kayseri OSB’de yaklaşık 50.000 kişi istihdam edilmektedir (Tablo .9). Aktif, inşaat halindeki 

ve proje aşamasındaki OSB’lerin tamamlanmasıyla Bölgede toplam OSB alanı 6.029 ha’a 

ulaşacaktır (ORAN,2014). 

Tablo 3.8 Bölgedeki OSB’ler   
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Kayseri OSB 
2.20

0 

1.24

5 

1.06

9 
176 820 60 189 50.080 

Kayseri Mimarsinan OSB 604 379 329 50 43 58 228 1.130 

Kayseri İncesu OSB 613 157 149 8 3 7 139 150 

Sivas Merkez I OSB 438 328 303 25 205 58 40 5.190 

Sivas-Gemerek OSB 111 87 0 87 0 0 0 0 

Sivas-Şarkışla OSB 48 78 8 40 1 2 5 20 

Yozgat OSB 150 111 93 18 67 22 4 1.460 

Yozgat-Kaleseramik Özel 

OSB 
56 25 2 23 2 0 0 150 
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Tablo 3.9 Bölgedeki Planlanan ya da Proje Aşamasında Olan OSB’ler 

OSB 
Büyüklük 

(ha) 

Kayseri İncesu OSB (ilave alan) 125 

Kayseri Develi TDİ OSB 132 

Kayseri Pınarbaşı TDİ (Besi) OSB 212 

Sivas-Merkez II OSB 850 

Yıldızeli OSB 390 

Boğazlıyan OSB 100 

 

3.4.2 Küçük Sanayi Siteleri (KSS) 

Türkiye’de sanayi sitesi uygulamaları 1965 yılında başlatılmış ve 2012 yılı sonuna kadar 

hizmete sunulan toplam 448 adet sanayi sitesi ile 93.104 işyerinde yaklaşık 466.000 kişiye 

istihdam sağlamıştır. Bölgedeki KSS’lerin ortalama doluluk oranı %95’tir. 

 

Şekil 3.10 KSS’ler Doluluk Oranı ve İşyeri Sayısı  

Tablo 3.10 Bölgedeki KSS’ler ve Doluluk Oranları  

KSS Adı 
İşyeri 

Sayısı 

Dolu İşyeri 

Sayısı 

Boş İşyeri 

Sayısı 

Doluluk 

Oranı (%) 

Eski Sanayi Sitesi 2.178 2.178 0 %100 

Yeni Sanayi Sitesi 3.033 3.033 0 %100 

Orta Sanayi Bölgesi 55 55 0 %100 

Doğu Sanayi Sitesi 280 280 0 %100 

İmalatçılar Pazar. San. Sitesi 220 220 0 %100 

Osman Kavuncu  San. Sitesi 850 824 26 %97 

Argıncık KSS 220 220 0 %100 

Pınarbaşı KSS 104 57 47 %55 

Develi KSS 248 233 15 %94 

Tomarza KSS 55 45 10 %82 

Kayseri Demirciler KSS 326 277 49 %85 

KAYSERİ TOPLAM 7.569 7.422 147 %98 
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Sivas Merkez (Ahşap İşleri) KSS 72 72 0 %100 

Sivas Divriği KSS 100 86 14 %86 

Sivas Gemerek KSS 50 35 15 %70 

Sivas Merkez (100.YIL) KSS 52 52 0 %100 

Sivas Merkez (4 Eylül) KSS 500 470 30 %94 

Sivas Merkez (I. Bölüm) KSS 127 127 0 %100 

Sivas Merkez (II. Bölüm) KSS 310 310 0 %100 

Sivas Suşehri KSS 100 100 0 %100 

Sivas Şarkışla KSS 172 172 0 %100 

Sivas Kangal KSS 67 35 32 %52 

Sivas Gürün KSS 73 63 10 %86 

Sivas Zara KSS 103 55 48 %53 

Sivas Yıldızeli KSS 70 31 39 %44 

SİVAS TOPLAM 1.796 1.608 188 %90 

Yozgat Akdağmadeni KSS 146 146 0 %100 

Yozgat Boğazlıyan (Boğazköy) KSS 198 168 30 %85 

Yozgat Merkez KSS 12 12 0 %100 

Yozgat Merkez (100. YIL) KSS 300 244 56 %81 

Yozgat Sorgun Yeşilova KSS 243 243 0 %100 

Yozgat Şefaatli KSS 164 114 50 %70 

Yozgat Yerköy (I. Bölüm) KSS 224 224 0 %100 

Yozgat Yerköy (II. Bölüm) KSS 202 80 122 %40 

Yozgat Çekerek KSS 70 70 0 %100 

Yozgat Sarıkaya Ata KSS 193 176 17 %91 

YOZGAT TOPLAM 1.752 1.477 275 %84 

TR72 TOPLAM 11.117 10.507 610 %95 

 

3.4.5. Serbest Bölgeler 

Serbest Bölgelerin; ihracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye yatırımlarını ve 

teknoloji girişini sağlayarak dış ticareti artırmak, dış finansman ve ticaret imkânlarından daha 

fazla yararlanılmasını sağlamak, yerli üreticilerin dünya piyasalarındaki fiyattan ve düzenli 

şekilde girdi temin etmelerini sağlayarak uluslararası rekabet güçlerine katkıda bulunmak, 

ihracata dönük sanayilerin gelişmelerini teşvik etmek suretiyle ihracatı artırmak, döviz girişini 

artırmak, yeni iş imkânları yaratarak istihdam sorununun çözümüne yardımcı olmak, gelişmiş 

üretim ve yönetim tekniklerinin yurt dışından ülkeye getirilerek ekonomik standartları 

yükseltmek gibi faydaları bulunmaktadır. Bölgede, Serbest Bölge’deki bu imkânların 

tanıtımına ve Ar-Ge faaliyetlerine özel önem verilmelidir (ORAN,2014). 
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Harita 3.10. Türkiye Serbest Bölgeleri  

Tablo 3.11 Türkiye Serbest Bölgeleri Ticaret Hacminin Sektörlere Göre Dağılımı 

(Milyon ABD Doları)  

Sektörler 

Bölgeler

e Giriş 

(2012) 

% 

Bölgeler

den 

Çıkış      

(2012) 

% 
Toplam  

(2011) 

Toplam  

(2012) 
% 

I. Tarım 415,90 -46,34 490,56 -32,76 1.504,62 906,46 -39,75 

A. Bitkisel 

Ürünler 
362,11 -48,79 457,20 -33,46 1.394,23 819,32 -41,24 

B. Hayvansal 

Ürünler 
45,22 -22,20 23,14 -14,45 85,18 68,37 -19,74 

C. Su Ürünleri 0,50 -63,93 0,81 -64,96 3,71 1,31 -64,58 

D. Orman 

Ürünleri 
8,07 -4,63 9,40 -28,00 21,51 17,47 -18,81 

II. Madencilik Ve 

Taşocakçılığı 
27,67 11,86 26,54 5,77 49,83 54,21 8,80 

III. Sanayi 9.785,36 7,28 
12.307,1

0 
2,81 

21.091,7

2 

22.092,4

6 
4,74 

A. İşlenmiş 

Tarım Ürünleri 
632,13 1,88 683,48 -0,53 1.307,61 1.315,61 0,61 

B. İşlenmiş 

Petrol Ürünleri 
403,94 

1.494,2

8 
401,93 

2.966,

11 
38,45 805,86 

1.996,1

3 

C. Sanayi 

Ürünleri 
8.749,29 3,23 

11.221,6

9 
-0,43 

19.745,6

7 

19.970,9

9 
1,14 

Toplam 
10.228,9

4 
3,10 

12.824,2

0 
0,78 

22.646,1

8 

23.053,1

4 
1,80 
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Kayseri Serbest Bölgesi 1998 yılında 6.905.000m²'lik alanda faaliyete başlamıştır. Bölgede 80 

civarında işletmede yaklaşık 2.200 kişiye istihdam sağlanmaktadır. Bölgenin en önemli 

tesisleri ofis büro mobilyaları, sac boru ve profil, elektrostatik toz boya, yatak-baza, dayanıklı 

tüketim malları, alüminyum iletken tel tesisleri, beyaz eşya üretim fabrikası gibi üretim 

ağırlıklı tesislerden oluşmaktadır (ORAN,2014). 

Kayseri Serbest Bölgesi demiryolu inşaat aşamasında olan Boğazköprü Lojistik Köyüne 900 

m. uluslararası karayoluna 600 m. uzaklıkta bulunmasından dolayı her türlü yatırım için 

uygun bir arazi üzerindedir. Türkiye'nin en geniş Serbest Bölge alanına sahip olan Bölge aynı 

zamanda düşük arsa satış fiyatı ile de yatırım yapmaya en uygun bölgelerdendir 

(ORAN,2014). 

Tablo 3.12 Yıllar İtibariyle Kayseri Serbest Bölgesi Ticaret Hacminin Dağılımı  (1.000 

ABD Doları)  

Yıllar 
Türkiye’den 

Bölgeye 

Bölgeden 

Türkiye’ye 

Yurtdışından 

Bölgeye 

Bölgeden 

Yurtdışına 
Toplam 

1999 299 0 0 357 656 

2000 5.347 5.232 6.994 4.648 22.221 

2001 3.679 11.220 7.738 4.436 27.073 

2002 10.971 32.767 27.363 12.545 83.645 

2003 16.283 72.780 56.023 12.096 157.182 

2004 24.483 137.644 116.390 19.049 297.566 

2005 37.200 158.878 134.495 31.833 362.405 

2006 60.663 203.055 186.088 70.335 520.141 

2007 73.970 239.645 226.386 106.905 646.906 

2008 90.423 236.062 243.481 132.981 702.947 

2009 80.589 134.209 97.073 130.526 442.397 

2010 101.299     147.367     140.405     135.957     525.028     

2011 121.514     193.317     207.588     178.294     700.713     

2012 123.264     179.239     194.358     200.108     696.971     
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Şekil 3.11 Kayseri Serbest Bölgesi Ortaklık Yapısı (TGB) 

3.4.6 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Türkiye’de 2000’li yıllarda uygulanmaya başlanmış TGB’lerin amacı: Üniversiteler, araştırma 

kurum ve kuruluşları ile imalat sektörleri arasında işbirliği oluşturarak; uluslararası rekabet 

edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretilmesi, 

çıktılarda ve üretim tekniklerinde yenilik sağlanması, kalite ve standartlarının geliştirilmesi, 

ileri teknoloji yatırımlarının desteklenmesi, verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin 

düşürülmesi, kalifiye elamanlara iş ortamı oluşturulması ve teknoloji transferlerine katkı 

sağlanmasıdır (ORAN,2014). 

 

Harita 3.11 Türkiye'de TGB’ler  

Haziran 2013 yılı itibari ile Türkiye genelinde TGB’lerde 2.247 firma faaliyet göstermekte 

olup, 19.786 personele istihdam sağlanmıştır. Yabancı/yabancı ortaklı firma sayısı 71’e, bu 

firmalarca yapılan yatırım tutarı 683 milyon ABD dolarına, yapılan ihracat 897 milyon 

19190001900
r3l 

4190001900r
1l 

4190001900r
1l 

Yerli

Yabancı

Yerli Yabancı
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ABD dolarına, patent sayısı ise 312’ye ulaşmıştır (ORAN,2014).

 

Şekil 3.12 Türkiye TGB’ler Sektörel Dağılımları  

3.4.7. Erciyes Teknopark 

Erciyes Üniversitesi TGB (Erciyes Teknopark) 30 Nisan 2004 tarihli resmi gazetede TGB 

olarak toplamda 277.074,24 m
2
’lik bir alana sahip olarak ilan edilmiştir. “4691 Sayılı 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” kapsamında Erciyes Üniversitesi TGB yönetici 

şirketi olarak görev yapan Erciyes Teknopark A.Ş. 8 Şubat 2005 tarihinde kurulmuştur 

(ORAN,2014). 

 

Şekil 3.13 Erciyes Teknopark Sektörel Dağılımlar  

Elektronik 8% 

Savunma  5% 

Diğer 7% 

Tasarım 4% 
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Erciyes Teknopark’ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi’nde Teknoloji Geliştirme Merkezi 

(TEKMER) de bulunmaktadır. KOBİ´lerin Ar-Ge projelerine sahip çıkıp, KOBİ’lere teknik 

desteğin daha kolay ve etkin olarak sağlanması, üniversite ile sermaye arasında işbirliğinin 

kurulup güçlendirilmesi, bu işbirliğine başka kamu ve özel kurumların katılımıyla üretim, 

ihracat, kalite ve teknoloji yönetimi konularında sinerji yaratılması amaçlarıyla kurulan 

TEKMER, Mekân, Makine-Teçhizat, Danışmanlık, Fuarlara Katılım Destekleri gibi pek çok 

destek sunarak Ar-Ge yatırımı yapan firmalara katkıda bulunulmaktadır. Ayrıca yine Erciyes 

Üniversitesi kapsamında Teknoloji Transfer Ofisi bulunmaktadır (ORAN,2014). 

3.4.8 Cumhuriyet Teknokent 

Cumhuriyet Teknokent; Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Valiliği, Sivas Belediye Başkanlığı, 

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı ve Bilkent 

Üniversitesi'ne bağlı Ankara Cyberpark işbirliğiyle  7 Eylül 2007’de kurulan bir bilim ve 

teknoloji parkıdır. “4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” kapsamında 

faaliyetlerini yürütmektedir. Teknokent kapsamında 20 firma faaliyet göstermektedir. 

 

3.5 TR72 Bölgesinde İmalat Sanayi 

2003 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından yapılan İmalat Sanayi Gelişmişlik 

Endeksine göre Türkiye genelinde Kayseri 0,45939 değer ile 18. sırada, Sivas 0,37590 endeks 

değeri ile 43. sırada ve Yozgat 0,50412 endeks değeri ile 52. sırada yer almaktadır. Sanayi 

işletmelerinin %48’i Marmara Bölgesi’nde, %17’si İç Anadolu Bölgesi’nde, %14’ü Ege 

Bölgesi’nde, %8’i Akdeniz Bölgesi’nde, %6’sı Karadeniz Bölgesi’nde, % 5’i Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde, %2’si Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunmaktadır.   

İç Anadolu Bölgesi’ndeki illerin sanayisine göre bir değerlendirilme yapıldığında, %45 ile 

Ankara ili ilk sırada yer alırken, Ankara ilini sırasıyla %24 ile Konya, %10 ile Kayseri,  %5 

ile Eskişehir, %3 ile Sivas, %2 ile Karaman, %2 ile Kırıkkale, %2 ile Aksaray, %2 ile 

Nevşehir, %2 ile Yozgat, %1 ile Niğde, %1 ile Çankırı ve  %1 ile Kırşehir illeri takip 

etmektedir. 

Bölge imalat sanayisi büyüklük açısından, Türkiye genelinde orta kategoridedir. 2010 yılı 

itibariyle Türkiye geneli imalat sanayindeki işyeri sayısının %2,8’ini bünyesinde barındıran 

Bölge, istihdamın %3’ünü, ciro ve yatırımların ise %2’sini oluşturmaktadır. Bölge, imalat 

sanayinde işyeri sayısı açısından 26 düzey2 bölgesi arasında 14. sırada bulunurken, istihdam 

açısından 9. ciro büyüklüğü açısından 13. ve yatırımların büyüklüğü açısından 12. sırada yer 

almaktadır. 
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Ülke genelinde, imalat sanayi ve toplam ekonomik faaliyetler metropol ve sanayileşmiş 

bölgelerde yığılma göstermektedir. Bölgede ise Kayseri Merkez, Sivas Merkez başta olmak 

üzere şehir merkezlerinde yığılmalar gözlemlenmektedir. Yozgat ilinde ise Merkez ilçe öne 

çıkan birkaç ilçe ile benzer yoğunluktadır. 

Bölge ve Türkiye genelindeki iktisadi faaliyetlerin 2010 yılı itibarıyla işyeri sayısı, istihdam, 

ciro ve sabit sermaye yatırımı verileri tablodadır. Her dört kritere göre de Bölge ve 

Türkiye’nin iktisadi faaliyet yoğunlaşmasının genel olarak benzerlik gösterdiği belirtilebilir  

Tablo 3.13 Türkiye ve Bölgedeki İmalat Sanayine İlişkin Temel Göstergeler (2010)  

 

İşyeri 

Sayısı 

(Adet) 

İstihdam 

(Kişi) 

Ciro 

(Milyon 

TL) 

Sabit Sermaye 

Yatırımı 

(Milyon TL) 

Türkiye 328.440 2.842.975 552.813 33.716 

TR72 Bölgesi 9.230 84.057 10.920 676 

Bölge/Türkiye (%) 2,8 3,0 2,0 2,0 

Düzey2 Sırası 14 9 13 12 

 

İşyeri sayısına göre hem Bölge hem de Türkiye için en büyük paya sahip faaliyet alanı 

“Ticaret ve Taşıt Araçlarının Onarımı” ana sektörüdür. Bu faaliyet dalındaki işyeri sayısı, 

Bölgede toplam işyeri sayısının yaklaşık %44’ünü oluştururken Türkiye’de %41’ini 

oluşturmaktadır. İkinci sırada ise Bölge ve Türkiye için sırasıyla %18,7 ve %16,9 paylarla 

yine hizmetler ana sektörünün bir alt dalı olan “Ulaştırma ve Depolama Faaliyetleri” yer 

alırken, bu faaliyet dalını da sırasıyla %14,3 ve %13,2’lik paylarla imalat sanayinin takip 

ettiği görülmektedir. 

İstihdam kriterine göre ise, hem Bölge hem de Türkiye için sırasıyla %33 ve % 27’lik paylarla 

imalat sanayi ilk sırada yer almaktadır.  İstihdam açısından “Ticaret ve Taşıt Araçları 

Onarımı” Bölge için %27,2, Türkiye için ise %26,1’lik paylarla 2. sırada gelmektedir. 

İstihdamdan aldığı pay açısından, hem Bölge hem de Türkiye için sırasıyla “Ulaştırma ve 

Depolama” ile “İnşaat” 3. ve 4. sıraları paylaşmaktadır.  

Ciro açısından incelendiğinde, Bölgede yaratılan hasılanın %43,3’ünün “Ticaret ve Taşıt 

Araçları Onarımı”ndan gelmekte olduğu (Türkiye için %44,6), ikinci sırada ise %32,3’lük 

payla “İmalat Sanayi”nin geldiği (Türkiye için %28,7) görülmektedir. Türkiye geneli ile 

paralel bir seri sergileyen “İnşaat” faaliyetinin Bölgede yaratılan cirodan aldığı pay ise %6,1 

civarındadır. 

Bölgede sabit sermaye yatırımlarının ana sektörler itibarıyla dağılımına bakıldığında, bu kez 

“İmalat Sanayi”nin toplam sanayi yatırımlarının %39,6’sını teşkil ettiği ve ilk sırada yer aldığı 



100 

 

dikkat çekmektedir. Türkiye ölçeğinde ise toplam sanayi yatırımlarının %30,2’si “İmalat 

Sanayi”nde toplanmaktadır. Bölgede sabit sermaye yatırımından 2. ve 3. sırada pay alan 

faaliyet alanları ise sırasıyla “Ticaret ve Taşıt Araçları Onarımı” (%18,3) ile “Ulaştırma ve 

Depolama Faaliyetleri” (%11,3)’dir. 

Bölgenin dört kriterdeki önem sırası açısından Türkiye geneli ile benzerlik gösterdiği 

görülmektedir (Tablo 3.14) (ORAN,2014). 

Tablo 3.14 Türkiye ve Bölge için İktisadi Faaliyetin Ana Sektörler İtibariyle Dağılımı 

(2010, % Pay)  

NACE Rev. 2 Sektörler 

İşyeri 

Sayısı 
İstihdam Ciro 

Sabit 

Sermaye 

Yatırımı 

TR 
TR7

2 
TR 

TR7

2 
TR 

TR7

2 
TR 

TR7

2 

Madencilik ve Taşocakçılığı 0,2 0,3 1,1 1,8 1,0 2,8 1,8 5,4 

İmalat Sanayii 13,2 14,3 27,9 33,0 28,7 32,3 30,2 39,6 

Elektrik, Gaz ve Buhar 0,0 0,1 0,6 1,1 4,2 5,9 11,3 8,2 

Su, Kanalizasyon, Atık  0,1 0,2 0,8 0,8 0,5 0,4 2,4 4,2 

İnşaat 4,8 5,7 8,6 8,4 6,0 6,1 6,9 6,2 

Ticaret ve Taşıt Araç, 

Onarımı 
41,1 44,2 26,1 27,2 44,6 43,3 16,0 18,3 

Ulaştırma ve Depolama 16,9 18,7 9,1 9,9 5,8 4,2 12,5 11,3 

Konaklama ve Yiyecek 8,3 4,9 7,0 4,0 1,8 0,9 3,4 1,0 

Bilgi ve İletişim 1,2 0,8 1,5 0,8 2,1 0,5 8,7 1,1 

Gayrimenkul Faaliyetleri 0,8 0,6 0,4 0,3 0,4 0,0 0,6 0,7 

Mesleki, Bilimsel vb. 

Faaliyetler 
5,0 3,7 3,7 2,0 1,9 0,6 1,5 0,6 

İdari ve Destek Hizmetleri 1,0 0,5 6,9 5,5 1,6 0,8 2,0 0,9 

Eğitim 0,4 0,4 1,9 1,6 0,4 0,4 0,9 0,9 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler 1,2 0,6 2,2 1,8 0,7 0,7 1,3 1,3 

Kültür, Sanat, Eğlence, Spor 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 

Diğer Hizmetler 5,2 4,7 1,8 1,6 0,2 0,3 0,1 0,0 

TOPLAM 
100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 
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Tablo 3.15  Türkiye ve Bölgedeki İmalat Sanayinin Alt Sektörler İtibariyle Dağılımı 

(2010, Yüzde Pay)  

NACE Rev. 2 

Sektörler 

İşyeri Sayısı İstihdam Ciro 
Sabit Sermaye 

Yatırımı 

TR TR72 TR TR72 TR TR72 TR TR72 

10-Gıda  13,0 24,9 13,1 14,8 15,0 15,2 13,4 17,2 

13-Tekstil 6,6 3,8 11,6 9,1 8,4 12,1 8,4 14,0 

14-Giyim Eşyası 16,6 8,6 14,2 7,1 6,2 3,1 4,4 4,5 

15-Deri ve Ürünleri 2,2 0,4 1,8 0,2 0,9 0,1 0,6 0,0 

16-Ağaç, Ağaç 

ürünleri  
7,2 8,6 2,4 1,8 1,3 0,7 1,8 1,2 

17-Kağıt ve Kağıt 

Ürünleri 
0,7 0,2 1,6 0,9 2,0 1,1 2,4 0,0 

18-Basım Yayın 3,7 1,7 1,8 0,8 1,0 0,2 1,0 0,0 

19-Kok, Rafine 

Petrol 
0,1 0,1 0,3 0,0 5,1 0,1 0,9 0,0 

20-Kimyasal 

Ürünler 
1,3 0,3 2,2 0,4 5,3 0,6 6,9 0,3 

22-

Kauçuk&Plastik 
5,3 7,0 5,6 5,1 5,2 5,3 7,2 3,2 

23-Mineral 

Ürünler 
4,4 4,7 6,7 6,3 5,7 5,1 9,5 7,3 

24-Ana Metal  0,8 0,5 3,5 2,4 10,7 8,4 13,7 1,8 

25-Metal Eşya 15,0 17,2 8,8 10,6 5,2 8,0 5,9 11,7 

26- Elektronik ve 

Optik 
0,2 0,0 0,8 0,0 1,2 0,0 0,7 0,0 

27-Elektrikli 

Teçhizat  
2,2 3,0 4,1 6,7 5,6 9,6 4,2 9,0 

28-Makine ve 

Ekipman  
4,0 1,8 5,5 2,3 3,9 1,7 4,4 2,0 

29-Motorlu kara 

taşıtı vb. 
1,3 0,4 4,7 0,6 8,5 0,3 5,5 0,4 

31-Mobilya  10,3 14,2 5,3 27,6 1,9 26,2 2,0 22,3 

32-Diğer imalat 2,5 1,6 1,7 1,0 1,4 0,7 0,7 0,3 

33-Kurulum ve 

Onarım 
2,1 1,1 1,5 0,3 0,6 0,2 1,2 0,0 

Diğer/Dağıtılmayan 0,6 0,1 2,8 1,9 4,4 1,3 5,4 4,7 

İmalat Sanayi 

Toplamı 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Bölgenin imalat sanayi profiline işletme büyüklüğü (hem istihdam hem ciro açısından) ve 

verimlilik olarak bakıldığında birkaç sektörde Türkiye’nin üzerinde bir performans gösterdiği 

dikkati çekmektedir. Bölgenin endeks değerleri; işletme başına istihdam açısından 105,2, 

işletme başına ciro açısından 70,3, çalışan başına ciro (verimlilik) açısından ise 66,8 değerini 

almaktadır. Bölgede imalat sanayinde Türkiye ortalamasına göre işyeri başına daha fazla işçi 
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çalıştırılmasına rağmen işyerlerinin ciro yaratma ve çalışan başına verimlilik seviyeleri 

Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır (ORAN,2014).  

Tablo 3.16 Bölge ve Türkiye İmalat Sanayi Karşılaştırması (2010, Endeks)  

NACE Rev. 2 

Sektörler 

Türkiye Payı=100 İçin TR72 

Endeksi 

Türkiye Oranları=100 İçin TR72 

Endeksi 

İşyeri 

Sayısı 

İstihda

m 
Ciro 

İstihdam/İş

yeri 

Ciro/İşy

eri 

Ciro/istih

dam 

10-Gıda  191,4 113,2 101,4 62,3 37,3 59,8 

13-Tekstil 58,4 78,5 144,3 141,5 173,7 122,7 

14-Giyim Eşyası 52,0 49,7 49,0 100,5 66,2 65,9 

15-Deri ve Ürünleri 16,3 11,3 15,3 73,0 66,3 90,8 

16-Ağaç, Ağaç 

ürünleri  
119,8 76,7 52,4 67,4 30,8 45,6 

17-Kağıt ve Kağıt 

Ürünleri 
25,9 55,5 53,4 225,6 145,0 64,3 

18-Basım Yayın 46,5 46,5 18,3 105,1 27,7 26,4 

19-Kok, Rafine 

Petrol 
95,3 14,2 1,8 15,6 1,4 8,7 

20-Kimyasal 

Ürünler 
25,3 20,4 12,0 85,1 33,3 39,1 

22-Kauçuk&Plastik 132,4 90,1 102,3 71,6 54,3 75,8 

23-Mineral Ürünler 107,6 93,8 88,4 91,7 57,7 62,9 

24-Ana Metal  60,2 67,2 78,4 117,6 91,6 77,9 

25-Metal Eşya 114,6 119,8 154,0 110,0 94,4 85,9 

26-Elektronik ve 

Optik 
21,8 2,8 0,8 13,5 2,5 18,6 

27-Elektrikli 

Teçhizat  
132,3 163,0 169,4 129,6 90,0 69,5 

28-Makine ve 

Ekipman  
43,4 41,5 44,0 100,5 71,2 70,9 

29-Motorlu kara 

taşıtı vb 
28,1 12,8 3,6 47,8 8,9 18,6 

31-Mobilya  137,7 518,1 1.345,6 395,9 687,0 173,5 

32-Diğer imalat 63,3 59,2 48,0 98,5 53,3 54,1 

33-Kurulum ve 

Onarım 
51,8 18,9 31,0 38,5 42,1 109,3 

İmalat Sanayi  108,5 118,3 112,4 105,2 70,3 66,8 

. 

3.6 TR  72 Bölgesi Demografik Yapı 

2012 yılı ADNKS’ye göre; Bölge, Türkiye toplam nüfusunun %3,1’ine sahip olup, 26 düzey2 

bölgesi arasında nüfus büyüklüğü bakımından 11. sıradadır. Bölge nüfusunda yıllar içinde 

artış gerçekleşmiş olsa da, Bölge Türkiye nüfus artış hızını 1965 yılından sonra 

yakalayamamış olup, Bölgenin nüfus artış hızı genel olarak Türkiye nüfus artış hızının 10 

puan altında seyretmiştir. Bölgedeki nüfus özellikle 2000’li yıllarda artışını sürdürememiştir 
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ve projeksiyonlarda da artışın azalarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (Şekil 3.18). İllerin 

nüfus gelişimleri incelendiğinde, Kayseri’nin göç alan il konumundayken, Sivas ve Yozgat’ın 

ise göç veren iller konumunda oldukları görülmektedir. Bölgede, Kayseri ilinde nüfus artış 

göstermekteyken; Sivas ve Yozgat illerinde nüfus özellikle 2000’li yıllardan sonra devamlı 

azalma göstermektedir.  

 

Şekil 3.14 Türkiye, Bölge ve Bölge İllerinin Nüfus Gelişimi ve Projeksiyonları  

Tablo 3.17 Türkiye, Bölge ve Bölge İlleri 2023 Yılı Nüfus Projeksiyonları ve Nüfus Artış 

Hızları  

 
2012 2023 Projeksiyon 

2023-2012 Nüfus 

Artış Hızı 

Kayseri 1.274.968 1.488.752 %1,41 

Sivas 623.535 582.283 %-0,62 

Yozgat 453.211 305.907 %-3,57 

TR72 2.351.714 2.376.942 %0,10 

TÜRKİYE 75.627.384 84.247.088 %0,98 

 

Bölgede nüfus, özellikle merkez ilçelerde toplanmış ve 2007-20012 yılları arasında da bu 

ilçelerde artmaya devam etmiştir. Gölova, Hacılar, İncesu, İmranlı, Zara, Boğazlıyan gibi 

ilçelerin merkez ilçe olmamasına rağmen, nüfuslarında artış göstermesi, ilçelerde doğum 

oranlarının ölüm oranlarından fazla olması ve yeni iş olanaklarının artması ile 

ilişkilendirilebilir. Merkez ilçelerden Kayseri ili Talas ilçesinin üniversite ilçesi olarak 

bilinmesi, yeni üniversitelerin açılması ile öğretim görevlisi ve öğrenci nüfusunda artış olması 

nedenleriyle nüfusta yükseliş görülmektedir. Merkez olmayan ilçelerde nüfusun merkez 
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ilçelere göç etmesi Bölgedeki en büyük problemlerden biridir. Merkez dışı ilçelerde 

yaşanabilirlik seviyesinin artırılması, sosyal olanakların geliştirilmesi, yeni istihdam 

yaratılması göçün önlenmesi bakımından önemlidir (ORAN,2014). 

Kayseri ili Melikgazi ilçesi kilometrekare başına 3.124 kişi ile İstanbul’un ortalama nüfus 

yoğunluğu olan kilometrekare başına 2.607 kişiden fazla bir yoğunluğa sahiptir. Yüzölçümü 

olarak görece küçük bir ilçe olan Melikgazi’nin nüfusu Yozgat ili de dâhil 41 ilin nüfusundan 

fazladır. Talas ilçesinin nüfusu da üniversitelerin çoğalması ve faaliyete geçmesi ile 

yoğunluğu artan bir ilçe haline gelmiştir. Yozgat ili Merkez ilçesinde nüfus sayı olarak fazla 

olmasına rağmen, yüz ölçümü olarak geniş olması sebebiyle en yoğun 8. ilçe olarak 

görülmektedir. Merkez ilçelerin nüfus yoğunluğu diğer ilçelerin nüfus yoğunluğuna göre 

düşüktür. Yozgat ilinde dağılım daha orantılı iken, Sivas ve Kayseri illerinde ise, merkez 

ilçeler ile diğer ilçeler arasında nüfus yoğunluk farkları yüksektir . Buradan özellikle Kayseri 

ve Sivas illerinde il merkez ilçelerinin gelişmelerinin diğer ilçeleri nüfus yoğunluğu 

anlamında olumsuz yönde etkilediği sonucuna varılabilir. 

2012 yılı nüfus sonuçlarına göre Türkiye’de kilometrekare başına düşen kişi sayısı 96’dır. 

Bölge, düzey2 bölgeleri arasında en büyük yüzölçümüne sahip olup, kilometrekare başına 

düşen kişi sayısında; 39 kişi ile 26 düzey2 bölgesi arasında sondan 4. Sıradadır  

(ORAN,2014). 

 

 

Şekil 3.15 Bölge İlçelerinin Nüfus Yoğunlukları  
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3.7 TR 72 Bölgesi İş gücü ve istihdam 

Türkiye’de 2012 yılında 15+ yaş grubunda toplam 24.821.000 kişi çalışmakta olup, istihdam 

edilenlerin %49’u hizmet, %26’sı sanayi, %25’i tarım alanında istihdam edilmektedir. 

Bölgede ise ülkedeki çalışanların %3,15’ine karşılık gelen toplam 782.000 çalışanın %42’si 

tarım, %34’ü hizmet ve %24’ü sanayi alanında istihdam edilmektedir. Son yıllarda, toplam 

istihdam sayısında neredeyse tüm sektörlerde artış görülmüştür. Tarım alanında istihdam 

edilenlerin sayısında diğerlerine göre nispeten fazla görülen artışta, dolaylı olarak 2008 

yılında yaşanan kriz nedeniyle tarımın güvenli sektör olarak görülmesinin etkileri mevcuttur. 

Bölge, tarımda istihdamın yoğun yaşandığı düzey2 bölgeleri arasındadır (ORAN,2014). 

 

 

Şekil 3.16 Bölge İktisadi Faaliyet Koluna Göre İstihdam Edilenler Grafiği ve Düzey2 

Bölgeleri Tarım İstihdam Oranları Grafiği (2012)  

Türkiye’de sanayi istihdamı oranı 2012 yılı için %26 iken, Bölge %24 ile buna yakın bir 

değere sahiptir. Hizmetler sektöründe ise bu oran Türkiye’de %49,4, Ankara’da %72,4, 

İstanbul’da %62,7, İzmir’de %58,35’dir. Bölge ise bu oranda %34 ile düzey2 bölgeleri 

arasında sondan 3. sıradadır. Aynı oran Hollanda’da 2012 verilerine göre, %86, ABD’de %81 

ve İngiltere’de %80’dir. Bölgede yer alan büyük turizm projeleri ve sağlık projeleri ile 

hizmetler sektörü istihdam oranının önümüzdeki yıllarda artması beklenmektedir.  
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Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta en fazla iş yeri “Toptan ve Perakende Ticaret” sektöründe 

bulunmaktadır. Toplam işyerlerinin Kayseri’de %16,2’si, Sivas’ta %21,3’ü, Yozgat’ta 

%19,6’sı bu sektörde faaliyet göstermektedir. Toplam çalışan sayısına göre, Kayseri’de 

“Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalatlar” sektörü (%10,4), Sivas’ta “Toptan ve Perakende 

Ticaret Sektörü” (%16,9), Yozgat’ta “Gıda Ürünleri, İçecek ve Tütün İmalatı Sektörü” 

(%18,2) ön plana çıkmaktadır (ORAN,2014). 

 

Şekil 3.17 Bölgedeki İşyeri Sayısının Sektörel Dağılımı, 2012  
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Şekil 3.18 Bölgedeki Çalışanların Sektörel Dağılımı, 2012  

İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesi olurken, bu bölgede işgücüne 

katılım oranı düşüktür. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde işgücüne katılım oranı yüksek ve işsizlik 

oranı düşüktür. İşgücüne katılımın yüksek olduğu bölgelerde tarım ya da hizmetler 

sektörünün geliştiği, kadınların da istihdama katıldığı gözlenmekte, bu yüzden istihdama 

katılım oranlarının yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bölgede ise işgücüne katılım oranı en 

yüksek olan il Yozgat olurken Sivas ili işgücüne katılım oranının en düşük olduğu ildir. 

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde işsizlik oranı benzer şekilde %13-15 aralığındadır.  

3.8. TR 72 Bölgesi İhracat ve İthalat Projeksiyonu 

Bu alt bölümde TR72 Kayseri-Sivas-Yozgat Bölgesine ilişkin ihracat ve ithalat 

projeksiyonları sunulmuştur. Tablo3.18’de  1995-2014 Türkiye; 2002-2014 TR72 Kayseri-

Sivas-Yozgat bölgelerine ait ihracat rakamları verilmiştir. Beklendiği gibi her geçen yıl 

ihracatta bir artış göstermiştir. 2009 yılındaki ekonomik kriz haricinde diğer yıllarda gözle 

görülür bir artış gözlemlenmektedir. 
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Tablo 3.18 1995-2014 Türkiye; 2002-2014 TR72 Kayseri-Sivas-Yozgat bölgelerine ait 

ihracat rakamları 

İHRACAT(Milyon $) 

Yıl Türkiye TR72 Kayseri Yozgat Sivas 

1995 21.637,04         

1996 23.224,46         

1997 26.261,07         

1998 26.973,95         

1999 26.587,22         

2000 27.774,91         

2001 31.334,22         

2002 36.059,09 366,19 351,57 6,16 8,46 

2003 47.252,84 483,82 465,10 9,07 9,65 

2004 63.167,15 664,49 639,62 12,00 12,87 

2005 73.476,41 730,85 702,97 8,43 19,45 

2006 85.534,68 782,31 751,66 8,95 21,70 

2007 107.271,75 1.034,96 977,54 22,12 35,29 

2008 132.027,20 1.175,18 1.122,16 9,33 43,68 

2009 102.142,61 1.011,08 964,32 9,36 37,39 

2010 113.883,22 1.226,62 1.164,32 6,41 55,89 

2011 134.906,87 1.548,51 1.469,40 6,16 72,95 

2012 152.461,74 1.685,32 1.582,41 9,61 93,29 

2013 151.802,64 1.867,64 1.765,89 25,93 75,82 

2014 157.642,15 2.002,58 1.886,71 17,32 98,55 

 

Geçmiş yıllara bağlı olarak 2015-2025 yılları için ihracat tahminini doğrusal regresyon 

yöntemi ile hesaplarsak, her bir bölge için elde edilen regresyon denklemleri aşağıdaki gibi 

olur. 

Türkiye İhracat Regresyon Denklemi=-16323202655,03+8181727,97*X(yıl) 

TR72 İhracat Regresyon Denklemi=-265198217,4+132629,35*X(yıl) 

Kayseri İhracat Regresyon Denklemi=-248251041,84+124161,33*X(yıl) 

Yozgat İhracat Regresyon Denklemi=-1280269,7+643,37*X(yıl) 

Sivas İhracat Regresyon Denklemi=-15666905,53+7824,66*X(yıl) 

Yukarıdaki denklemler kullanılarak her bir bölge için elde edilen tahmini ihracat rakamları 

Tablo 3.19’da verilmiştir. 
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Tablo 3.19  2015-2025 yılları için ihracat tahminleri 

İHRACAT (Milyon $ ) 

Yıl Türkiye TR72 Kayseri Yozgat Sivas 

2015 162.979.204,52 2.049,92 1.934,04 16,12 99,78 

2016 171.160.932,49 2.182,55 2.058,20 16,76 107,61 

2017 179.342.660,46 2.315,18 2.182,36 17,41 115,43 

2018 187.524.388,43 2.447,81 2.306,52 18,05 123,26 

2019 195.706.116,40 2.580,44 2.430,68 18,69 131,08 

2020 203.887.844,37 2.713,07 2.554,84 19,34 138,91 

2021 212.069.572,34 2.845,70 2.679,01 19,98 146,73 

2022 220.251.300,31 2.978,33 2.803,17 20,62 154,56 

2023 228.433.028,28 3.110,96 2.927,33 21,27 162,38 

2024 236.614.756,25 3.243,59 3.051,49 21,91 170,21 

2025 244.796.484,22 3.376,22 3.175,65 22,55 178,03 

 

Tablo 3.19’a göre 2025 yılında Türkiye ihracatı şu anki mevcut ihracatın %55,29si kadar 

artarken; TR72, bölgesi Türkiye ortalamasından daha yüksek bir artışla %68,59 artacağı 

tahmin edilmektedir. Kayseri ili de ait olduğu bölge TR72 ile paralel %68,32 artış göstermesi 

beklenmektedir. Sivas ili TR72 bölgesine göre daha yüksek %80,65, Yozgat ise daha düşük 

%30,22 bir oranda artış göstermesi öngörülmektedir. Aşağıdaki Şekil 3.19 Tablo 3.19’daki 

verilerden elde edilmiştir. 
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Şekil 3.19 2015-2025 yılları için ihracat tahminleri 

Tablo 3.20 1995-2014 Türkiye; 2002-2014 TR72 Kayseri-Sivas-Yozgat bölgelerine ait 

ihracat rakamları 

İTHALAT (Milyon $) 

Yıl Türkiye TR72 Kayseri Yozgat Sivas 

1995 35.709,01         

1996 43.626,64         

1997 48.558,72         

1998 45.921,39         

1999 40.671,27         

2000 54.502,82         

2001 41.399,08         

2002 51.553,80 419,25 408,12 5,14 5,99 

2003 69.339,69 505,01 494,16 5,15 5,70 

2004 97.539,77 840,40 818,62 11,18 10,59 

2005 116.774,15 970,63 913,42 4,69 52,52 

2006 139.576,17 1.178,40 1.095,12 5,99 77,29 

2007 170.062,71 1.358,31 1.291,33 15,53 51,45 

2008 201.963,57 1.444,68 1.387,75 18,94 37,98 

2009 140.928,42 1.102,37 1.001,63 14,04 86,69 

2010 185.544,33 1.552,24 1.449,62 18,49 84,14 

2011 240.841,68 1.833,60 1.724,36 24,38 84,85 

2012 236.545,14 1.697,43 1.589,20 18,42 89,81 

2013 251.661,25 1.822,50 1.695,27 9,56 117,67 

2014 242.182,75 1.782,95 1.714,66 14,75 53,54 

 

,000

500000,000

1000000,000

1500000,000

2000000,000

2500000,000

3000000,000

3500000,000

4000000,000

TR72

Kayseri

Yozgat

Sivas



111 

 

Geçmiş yıllara bağlı olarak 2015-2025 yılları için ithalat tahminini doğrusal regresyon 

yöntemi ile hesaplarsak, her bir bölge için elde edilen regresyon denklemleri aşağıdaki gibi 

olur. 

Türkiye İthalat Regresyon Denklemi=-25696455801,91+12880619,07*X(yıl) 

TR72 İthalat Regresyon Denklemi=-233494270,95+116914,4*X(yıl) 

Kayseri İthalat Regresyon Denklemi=-217025689,82+108677,5*X(yıl) 

Yozgat İthalat Regresyon Denklemi=-2096507,21+1050,45*X(yıl) 

Sivas İthalat Regresyon Denklemi=-14372073,16+7186,46*X(yıl) 

Yukarıdaki denklemler kullanılarak her bir bölge için elde edilen tahmini ithalat rakamları 

Tablo 3.21 ’de verilmiştir. 

Tablo  3.21 2015-2025 yılları için ithalat tahminleri 

İTHALAT (Milyon $ ) 

Yıl Türkiye TR72 Kayseri Yozgat Sivas 

2015 257.991,62 2.088,25 1.959,47 20,15 108,64 

2016 270.872,24 2.205,16 2.068,15 21,20 115,83 

2017 283.752,86 2.322,07 2.176,83 22,25 123,02 

2018 296.633,48 2.438,99 2.285,51 23,30 130,20 

2019 309.514,10 2.555,90 2.394,18 24,35 137,39 

2020 322.394,72 2.672,82 2.502,86 25,40 144,58 

2021 335.275,34 2.789,73 2.611,54 26,45 151,76 

2022 348.155,96 2.906,65 2.720,22 27,50 158,95 

2023 361.036,58 3.023,56 2.828,89 28,55 166,14 

2024 373.917,20 3.140,47 2.937,57 29,60 173,32 

2025 386.797,81 3.257,39 3.046,25 30,65 180,51 

 

Tablo 3.21’e göre 2025 yılında Türkiye ithalatı şu anki mevcut ihracatın %59,71’i kadar 

artarken; TR72 bölgesi ve Kayseri ili paralel bir şekilde sırasıyla %82,70 ve %77,66 
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oranında artması beklenmektedir. Yozgat’ın %107,89 ve Sivas’ ın ise %237,16 oranında 

ithalatının artması tahmin edilmektedir. 

 

Şekil 3.20 2015-2025 yılları için ithalat tahminleri 
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4. KAYSERİ  İLİ LOJİSTİK STRATEJİLERİ   

4.1. SWOT (GZFT) Analizi ve Sonuçları   

Ülke, Bölge ve Kentsel Lojistik Planlaması etkin bir süreç yaklaşımı ile gerçekleştirilebilir. 

Kentsel lojistik sorunlarının çoğu birbiriyle ilişkili olup, bu sorunlara, bütünsel bakış açısı 

olan “Sistem Yaklaşımı” çerçevesinde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüm aranması 

gerekir. Çözümlerin bir sistem içinde yer alan bütün unsurların dikkate alınarak üretildiği 

yaklaşımlara, sistem yaklaşımı denmektedir. 

Planlamaya aşağıdaki dört temel soruya cevap arayarak başlanır: 

1. Neredeyiz?   

2. Nereye gitmek istiyoruz? 

3. Rehberimiz (Kritik Başarı Faktörleri) ne olacak? 

4. Hedefimize nasıl ulaşacağız? 

Neredeyiz sorusunun yanıtını vermedeki temel yaklaşımlardan biri GZFT analizidir (SWOT).  

SWOT Analizi, bir projede ya da bir ticari girişimde sektörün, kurumun, tekniğin, sürecin, 

durumun veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemek, iç ve dış 

çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamak için kullanılan 

stratejik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, projenin ya da ticari girişimin hedeflerini belirlemeyi 

ve amaca ulaşmak için olumlu ya da olumsuz olan iç ve dış faktörleri tanımlamayı gerektirir. 

Bu yöntem 1960'larda Harvard Üniversitesi'nin profesörleri olan Learned, Christensen, 

Andrews ve Guth tarafından geliştirilmiştir. 

SWOT analizi, çevresel faktörlerin incelenmesi, sektörün/işletmenin geleceği açısından 

önemli olan fırsatların saptanması, işletmeye tehdit unsuru oluşturabilecek faaliyetlerin 

(örneğin sosyo ekonomik ve politik gelişmeler) önceden fark edilip önlem alınması, sektörün 

güçlü yönlerinin ortaya çıkarılması ve bunların hangi durumlarda, koşullarda ve ortamlarda 

kullanılması gerekebileceğinin saptanması, işletmenin zayıf yönlerinin belirlenerek önlem 

alınması, zayıf yönlerin olası tehditler karşısında işletmeyi düşürebileceği zor durumların 

analiz edilmesi vb. stratejik ve planlamacı yaklaşımları kapsamaktadır. 

SWOT analizi ile sektöre veya işletmeye çeşitli kazanımlar elde edebilir. Bunlardan 

başlıcaları şunlardır: 

 Güçlü yönlerimizi fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanabiliriz. 

 Zayıf yönlerimizin farkına vararak onları güçlü yönlere dönüştürecek stratejiler 

geliştirebiliriz. 

 Çevremizdeki tehditleri güçlü yanlarımız ile bütünleştirilebilecek fırsatlara 

dönüştürebiliriz. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Harvard_%C3%9Cniversitesi
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4.2. Kayseri İli SWOT Analizi 

Kayseri ilinin lojistik sektörü mevcut durumunu ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan bu 

çalışma kapsamında anketler düzenlenmiş, il paydaşlarıyla bir toplantı yapılmış ve ilin 

mevcut durumu Güçlü/Zayıf yönler ve Fırsatlar/Tehditler anlamında aşağıdaki tablolarda 

verilen şekliyle ortaya çıkartılmıştır.  

Tablo 4.1. Kayseri İli Lojistik Sektörü Güçlü ve Zayıf Yanlar 

Lojistik Sektörü 

Güçlü Yanlar  Zayıf Yanlar 

 Kayseri ilinin sanayi şehri olması 

 Kış turizm merkezlerinden birisi olması 

 Kayseri ili ticaret ve sanayisinin eski ve 

köklü olması 

 Kayseri ilinin 3 aktif çalışan Organize 

Sanayi Bölgesi olması 

 Kayseri’nin çevre illerine göre gelişmişlik 

düzeyinin yüksek olması bu yüzden çevre 

illerin çekim noktası olması ve ticaret 

potansiyelinin yüksek olması 

 İhracat potansiyelinin yüksek olması 

 İthalat potansiyelinin yüksek olması 

 Nakliye sektörünün güçlü olması 

 Kayseri ilinin yük geçişlerinde güzergah 

olması 

 Kayseri ilinin fiziki şartlarının iyi olması, 

düz bir ovada kurulu olması 

 Ticarette birçok tanınmış markaya sahip 

olması, yenilerinde teşvik edilmesi 

 Mobilya üretiminde Türkiye’deki ilk 5 il 

içerisinde bulunması 

 Tüm taşıma modlarının aktif olarak 

kullanıldığı bir sektöre sahip olması 

 Türkiye’nin orta noktasında olması  

 40 tane uluslararası taşımacılık yapan 

firması olması ve hızlı ve güvenli 

taşımacılık gücüne sahip olması 

 Demiryolu taşımacılığının gelişmiş olması 

 İran ve Irak hattı taşımacılık güzergâhında 

olması ve bu hatta ait taşımacılığı 

kolaylaştırmasıdır. 

 Lojistik farkındalığının olması ve bu 

konuda Kamu-Özel Sektör ve STK 

koordinasyon ve işbirliğinin başlatılması  

 Kayseri ilinin yenilikçi ve girişimci bir 

yapısının olması 

 Lojistik sektörü ve Üniversite işbirliğinin 

başlamış olması 

 Kayseri Lojistik master plan olmaması 

 Limana uzaklık 

 Sınır kapılarına uzaklık 

 Kayseri ili Lojistik hizmet alan ve 

hizmet veren firmalar arasında 

işbirliğinin istenen düzeyde olmaması 

 Lojistik sektörü firmaları arasındaki 

birlik ve diyaloğun istenen düzeyde 

olmaması 

 Lojistik alanında nitelikli eleman 

eksikliği 

 Lojistik merkez olmaması 

 Arazi maliyetlerinin yüksek olması 

 Kayseri Lojistik platformunun 

olmaması 

 İhtisas gümrüklerinin olmaması 
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Tablo 4.2. Kayseri İli Lojistik Sektörü Fırsat ve Tehditler 

Lojistik Sektörü 

Fırsatlar Tehditler 

 Gelişmeye uygun fiziki imkân olması 

 TCDD ’nin bölgeye ilgi ve desteği,   

 Siyasilerin Desteği 

 4 üniversiteye sahip olması bu imkanın 

getirmiş olduğu yetişmiş, nitelikli eleman 

imkanı 

 Demiryoluna yakın olması 

 Hızlı tren projesinin olması 

 Firmaların pazarlama yeteneklerinin 

yüksek olması 

 Kayseri ili lojistik sektörünün gelişmesi 

 Kayseri ilinin sahip olduğu ticaret 

potansiyeli 

 Kayseri iline ait ihracat ve ithalat 

teşviklerinin olması 

 Anadolu’nun girişimci kentlerinde birisi 

olması. 

 ORAN Kalkınma Ajansı, KOSGEB proje 

destekleri 

 Üretim merkezlerinden deniz ve havayolu 

terminallerine erişimin kolay olmaması  

 Yoğun karayolu taşımacılığı yapılıyor 

olması ve kazaların çokluğu  

 Askeri havaalanı bulunması 

 Karma taşımacılık altyapısının 

gelişmemiş olması  

 Lojistik alanında kalifiye eleman eksikliği 

 Kurumlar arası işbirliği eksikliği  

 Lojistik köy/merkez olmaması  

 Küçük orta büyüklükte lojistik şirketleri 

olması 

 Yurt dışı pazarlarına yakın olmamasının 

getirdiği maliyet 

 Yakıt maliyetlerinin yüksek olması 

 Şoförlerin yeterli bilgiye sahip 

olmamaları 

 Şoför hatalarından kaynaklanan durumlar 

 Diğer il merkezli büyük firmaların varlığı 

 Çok uluslu firmaların varlığı  

 Yurt dışı araçlarının Kayseri’den yük 

almalarındaki artış 

 Sektörün eğitimli olmaması 

 Doğu firmalarının batıya geçişlerde çok 

düşük fiyatlara yük almaları 

 Karayolu taşımacılığı maliyetlerinin 

yüksek olmasından dolayı kar marjlarının 

düşük olması 

 Zamanında teslimat yapılmaması 

 Komşu ülkelerdeki karışıklıklar 

 Eğitim ve emeğe değer verilmemesi 

 Sektörde yetişmiş eleman bulunmaması 

 Şirketlerin küçük orta büyüklükte olması, 

büyük ve kurumsal firma azlığı 

 Depo ve antrepo yetersizliği 

 Lojistik sektöründe birlik olmaması 

 Çok fonksiyonlu lojistik merkez 

olmaması 

 

 

 

 



116 

 

4.3. Kayseri İli Lojistik Sektörü Misyonu  

Misyon, bir işletmenin/sektörün varlığının temel amacı, varoluş nedenidir. Sektörün gelecekte 

olmak istediği yer, şu andaki durumu, toplumdaki imajı ve yöneticilerin dünya görüşüdür 

denebilir. Sektör misyonunun aşağıdaki unsurları içermesi gerekir: 

* Sektörün genel iş yapma felsefesi,  

* Sektörün kendisini nasıl gördüğü,  

* Hangi hizmetlerin sunulacağı,  

* Kullanılacak temel teknolojiler ve kaynakların neler olduğu,  

* Genel olarak çevreye vermek istediği imajın neler olduğu, 

Kayseri İli Lojistik Sektörü Misyonu: “İlin Sanayi ve Ticaret Sektörü ile Transit Ticaretin 

karayolu taşımacılığını etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek” olarak görülmektedir. 

 

4.4. Kayseri İli Lojistik Sektörü Vizyonu 

Vizyon değişimin yönünü gösterir, beraberinde yeni stratejik hedefler getirirken, yöneticiler 

için bu hedeflere ulaşmak için geçerli davranış değişikliği anlamına gelir. Sektörel stratejik 

hedeflere örnek olarak aşağıdakiler belirtilebilir; 

* Maliyetlerin düşürülmesi, hizmet çeşitliliğinin artırılması, sektörel rekabetçilik 

düzeyinin geliştirilmesi 

* Sektör paydaşlarının katılımı ve işbirliğinin geliştirilmesi,  

* Daha iyi karar verme mekanizmalarının oluşturulması,  

* Yeni yetkinlikler ve yenileşim (inovasyonlar) oluşturulması,  

* Ulusal ve uluslararası entegrasyonun artırılması 

* Çevresel duyarlılığın artırılması 

 

Kayseri İli Lojistik Sektörü Vizyonu: “Bölgesinin Lojistik Üssü Olmak” 

Yukarıda öngörülen vizyonun dayandığı senaryolar aşağıda belirtilmiştir: 

 

 Sanayi gelişmesini sürdürecektir. 

 İlin karayolu ve demiryolları ile limanlara bağlantıları güçlenecektir. 

 Çok fonksiyonlu Lojistik Merkezin kurulması ile istihdam ve ekonomide canlanmalar 

olacaktır. 

 Sanayinin kümelenmesinin ekonomiye ve lojistik sektörüne katkıları olacaktır. 

 Kalkınma alanında lojistik önem kazandığı için sektör daha da iyi konuma gelecektir. 

http://nedir.antoloji.com/dunya/
http://nedir.antoloji.com/felsefe/
http://nedir.antoloji.com/teknoloji/
http://nedir.antoloji.com/anlam/
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 Sektörün gelişmesi istihdamı artıracaktır. 

 

4.5. Kayseri İli Lojistik Sektörü Strateji ve Projeleri 

Kayseri İli Lojistik Sektörü Stratejileri ise aşağıdaki şekilde önerilmektedir: 

 

 Çok fonksiyonlu Lojistik Merkez çalışmalarının yoğunlaştırılması 

 Lojistik sektörüne ait firmalar arasında birlik oluşturulması 

 Demiryolu imkânlarının iyileştirilmesi 

 Kayseri ili lojistik sektörü rekabet gücünün artırılması 

 Kayseri ili lojistik sektörü gelişimi içi tüm kurum ve kuruluşların iş birliği içinde 

olması 

 Rekabet şartlarının iyileştirilmesi 

 Gümrük hizmetlerinin iyileştirilmesi 

 Lojistik eğitiminin yaygınlaştırılması ve nitelikli eleman sayısının artırılması 

 Şirket yapılarının kurumsallaştırılması 

 

Kayseri ili lojistik sektöründe alt yapı ve hizmetlerin geliştirilmesi ve uluslararası rekabet 

gücünün artırılması konusunda ve yukarıdaki stratejiler doğrultusunda öngörülen Uzun 

Dönem projeleri (UDP) aşağıda belirtilmiştir:   

 Kayseri ili lojistik master planının hazırlanması 

 Lojistik merkez kurulması 

 Ulaşım altyapısının iyileştirilmesi ve farklı taşıma modlarının entegrasyonununun 

sağlanması 

 Uluslararası rekabet edilebilirliği geliştirmek için nitelikli iş gücünün Kayseri’ye 

çekilmesi 

 Lojistik ile ilgili özel eğitim merkezlerinin açılması 

 Küçük ölçekli firmaların birleşmesi 

 Aile şirketi yapısından kurumsal firma yapısına ve profesyonel yönetim biçimine 

geçilmesi 

 Üniversite sektör işbirliğinin artırılması ve sektör için projelerin birlikte oluşturulması 

 Lojistik firmalarının gelişimine destek verilerek, hukuki ve maddi engellerin 

kaldırılması konusunda kamuoyu oluşturulmasıdır. 
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Yukarıdaki stratejiler doğrultusunda öngörülen Orta ve Kısa Dönem Projeleri(OKDP) aşağıda 

belirtilmiştir:   

 

4.6.KAYSERİ İLİ LOJİSTİK SEKTÖRÜ  STRATEJİLERİNE YÖNELİK EYLEM 

PLANI   

Bir önceki bölümde ortaya konan Kayseri ili lojistik sektörü vizyon ve stratejilerine yönelik 

önerilen eylem planlarının il bütününde hayata geçirilmesi konusunda Kayseri Lojistik 

Platformunun kurulması zorunlu olarak görülmektedir. Bu bölümde lojistik platform 

liderliğinde gerçekleştirilmesi öngörülen olan eylem planları açıklanmaktadır. 

 

4.6.1. Kayseri İli Lojistik Platformu Paydaşlarının Tanımı    

Kavramsal olarak platform; İlgili sektöre yönelik yerel alanda kurum, kuruluş, birim ve 

gruplar arasında ortak anlayışın ve işbirliğinin gelişmesini sağlamak ve bu gelişimi 

sürdürülebilir şekilde arttırmak üzere sektördeki tüm ilgili tarafların (paydaşların) iletişimini 

sağlamak ve bunun sonucunda somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere 

önerilecek işbirliği ağlarına platform denmektedir. Bu ağların/platformların aşağıdaki 

eylemleri gerçekleştirmesi öngörülmektedir; 

 

 Önerilen alanda ulusal, bölgesel, yerel ve hatta uluslararası düzeyde sektörel iş 

birlikteliklerin gelişimini sağlamak üzere ekonomik ve sosyo-ekonomik politikaların 

planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması için yol haritaları oluşturulması, 

 Sektörün ulusal, bölgesel ve yerel alanda tanınırlığın sağlanması için etkin 

işbirliklerinin artırılması ve bu yönde projelerin geliştirilmesi, 

 Sektöre yönelik var olan bilgi birikimini paylaşarak verilen/alınan ulusal ve 

uluslararası desteklerin sektörün gelişimini destekleyecek şekilde doğru ve verimli 

kullanılmasının sağlanması,  

 Ulusal ve uluslararası projeler oluşturulmasının ve bunlardan alınacak destekler ile 

ilgili konuda (lojistik sektörüne yönelik)  ortak kullanılacak fiziksel altyapının 

oluşmasının ve gelişmesinin sağlanması, 

 Yetişmiş insan gücünün sektöre yönelik istenilen düzey üzerine çıkması için gerekli 

eğitim faaliyetlerinin oluşturulmasının ve uygulanmasının desteklenmesi, 

 Birikmiş/birikecek bilimsel bilginin teknolojiye transferi için gerekli yönlendirmelerin 

ve somut eylemlerin yapılmasının sağlanması, 
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 Sektör için önem teşkil eden ekonomik ve sosyo-ekonomik projelerin hayata 

geçirilmesi kapsamında aktif lobi faaliyeti gerçekleştirmesi, 

 Kurulacak işbirlikleri ile ilgili sektörün uluslararası rekabet gücünün artmasına katkı 

sağlanması. 

 

Özetle platformlar kuruldukları sektöre yönelik ekonomik ve sosyo-ekonomik gelişimin 

desteklenmesi veya var olan potansiyelin arttırılması için politikalar üretmesi ve bu ürettiği 

politikaları hayata geçirmek için gönüllük ilkesi ile çalışan organlardır. Platformlar genel 

olarak her hangi bir resmi tüzel kişiliği olmaksızın çalışmalarını bölgede bulunan sivil toplum 

kuruluşlardan (oda ve borsalar), yerel yönetimlerden ve üniversitelerden ve kalkınma 

ajanslarından oluşan özel sektör destekli oluşumlardır. 

 

Türkiye’de birçok alanda platformlar yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi olan ve 2007 

yılında kurulan Mersin Lojistik Platformu’dur. Platformun kuruluş amacı Mersin İlinin var 

olan lojistik potansiyelinin arttırılarak ilin ekonomik ve sosyo-ekonomik gelişimine destek 

olunması olarak tanımlanabilir.  

 

Örnek olarak incelediğimiz Mersin lojistik platformunun oluşumda özel sektör başkanlığında 

(on iki lojistik firması), ilin önde gelen STK’ları, kamu-kurum ve kuruluşları, yerel yönetim, 

üniversitesi ve Çukurova kalkınma ajansı yer almaktadır. Çalışma prensipleri incelendiğinde 

farklı çalışma gruplarının olduğu her bir üyenin görev tanımının yapıldığı dikkat çekmektedir. 

Ayda bir kez ana toplantı yapan platform gerektiğinde grup toplantıları da yapmaktadır. 

 

Kayseri de kurulacak olan platform paydaşlarının etkin ve güçlü lobi politikası üretmesi için 

özel sektör ile STK, kamu kurum ve kuruluşlarının ortak bir çatı altında bir araya gelerek 

ortak çıkarları için bir sinerji yaratması önem teşkil etmektedir. Bu bakış açısı ile Kayseri 

Lojistik Platformu’nun paydaşları ve görev tanımları aşağıdaki gibi olmasında fayda vardır. 

 

4.6.2 İlgili Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Temel Görevler   

Kayseri Lojistik Platformu’nda yer alması önerilen kurum ve kuruluşlara ilişkin olarak temel 

görevlere ilişkin öneriler bu bölümde yer almaktadır. Platform kurulum süreci sonrasında 

aşağıda yer alan kurum ve kuruluşların üstlendikleri temel roller üretilen projeler ile süreç 

içerisinde değişkenlik de gösterebilir.   
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Tablo 4.3. Kayseri Lojistik Platformu Temel Paydaşları ve Temel Rolleri 

No Önerilen Paydaş Listesi Görev Tanımı 

1 

Özel sektörde yer alan 

lojistik firmaları. 

(Önerilen sayı 10 - 15 

adet) 

Platform yönetişim yapısında platform başkanlığını özel 

sektörün yürütmesi, platform tarafından üretilen projelerin 

kamuoyunda sahipliğini sağlayacaktır. Bu neden ile özel 

sektörden lojistik firmalarının platformda yer alması önem 

teşkil etmektedir.  

2 
Kayseri Büyükşehir ve 

İlçe Belediyeleri 

Platform tarafından üretilen yatırım projelerinde gerekli 

imar çalışmaları ve düzenlemelerde etkin rol oynayacaktır. 

İlde önemli karar verici organ olması; lobi çalışmalarına 

yönelik platformdaki diğer bir önemi vurgulamaktadır. 

3 Üniversiteler 

Platform tarafından sektöre yönelik gerçekleştirilecek 

eğitim, seminer vb aktivitelerde var olan insan kaynağı ile 

platforma önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca 

bilinçlendirme çalışmalarında etkin görev alacaktır. Bunun 

için kendi bünyesinde “Lojistik ve Dış Ticaret Araştırma 

Merkezi” kurabilir.  

5 Ticaret ve Sanayi Odaları 

Ulusal, bölgesel ve yerel alanda lobi faaliyetlerinde etkin 

görev alabilir. Ayrıca ilin ekonomik aktörlerinin bulunduğu 

bir kurum olması platform projelerinin sahiplenmesinde 

önemli destek oluşturur 

6 Ticaret Borsası 

Ulusal, bölgesel ve yerel alanda lobi faaliyetlerinde etkin 

görev alabilir. Ayrıca ilin ekonomik aktörlerinin bulunduğu 

bir kurum olması platform projelerinin sahiplenmesinde 

önemli destek oluşturur 

7 Kalkınma Ajansı 

Platform eylem planlarına yönelik hibe programlarının 

hazırlanmasında, platform çalışmalarının ulusal ve 

uluslararası alanda tanıtılmasında etkin görev alabilir. 

8 
Organize Sanayi 

Bölgeleri 

Sanayi ile platform çalışmalarının ortak sinerjide 

ilerlemesinde önemli destek sağlaya bilir. Sanayiciyi 

doğrudan etkileyen lojistik süreçlerinde ciddi öneriler 

sunabilir. 

9 
Ulaştırma Bölge 

Müdürlüğü 

 Merkezi hükümetin yatırım projeleri konusunda platform 

ile bilgi paylaşması, platform tarafından önerilen merkezi 

yönetime iletilmesi konularında etkin görev alabilir. 

10 
Sektöre yönelik var olan 

ilgi dernekler. 

 Ulusal alanda farkındalığın sağlanmasında etkin rol oynaya 

bilir. 

 

Yukarıda, Kayseri Lojistik Platformu için önerilen tüm kurum ve kuruluşların 

gerçekleştireceği çalışmaların sahipliliğinin sağlanması adına Kayseri Valiliği’nin kurulacak 

olan platformun üst çatısı olması gerekmektedir.  

4.7. Platformun Yönetişim Yapısı   

Platformun yerel kamuoyunda sahipliğinin sağlanması için platform koordinatörlüğü özel 

sektöre verilmelidir.   Platform başkanlığı, özel sektörde birikimi ve başarılı çalışmaları ile 

öne çıkan bir firma temsilci tarafından yerine getirilmesi bu bağlamda diğer önemli bir 
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husustur. Platformun sekretaryası ise, Kayseri Ticaret ve Sanayi Odaları ev sahipliğinde, 

Üniversiteler ve Kalkınma Ajansının desteği ile beş kişilik bir uzman ekip eliyle 

yürütülmesinde fayda vardır. 

 

Platform çalışmalarının en üst düzeyde desteklenmesi için Kayseri Valiliği, tüm platform 

çalışmalarını himaye etmelidir. Paydaşların geniş katılımı ile yapılan istişare ve karar 

toplantılarının, Kayseri Valiliği liderliğinde gerçekleştirilmesinde fayda vardır. Yıllık çalışma 

planları, proje çalışma grupları, kaynak kullanımına yönelik planlar sekretarya tarafından 

hazırlanmalı ve dönemsel olarak Kayseri Valiliği’nin görüş ve onaylarına sunulmalıdır. 

 

Platform içi iletişim, oluşturulan bir e-grup aracılığı ile yürütülebilir. Platform toplantılarının 

yılda en az altı defa (iki ayda bir) gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Platform üyelerinden ve 

teknik uzmanlardan oluşan proje çalışma grupları (reklam ve tanıtım çalışma grubu, eğitim 

çalışma grubu, organizasyon ve etkinlik çalışma grubu, araştırma ve geliştirme çalışma grubu 

vd.), iş adımları gerektirdikçe toplantılar düzenleyebilmelidir. Ticaret ve Sanayi Odaları, bu 

çalışmalara talep edilmesi halinde fiziki mekan sağlamakla yükümlü olmalıdır.  

 

Proje Çalışma Gruplarının ilerleme raporlarını, aylık olarak Platform Başkanlığına sunması 

esastır. Platform üyeleri, Platforma davet edilen kuruluşların ataması üzerine belirlenen 

isimlerden oluşur. Üyelerin mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmamaları durumunda 

üyelikleri düşer. Platform, ilgili kurumdan yeni bir temsilci atanmasını isteyebilir. Platforma 

dışarıdan gelen üyelik talepleri, müteakip ilk toplantıda, Başkan tarafından Üyelerin 

görüşlerine sunulur. Yeni üye alınmasına oy çokluğu ile karar verilir. 

 

Ayrıca platformun kendi içerisinde yaptığı toplantıların yanı sıra yılda iki kez olmak üzere 

Kayseri Valiliği başkanlığında toplanarak yapılan ve yapılacak olan platform faaliyetleri 

hakkında sözlü ve yazılı olmak üzere Valiliği bilgilendirmelidir. 

 

4.8. Platform Eylem Planı ve Çalışma Alanları   

Kayseri lojistik platformu tarafından gerçekleştirilecek olan eylem planı ve çalışma alanlarına 

ilişkin olarak temel alınan konular ekonomik ve sosyo-ekonomik büyümenin bölgede 

desteklenmesi ve geliştirilmesi üzerine kurgulanmıştır. 
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Kurulacak olan Kayseri lojistik platformunun eylem planına ve paydaşlarına ilişkin öneri 

aşağıda yer almaktadır. Bu çalışma platform üyelerince tartışılmalı ve uygunluğu gözden 

geçirilmelidir. Gerek görüldüğü takdirde eylem planına ekleme veya çıkartılma yapılmalıdır. 

Eylem planlarının belirli periyodlara bağlı olarak yapılması büyük önem teşkil etmektedir. Yıl 

veya yıllar içerisinde yapılacak olan eylem planları platformun önceliklerine göre göreceli 

olarak değişebileceği göz ardı edilmemelidir. 

 

 Kayseri ili lojistik sektörünün tek bir çatı altında birleştirilmesi 

 Lojistik köy/merkez kurulma çalışmaları 

 Demiryollarının özelleştirilerek daha aktif kullanılması 

 Serbest bölgenin daha aktif kullanılır hale getirilmesi 

 Lojistik sektörüne teşviklerin artırılması 

 Akaryakıt fiyatlarının iyileştirilmesi 

 Şoför yetiştirilmesi, şoförler için mesleki eğitimler verilmesi 

 Kayseri ili taşımacılık sektörünün lojistiğe geçiş yapması 

 Stratejik iş birliğinin az olması 

 Kayseri ili sanayi sektörünün mobilya harici sektörlere yatırım yapması 

 Sivil havacılık hizmetlerinin geliştirilmesi, 

 Erkilet havaalanının havayolu yük taşımacılığı için geliştirilmesi 

 Lojistik firmaların profesyonel yönetime geçmeleri bunun için destek verilmesidir. 
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Sektörde Ekonomik Gelişmenin Desteklenmesi- Sektörel Tanıtım ve Bilgi 

1- Platform Web Sitesi  Paydaşlar 
2- Platform Yayın 

Kitleri 
Paydaşlar 

3- Sektörel Envanter 

ve Raporlama 

Çalışmaları 

Paydaşlar 

* Platform Web Sitesi Kurulması ve 

Kullanımın Geliştirmesi 

* Web Sitesinin Türkçe ve İngilizce 

Olarak Hizmet Vermesi. 

* Web Sitesi Üye Veri Tabanın 

Oluşturulması. 

* Sektöre Yönelik Uluslararası, Ulusal, 

Bölgesel ve Yerel Haberlerin 

Yayınlanması. 

* Sektöre Yönelik Tüm Etkinlik 

Duyurularının Yayınlanması. 

* Sektörde Çalışmak İsteyen İnsan 

Kaynağı Başvurularına ve Personel 

Arayan Firmalara İlişkin Veri Tabanın 

Oluşturulması. 

* Sektöre İlişkin Ulusal ve Uluslararası 

Proje Çağrılarının Yayınlanması. 

* Sektörel İlişkin Bilgi Veri Tabanın 

Oluşturulması. 

* Sektöre İlişkin Köşe Yazarlarının 

Yazılarının Yayınlanması. 

* Sektörel Fikir Paylaşımın Yapılması 

İçin Web-Form Uygulamasının 

Başlatılması. 

Lojistik Platformu Üyeleri  

 

 Platform Sekretaryası 

 

Açıklama: Platform Üyeleri 

Tarafından Raporlar, Yayınlar ve 

Etkinlikler Hakkında Düzenli 

Bilgi Notlarının Gönderilmesi 

* Türkçe ve İngilizce 

Olmak Üzere Sektörel 

Tanıtım Kitlerinin 

Oluşturulması. 

* Sektöre Yönelik Üç 

Ayda Bir Olmak Üzere 

e-Bülten Hazırlanması. 

* Platform Tanıtım 

Broşürü Hazırlanması.  

* Platform Etkinlik 

Broşürlerinin Dijital 

veya Basılı Olarak 

Hazırlanması. 

* Kayseri Lojistik 

Sektörü Yayın Kitinin 

Oluşturulması. 

* Kayseri Lojistik 

Sektörü İndeks 

Raporunun 

Hazırlanması. 

* Platform Tarafından 

Gerçekleştirilecek Olan 

Tüm Eğitim Projelerinde 

Sektöre Yönelik Kılavuz 

Kitapların Üretilmesi. 

Üniversiteler 

 

Lojistik Platformu 

Üyeleri 

 

Platform Sekretaryası 

 

Danışmanlık Alımı 

* Sektörel Envanterin 

Çıkartılması İçin Saha 

Çalışmasının Yapılması. 

*Lojistik Lojistik 

Sektörü Raporunun 

Hazırlanması ve Dijital 

Ortam'da Yayınlanması 

(Her yıl güncellenmeli). 

* Sektörel İhtiyaç ve 

Talep Analizlerinin 

Yapılması. 

  

  

  

  

Üniversiteler 

 

Lojistik Platformu 

Üyeleri 

 

Platform Sekretaryası 

 

Danışmanlık Alımı 

 

Lojistik Dernekleri 

(UND, LODER, 

UTİKAD vd) 
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Sektörde Ekonomik Gelişmenin Desteklenmesi  - Lojistik Sektörüne Yönelik İşbirliklerinin Arttırılması 

1- Ulusal Alanda Sektörel 

Çalışmalar 
Paydaşlar 

2- Uluslararası Alanda 

Sektörel Çalışmalar 
Paydaşlar 

3- Hinterlantta Bulunan İller 

İle Sektöre Yönelik Ortak 

Çalışmalar. 

Paydaşlar 

* Hinterlanda Bulunan 

İllerin OSB ve STK'larına 

ziyaret 

 * Ulusal Alanda Sektörler 

Arası İş Heyet 

Organizasyonlarının 

Düzenlenmesi. 

  

  

* Yılda En Az İki Adet 

Ulusal Alanda Düzenlenen 

Lojistik Temalı Fuara,  

Platform ve Kayseri 

Lojistik Sektörü Firmaları 

ile Katılım 

  

  

* Dış ticaret ve Lojistik 

Fuarının Düzenlenmesi ve 

Buna İlişkin Etkinliğinin ve 

Bilinirliğinin Arttırılması 

İçin Lobi Çalışmaları. 

Lojistik Platformu 

  

Karacadağ 

Kalkınma Ajansı 

  

  

STK (Odalar) 

  

  

* Avrupa, Afrika ve 

Ortadoğu Ülkelerine 

Yönelik Olarak Sektörel İş 

Heyet Organizasyonlarının 

Gerçekleştirilmesi.  

  

  

* Dış Ülkelerde Bulunan 

STK'lar ile İkili 

İşbirliklerinin Arttırılması. 

  

  

* Yılda En Az İki Adet 

Uluslararası Alanda 

Düzenlenen Lojistik 

Fuarına Platform ve 

Kayseri Lojistik Sektörü 

Firmaları ile Katılım. 

  

Ekonomi 

Bakanlığı 

  

  

Lojistik 

Platformu 

  

Kalkınma Ajansı 

  

STK(Odalar) 

  

KOSGEB 

* Hinterlantta Bulunan İller ile 

Ortak Lojistik Etkinliği (Fuar, 

seminer vd) Düzenlenmesi İçin 

Lobi Çalışması. 

  

  

  

* Hinterlantta Bulunan İller ile 

Bölgesel Dış Ticaret ve Lojistik 

İş Formu Düzenlenmesi İçin 

Lobi Çalışması. 

  

  

  

Lojistik Platformu 

Üyeleri 

  

Platform 

Sekretaryası 

  

Kalkınma Ajansı 
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Sektörde Ekonomik Gelişmenin Desteklenmesi  Lojistik Sektörüne Yönelik İşbirliklerinin Arttırılması 

1- Ulusal Alanda Sektörel Çalışmalar Paydaşlar 
2- Uluslararası Alanda Sektörel 

Çalışmalar 
Paydaşlar 

3- Hinterlantta Bulunan İller 

İle Sektöre Yönelik Ortak 

Çalışmalar. 

Paydaşlar 

* Hinterlanda Bulunan İllerin OSB ve 

STK'larına ziyaret 

 * Ulusal Alanda Sektörler Arası İş Heyet 

Organizasyonlarının Düzenlenmesi. 

 * Yılda En Az İki Adet Ulusal Alanda 

Düzenlenen Lojistik Temalı Fuara,  

Platform ve Kayseri Lojistik Sektörü 

Firmaları ile Katılım 

 * Dış ticaret ve Lojistik Fuarının 

Düzenlenmesi ve Buna İlişkin Etkinliğinin 

ve Bilinirliğinin Arttırılması İçin Lobi 

Çalışmaları. 

Lojistik 

Platformu 

Karacadağ 

Kalkınma 

Ajansı 

STK (Odalar) 

   

* Avrupa, Afrika ve Ortadoğu Ülkelerine 

Yönelik Olarak Sektörel İş Heyet 

Organizasyonlarının Gerçekleştirilmesi.  

* Dış Ülkelerde Bulunan STK'lar ile İkili 

İşbirliklerinin Arttırılması. 

* Yılda En Az İki Adet Uluslararası 

Alanda Düzenlenen Lojistik Fuarına 

Platform ve Kayseri Lojistik Sektörü 

Firmaları ile Katılım. 

Ekonomi 

Bakanlığı 

Lojistik 

Platformu 

Kalkınma 

Ajansı 

STK(Odalar) 

KOSGEB 

* Hinterlantta Bulunan İller ile 

Ortak Lojistik Etkinliği (Fuar, 

seminer vd) Düzenlenmesi İçin 

Lobi Çalışması. 

* Hinterlantta Bulunan İller ile 

Bölgesel Dış Ticaret ve Lojistik 

İş Formu Düzenlenmesi İçin 

Lobi Çalışması. 

Lojistik 

Platformu 

Üyeleri 

Platform 

Sekretaryası 

Kalkınma 

Ajansı 
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Sektörde Sosyo-Ekonomik Gelişmenin Desteklenmesi- Lojistik Sektörüne Yönelik Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirilmesi 

1-Sektöre Yönelik Eğitim Programları Paydaşlar 2- Nitelikli İnsan Kaynaklarının Sektöre 

Kazandırılması 

Paydaşlar 

* Kayseri Lojistik Sektörüne Yönelik Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi 

İçin Saha Çalışmalarının (anket, analiz) Yapılması. 

* Sektöre Yönelik Teori ve Uygulamalı Eğitim Modüllerinin 

Geliştirilmesi. 

 

* Sektöre Yönelik Lojistik Eğitimi Sertifika Programlarının 

Geliştirilmesi ve Uygulanması. 

  

* Uluslararası Lojistik Eğitim Kurumları İle İkili İşbirlikteliklerinin 

Geliştirilmesi ve Ortak Eğitim veya Seminer Programlarının 

Gerçekleştirilmesi. 

 

* Sektörde Çalışmak İsteyen Bireylere Yönelik Konferans ve Seminer 

Eğitim Programlarının Gerçekleştirilmesi 

Üniversiteler 

 

Lojistik Platform 

Sekretaryası 

Danışmanlık 

Alımı   

* Sektörün Desteği ile Yılda Bir kez Kariyer 

Günü Düzenlenmesi. 

 

* Sertifika Programları Başarı İle Tamamlayan 

Bireylere Kayseri Lojistik Sektöründe Yer Alan 

* Lojistik Firmalarında Staj İmkânlarının 

Oluşturulması. 

 

* Web Tabanlı İnsan Kaynakları Havuzunun 

Oluşturulması 

İŞKUR 

 

 

Lojistik Platformu Üyeleri 

 

 

 

 

 

Lojistik Dernekleri (UND, 

LODER, UTİKAD vd) 
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Ulusal ve Uluslararası Hibe Fonlarından Yararlanma- Proje Çalışmaları 

1- Proje Havuzu Oluşturulması Paydaşlar 2 - Proje Hazırlığı Paydaşlar 

* Ulusal ve uluslararası alanda lojistik sektörüne yönelik olarak 

gerçekleştirilmiş projelerin araştırılması.  

 

* Ulusal ve uluslararası alanda sektöre yönelik geliştirilen lojistik 

projelerine ilişkin kurum ve kuruluşların iletişim listesinin 

çıkartılması ve iletişime geçilmesi. 

Lojistik Platformu 

Sekretaryası 

  

Kalkınama Ajansı 

* Kalkınma Ajansı, Ulusal Ajans, Avrupa Birliği proje 

çağrılarında uygun başlık olduğu takdirde Proje(ler) 

Hazırlanması. 

 

Not: Hedeflenen Proje Konuları; Yatırım Projeleri, Eğitim, 

Uluslararası İşbirliği, İyi Örnek İnceleme, Kurumsallaşma, 

Bilginin Transferi.   

Lojistik Platformu 

sekretaryası 

 

Üniversiteler 

 

Kalkınma Ajansı 

 

 

Sektörde Altyapının Geliştirilmesi- Yatırım Projeleri 

1- Kayseri Lojistik Merkez/Kara Limanı   

Paydaşlar 

 2- Kayseri Dış Ticaret ve Lojistik Eğitim Merkezi 

Paydaşlar 

* Merkez Kurulum Çalışmalarının Başlatılması İçin Lobi 

Çalışmalarının Bölgesel ve Ulusal Alanda Yapılması. 

 

* Merkeze İlişkin Sektörel Farkındalığın Arttırılması İçin Lobi 

Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi. 

 

 

Lojistik 

Platformu 

Üyeleri,  

 

STK'lar 

* Bölgede dış ticaret ve lojistik sektörünün etkin bir şekilde 

gelişimini desteklemek amacı ile sürekli eğitim merkezi kurulması 

 

Lojistik Platform 

Üyeleri 

 

STK(Odalar) 
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Platform Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi- Kurumsallaşma 

1- Platform Görev Dağılımı 

Paydaşlar 

2- Tüzel Kişilik Kazandırılması  

Paydaşlar 

* Platform Üye Listesinin Güncellenmesi ve Odak Alt 

Sektörler ve Birlik ve STK'larından yeni üyelerin 

eklenmesi. 

 

* Platform Üyelerinin Görev Dağılımlarının Net Bir 

Şekilde Yapılması. 

 

*Platform Çalışma Prensiplerinin Tanımlanması ve 

Platform Yönergesinin Oluşturulması. 

Lojistik Platformu 

Üye ve Sekretarya  

* Lojistik Platformunun Sürdürülebilirliğini Sağlamak Amacı ile 

olgunluğa ulaştığı dönemde Dernek Yapısının Oluşturulması. 

Lojistik Platform 

Üyeleri 

 

Kayseri Lojistik 

Sektörü Temsilcileri 
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5. LOJİSTİK MERKEZ ALTERNATİFLERİNİN BELİRLENMESİ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu proje ile hazırlanan Master Plan Kayseri’de büyük ölçekli lojistik merkezin oluşmasını 

gerekli görmektedir. Bu nedenle bu bölümde Kayseri’ de lojistik merkez kurulabilecek 

alternatif bölgeler araştırılmış, seçilen alternatifler analiz edilmiş ve en uygun alan tespit 

edilmiştir. Bölgelerin belirlenmesinde Kayseri’de bulunan OSB’ lere yakınlık, TCDD 

demiryolu olası güzergâhına yakınlık, otoyol ve karayoluna yakınlık, arazi yapısının uygun 

olması, arazi büyüklüğünün uygun olması, kentin gelişme planı kapsamında olması, kent 

merkezi ve lojistikle ilgili tesislere yakın olması gibi özellikler esas alınmıştır. Bu bağlamda 

bölge araştırması yapılmış ve 6 alternatif alan belirlenmiştir. Alanların bölgesel lokasyonları 

Şekil 5.1 ’de gösterilmiştir. 

Her bir alternatif alanın lojistik merkez olabilme yetisi olmasına rağmen bazı alanlar bu 

konuda daha avantajlıdır. Alternatif lojistik merkez alanlar üzerinde sektör temsilcilerinin de 

görüşlerinin alınması zorunluluğu söz konusudur. Bu nedenle alanlar hakkında Kayseri’den 

46 sektör temsilcisi ve uzmanın katılımı ile MÜSİAD Kayseri Şubesi salonlarında arazi 

değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Katılımcılara seçilen alternatifler hakkında bilgi verilmiş 

ve belirlenen alternatif alanların incelemesi grupla birlikte beyin fırtınası şeklinde yapılmıştır. 

Her alanın olumlu ve olumsuz yönleri bu rapora dâhil edilmiştir. Master Plan çerçevesinde 

alan seçimini etkileyen kriterler detaylı olarak literatür araştırması ve uzman görüşler alınarak 

tespit edilmiş. Ayrıca bu kriterler doğrultusunda ÇKKV(Çok Kriterli Karar Verme) 

yöntemlerinden AHP ve TOPSIS yöntemleri kullanılarak alternatif alanların değerlendirmesi 

de bu plan içerisinde yer almaktadır. 

5.1. KAYSERİ LOJİSTİK MERKEZ ALTERNATİFLERİ 

Yerel ölçekte yapılan çalışmalar, Kayseri Milli Emlak Müdürlüğü, Kayseri Belediyeleri ve 

ilgili sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda Kayseri lojistik merkezi için uygun 

olabileceği düşünülen 3’ü İncesu ilçesinde olmak üzere 6 alternatif alan belirlenmiştir. Bu 

alanlar: (1) serbest bölge sınırları içinde, güney ucunda yer alan fakat faaliyet bulunmayan 

arsa niteliğindeki alan, (2) İncesu ilçesi Sarıkürklü mahallesinde, Kayseri OSB’ nin 

güneybatısında çayırlık niteliğindeki alan, (3) İncesu OSB’ nin güneyinde yer alan ham 

toprak niteliğindeki İncesu OSB genişleme alanı, (4) Yine İncesu ilçesi Sultansazı 

mahallesinde üniversite alanı olarak tahsisli tarla niteliğindeki alan, (5) Talas ilçesi Erciyes 

mahallesi sınırları içinde Mimarsinan OSB’nin karşı yolunda ve inşaatı devam eden AGÜ 

yerleşkesinin batısında yer alan ham toprak niteliğindeki alan (6) Kayseri Boğazköprü 

İstasyon Müdürlüğü ile Lojistik Müdürlüğü ve çevresindeki alanlardır. Bu alanlar 
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belirlenirken kamu mülkiyetinde olması hususuna özellikle dikkat edilmiştir Mevcut 

durumları ve lojistik merkeze uygunluk açısından sektör temsilcileri, konusunda uzman 

akademisyen ve literatür araştırması ile belirlenen kriterlere göre değerlendirilmiştir 

 

Şekil 5.1. Alanların Genel Uydu Görüntüsü 

5.1.1. Lojistik merkez için Alternatif Alan 1 

Alan 1, serbest bölgenin faaliyet bulunmayan güney uç kısmında yer almaktadır. Alanın 

merkez bölgesi coğrafi koordinatları 38° 43' 37.15'' kuzey, 35° 19' 46.89'' doğudur. Parsel 

bilgileri Tablo 5.1’ de bulunan Alan 1’in mülkiyeti Kayseri Serbest Bölgesi’ ne aittir. 

Kayseri’ nin 3 organize sanayi bölgeleri arasında ilk kurulan OSB olan Kayseri OSB 24 km
2
 

alan üzerinde kurulu 972 adet fabrikası, üretimi, istihdam kapasitesi ve dış ticaret hacmi ile 

Türkiye’nin gözde yatırım merkezlerinden biridir. Altyapı çalışmalarında teknolojik 

yatırımlarla sanayicilerine sunduğu avantajları nedeniyle Kayseri OSB stratejik konumdadır. 

Bu nedenle hem Kayseri’ nin en önemli üretim merkezi olan Kayseri OSB’ ye hem de 

Kayseri Serbest Bölgesine yakınlığı sebebiyle, Alan 1 Kayseri lojistik merkezi alternatifleri 

arasında dikkat çekmektedir. 
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Şekil 5.2. Kayseri Ulaşım Bağlantıları 

Alanın genişliği yaklaşık 520 dönüm olup yakın gelecekteki lojistik merkez talebini 

karşılayacak büyüklüktedir. Bu alan pazar ve üretim merkezlerinin her ikisine de erişilebilirlik 

açısından oldukça avantajlı konuma sahiptir. Ayrıca Alan 1 batısında 3 km mesafede 

Kayseri’nin ihracat ve ithalat ulaşımı için yoğun kullanmakta olduğu Mersin Liman’ına 

bağlayan D300 karayolunun ve karayoluna paralel olan demiryolunun yer alması nedeniyle de 

öne çıkmaktadır.  

Arsanın ortalama eğiminin %0,6 olması yapı alanı için çok uygun olsa da, bölgenin bataklık 

olması nedeniyle yapı inşaatı için ek maliyet getirmesinin yanı sıra yapı için risk de 

oluşturmaktadır. 

Bu alan avantaj ve dezavantajları açısından aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir: 

Lojistik merkez açısından avantajları: 

• Kara yolu ve demir yoluna erişiminin mümkün olması,  

• Limana bağlantı karayoluna yakınlığı, 

• Kamu mülkiyeti olması, 

• Arazinin oldukça düz olması, 

• Altyapısının hazır olması sebebiyle lojistik merkezin kurulması çok kısa sürede 

gerçekleştirilebilecek durumda olması 

• Etkin bir şekilde hizmet sağlanabilmesi, koordinasyon ve birlikte çalışabilmeye olanak 

sağlayacak bir mevkide olması 
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Lojistik merkez açısından dezavantajları: 

• Alanın önemli bir kısmının sulak, turba (balçık, bataklık, bitki artığı) ve göçük riskinin 

olması en önemli dezavantajıdır. Ayrıca ıslak alan niteliğinde olması ve zemin 

suyunun yüksekliği de yapı maliyetleri açısından dezavantaj oluşturmaktadır. (Bu 

durum, hem yapılaşma hem de toprak işleri maliyetini yükselteceği için önemlidir.) 

• Serbest Bölge’ye tahsis edilmiş bir alan olduğundan lojistik merkez olarak tahsis 

edilebilmesi için izin gerektirecek olması 

 Söz konusu arazi 520 dönüm olması ve  genişleyebilmesi için civarda uygun arazi yer 

almaması  

 İncesu ve Mimarsinan OSB’lere yaklaşık 30 km mesafede olması, 

 Burada kurulacak lojistik merkezin kentsel trafiğe olumsuz etkisi olacağı, 

 

Şekil 5.3. Alan 1 Uydu Görüntüsü 

 

5.1.2. Lojistik Merkez için Alternatif Alan 2 

Alternatif Alan 2 parsel bilgilerini Tablo 5.1’de verdiğimiz Kayseri İncesu Sarıkürklü 

mahallesi “0” ada içerisinde bitişik “1152” ve “140” nolu parsellerdir. Alanın niteliği çayırlık 

ve tarla olup bu iki parsel Kayseri OSB’  nin güneyinde İncesu OSB’ nin kuzeyinde 24 km 

mesafede; her iki OSB’ nin ortasında Kayseri OSB’ ye ve Serbest Bölge’ye daha yakın bir 
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konumda 6 km mesafede yer almaktadır. Alanın merkez bölgesi coğrafi koordinatları 38° 41' 

45.76'' kuzey, 35° 17' 44.84'' doğudur.  

Kayseri’nin 2. OSB’ si olan İncesu OSB Kayseri - Adana Devlet Karayolu üzerinde (Taksan 

A.Ş. çevresinde) 36 km. de 740 hektarlık alan içerisinde yer almaktadır. Niğde Devlet 

Karayolu üzerinde 37. Km’de bulunmakta olup, karayoluna cepheli ve DDY ile 1200 metre 

boyunca hem sınırdır. Bölgeye ait imar planı ve alt yapı projeleri (elektrik, doğalgaz, su, 

bilişim, iletişim) tamamlanmış durumdadır. Çevreye uyum açısından atık su deşarj ve 

kanalizasyon çalışmaları devam etmektedir. Alan 2 hem Kayseri OSB hem de İncesu OSB’ye 

yakın olması sebebiyle lojistik firmalarınca önem verilen alternatiftir. 

“1152” nolu parselin mülkiyeti hazine arazisi olup şu anki durumu kiralanmıştır ancak 

üzerinde yer alan kurumlara tahsis edilmesi halinde tahliye edilmesi şerhi lojistik merkez 

olarak değerlendirilmesine engel teşkil etmemektedir. “140” nolu parsel ise mülkiyeti hazine 

arazisi olup mera niteliğindedir. Herhangi bir tahsisi bulunmamaktadır. 

Arazinin zemin yapısı sulak, turba (balçık, bataklık, bitki artığı) olmasına rağmen ortalama 

eğimi %1 olduğu için yapı inşaatı için uygundur. Alan D300 karayolunun ve demiryolunun 

doğusunda 12 km mesafede ayrıca açılması planlanan Kayseri güney çevreyolunun kuzeyinde 

yer almaktadır.  Arazi büyüklüğü 3.330 dönümdür ve tamamı kamu mülkiyettedir. Arazinin 

büyüklüğü bugün ve 20 yıl sonraki lojistik merkez talebini karşılamaktadır.  Lojistik merkez 

için uzun vadeli talebin karşılanması için yeterli büyüklüktedir. Hem demiryolu istasyonuna 

hem de karayoluna ve limana bağlantısı olan karayoluna yakın mesafede bulunmaktadır. 

Herhangi bir tahsisi olmadığı ve kamulaştırma v.s. gerektirmediğinden lojistik merkez için 

oldukça uygun bir alandır. 

Avantaj: 

• Arazinin zemin yapısı ve eğimi yapı inşaatı için uygun olması 

• Kayseri OSB ve İncesu OSB’ ye yakın olması 

• Demiryoluna, limana bağlantı karayoluna yakın olması 

• Kent merkezine uzak olması sebebiyle kentsel trafiğe olumsuz etkisinin olmaması 

Dezavantaj: 

 Altyapı maliyeti gerektirmesi; yol, doğalgaz, su, elektrik v.s. altyapılarının tamamı 

arazinin yaklaşık 10km çevresinde yer aldığı için lojistik merkez kurulma kararı verilirse 

düşük maliyetle alt yapı çalışmaları tamamlanabilir. 



134 

 

 

Şekil 5.4. Alan 2 Uydu Görüntüsü 

 

5.1.3. Lojistik merkez için Alternatif Alan 3 

İncesu OSB’nin genişleme alanı lojistik merkez alternatif alanlarından biri olarak tespit 

edilmiştir. Alanın merkez bölgesi coğrafi koordinatları 38° 32' 26.63'' kuzey, 35° 10' 45.23'' 

doğu ve alanın parsel bilgileri Tablo 5.1’de verilmiştir. 

Mülkiyeti hazine arazisi olup satış talebi olmasına rağmen lojistik merkez olarak tahsis 

edilmesine engel teşkil etmemektedir. Arazinin büyüklüğü 257 dönüm ancak lojistik merkez 

için yetersiz olsa da genişleme alanı ve kamulaştırmayla tamamlanması mümkündür. 

Alternatif alan 3 İncesu OSB ile bitişik olması ve Kayseri OSB’ ye 34 km mesafede olması 

ayrıca da D300 karayolu ve demiryolu üzerinde olması sebebiyle araziyi değerlendirilebilir 

alanlar arasında yer almasını sağlamıştır. Ayrıca bu merkez şehre uzak mesafede olması da 

avantajları arasında yer almaktadır. Hem demiryoluna hem de limana bağlantısı olan 

karayoluna yakın mesafede yer almaktadır. Ayrıca İncesu OSB Türkiye’ nin en ucuz 

enerjisini kullanan OSB olması sebebiyle bu alternatif öne çıkmaktadır.    

Arazinin zemin yapısı üstü alüvyon, altı volkanik malzeme ve ortalama eğiminin %2 olması 

sebebiyle lojistik merkez yapılarının inşaatı için oldukça uygundur.  

Avantaj 

• Arazi zemin yapısı ve eğiminin yapı inşaatı için uygun olması 



135 

 

• İncesu OSB ye, karayoluna ve demiryoluna yakın olması 

• Türkiye’nin en ucuz enerjisini kullanan İncesu OSB genişleme alanında yer alması 

sebebiyle enerji maliyetlerinin düşük olması 

• İncesu OSB’ ye yakın olduğu için altyapısının hazır olması 

• Kent merkezine uzak olması sebebiyle kentsel trafiğe olumsuz etkisinin olmaması  

• Konum itibariyle doğal hayata olumsuz etkilemeyecek olması, çevre dostu olması 

Dezavantaj 

• Kayseri OSB’ ye ve Mimarsinan OSB’ ye uzak olması 

• Arazinin büyüklüğünün yetersiz olması kamulaştırma gerektirmesi 

 

 

Şekil 5.5. Alan 3 Uydu Görüntüsü-1 
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Şekil 5.6. Alan 3 Uydu Görüntüsü-2 

 

5.1.4. Lojistik merkez için Alternatif Alan 4 

Alternatif alan 4 İncesu ilçesi Sultansazı mahallesinde yer almakta ve arazinin büyüklüğü 

2.916 dönümdür. Arazinin niteliği tarla olup alanın merkez bölgesi coğrafi koordinatları 38° 

29' 27.00'' kuzey, 35° 9' 49.00'' doğudur. Alan ile ilgili parsel bilgileri Tablo 5.1’de yer 

almaktadır. 

Alternatif Alan 4 kamu arazisi olup üniversite alanı olarak tahsisli görülmektedir. Sözü geçen 

arazi Çöl gölünün hemen batısında ve Suzltansazlığı’na yakın bir mevkide yer almaktadır. Bu 

sebeple bölgede yer alan kuş sürülerini olumsuz etkilememek adına lojistik merkezin 

oluşturabileceği emisyon gazları açısından detaylı araştırma gerekmektedir. Arazinin zemin 

altyapısı üstü alüvyon, altı volkanik malzemeden oluşmakta ve eğimi %1,6 ile yapı inşaatı 

için uygun durumdadır. Ayrıca arazinin büyüklüğü ve genişleme imkânı Kayseri lojistik 

merkez talebini bugün ve gelecek için karşılamaktadır. 

Arazi konumu gereği İncesu OSB’ ye 14 km mesafede diğerlerine nazaran daha yakın ancak 

gerek Kayseri OSB’ye 45 km ile gerekse de Mimarsinan OSB’ ye 68 km ile nispeten daha 

uzak bir mesafede yer almaktadır. Hem üretim hem de tüketim merkezlerine uzak olması 

arazinin dezavantajıdır. Ancak arazi hem demiryolu hem de limana bağlantı karayoluna yakın 
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konumda ve şehir merkezine de uzak konumda yer alması bu alanın da alternatifler arasında 

yer almasını sağlamıştır.  

Avantaj: 

• Arazinin genişleme imkânın olması 

• Zemin yapısı ve eğimi açısından yapı inşa maliyetlerinin düşük olması 

• Kent merkezine uzak olması sebebiyle kentsel trafiğe olumsuz etkisinin olmaması  

Dezavantajları 

• Organize Sanayi Bölgelerine özellikle de Kayseri OSB ve Mimarsinan OSB’ ye uzak 

olması 

• Çevre ile ilgili fizibilite gerektirmesi 

• Çöl gölü civarında olması sebebiyle doğal hayata zarar verme ihtimalinin yer alması 

 

 

Şekil 5.7. Alan 4 Uydu Görüntüsü-1 
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Şekil 5.8. Alan 4 Uydu Görüntüsü-2 

 

5.1.5. Lojistik Merkez için Alternatif Alan 5 

Konumu Mimarsinan OSB’nin güneybatısı ve inşaatı devam eden AGÜ yerleşkesinin batısı 

olup alanın merkez bölgesi coğrafi koordinatları 38° 29' 27.00'' kuzey, 35° 9' 49.00'' doğudur. 

Talas ilçesi Erciyes mahallesinde yer alan 428 dönüm ve ortalama eğimi %7 olan alanın 

parsel bilgileri Tablo 5.1’de verilmiştir. Alan konumu gereği hem İncesu OSB hem de 

Kayseri OSB’ ye uzak ancak tren yoluna yakın mesafede bulunmamaktadır. Limana bağlantı 

karayoluna da diğer alternatiflere göre uzak mesafede yer almaktadır. Bahsi geçen arazi kamu 

arazisi olup üzerinde herhangi bir tahsis bulunmamaktadır. Lojistik merkez kurulması için 

herhangi bir engel bulunmamaktadır.  

Alternatif alan 5’in Kayseri’nin üretiminin yoğun olduğu Kayseri OSB’ye, Serbest Bölge’ye, 

Limana bağlantı karayoluna uzak olması, ayrıca alt yapı imkânlarının doğalgaz, elektrik, su 

v.s. henüz hazır olmaması dezavantajları arsında yer almamaktadır. 

Arazinin zemin yapısı volkanik kayaç olması sebebiyle lojistik merkez yapılarının inşaatı için 

oldukça uygundur.  

Avantaj 

• Mimarsinan OSB ye yakın olması 

• Diğer alternatiflere nazaran Orta Doğu Pazarlarına yakınlığı  
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• Kent merkezine uzak olması sebebiyle kentsel trafiğe olumsuz etkisinin olmaması  

• Şehrin diğer bölgelerinden daha az istihdam sağlayan Mimarsinan ve civarı ilçelere 

istihdama katkısı sağlayacak olması 

• Arazinin zemin yapısının sağlam ve yapı inşaatı için çok uygun olması 

Dezavantaj 

• Arazi eğiminin % 7 ile yapı inşaat maliyetleri yüksek olması 

• İncesu OSB ve Kayseri OSB’ ye diğer alternatiflere nispeten uzak konumda olması 

• Arazi büyüklüğünün gelecekteki kapasiteyi karşılayabilecek büyüklükte olmaması 

• Altyapının hazır olmaması 

• Limana bağlantı karayoluna ve demiryoluna uzak olması 

• Diğer taşıma yöntemlerine limana, demiryoluna bağlanabilirlik açısından diğer 

alternatiflere nazaran daha dezavantajlı bir konumda yer alması ve bu nedenle de 

aktarmalı ulaştırma süresinin daha da uzun olması 

 

Şekil 5.9. Alan 5 Uydu Görüntüsü 

5.1.6. Lojistik merkez için Alternatif Alan 6 

Halen TCDD’nin lojistik merkez olarak planlamış olduğu Boğazköprü İstasyon Müdürlüğü ve 

Lojistik Müdürlüğünün bulunduğu alan da alternatif alanlarımız arasında yer almaktadır. 

Boğazköprü Lojistik Müdürlüğünde ise çalışma 3 vardiya halinde yürütülmekte ve toplam 30 

personel görev yapmaktadır. Alanın içinden doğu-batı yönünde olmak üzere tren hattı 
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geçmekte ve batı yönünde Ankara ve Niğde hatları ayrımı bulunmaktadır. Devri yapılması 

işlemleri sürdürülen askeriyeye tahsisli alan tel çit ile çevrili bulunmaktadır. Planlama 

alanının kuzeyinde bulunan konteyner depolama alanı olarak kullanılması söz konusu alan 

üzerinde herhangi bir yapılaşma mevcut değildir. Planlama alanının güneyinden geçen 

Sarımsaklı Çayı arazi için fiziksel bir sınırlayıcı unsur oluşturmaktadır. Halen karayolu ile 

bağlantı Çay üzerindeki basit nitelikli köprü tarafından sağlanmaktadır. Planlama alanının, 

doğusunda askeri alan, güneyinde besi çitliği, Erbosan Çinko Fabrikası, Karayolu Şantiye 

Alanı bulunmaktadır. 

Alternatif alanımız mülkiyet sınırları itibariyle Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü ve 

Molu Köyleri Melikgazi İlçesi Anbar köyü/mahalle sınırları içine girmektedir. Alanının 

güneyinden Ankara – Kayseri karayolu geçmekte olup planlama alanına yaklaşık olarak 500 

m. mesafededir. Dolayısıyla, karayolu ulaşım açısından önemli ve avantajlı bir konumdadır.  

Ayrıca, karayolundan toplu taşıma araçları da geçtiği çalışanlar için kolay ulaşılabilir 

noktadadır. Planlama alanı, ortalama olarak 1.036 m. kod seviyesindedir. Planlama alanının 

büyük kesimi %0-10 eğim grubu arasında az da olsa bir kısmı da %30 üzerinde yer almakta 

olup arazi kuzeye doğru eğimi artmakta ve tepeler başlamaktadır. Planlama alanının güney 

sınırından Doğu-Batı yönünde akış gösteren Sarımsaklı Çayı geçmektedir. 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 21.06.2007 tarih ve 31946 sayılı 

kararı ile Boğazköprü Lojistik Merkezinin hayata geçirilebilmesi için 111.698 m
2 

yüzölçümlü 

sahaya ilaveten 400.000 m
2
 yüzölçümlü alanın kamulaştırılması ve kamu yararı alınması karar 

altına alınmış ve bu karar Ulaştırma Bakanlığının 20.7.2007 tarih ve 1207 sayılı yazısı ile 

onaylanmıştır. 

Alan içinde halen Boğazköprü İstasyon Müdürlüğü bulunması ve halen Lojistik faaliyetlerinin 

yürütülmesi nedeniyle teknik altyapı olanakları (elektrik,su, kanalizasyon vb.) mevcut olup 

yararlanılmaktadır. Planlama alanı içinden, doğu-batı istikametinde geçen sonra demiryolu 

hattını geçmek suretiyle kuzeye yönelen doğalgaz boru hattı bulunmaktadır. Doğalgaz boru 

hattı genel itibariyle, yol istikametlerinden geçmekte ve güzergahı planlamayı önemli ölçüde 

etkileyecek konumda görülmemektedir.  

Boğazköprü’de lojistik halen faaliyetlerine devam eden tren vagonlarının yükleme - boşaltma 

işlerini yapan firmalar bulunmaktadır. Kayseri-Boğazköy’de bulunan firmalar ülke düzeyinde 

örgütlenerek demiryolu yük taşımacılığı konusunda önemli bir hizmet vermektedir Firmalar 

lojistik hizmet verebilmek için bütünleşmiş vinç sistemi gibi yatırımlar yapmıştır.  
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Arazinin zemin yapısının kısmen sulak, turba (balçık, bataklık, bitki artığı) olması, ortalama 

eğiminin arazinin bir kısmında da olsa %30 üzerinde olması, arazi şekil itibariyle lojistik 

merkez yapılarının inşaatı ve yerleşimi için uygun değildir. 

Avantaj 

• Kayseri OSB’ ye ve İncesu OSB’ ye yakın olması 

• Lojistik hizmet alt yapıları ve bilgi birikiminin yer alması 

• Bu alan ile ilgili mevcut çalışmalara yer alması sebebiyle siyasi istikrar için avantajlı 

bir alandır. 

• Arazi büyüklüğünün gelecekteki kapasiteyi karşılayabilmesi 

• Limana bağlantı karayoluna ve demiryoluna yakın olması 

Dezavantaj 

• Arazinin şekli doğu batı yönünde geniş uzanan ancak kuzey yönünde yer alan tepeler 

güney yönünde yer alan demir ve karayolu sebebiyle genişleyemeyen ince uzun bir 

arazi olması sebebiyle lojistik merkez için uygun değildir. 

• Mimarsinan OSB’ ye uzak olması 

• Arazinin zemin yapısı sebebiyle inşaat maliyetleri çok artırması 

• Yolcu tren hattının Boğazköprü’den geçmesi planlanmaktadır. Yolcu ve yükün aynı 

yerde olması emniyet ve güvenlik açısından olumsuz bir durum yaratması ve kaza 

riskinin yüksek olması 

 

Şekil 5.10. Alan 6 Uydu Görüntüsü 
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Şekil 5.11. Alan 6 İmar Planı 
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Tablo 5.1. Lojistik Merkez Alternatif Alanların Parsel Bilgileri 

 ALANLAR İl İlçe Mahalle Ada Parsel Tapu Alanı Nitelik 
Arazi Orta Nokta 

Coğrafi Koordinatları  

ALAN 1 Kayseri Melikgazi Anbar 

6520-6521-6522-6523-

6524-6531-6532-6533-

6534-6541-6549-6550 

Tamamı 520,000 M2 Arsa 
38°43'37.15''K, 

35°19'46.89''D 

ALAN 2 Kayseri İncesu Sarıkürklü 0 

1152 
836.200,00 

m2 
Çayırlık 

38°41'45.76''K, 

35°17'44.84''D 
140 

2.493.875,00 

m2 
Tarla 

ALAN 3 Kayseri İncesu Sultansazı 110 25 
257.600,00 

m2 

Ham 

toprak 

38°32'26.63''K, 

35°10'45.23''D 

ALAN 4 Kayseri İncesu Sultansazı 275 33 
2.916.503,00 

m2 
Tarla 

38°29'27.00''K, 

35°9'49.00''D 

ALAN 5 Kayseri Talas Erciyes 0 2581 
428.300,00 

m2 

Ham 

toprak 

38°29'27.00''K, 

35°9'49.00''D 

ALAN 6 Kayseri Kocasinan 
Boğazköprü, 

Molu 
Bkz. Tablo 5.2 

38°45'28.53''K 

35°19'14.23''D 
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Tablo 5.2. Alan 6’nın Parsel Bilgileri 

Ada No
Parsel 

No
Ada No

Parsel 

No

1 Kayseri Kocasinan Boğazköprü 145 205 257 58 Maliye Hazinesi Tam 7.230,54 2.529.754,71 7.230,54
18.08.2009 tarih ve 13976 

yevmiye ile tapusu alındı.

Mehmet MOLU 2/3 17.924,67

İmran HİSAR 1/3 8.962,33

3 Kayseri Kocasinan Boğazköprü  - TH1 Kocasinan Belediye Bşk. Tam 1.315,84 1.315,84 1.315,84

2942/30 md.kapsamında          

Dava açıldı.İhdas 

yapılmadığı için davası red 

edildi.

4 Kayseri Kocasinan Boğazköprü Tarla 145 208 145 256 Ermaş Erciyes Mobilya San. Tam 13.262,67 91.098,71 13.262,67
26.11.2009 tarih ve 19990 

yevmiye ile tapusu alındı.

Hamdi ÖZDEMİR 1/2 4.297,38

Halil DEMİRCİOĞLU 1/2 4.297,38

6 Kayseri Kocasinan Boğazköprü  - TH2 Kocasinan Belediye Bşk. Tam 1.469,85 1.469,85 1.469,85

2942/30 md.kapsamında          

Dava açıldı.İhdas 

yapılmadığı için davası red 

edildi.

H.Avni MOLU

Neşet MOLU

İkbal SELÇUK

Muzaffer KASIMOĞLU 1/4 3.239,80

Hacı Veli DEMİR 1/16 809,95

Feride DEMİR (ŞANLIER) 1/16 809,95

Hatice DEMİR (ÇELİK) 1/16 809,95

Meliha DEMİR (ÖZKÖK) 1/16 809,95

Mustafa KAYALI 2/32 809,95

Mehmet KAYALI 3/32 1.214,92

Caner KAYALI 3/32 1.214,92

Emine KASIMOĞLU 2/32 809,95

Adnan Tekin KASIMOĞLU 3/32 1.214,92

Nurten KASIMOĞLU 6/256 303,73

Ali Süreyya KASIMOĞLU 9/256 455,60

Mustafa KASIMOĞLU 9/256 455,60

H.Avni MOLU

Neşet MOLU

İkbal SELÇUK

Elmas EKİNCİ

H.Avni MOLU

Neşet MOLU

İkbal SELÇUK

Elmas EKİNCİ

H.Avni MOLU

Neşet MOLU

İkbal SELÇUK

Elmas EKİNCİ

12 Kayseri Kocasinan Molu Tarla  - F 239 29 Behçet Atalay MOLU Tam 4.485,20 4.485,20 4.485,20
23.05.2008 tarih ve  4157 

sahife ile tapusu alındı.

Feride DEMİR (ŞANLIER)

Hacı Veli DEMİR

Hatice DEMİR (ÇELİK)

Meliha DEMİR (ÇELİK)

111.921,57 2.749.645,21 111.921,57

23.05.2008 tarih ve  4158 

sahife ile tapusu alındı
3.146,26 3.146,26 - G 239 30

Veraseten 

İştirak
3.146,2613 Kayseri Kocasinan Molu Tarla

23.05.2008 tarih ve  4155 

sahife ile tapusu alındı.

Veraseten 

İştirak
5.120,18 5.120,18 5.120,18Tarla  - E 239 27

23.05.2008 tarh ve  4154 

sahife ile tapusu alındı.

11 Kayseri Kocasinan Molu

7.931,65 7.931,65 7.931,65 - D 239 26
Veraseten 

İştirak

23.05.2008 tarih ve  4153 

sahife ile tapusu alındı.

10 Kayseri Kocasinan Molu Tarla

10.846,80 16.409,92 10.846,80 - C 239 25
Veraseten 

İştirak
9 Kayseri Kocasinan Molu Tarla

23.05.2008 tarih ve  4152 

sahife ile tapusu alındı.
B 239 24 12.734,96 12.959,18

23.05.2008 tarih ve  4156 

sahife ile tapusu alındı.

8 Kayseri Kocasinan Molu Tarla  -

8.671,65A 239 28
Veraseten 

İştirak
8.671,65 8.671,65

18.10.2007 tarih ve 21788 

yevmiye ile tapusu alındı.

7 Kayseri Kocasinan Molu Tarla  -

40.618,63 8.594,75Tarla 145 193 145 254

02.11.2007 tarih ve 22916 

yevmiye ile tapusu alındı.

5 Kayseri Kocasinan Boğazköprü

210 145 210 26.887,65 26.887,00

Açıklamalar 

2 Kayseri Kocasinan Boğazköprü Tarla 145

Kamulaştırma 

Yüzölçümü (m2)

YENİ

Adı Soyadı Payı

Kamulaştırma 

Payı Yüzölçümü 

(m
2
)

Taşınmazın 

Tapu 

Yüzölçümü 

(m2)

KAYSERİ İLİ,  KOCASİNAN İLÇESİ, BOĞAZKÖPRÜ VE MOLU KÖYLERİ DAHİLİNDE BULUNAN VE

BOĞAZKÖPRÜ LOJSTİK MERKEZİNDE YAPILACAK KAMULAŞTIRMALAR 

Sıra 

No
İli İlçesi Köy / Mah Cinsi

ESKİ
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Tablo 5.2. Alan 6’nın Parsel Bilgileri (devamı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada No
Parsel 

No
Ada No

Parsel 

No

1 Kayseri Kocasinan Boğazköprü 145 205 257 58 Maliye Hazinesi Tam 7.230,54 2.529.754,71 7.230,54
18.08.2009 tarih ve 13976 

yevmiye ile tapusu alındı.

Mehmet MOLU 2/3 17.924,67

İmran HİSAR 1/3 8.962,33

3 Kayseri Kocasinan Boğazköprü  - TH1 Kocasinan Belediye Bşk. Tam 1.315,84 1.315,84 1.315,84

2942/30 md.kapsamında          

Dava açıldı.İhdas 

yapılmadığı için davası red 

edildi.

4 Kayseri Kocasinan Boğazköprü Tarla 145 208 145 256 Ermaş Erciyes Mobilya San. Tam 13.262,67 91.098,71 13.262,67
26.11.2009 tarih ve 19990 

yevmiye ile tapusu alındı.

Hamdi ÖZDEMİR 1/2 4.297,38

Halil DEMİRCİOĞLU 1/2 4.297,38

6 Kayseri Kocasinan Boğazköprü  - TH2 Kocasinan Belediye Bşk. Tam 1.469,85 1.469,85 1.469,85

2942/30 md.kapsamında          

Dava açıldı.İhdas 

yapılmadığı için davası red 

edildi.

H.Avni MOLU

Neşet MOLU

İkbal SELÇUK

Muzaffer KASIMOĞLU 1/4 3.239,80

Hacı Veli DEMİR 1/16 809,95

Feride DEMİR (ŞANLIER) 1/16 809,95

Hatice DEMİR (ÇELİK) 1/16 809,95

Meliha DEMİR (ÖZKÖK) 1/16 809,95

Mustafa KAYALI 2/32 809,95

Mehmet KAYALI 3/32 1.214,92

Caner KAYALI 3/32 1.214,92

Emine KASIMOĞLU 2/32 809,95

Adnan Tekin KASIMOĞLU 3/32 1.214,92

Nurten KASIMOĞLU 6/256 303,73

Ali Süreyya KASIMOĞLU 9/256 455,60

Mustafa KASIMOĞLU 9/256 455,60

H.Avni MOLU

Neşet MOLU

İkbal SELÇUK

Elmas EKİNCİ

H.Avni MOLU

Neşet MOLU

İkbal SELÇUK

Elmas EKİNCİ

H.Avni MOLU

Neşet MOLU

İkbal SELÇUK

Elmas EKİNCİ

12 Kayseri Kocasinan Molu Tarla  - F 239 29 Behçet Atalay MOLU Tam 4.485,20 4.485,20 4.485,20
23.05.2008 tarih ve  4157 

sahife ile tapusu alındı.

Feride DEMİR (ŞANLIER)

Hacı Veli DEMİR

Hatice DEMİR (ÇELİK)

Meliha DEMİR (ÇELİK)

111.921,57 2.749.645,21 111.921,57

23.05.2008 tarih ve  4158 

sahife ile tapusu alındı
3.146,26 3.146,26 - G 239 30

Veraseten 

İştirak
3.146,2613 Kayseri Kocasinan Molu Tarla

23.05.2008 tarih ve  4155 

sahife ile tapusu alındı.

Veraseten 

İştirak
5.120,18 5.120,18 5.120,18Tarla  - E 239 27

23.05.2008 tarh ve  4154 

sahife ile tapusu alındı.

11 Kayseri Kocasinan Molu

7.931,65 7.931,65 7.931,65 - D 239 26
Veraseten 

İştirak

23.05.2008 tarih ve  4153 

sahife ile tapusu alındı.

10 Kayseri Kocasinan Molu Tarla

10.846,80 16.409,92 10.846,80 - C 239 25
Veraseten 

İştirak
9 Kayseri Kocasinan Molu Tarla

23.05.2008 tarih ve  4152 

sahife ile tapusu alındı.
B 239 24 12.734,96 12.959,18

23.05.2008 tarih ve  4156 

sahife ile tapusu alındı.

8 Kayseri Kocasinan Molu Tarla  -

8.671,65A 239 28
Veraseten 

İştirak
8.671,65 8.671,65

18.10.2007 tarih ve 21788 

yevmiye ile tapusu alındı.

7 Kayseri Kocasinan Molu Tarla  -

40.618,63 8.594,75Tarla 145 193 145 254

02.11.2007 tarih ve 22916 

yevmiye ile tapusu alındı.

5 Kayseri Kocasinan Boğazköprü

210 145 210 26.887,65 26.887,00

Açıklamalar 

2 Kayseri Kocasinan Boğazköprü Tarla 145

Kamulaştırma 

Yüzölçümü (m2)

YENİ

Adı Soyadı Payı

Kamulaştırma 

Payı Yüzölçümü 

(m
2
)

Taşınmazın 

Tapu 

Yüzölçümü 

(m2)

KAYSERİ İLİ,  KOCASİNAN İLÇESİ, BOĞAZKÖPRÜ VE MOLU KÖYLERİ DAHİLİNDE BULUNAN VE

BOĞAZKÖPRÜ LOJSTİK MERKEZİNDE YAPILACAK KAMULAŞTIRMALAR 

Sıra 

No
İli İlçesi Köy / Mah Cinsi

ESKİ
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Tablo 5.3. Lojistik Merkez Alternatif Alanların Genel Özellikleri 
A
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ALAN 1 

Serbest Bölge 

içerisinde ve 

520 dönüm 

Eğimi düşük düz 

arazi  %1 

Sulak, turba 

(balçık, bataklık, 

bitki artığı) 

Serbest Bölge yani 

kamu 

mülkiyetindedir. 

D300 otoyoluna 

uzaklığı 3 km 

Demiryolunun 

doğusunda yer 

almaktadır 3 km 

3 km 0 km 29 km 37 km 

ALAN 2 

İncesu 

Sarıkürklü 

3.330 dönüm 

Eğimi en düşük 

arazi  %0,6 

Sulak, turba 

(balçık, bataklık, 

bitki artığı) 
Kamu Mülkiyeti 

D300 otoyoluna 

uzaklığı 12 km 

Demiryolunun 

doğusunda yer 

almaktadır 12 km 

12 km 6 km 24 km 33 km 

ALAN 3 

İncesu OSB 

Genişleme 

Alanı 

257dönüm 

 %2 

Üstü alüvyon, 

altı volkanik 

malzeme  
Kamu Mülkiyeti 

D300 otoyolu 

üzerindedir 0 km 

Demiryolu üzerinde 

yer almaktadır 0 km 
0 km 34 km 0 km 59 km 

ALAN 4 

İncesu 

Sultansazı 

2.917 dönüm 

 %1,6 

Üstü alüvyon, 

altı volkanik 

malzeme 
Kamu Mülkiyeti 

D300 otoyolu 

üzerindedir 0 km 

Demiryolu üzerinde 

yer almaktadır 0 km 
0 km 45 km 14 km 68 km 

ALAN 5 

Mimarsinan 

OSB Karşısı 

428 dönüm 

Eğimi en fazla 

olan arazi  %7 

Volkanik kayaç 

Kamu Mülkiyeti 
D300 otoyoluna 

uzaklığı 32 km 

Demiryolunun 

güneyinde yer 

almaktadır 13 km 

3 km 28 km 56 km 4 km 

ALAN 6 Boğazköprü 
%0-10 bir kısmı 

da %30 üzerinde 

Kısmen sulak, 

turba (balçık, 

bataklık, bitki 

artığı) 

Kamu Mülkiyeti, 

Askeri Alan, Özel 

mülkiyet 

D300 otoyolu 

üzerindedir 0 km 

Demiryolu üzerinde 

yer almaktadır 0 km 
0 km 10 km 26 km 38 m 
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5.2. Lojistik Merkez Alanının Belirlenmesinde Etkili Olan Kriterler ve Açıklamaları 

Lojistik merkezlerin yer seçimi yapılırken 9 ana kriter göz önünde bulundurulmuştur. Bunlar; 

A. Arazi,  B. Pazar, C. Sosyal,  D. Ulaşım, E. Çevresel Etkiler, F. İntermodal Operasyon ve 

Yönetim, G. Maliyetler, H. Milli İstikrar ve İ. Risk ve Güvenlik’ tir. En uygun lojistik merkez 

yerinin belirlenmesine etki eden kriterler ve alt kriterler lojistik hizmet üreten ve hizmet alan 

firmalarla, konusunda uzman akademisyenlerle yapılan istişareler ve literatür araştırması ile 

belirlenmiştir. Proje kapsamında belirlemiş olduğumuz kriterlerimiz de hem nitel hem de 

nicel değerler içermektedir. Bu kriterler arasındaki bağlantıların oluşturulması, birbirlerine 

göre önceliklerinin ve öncelik ilişkilerinin değerlendirilmesi için deterministik çok kriterli 

karar verme (ÇKKV) yöntemlerinden toplanan verinin ve sistemin yapısına uygun olarak 

AHP-TOPSIS yöntemleri uygulanmıştır. AHP yöntemi ile kriterlerin önem düzeyleri 

belirlenmiş, TOPSIS ile de alternatif yerlerin karşılaştırması yapılmıştır (Bamyacı, 2008) .  

Belirlenen ana-alt kriterler ve açıklamaları: 

A) ARAZİ 

A1. Arazinin Büyüklüğü ve Şekli: Hızlı kentleşme nedeniyle şehre optimal mesafede yeterli 

büyüklükte araziler bulmak gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Böylesi büyük altyapı yatırımlarında 

arazi seçimi yapılırken uzun vadeli düşünülmesi zorunludur. Ticaret hacminin artışıyla 

birlikte her gün fazladan kapasiteye ihtiyaç duyulacaktır. Arazinin şekli de verimli kullanımı 

için önemlidir.  

A2. Mülkiyet ve Sahiplik Koşulları: Kamu mülkiyetindeki araziler daha çabuk temin 

edilebilecek ve süratle uygulamaya geçmeye olanak verecek, yapım maliyetinin düşük 

olmasını sağlayacaktır. Ayrıca Lojistik kullanıma ayrılamamış yerler için plan tadilatı gereği 

ve bunun gerektirdiği zaman bütçesi söz konusudur. Zaman zaman belirtilen alanlarda 

yapılaşma belirli kanunlar uyarınca mümkün olamamaktadır.  

A3. Arazinin Altyapı İmkânları: Enerji, su, yol, telekomünikasyon vb. gibi faktörler 

kastedilmektedir. Bu faktörler açısından avantajlı olan araziler daha tercih edilebilirdir. 

Yokluğu veya temin güçlüğü sorun olacaktır.  

A4. Arazinin Genişleme Potansiyeli: Artan taleplerini karşılamak için arazini genişleme 

imkânın olması önemldir. 

A5. Arazinin Fiziksel Şartları: Arazinin fiziksel şartları bilhassa organize lojistik bölgesi yer 

seçiminde çok önemli faktörlerden biridir.  Alanın topografik durumu ve eğimi iki açıdan 

önemlidir: İnşaat maliyetleri ve lojistik operasyonların emniyeti. Yüksek eğime sahip alanlar, 

lojistik operasyonların emniyet riskini artıracaktır. Özellikle ağır ve havaleli yüklerin 

elleçlenmesi güçleşecek, yük araçlarının gerektirdiği yatay ve düşey kurpların ulaşım 
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tesislerinde sağlanması zorlaşacaktır. Ayrıca büyük ve maliyetli hafriyatlar ortaya 

çıkmaktadır. Özellikle demiryolu bağlantılarında %5’lik bir eğimden fazlası hem frenleme 

sorunlarına hem de daha kuvvetli bir çekici ihtiyacına sebep olmaktadır. Bu da fazladan 

maliyet demektir. Öte yandan arazinin topografyası, jeolojik yapısı ve doğal afetlere açık olup 

olmaması önemlidir. Lojistik faaliyetlere yönelik böyle bir bölgenin daha düz bir fiziksel 

yapıya sahip olması tercih nedenidir. Hava durumu, yer şekillerinin durumu, deprem riski, 

arazi civarındaki ana yollar, arazinin değeri kastedilmektedir. Gevşek zemin yapıları yapılaş-

ma maliyetlerini yükseltmektedir. Zemin suyu yüksek alanlar, drenaj maliyetlerini ve altyapı 

maliyetlerini artırmaktadır. Yine gevşek zeminler ayrıca deprem durumlarında sıvılaşma riski 

taşımakta ve depolanmış mal kayıplarını artırmaktadır. Yukarıda belirtilen faktörler dışında, 

yerel koşullara bağlı olarak birçok faktörün olduğunu söylemek mümkündür. Buna göre, ideal 

koşullardaki bir lojistik merkez; bir liman artalanında, demir yolu erişimi ile birlikte 

intermodal yük terminaline sahip, etrafı kentsel alanla kuşatılmamış ve zaman içinde gelişime 

müsait düz ve sağlam zeminlerde yer almalıdır. 

B. PAZAR 

B1. Serbest bölgeye yakınlık 

B2. Ulaşılabilirlik: Kamu ve özel taşıma modlarına erişilebilirliği. (Tramvay vs.) 

B3. Uluslararası tüketim pazarı 

B4. Uluslararası üretim pazarı 

C) SOSYAL 

C1. Kentsel Trafiğe Etkisi: Lojistik sektörünün kümelenmesi çevreye olan etkisiyle benzer 

şekilde kentsel trafiği de etkileyecektir. Kent içi taşımacılık daha küçük tonajlı taşıma 

araçlarla yapılacağından ağır tonajlı kamyonların kent içindeki yollara zarar vermesini 

engellenecektir. Lojistik sektörünün kümelenmesi, başlangıçta trafik problemlerine yol açsa 

da bu geçici olacaktır. Trafiğin ve artışının öngörülebilir olması da daha planlı ve sağlıklı 

önlemler alınmasını kolaylaştıracaktır.  

C2. Afet Lojistiğine Etkisi: Kentlerin herhangi bir afet anında lojistiğinin sağlıklı ve etkin 

bir şekilde karşılanabilmesi ve stok güvenliği için lojistik merkezler anahtar bir role sahiptir. 

Örneğin, “depremini bekleyen şehir” olarak da adlandırılan İstanbul’un hem herhangi bir afet 

anında ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve hem de stok güvenliğinin sağlanması için lojistik 

merkezlerin önemi büyüktür. Organize lojistik bölgeleri özel güvenlikli ve korunan bölgeler 

olduğundan gerektiğinde lojistik merkezdeki depolar ve imkânlar herhangi bir afet anında 

kentin, kentlilerin ve yardıma gelenlerin çeşitli ihtiyaçları için kullanılabilir.  
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C3. Sosyal açıdan çekiciliği: Sosyal memnuniyeti ve her bölgedeki zorlukların seviyesini 

ölçer. İki ana bileşenlere dayalı tanımlanır. İşsizlik oranı ve kariyer geliştirme olanağı. 

C4. İstihdama katkısı: Kurulacağı bölgede istihdama katılacak çalışan sayısı bakımından 

önemlidir. 

D) ULAŞIM 

Lojistik merkezler fonksiyonu gereği modlar arası ulaşımın optimizasyonunu gerçekleştiren 

birimler olduğundan en önemli faktör, ulaşım tesis ve terminallere erişimdir. Hepsinden 

önemlisi demir yolu bağlantısı ve lojistik merkeze ait bir demir yolu terminalinin tesis 

edilebilmesi en önemli gerekliliktir. 

D1. Kente Yakınlık 

Kent merkezinin dışında oluşan bir lojistik sektörü kümelenmesi lojistik sektör kaynaklı 

çevresel problemleri azaltacaktır. Lojistik alanlar, neden olabilecekleri çevresel dışsallıklar 

nedeniyle kent yerleşim alanlarından belirli uzakta, endüstri bölgelerine yakın ve ileriki 

tarihlerde gerekli genişlemenin yapılmasını engellemeyecek yerlerde olmalıdır. 

D2. Üretim Merkezlerine Yakınlık(Arz) 

Organize sanayi bölgesi vb. üretim merkezleri lojistik talebin yüksek olduğu yerlerdir. Hem 

ihracatta giden hem de ithalattan gelen mallar açısından bakıldığında önemi daha kolay 

anlaşılmaktadır. Tam zamanında üretim, sıfır stoklu üretim gibi modern üretim felsefelerinin 

uygulanabilmesi için malzeme temin zamanının doğru tahmin edilmesi ve  

sapmaların olmaması gerekmektedir. Sektörel kümelenme, bu problemi de minimize 

edecektir. Bu da firmaların optimum çalışma sermayesiyle çalışmaları konusunda bir katkı 

sağlayacaktır. Stok maliyetlerinin düşmesi hem firmaların karlılığını arttıracak hem de daha 

rekabetçi olmalarını sağlayacaktır. 

D3. Tüketim Merkezlerine Yakınlık (Talep) 

Üretim merkezlerine yakınlık gibi tüketim merkezlerine yakınlık da önemlidir. Çünkü kentsel 

talebi karşılayacak mal sevkiyatlarının minimum maliyetle yapılabilmesi için organize lojistik 

bölgesinin hem üretim hem de tüketim merkezlerine optimal mesafede olması gerekmektedir. 

D4. Havaalanına  Yakınlık 

Havaalanına yakınlık hem müşterilerin daha kolay ulaşımı açısından, hem de yük nakli 

açısından  önemlidir.  Taşınan  miktarlar  kara  ve  denizyoluna  göre  az  da  olsa,  yer 

seçiminde dikkate alınması gereken özelliklerdendir. 

D5. Demiryoluna  Yakınlık 

Avrupa  birliği  politikaları  demiryolu  yük  nakliyesinin  arttırılması  yönündedir. İtalya’daki  

lojistik  merkezler  genellikle  demiryolu  hatları  üzerinde  kurulmuşlardır. Lojistik merkezin 
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içinden veya yakınından demiryolu geçmesi, hem çalışanların ulaşım maliyetlerini  minimize  

edecek  hem  de  şehrin  trafiğinin  nispeten  azalmasına  yol açacaktır.  

D6. Otoyola Yakınlık 

Türkiye’de ulusal ve uluslararası taşımacılığında karayolu taşımacılığının rolü büyüktür. Bu 

yüzden otoyola yakınlık demiryoluna ve limanlara (deniz) yakınlık kadar önemlidir. 

D7. Limana(Deniz) Yakınlık 

Türkiye’de ihracat ve ithalat taşımalarının büyük kısmı denizyoluyla gerçekleşmektedir. Çok  

büyük  miktarlar  söz  konusu  olduğundan  limana  yakınlık  da  önemli  bir  kıstastır. 

Elleçlenen miktar göz önüne alındığında limanlara yakınlık kriterinin de önemli olduğu 

görülmektedir.    

D8. Diğer taşıma yöntemlerine bağlanabilirlik 

Örneğin karayolları, demiryolları, liman, havaalanı v.b. 

D9. Ulaşım altyapısının durumu 

Yolun yoğunluğunu, demiryolu-karayolu  altyapısını içerir. Bölgenin lojistik ulaşılabilirliğini 

ve malları dağıtmadaki etkinliğini inceler. 

D10. Trafik yoğunluğu 

D11. Aktarmalı ulaştırma süresi 

Bütün taşıma süresini etkileyen malın limanda geçen süresini ifade eder. Bu konuda karayolu 

bağlantısı önem arz eder. Bazı arazilere bağlantı olmayabilir ana arterlere yakın olup 

olmaması önemlidir. 

E) ÇEVRESEL ETKİLER 

E1. Çevre Dostu  

Alternatif bölgenin çevre dostu olup olmamasını, gürültü seviyesi, görüntü, çevre kirliliği 

seviyesi ve emisyon gazları açısından değerlendirir. 

E2. Enerji kullanımı 

Enerji kullanımı, arazi kullanımını inceler. 

E3. Atık bertarafı 

Katı, sıvı ve tehlikeli atık malzemelerin bertarafı için alternatif yerin uygunluğunu gösterir. 

F) INTERMODAL OPERASYON VE YÖNETİM 

F1. Operasyon yeterliliği 

Alternatif bölgede kaynakların yeterliliği (ham madde, insan kaynakları), İthalat / İhracat 

hacmi, taşımacılık hattı yoğunluğu ve hizmet kalitesi açısından değerlendirir. 

F2. Bilgi teknolojisi altyapısı 

F3. Hizmet sağlanabilirliği 
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F4. Koordinasyon 

F5. Kalite 

F6. Bağlantı 

F7. Birlikte çalışabilirlik 

G) MALİYETLER 

G1. Temel inşaat/yapı/bina yatırımı: Arazinin satın alma, depo tesisi inşaatı, bölgesel 

kalkınma, inşaat malzemeleri, standart ekipman ve işçilik giderlerini içerir. 

G2. Kullanıcılara Maliyeti: Organize lojistik bölgesinde yer alacak işletmelerin karşı karşıya 

kalacağı operasyonel maliyetleri ifade eder. Organize lojistik bölgesinin konumuna göre 

değişen bir maliyettir. İşçilik maliyetleri ve ulaşım maliyetlerini de içermektedir.  

G3. Liman Ücretleri: Römorkaj, su temini vd. ve terminal işletme ücretleri (port nedeniyle, 

antrepo ve taşıma hizmeti, ark ücretleri.).Bu masraflar kargoların taşıma maliyetini etkileeceği 

için önemlidir. 

G4. Taşıma maliyeti   

G5. Ekonomik gelişmeye katkısı: Bölgede kişi başına düşen GSYİH yıllık değeri olarak 

tanımlanır. Bir yatırımın bir bölgenin ekonomik potansiyelini ölçer. Ekonomik yaşama etkisi 

Şüphesiz ki lojistik kümelenme genel olarak kentin hatta ülkenin ekonomisine katkılar 

sağlıyor olsa da, kentsel ekonomik yaşama etkisi organize lojistik bölgesinin yapılacağı yere 

göre değişecektir. Kurulduğu yer ve civarında bir ekonomik canlanma yaratacağından yer 

seçiminde dikkate alınması gereken unsurlardan biridir 

H) MİLLİ İSTİKRAR 

H1.Gümrük 

H2. Orta Doğu Pazarlarına Yakınlık 

H3. Avrupa koridorlar 

H4. Siyasi istikrar 

H5. Ekonomik istikrar 

H6. Sosyal istikrar 

İ) RİSK ve GÜVENLİK 

İ1. Emniyet ve güvenlik  

Hem yollarda hem de sanayi güvenliğini aynı zamanda durumsal güvenliği ifade eder. Trafik 

kazaları (ölümcül yaralanmalar), 1000 çalışanı başına endüstriyel kazaların sayısı, suç ve 

suçların sayısı (hırsızlık, soygun, vandalizm) sayısı. 

İ2. Kaza riski 
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5.2.1. AHP İLE KRİTER AĞIRLIKLARININ BELİRLENMESİ 

AHP, insanın doğasında var olan ikili karşılaştırmalara dayanmaktadır. Bu ikili 

karşılaştırmalar ile seçeneklerin ve kriterlerin birbirlerine göre ne kadar önemli, tercih edilir 

veya baskın olduğunun değerlendirilmesi yapılır (Saaty, 1980). 

Optimal lojistik merkez yerini belirlemek amacı doğrultusunda oluşturulan kriterler, alt 

kriterler ve seçenekler Şekil 5.12’de gösterilen hiyerarşik yapı ile ortaya konmuştur. Optimal 

lojistik merkez yerinin seçilmesi için belirlediğimiz kriterlerin birbirlerine olan önem 

derecelerini belirlemek için Lojistik firmalarına verilen anketler değerlendirilmiştir. Bu 

anketler çerçevesinde ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulmuş, üstünlükler ve özvektör 

belirlenmiştir, özvektörün tutarlılığının hesaplanması, hiyerarşik yapının genel sonucunun 

elde edilmesi işlemleri yapılıp AHP sıralaması bulunmuştur.  

Ana ve alt kriterlerin her biri için ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulmuş ve tutarlılık 

indeksleri kontrol edilmiştir. Yapılan bütün ikili karşılaştırmaların tutarlılık indeksi %10’ ın 

altında kabuledilebilir sınırlar içerisindedir. Bu ikili karşılaştırma matrislerinden elde 

ettiğimiz sonuçlar da Tablo 5.3‘de özetlenmiştir. Elde edilen kriter ağırlıkları bütün firmalar 

için uygulanmıştır.  
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Şekil 5.12. Kriterler ve alt kriterleri gösterilen hiyerarşik yapı

EN UYGUN LOJİSTİK MERKEZİN SEÇİLMESİ 

A. ARAZİ 

A1. Arazinin 
Büyüklüğü ve 

Şekli 

A2. Mülkiyet 
ve Sahiplik 
Koşulları 

A3. Arazinin 
Altyapı 

İmkânları 

A4. Arazinin 
Genişleme 
Potansiyeli 

A5. Arazinin 
Fiziksel 
Şartları 

B. PAZAR 

B1. Serbest 
bölgeye 
yakınlık 

B2. 
Ulaşılabilirlik 

B4. 
Uluslararası 

üretim pazarı 

C. SOSYAL 

C1. Kentsel 
Trafiğe Etkisi 

C2. Afet 
Lojistiğine 

Etkisi 

C3. Sosyal 
açıdan 

çekiciliği 

C4. İstihdama 
katkısı 

D.ULAŞIM 

D1. Kente 
Yakınlık 

D2. Üretim 
Merkezlerine 
Yakınlık(Arz) 

D3. Tüketim 
Merkezlerine 

Yakınlık(Talep
) 

D4. 
Havaalanına  

Yakınlık 

D5. 
Demiryoluna  

Yakınlık 

D6. Otoyola 
Yakınlık 

D7. 
Limana(Deniz) 

Yakınlık 

D8. Diğer 
taşıma 

yöntemlerine 
bağlanabilirlik 

D9. Ulaşım 
altyapısının 

durumu 

D10. Trafik 
yoğunluğu 

D11. Aktarmalı 
ulaştırma 

süresi 

E. ÇEVRESEL 
ETKİLER 

E1. Çevre 
Dostu 

E2. Enerji 
kullanımı 

E3. Atık 
bertarafı 

F. 
INTERMODA

L 
OPERASYON 
VE YÖNETİM 

F1. Operasyon 
yeterliliği 

F2. Bilgi 
teknolojisi 
altyapısı 

F3. Hizmet 
sağlanabilirliği 

F4. 
Koordinasyon 

F5. Kalite 

F6. Bağlantı 

F7. Birlikte 
çalışabilirlik 

G. 
MALİYETLE

R 

G1. Temel 
inşaat/yapı/bina 

yatırımı 

G2. Kullanıcılara 
Maliyeti  

G3. Liman 
Ücretleri 

G4. Taşıma 
maliyeti  

G5. Ekonomik 
gelişmeye katkısı 

H. MİLLİ 
İSTİKRAR 

H1.Gümrük 

H2. Orta Doğu 
Pazarlarına 

Yakınlık 

H3. Avrupa 
koridorlar 

H4. Siyasi istikrar 

H5. Ekonomik 
istikrar 

H6. Sosyal istikrar 

İ. RİSK ve 
GÜVENLİK 

İ1. Emniyet ve 
güvenlik  

İ2. Kaza riski 
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Şekil 5.13 Ana Kriterin Ağırlıkları 

 

Şekil 5.14 Arazi Ana Kriteri Alt Kriterlerinin Ağırlıkları 

 

Şekil 5.15. Pazar Ana Kriteri Alt Kriterlerinin Ağırlıkları 
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Şekil 5.16. Sosyal Ana Kriteri Alt Kriterlerinin Ağırlıkları 

 

Şekil 5.17 Ulaşım Ana Kriteri Alt Kriterlerinin Ağırlıkları 

 

Şekil 5.18 Çevresel Etkiler Ana Kriteri Alt Kriterlerinin Ağırlıkları 

 

 

C1 C2 C3 C4
0

0.2

0.4

0.6

0.8

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11
0

0.1

0.2

0.3

0.4

E1 E2 E3
0

0.2

0.4

0.6

0.8



156 

 

 

Şekil 5.19 İntermodal Operasyon ve Yönetim Ana Kriteri Alt Kriterlerinin Ağırlıkları 

 

Şekil 5.20 Maliyetler Ana Kriteri Alt Kriterlerinin Ağırlıkları 

 

Şekil 5.21 Milli İstikrar Ana Kriteri Alt Kriterlerinin Ağırlıkları 
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Şekil 5.22 Risk ve Güvenlik Ana Kriteri Alt Kriterlerinin Ağırlıkları 

Kriter ağırlıklarından ana kriterler arasında en önemli kriterin “A:Arazi” kriteri olduğunu ve 

onu “D:Ulaşım” kriterini takip etmektedir. En düşük öneme sahip ana kriterin ise “H: Milli 

İstikrar” olduğu görülmektedir. Ana kriterleri alt kriterleri bakımından incelediğimizde 

“A:Arazi” kriterinin en önemli alt kriterinin “A3. Arazinin Altyapı İmkânları” ve en düşük 

öneme sahip alt kriterin ise “A4. Arazinin Genişleme Potansiyeli” dir. “D:Ulaşım” kriterinin 

en önemli alt kriterinin “D2. Üretim Merkezlerine Yakınlık(Arz)” ve en düşük öneme sahip 

alt kriterin ise “D7. Limana(Deniz) Yakınlık” dır. 
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Tablo 5.4. Lojistik Merkez Seçimini Etkileyen Kriterler ve Ağırlıkları 

 

Tip Tip Tip Tip

MAX 0,246 0,064 MAX 0,162 0,034 MAX 0,394 0,034 MAX 0,151 0,003

MAX 0,174 0,045 MAX 0,258 0,054 MAX 0,022 0,002 MAX 0,089 0,002

MAX 0,455 0,119 MAX 0,063 0,013 MAX 0,249 0,021 MAX 0,034 0,001

MAX 0,081 0,021 MAX 0,022 0,005 MAX 0,098 0,008 MAX 0,259 0,004

MAX 0,044 0,012 MAX 0,055 0,011 MAX 0,144 0,012 MAX 0,413 0,007

MAX 0,187 0,039 MAX 0,034 0,003 MAX 0,053 0,001

MAX 0,239 0,028 MAX 0,014 0,003 MAX 0,059 0,005

MAX 0,569 0,067 MAX 0,024 0,005 MAX 0,550 0,021

MAX 0,062 0,007 MAX 0,098 0,020 MIN 0,131 0,025 MIN 0,450 0,018

MAX 0,129 0,015 MIN 0,083 0,017 MIN 0,265 0,050

MIN 0,033 0,007 MIN 0,037 0,007

MIN 0,262 0,007 MIN 0,502 0,094

MIN 0,055 0,001 MAX 0,258 0,015 MAX 0,065 0,012

MAX 0,118 0,003 MIN 0,637 0,037

MAX 0,565 0,015 MAX 0,105 0,006

İ2. Kaza riski
G1. Temel inşaat/yapı/bina 

yatırımı

G2. Kullanıcılara Maliyeti 

G3. Liman Ücretleri

G4. Taşıma maliyeti  

G5. Ekonomik gelişmeye 

katkısı

D6. Otoyola Yakınlık

D5. Demiryoluna  Yakınlık

D4. Havaalanına  Yakınlık

D3. Tüketim Merkezlerine 

Yakınlık(Talep)

D2. Üretim Merkezlerine 

Yakınlık(Arz)

Kriterler Ağırlık

OPTİMAL LOJİSTİK KÖY YERİNİN TESPİT EDİLMESİ

A1. Arazinin Büyüklüğü ve Şekli

A2. Mülkiyet ve Sahiplik Koşulları

D1. Kente Yakınlık F1. Operasyon yeterliliği

F2. Bilgi teknolojisi altyapısı

H1.Gümrük

H2. Orta Doğu 

Pazarlarına 

Yakınlık

0,086
F. INTERMODAL 

OPERASYON VE YÖNETİM

A3. Arazinin Altyapı İmkânları

A4. Arazinin Genişleme Potansiyeli

A5. Arazinin Fiziksel Şartları

B1. Serbest bölgeye yakınlık

B2. Ulaşılabilirlik

B3. Uluslararası tüketim pazarı

B4. Uluslararası üretim pazarı

C1. Kentsel Trafiğe Etkisi

C2. Afet Lojistiğine Etkisi

C3. Sosyal açıdan çekiciliği

C4. İstihdama katkısı

G. MALİYETLER 0,187

H. MİLLİ 

İSTİKRAR
0,017

İ. RİSK ve 

GÜVENLİK
0,039

F3. Hizmet sağlanabilirliği

F4. Koordinasyon

F5. Kalite

F6. Bağlantı

F7. Birlikte çalışabilirlik

H3. Avrupa 

koridorlar

H4. Siyasi istikrar

H5. Ekonomik 

istikrar

H6. Sosyal istikrar

İ1. Emniyet ve 

güvenlik 

Kriterler Ağırlık

A. ARAZİ

0,058E. ÇEVRESEL 

E1. Çevre Dostu

E2. Enerji kullanımı

E3. Atık bertarafı

D11. Aktarmalı ulaştırma 

süresi

D10. Trafik yoğunluğu

D9. Ulaşım altyapısının 

durumu

D8. Diğer taşıma 

yöntemlerine bağlanabilirlik

D7. Limana(Deniz) Yakınlık

Kriterler Kriterler

D.ULAŞIM0,261

0,118

0,026

0,208

Ağırlık

C. SOSYAL

B. PAZAR

Ağırlık
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5.2.2. TOPSIS Yöntemi ile Lojistik Merkez Alternatiflerinin Karşılaştırılması  

Bütün kriterleri için ideal koşulların sağlanması özellikle Türkiye gibi kent tarihi çok eski 

yıllara uzanan ülkelerde çok fazla mümkün değildir. Bazı kriterler açısından uygunluk 

gösteren alanlar, diğer kriterleri sağlamaktan çoğu zaman uzak kalmaktadır. Bu durum 

Kayseri için de geçerlidir. Her bir alan bazı kriterler açısından avantajlı, bir başka kriter 

açısından ise dezavantajlıdır. Birbiriyle çelişen bir çok amacın/kriterin olduğu bu ÇKKV 

problemine yine ÇKKV yöntemlerinden biri olan TOPSIS (ideal Çözüme Benzerlik 

Yaklaşımıyla Tercih Sıralama Tekniği) ile çözülmüştür.  

TOPSIS ilk olarak Hwang ve Yoon (1981) tarafından kullanılmıştır. Bu yaklaşımın temeli, 

seçilen alternatifin, pozitif ideal çözüme (PIS) en yakın, negatif ideal çözüme (NIS) en uzak 

mesafede olması esasına dayanır (Chen, 2000).  

Bu çalışmada kullanılan TOPSIS yöntemi ile yapılan değerlendirmelere göre alanların 

uygunluğu aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

En uygun bölge: 2 nolu alan (İncesu/Sarıkürklü) 

İkinci sıradaki en uygun bölge: 1 nolu alan (Serbest Bölge içerisindeki alan) 

Üçüncü sıradaki en uygun bölge: 3 nolu alan (İncesu OSB Genişleme Alanı) 

Dördüncü sıradaki en uygun bölge: 4 nolu alan (İncesu/Sultansazı) 

Beşinci sıradaki en uygun bölge: 5 nolu bölge (Mimarsinan OSB karşısı) 

Altıncı sıradaki en uygun bölge: 6 nolu bölge Boğazköprü İstasyon Müdürlüğü ve 

çevresindeki alanlardır 
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6. KAYSERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ 

MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından “Kayseri Lojistik Merkezi Projesi” için Kayseri ‘deki 

lojistik hizmet sağlayıcı firmalar ve lojistik hizmeti alan firmalarda Kayseri Lojistik Merkezi 

analizi için saha araştırması yapılmıştır. 

Proje kapsamında 1 kalitatif ve 1 kantitatif araştırma yürütülmüştür. Kalitatif araştırma ile, 

lojistik sektörüne yönelik çalışma yürüten, yatırımları yönlendiren ve strateji geliştiren kamu 

kurumları, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu, meslek odası ve üniversite temsilcisi ile 

derinlemesine mülakat yapılmıştır. Kantitatif araştırma ile, lojistik sektöründe hizmet veren ve 

hizmet alan firmaların profillerinin belirlenmesi, firmaların mevcut taleplerini karşılama 

şekillerinin analiz edilmesi ve bu firmaların geleceğe yönelik beklentilerinin belirlenmesi 

amacı ile farklı büyüklükte 461 firma üst yetkilisine anket uygulanmıştır. Anketlerin veri 

girişleri yapılıp, raporlaması gerçekleştirilmiştir. 

Kalitatif araştırmada, sektörün mevcut durumunun, gelişme potansiyelinin, küresel 

konumunun belirlenmesi ve konunun farklı açılardan değerlendirilerek hedef ve stratejiler 

üretilmesine imkân verilmesini ve stratejilerin ilgili tüm kesimler tarafından sahiplenilmesini 

sağlamak adına tüm paydaşlar ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar 

kapsamında, sektörün temel sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefi ile 

görüşmeler yapılmış ve sektörün tüm paydaşları ile uzman bir ekip tarafından yüz – yüze 

mülakat gerçekleştirilmiştir. Görüşülen kuruluşlar Kayseri ilinde lojistik sektöründe faaliyet 

gösteren ve hizmet veren kamu kurumları, yerel yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları ve 

üniversitelerdir. Kurum temsilcileri ile mülakatlar gerçekleştirilmiş ve kayıt altında tutularak 

raporlanmıştır.  

Kantitatif Araştırmada Kayseri Lojistik Sektörü Analizi hazırlanması kapsamında, belirlenen 

sorunlar, ihtiyaçlar, açıklar ve potansiyeller ile belirlenen hedefler doğrultusunda 

sınıflandırılmış stratejilerin tanımlanması adına sektörde hizmet sunan farklı büyüklükteki 

firmaların ve sektörden yoğun bir şekilde hizmet alan farklı sektörlerden, farklı büyüklükteki 

firmaların üst düzey yöneticilerine yönelik anketler uygulanmıştır. Kantitatif araştırma ile 

Kayseri Lojistik Sektörü alt yapı talebi kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir. 

Örneklem dağılımı; Örneklem orantılı tabakalı yöntem kullanılarak bilimsel bir şekilde 

dağıtılmıştır. Sektörel yoğunluk, personel sayısı, mali yapı gibi kriterler göz önünde 

bulundurularak örneklem dağılımı gerçekleştirilmiştir. Araştırma CATI yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir. Veriler SPSS ortamına aktarılmış, sonuçlar istatistiki bir incelemeye tabi 

tutulmuş ve kapsamlı bir araştırma raporu oluşturulmuştur.  
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6.1. ÖRNEKLEM 

Araştırma kapsamında Kayseri’de lojistik hizmet sağlayıcı 50 firma ve lojistik hizmeti alan 

411 firma toplam 461 firma ile görüşülmüştür. Örneklem büyüklüğü %95 güven düzeyinde % 

5 hata payı ile Kayseri de faaliyet gösteren tüm firmaları temsil etmektedir.  

6.2. ANKET VE UYGULAMA 

Anket formlarında görüşme yapılan kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri alınmıştır. Anket 

uygulama sırasında  anketörler ve 1 süpervizör ve 1 sorumlu eşlik etmiş, anketörler tarafından 

doldurulan anket formları bu saha koordinatörleri tarafından sahada yerinde kontrol 

edilmiştir. Saha koordinatörleri anketörlerden teslim aldıkları anket formlarını proje 

yöneticisine teslim etmiştir. Saha uygulamasını tamamlanmasının ardından anket formları bir 

kod kitapçığı hazırlanarak kodlanmış, sonrasında da SPSS formatında bilgisayar ortamına 

aktarılmıştır. 

6.3.ANALİZ VE RAPORLAMA 

Analizlerde firmaların ölçek ve sektör değişkenlerine göre veriler kullanılmış ve analizler 

SPSS 15 istatistik paket programı ile yapılmıştır. Analizlerde sayı ve yüzde dağılımı ile 

çapraz tablolar (cross-tabulation) gibi betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırma 

sonuçlarının raporlanması, uygun şekil ve tabloların oluşturulması ile yapılmıştır. Çapraz 

tabloların oluşturulmasında bağımsız değişkenler olarak görüşülen firmaların ölçek ve sektör 

dağılımları alınmıştır.  

6.4.RAPOR İÇERİĞİ 

Rapor üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümde örneklem, anket ve uygulama, analiz ve 

raporlamadan bahsedilmektedir. İkinci bölümde “Lojistik Yük Analizi Anketi (Hizmet 

Alanlar)” sonuçları yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise “Lojistik Hizmet Sağlayıcılar 

Anketi” sonuçlarına yer verilmektedir.  

6.5.LOJİSTİK HİZMETİ ALAN FİRMALAR 

Kayseri Lojistik Merkezi araştırmasında Kayseri’de lojistik hizmeti alan toplam 411 firma ile 

görüşülmüştür. Görüşülen firmaların sektörel dağılımı yüzde 18,98’i Mobilya imalatı, yüzde 

13,38’i Gıda Ürünleri İmalatı, yüzde 12,17’si Fabrikasyon metal Ürünleri imalatı (makine ve 

teçhizat hariç) ve yüzde 10,22’si de İnşaat sektörlerinden oluşmaktadır. Orantılı tabakalı 

yöntem ile örneklem alınarak örneklemin sektör dağılımı ve ciro dağılımı açısından 

Kayseri’de faaliyet gösteren tüm firmaların sektör dağılımlarına benzerlik göstermesi 

sağlanmıştır. 
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Tablo 6.1. Örneklemdeki Firmaların Sektörel Dağılımı 

NACE Sektör Sayı Oran(%) 

31 Mobilya imalatı 78 18,98% 

10 Gıda Ürünleri İmalatı 55 13,38% 

25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç 50 12,17% 

F  İnşaat 42 10,22% 

22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 28 6,81% 

23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 25 6,08% 

27 Elektrikli teçhizat imalatı 24 5,84% 

16 Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı 23 5,60% 

B Madencilik ve taş ocakçılığı 21 5,11% 

  Diğer 19 4,62% 

24 Ana metal sanayii 15 3,65% 

13 Tekstil Ürünlerinin İmalatı 12 2,92% 

17 Kâğıt ve Kâğıt Ürünlerinin İmalatı 10 2,43% 

  Cevapsız 7 1,70% 

15 Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı 1 0,24% 

32 Diğer imalatlar 1 0,24% 

Toplam 411 100,00% 

 

 



163 

 

 

Şekil 6.1. Örneklemdeki Firmaların Sektörel Dağılımı 

 

Görüşülen firmaların yüzde 36,25’i mikro ölçekli, yüzde 43,8i küçük ölçekli, yüzde 12,41’i 

orta ölçekli ve yüzde 7,54’ü de büyük ölçekli firmadır.  Örneklem orantılı tabakalı yöntem 

kullanılarak alındığı için ölçek dağılımı da Kayseri’de faaliyet gösteren tüm firmaların ölçek 

dağılımlarına benzerlik göstermektedir. 

 Tablo 6.2. Örneklemdeki Firmaların 2014 Yılı Ciro Dağılımı 

Ciro Firma Ölçeği Sayı Oran(%) 

50-1.000.000 Mikro Ölçekli Firma 149 36,25% 

1.000.001-5.000.000 Küçük Ölçekli Firma 180 43,80% 

5.000.001-25.000.000 Orta Ölçekli Firma 51 12,41% 

25.000.000TL ve üzeri Büyük Ölçekli Firma 31 7,54% 

Toplam 411 100,00% 

 

 

Mobilya imalatı; 

19% 

Gıda Ürünleri 

İmalatı; 13% 

Fabrikasyon metal 

ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat 

hariç; 12% 

 İnşaat; 10% 
Kauçuk ve 

plastik ürünlerin 

imalatı; 7% 

Mobilya imalatı

Gıda Ürünleri İmalatı

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 

 İnşaat

Kauçuk ve plastik ürünlerin 

imalatı 

Diğer metalik olmayan mineral 

ürünlerin imalatı 

Elektrikli teçhizat imalatı

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar

Ürünleri İmalatı
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Şekil 6.2. Örneklemdeki Firmaların 2014 Yılı Ciro Dağılımı 

 

Firmaların yıllık olarak nakliye ve depolamadan oluşan lojistik maliyetlerine bakıldığında ise 

firmaların yüzde 44,04’ünün lojistik maliyetlerinin 100 bin TL’nin altında olduğu 

görülmektedir. Sadece firmaların yüzde 0,97’sinin lojistik maliyeti 100 milyon TL 

üzerindedir. 

Tablo 6.3. Örneklemdeki Firmaların Lojistik Maliyetleri (Nakliye ve Depolama) 

Dağılımı 

1 Yıllık Lojistik Maliyeti Sayı Oran(%) 

100.000TL'den az 181 44,04% 

100.001-200.000TL 42 10,22% 

200.001-1.000.000TL 120 29,20% 

1.000.001-5.000.000TL 16 3,89% 

5.000.001-10.000.000 TL 2 0,49% 

10.000.001-20.000.000 TL 5 1,22% 

20.000.001-100.000.000 TL 1 0,24% 

100.000.001 TL üzeri 4 0,97% 

Cevapsız 40 9,73% 

Toplam 411 100,00% 

 

Mikro Ölçekli 

Firma; 36% 

Küçük Ölçekli 

Firma; 44% 

Orta Ölçekli 

Firma; 12% 

Büyük Ölçekli 

Firma; 8% 

Mikro Ölçekli Firma

Küçük Ölçekli Firma

Orta Ölçekli Firma

Büyük Ölçekli Firma
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Şekil 6.3. Örneklemdeki Firmaların Lojistik Maliyetleri (Nakliye ve Depolama) Dağılımı 

Lojistik hizmeti alan firmalara lojistik işlemleri sürecinde karşılaştıkları sorunlar, bu 

sorunların önem düzeyi ve firmanın lojistik performansını etkileme düzeyleri ve bu sorunun 

kolayca tespit edilme kolaylıkları sorulmuştur ve aşağıdaki tabloda bu sorunlar listelenmiştir. 

Tablodaki değerler 3’lü likert ölçeğindeki değerlerin ortalamalarını göstermektedir. Bu 

değerlerin 3’e yakın olması sorunun önem düzeyinin çok yüksek olduğunu, sorunun firmanın 

performans düzeyini çok fazla etkilediğini ve bu sorunun kolayca tespit edilemediğini 

göstermektedir. Tabloda belirtilen sorunları hiç yaşamayan ya da bu sorunlarla ilgili bilgisi 

olan firmaların cevapları değerlendirmeye alınmamıştır. Lojistik hizmeti alan firmaların en 

fazla karşılaştığı sorunların başında sırasıyla “Hasarlı/eksik teslimat yapılması”, “Zamanında 

teslimat yapılamaması”, “Zamanında uygun araç temin edilememesi”, “Nakliye maliyetlerinin 

yüksekliği”, “Lojistik merkez olmaması” ve “Bilgili ve deneyimli personel çalıştırılmaması” 

dır. Bu 6 sorun aynı zamanda firmaların lojistik performansını en fazla etkileyen sorunlardır. 

En az karşılaşılan sorun ise “Denizyolu taşımacılık altyapısı”, ”Demiryolu yetersizliği” ve 

“Havayolu taşımacılık altyapısı” dır. İlerleyen sayfalarda bu sorunlar ölçek ve sektör bazında 

incelenecektir. İstatistiksel olarak anlamlı sonuç verebilmek için en fazla 30 verinin olması 

için bazı sektörlerde birleştirme yapılmıştır. 
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Tablo 6.4. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların Karşılaştıkları Sorun Listesi 

SORUN LİSTESİ ÇOK 

ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN Hasarlı/eksik teslimat yapılması 63,61% 14,03% 4,54% 2,39 

Zamanında teslimat yapılamaması 59,23% 18,35% 4,60% 2,19 

Zamanında uygun araç temin edilememesi 55,89% 20,67% 5,62% 2,15 

Nakliye maliyetlerinin yüksekliği 50,21% 26,29% 5,68% 2,09 

Bilgili ve deneyimli personel çalıştırılmaması 36,02% 22,16% 7,70% 1,60 

Lojistik merkez olmaması 43,40% 13,46% 9,02% 1,54 

Dokümantasyonun hatalı ve eksik olması 27,95% 28,11% 9,82% 1,50 

Yeni çözümler üretmemesi 25,12% 29,11% 11,64% 1,45 

Karayolu taşımacılık altyapısı 30,45% 17,84% 17,58% 1,45 

Kent içi trafik sorunları 26,27% 23,23% 16,38% 1,42 

Gümrükleme işlemleri 28,90% 17,10% 19,88% 1,41 

Katma değerli hizmetlerin yetersizliği 20,69% 32,67% 12,52% 1,40 

Çevresel etmenlere önem vermemesi 20,66% 32,72% 12,49% 1,40 

Gerçek zamanlı bilgi 

paylaşımı/entegrasyonunun sağlanamaması  

18,86% 34,67% 11,43% 1,37 

Depolama  22,77% 22,44% 20,67% 1,34 

Entegre lojistik hizmet (Taşıma, Depolama, 

Gümrük, SigOrta Ölçekli Firma vb.) sağlayan 

lojistik firma bulma zorluğu 

17,54% 29,97% 18,37% 1,31 

Toplumsal sorumluluğa önem vermemesi 10,07% 39,89% 15,91% 1,26 

Antrepolama 17,34% 20,95% 27,59% 1,22 

Depo/antrepo maliyetlerinin yüksekliği 16,22% 20,33% 28,60% 1,18 

Denizyolu taşımacılık altyapısı 17,93% 13,93% 34,01% 1,16 

Demiryolu yetersizliği 12,98% 23,04% 29,86% 1,15 

Havayolu taşımacılık altyapısı 6,62% 14,87% 44,39% 0,94 
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Şekil 6.4. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların Karşılaştıkları Sorun Listesi 
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Tablo 6.5. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların Karşılaştıkları Sorunlarının Firma 

Ölçeğine Göre Değerlendirilmesi 

  ORTALAMA PUAN 

Mikro 

Ölçekli 

Firma 

Küçük 

Ölçekli 

Firma 

Orta 

Ölçekli 

Firma 

Büyük 

Ölçekli 

Firma 

Zamanında teslimat yapılamaması 2,77 2,58 2,68 2,74 

Hasarlı/eksik teslimat yapılması 2,78 2,63 2,82 2,78 

Zamanında uygun araç temin edilememesi 2,85 2,46 2,75 2,52 

Nakliye maliyetlerinin yüksekliği 2,67 2,44 2,76 2,57 

Depo/antrepo maliyetlerinin yüksekliği 0,91 0,75 0,92 0,95 

Gerçek zamanlı bilgi 

paylaşımı/entegrasyonunun sağlanamaması  

2,35 1,94 2,28 2,32 

Bilgili ve deneyimli personel çalıştırılmaması 2,91 2,19 2,67 2,32 

Dokümantasyonun hatalı ve eksik olması 2,26 2,17 2,49 2,23 

Entegre lojistik hizmet (Taşıma, Depolama, 

Gümrük, Sigorta vb.) sağlayan lojistik firma 

bulma zorluğu 

2,18 1,72 2,28 1,91 

Katma değerli hizmetlerin yetersizliği 2,24 2,03 2,20 1,86 

Çevresel etmenlere önem vermemesi 2,18 1,96 2,14 1,86 

Toplumsal sorumluluğa önem vermemesi 2,21 1,82 1,91 1,91 

Yeni çözümler üretmemesi 2,11 2,12 2,26 2,09 

Kent içi trafik sorunları 2,55 2,08 2,08 2,05 

Demiryolu yetersizliği 1,52 1,59 2,19 2,05 

Karayolu taşımacılık altyapısı 2,91 1,88 2,42 2,18 

Lojistik merkez olmaması 2,76 2,34 2,62 2,23 

Denizyolu taşımacılık altyapısı 1,33 1,77 1,97 2,05 

Havayolu taşımacılık altyapısı 1,36 1,32 1,73 1,82 

Gümrükleme işlemleri 1,86 2,09 2,18 2,45 

Depolama  2,26 1,83 2,16 1,90 

Antrepolama 1,65 1,78 1,94 1,95 
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Şekil 6.5. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların Karşılaştıkları Sorunlarının Firma Ölçeğine 

Göre Değerlendirilmesi
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Zamanında teslimat yapılmaması sorunuyla ölçek bazında bu sorunla en fazla mikro ve büyük 

ölçekli firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun en fazla 

Kauçuk ve plastik ürünlerinin imalatı, Madencilik ve taş ocakçılığı, İnşaat sektörlerinde 

görülmektedir. 

 Tablo 6.6. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Zamanında Teslimat Yapılamaması” 

Sorununun Dağılımı 

  ÇOK 

ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 76,60% 23,40% 0,00% 2,77 

Küçük Ölçekli Firma 69,40% 19,40% 11,19% 2,58 

Orta Ölçekli Firma 72,50% 22,50% 5,00% 2,68 

Büyük Ölçekli Firma 78,26% 17,39% 4,35% 2,74 

SEKTÖR         

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 100,00% 0,00% 0,00% 3,00 

Madencilik ve taş ocakçılığı 100,00% 0,00% 0,00% 3,00 

İnşaat 100,00% 0,00% 0,00% 3,00 

Gıda Ürünleri İmalatı 97,78% 2,22% 0,00% 2,98 

Ana metal sanayii 88,89% 11,11% 0,00% 2,89 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 

82,35% 17,65% 0,00% 2,82 

Mobilya imalatı 72,55% 23,53% 3,92% 2,69 

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin 

imalatı 
0,00% 100,00% 0,00% 2,00 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine 

ve teçhizat hariç 
18,42% 50,00% 31,58% 1,87 

Diğer imalatlar 0,78% 0,22% 0,00% 0,03 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve Kağıt 

Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili Ürünlerin 

İmalatı 

0,74% 0,05% 0,21% 0,03 
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Hasarlı/eksik teslimat yapılması sorunuyla Kayseri’de ölçek bazında bu sorunla en fazla orta 

ölçekli firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun en fazla 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, Ana 

metal sanayii ve İnşaat sektörlerinde görülmektedir. 

 Tablo 6.7. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Hasarlı/eksik teslimat yapılması” 

Sorununun Dağılımı 

  ÇOK 

ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 78,49% 21,51% 0,00% 2,78 

Küçük Ölçekli Firma 73,02% 17,46% 9,52% 2,63 

Orta Ölçekli Firma 84,62% 12,82% 2,56% 2,82 

Büyük Ölçekli Firma 86,96% 4,35% 8,70% 2,78 

SEKTÖR         

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 100,00% 0,00% 0,00% 3,00 

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin 

imalatı 
100,00% 0,00% 0,00% 3,00 

Ana metal sanayii 100,00% 0,00% 0,00% 3,00 

İnşaat 100,00% 0,00% 0,00% 3,00 

Gıda Ürünleri İmalatı 97,78% 2,22% 0,00% 2,98 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 
88,24% 11,76% 0,00% 2,88 

Mobilya imalatı 76,47% 21,57% 1,96% 2,75 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve Kağıt 

Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili Ürünlerin 

İmalatı 

0,88% 0,06% 0,06% 2,75 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine 

ve teçhizat hariç 
34,21% 31,58% 34,21% 2,00 

Madencilik ve taş ocakçılığı 0,00% 100,00% 0,00% 2,00 

Diğer imalatlar 0,78% 0,22% 0,00% 0,03 
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Zamanında uygun araç temin edilememesi sorunuyla Kayseri’de ölçek bazında bu sorunla en 

fazla mikro ölçekli firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun en 

çok Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, Madencilik ve taş ocakçılığı ve İnşaat 

sektörlerinde görülmektedir. 

 Tablo 6.8. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Zamanında uygun araç temin 

edilememesi” Sorununun Dağılımı 

Zamanında uygun araç temin edilememesi 

  ÇOK 

ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 84,95% 15,05% 0,00% 2,85 

Küçük Ölçekli Firma 55,74% 34,43% 9,84% 2,46 

Orta Ölçekli Firma 75,00% 25,00% 0,00% 2,75 

Büyük Ölçekli Firma 56,52% 39,13% 4,35% 2,52 

SEKTÖR         

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin 

imalatı 
100,00% 0,00% 0,00% 3,00 

Madencilik ve taş ocakçılığı 100,00% 0,00% 0,00% 3,00 

İnşaat 100,00% 0,00% 0,00% 3,00 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 
70,59% 29,41% 0,00% 2,71 

Mobilya imalatı 66,67% 33,33% 0,00% 2,67 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 65,22% 34,78% 0,00% 2,65 

Ana metal sanayii 62,50% 37,50% 0,00% 2,63 

Gıda Ürünleri İmalatı 51,11% 48,89% 0,00% 2,51 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 
34,62% 19,23% 46,15% 1,88 

Diğer imalatlar 0,56% 0,44% 0,00% 0,03 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve 

Kağıt Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili 

Ürünlerin İmalatı 

0,58% 0,37% 0,05% 0,03 
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Nakliye maliyetlerinin yüksekliği sorunuyla Kayseri’ de ölçek bazında bu sorunla en fazla 

orta ölçekli firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun en fazla 

Madencilik ve taş ocakçılığı ve İnşaat sektörlerinde görülmektedir. 

 Tablo 6.9. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Nakliye maliyetlerinin yüksekliği” 

Sorununun Dağılımı 

Nakliye maliyetlerinin yüksekliği 

  ÇOK 

ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 66,67% 33,33% 0,00% 2,67 

Küçük Ölçekli Firma 55,15% 33,82% 11,03% 2,44 

Orta Ölçekli Firma 80,95% 14,29% 4,76% 2,76 

Büyük Ölçekli Firma 65,22% 26,09% 8,70% 2,57 

SEKTÖR         

Madencilik ve taş ocakçılığı 100,00% 0,00% 0,00% 3,00 

İnşaat 100,00% 0,00% 0,00% 3,00 

Mobilya imalatı 71,15% 25,00% 3,85% 2,67 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 65,22% 34,78% 0,00% 2,65 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 
70,59% 23,53% 5,88% 2,65 

Ana metal sanayii 75,00% 12,50% 12,50% 2,63 

Gıda Ürünleri İmalatı 55,56% 44,44% 0,00% 2,56 

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin 

imalatı 
0,00% 100,00% 0,00% 2,00 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 
21,95% 43,90% 34,15% 1,88 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve 

Kağıt Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili 

Ürünlerin İmalatı 

0,89% 0,11% 0,00% 0,03 

Diğer imalatlar 0,76% 0,19% 0,05% 0,03 
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Depo/antrepo maliyetlerinin yüksekliği sorunuyla Kayseri’ de ölçek bazında bu sorunla en 

fazla orta ölçekli firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun en 

fazla Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sektörlerinde görülmektedir. 

 Tablo 6.10. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Depo/antrepo maliyetlerinin yüksekliği” 

Sorununun Dağılımı 

Depo/antrepo maliyetlerinin yüksekliği 

  ÇOK 

ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 0,00% 40,00% 11,43% 0,91 

Küçük Ölçekli Firma 0,00% 20,00% 35,24% 0,75 

Orta Ölçekli Firma 2,78% 22,22% 38,89% 0,92 

Büyük Ölçekli Firma 0,00% 25,00% 45,00% 0,95 

SEKTÖR         

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 70,59% 23,53% 5,88% 2,65 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 
41,18% 29,41% 29,41% 2,12 

Mobilya imalatı 31,71% 43,90% 24,39% 2,07 

Ana metal sanayii 40,00% 0,00% 40,00% 1,60 

Gıda Ürünleri İmalatı 4,44% 46,67% 48,89% 1,56 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 
8,00% 20,00% 72,00% 1,36 

Madencilik ve taş ocakçılığı 0,00% 0,00% 100,00% 1,00 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve 

Kağıt Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili 

Ürünlerin İmalatı 

0,36% 0,36% 0,29% 0,02 

Diğer imalatlar 0,33% 0,40% 0,27% 0,02 
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Gerçek zamanlı bilgi paylaşımı/entegrasyonunun sağlanamaması sorunuyla Kayseri’ de ölçek 

bazında bu sorunla en fazla mikro ölçekli firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda 

bakıldığında ise bu sorun en fazla Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sektörlerinde 

görülmektedir. 

 Tablo 6.11. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Gerçek zamanlı bilgi 

paylaşımı/entegrasyonunun sağlanamaması” Sorununun Dağılımı 

  
ÇOK 

ÖNEMLİ 
ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN 

ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 38,24% 58,82% 2,94% 2,35 

Küçük Ölçekli Firma 18,97% 56,03% 25,00% 1,94 

Orta Ölçekli Firma 41,67% 47,22% 8,33% 2,28 

Büyük Ölçekli Firma 45,45% 40,91% 13,64% 2,32 

SEKTÖR         

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 94,44% 5,56% 0,00% 2,94 

Mobilya imalatı 37,50% 55,00% 7,50% 2,30 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 
43,75% 31,25% 25,00% 2,19 

Gıda Ürünleri İmalatı 2,22% 97,78% 0,00% 2,02 

Madencilik ve taş ocakçılığı 0,00% 100,00% 0,00% 2,00 

Ana metal sanayii 50,00% 0,00% 25,00% 1,75 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 
5,26% 31,58% 63,16% 1,42 

Diğer imalatlar 0,60% 0,40% 0,00% 0,03 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve 

Kağıt Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili 

Ürünlerin İmalatı 

0,47% 0,27% 0,27% 0,02 
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Bilgili ve deneyimli personel çalıştırılmaması sorunuyla Kayseri’ de ölçek bazında bu sorunla 

en fazla mikro ölçekli firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun 

en fazla Madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde görülmektedir. 

Tablo 6.12. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Bilgili ve deneyimli personel 

çalıştırılmaması” Sorununun Dağılımı 

  
ÇOK 

ÖNEMLİ 
ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN 

ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 91,18% 8,82% 0,00% 2,91 

Küçük Ölçekli Firma 40,65% 37,40% 21,95% 2,19 

Orta Ölçekli Firma 66,67% 33,33% 0,00% 2,67 

Büyük Ölçekli Firma 36,36% 59,09% 4,55% 2,32 

SEKTÖR         

Madencilik ve taş ocakçılığı 100,00% 0,00% 0,00% 3,00 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 72,22% 27,78% 0,00% 2,72 

Mobilya imalatı 69,77% 30,23% 0,00% 2,70 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 
64,71% 35,29% 0,00% 2,65 

Ana metal sanayii 50,00% 50,00% 0,00% 2,50 

Gıda Ürünleri İmalatı 46,67% 53,33% 0,00% 2,47 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 
7,89% 28,95% 63,16% 1,45 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve 

Kağıt Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili 

Ürünlerin İmalatı 

0,39% 0,39% 0,22% 0,02 

Diğer imalatlar 0,60% 0,40% 0,00%   
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Dokümantasyonun hatalı ve eksik olması sorunuyla Kayseri’ de ölçek bazında bu sorunla en 

fazla orta ölçekli firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun en 

fazla Ana metal sanayii sektöründe görülmektedir. 

Tablo 6.13. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Dokümantasyonun hatalı ve eksik 

olması” Sorununun Dağılımı 

  
ÇOK 

ÖNEMLİ 
ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN 

ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 26,47% 73,53% 0,00% 2,26 

Küçük Ölçekli Firma 41,23% 34,21% 24,56% 2,17 

Orta Ölçekli Firma 51,43% 45,71% 2,86% 2,49 

Büyük Ölçekli Firma 40,91% 40,91% 18,18% 2,23 

SEKTÖR         

Ana metal sanayii 75,00% 25,00% 0,00% 2,75 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 70,59% 29,41% 0,00% 2,71 

Gıda Ürünleri İmalatı 48,89% 51,11% 0,00% 2,49 

Mobilya imalatı 51,22% 46,34% 2,44% 2,49 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 
35,29% 47,06% 17,65% 2,18 

Madencilik ve taş ocakçılığı 0,00% 100,00% 0,00% 2,00 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 
17,14% 14,29% 68,57% 1,49 

Diğer imalatlar 0,40% 0,53% 0,07% 0,02 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve 

Kağıt Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili 

Ürünlerin İmalatı 

0,50% 0,21% 0,29% 0,02 
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Entegre lojistik hizmet (Taşıma, Depolama, Gümrük, SigOrta Ölçekli Firma vb.) sağlayan 

lojistik firma bulma zorluğu sorunuyla Kayseri’ de ölçek bazında bu sorunla en fazla orta 

ölçekli firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun en fazla 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sektörlerinde görülmektedir. 

Tablo 6.14. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Entegre lojistik hizmet (Taşıma, 

Depolama, Gümrük, Sigorta Ölçekli Firma vb.) sağlayan lojistik firma bulma zorluğu” 

Sorununun Dağılımı 

  
ÇOK 

ÖNEMLİ 
ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN 

ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 23,53% 70,59% 5,88% 2,18 

Küçük Ölçekli Firma 18,64% 34,75% 46,61% 1,72 

Orta Ölçekli Firma 38,89% 50,00% 11,11% 2,28 

Büyük Ölçekli Firma 18,18% 54,55% 27,27% 1,91 

SEKTÖR         

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 64,29% 28,57% 7,14% 2,57 

Ana metal sanayii 50,00% 50,00% 0,00% 2,50 

Mobilya imalatı 44,19% 48,84% 6,98% 2,37 

Madencilik ve taş ocakçılığı 0,00% 100,00% 0,00% 2,00 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 
23,53% 47,06% 29,41% 1,94 

Gıda Ürünleri İmalatı 2,22% 48,89% 48,89% 1,53 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 
10,53% 21,05% 68,42% 1,42 

Diğer imalatlar 0,29% 0,50% 0,21% 0,02 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve 

Kağıt Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili 

Ürünlerin İmalatı 

0,28% 0,33% 0,39% 0,02 
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Katma değerli hizmetlerin yetersizliği sorunuyla Kayseri’ de ölçek bazında bu sorunla en 

fazla orta ölçekli firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun en 

fazla Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sektörlerinde görülmektedir. 

Tablo 6.15. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Katma değerli hizmetlerin yetersizliği” 

Sorununun Dağılımı 

  
ÇOK 

ÖNEMLİ 
ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN 

ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 35,29% 52,94% 11,76% 2,24 

Küçük Ölçekli Firma 30,33% 42,62% 27,05% 2,03 

Orta Ölçekli Firma 37,14% 45,71% 17,14% 2,20 

Büyük Ölçekli Firma 18,18% 50,00% 31,82% 1,86 

SEKTÖR         

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 72,22% 22,22% 5,56% 2,67 

Ana metal sanayii 50,00% 50,00% 0,00% 2,50 

Gıda Ürünleri İmalatı 51,11% 46,67% 2,22% 2,49 

Mobilya imalatı 26,19% 66,67% 7,14% 2,19 

Madencilik ve taş ocakçılığı 0,00% 100,00% 0,00% 2,00 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 
31,25% 31,25% 37,50% 1,94 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 
2,63% 28,95% 68,42% 1,34 

Diğer imalatlar 0,36% 0,36% 0,29% 0,02 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve 

Kağıt Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili 

Ürünlerin İmalatı 

0,32% 0,21% 0,47% 0,02 
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Çevresel etmenlere önem vermemesi sorunuyla Kayseri’ de ölçek bazında bu sorunla en fazla 

mikro ölçekli firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun en fazla 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sektörlerinde görülmektedir. 

Tablo 6.16. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Çevresel etmenlere önem vermemesi” 

Sorununun Dağılımı 

  
ÇOK 

ÖNEMLİ 
ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN 

ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 23,53% 70,59% 5,88% 2,18 

Küçük Ölçekli Firma 26,67% 42,50% 30,83% 1,96 

Orta Ölçekli Firma 30,56% 52,78% 16,67% 2,14 

Büyük Ölçekli Firma 13,64% 59,09% 27,27% 1,86 

SEKTÖR         

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 72,22% 22,22% 5,56% 2,67 

Ana metal sanayii 50,00% 50,00% 0,00% 2,50 

Gıda Ürünleri İmalatı 51,11% 46,67% 2,22% 2,49 

Mobilya imalatı 26,19% 66,67% 7,14% 2,19 

Madencilik ve taş ocakçılığı 0,00% 100,00% 0,00% 2,00 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 
31,25% 31,25% 37,50% 1,94 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine 

ve teçhizat hariç 
2,63% 28,95% 68,42% 1,34 

Diğer imalatlar 0,20% 0,67% 0,13% 0,02 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve Kağıt 

Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili 

Ürünlerin İmalatı 

0,17% 0,44% 0,39% 0,02 
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Toplumsal sorumluluğa önem vermemesi sorunuyla Kayseri’ de ölçek bazında bu sorunla en 

fazla mikro ölçekli firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun en 

fazla Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sektörlerinde görülmektedir. 

 Tablo 6.17. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Toplumsal sorumluluğa önem 

vermemesi” Sorununun Dağılımı 

  
ÇOK 

ÖNEMLİ 
ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN 

ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 23,53% 73,53% 2,94% 2,21 

Küçük Ölçekli Firma 11,76% 57,98% 30,25% 1,82 

Orta Ölçekli Firma 20,00% 51,43% 28,57% 1,91 

Büyük Ölçekli Firma 13,64% 63,64% 22,73% 1,91 

SEKTÖR         

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 50,00% 44,44% 5,56% 2,44 

Gıda Ürünleri İmalatı 2,22% 97,78% 0,00% 2,02 

Ana metal sanayii 0,00% 100,00% 0,00% 2,00 

Madencilik ve taş ocakçılığı 0,00% 100,00% 0,00% 2,00 

Mobilya imalatı 23,08% 51,28% 25,64% 1,97 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 
17,65% 41,18% 41,18% 1,76 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 
7,89% 23,68% 68,42% 1,39 

Diğer imalatlar 0,21% 0,64% 0,14% 0,02 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve 

Kağıt Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili 

Ürünlerin İmalatı 

0,22% 0,44% 0,33% 0,02 
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Yeni çözümler üretmemesi sorunuyla Kayseri’ de ölçek bazında bu sorunla en fazla orta 

ölçekli firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun en fazla Ana 

metal sanayii sektörlerinde görülmektedir. 

 Tablo 6.18. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Yeni çözümler üretmemesi” Sorununun 

Dağılımı 

  
ÇOK 

ÖNEMLİ 
ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN 

ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 17,14% 77,14% 5,71% 2,11 

Küçük Ölçekli Firma 38,84% 34,71% 26,45% 2,12 

Orta Ölçekli Firma 40,00% 45,71% 14,29% 2,26 

Büyük Ölçekli Firma 27,27% 54,55% 18,18% 2,09 

SEKTÖR         

Ana metal sanayii 80,00% 20,00% 0,00% 2,80 

Mobilya imalatı 53,85% 41,03% 5,13% 2,49 

Gıda Ürünleri İmalatı 46,67% 51,11% 2,22% 2,44 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 50,00% 44,44% 5,56% 2,44 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 
17,65% 64,71% 17,65% 2,00 

Madencilik ve taş ocakçılığı 0,00% 100,00% 0,00% 2,00 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 
10,53% 15,79% 73,68% 1,37 

Diğer imalatlar 0,44% 0,38% 0,19% 0,02 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve 

Kağıt Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili 

Ürünlerin İmalatı 

0,22% 0,50% 0,28% 0,02 
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Kent içi trafik sorunları sorunuyla Kayseri’ de ölçek bazında bu sorunla en fazla mikro ölçekli 

firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun en fazla Madencilik ve 

taş ocakçılığı sektörlerinde görülmektedir. 

 Tablo 6.19. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Kent içi trafik sorunları” Sorununun 

Dağılımı 

  
ÇOK 

ÖNEMLİ 
ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN 

ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 66,67% 21,21% 12,12% 2,55 

Küçük Ölçekli Firma 34,17% 39,17% 26,67% 2,08 

Orta Ölçekli Firma 33,33% 41,67% 25,00% 2,08 

Büyük Ölçekli Firma 31,82% 40,91% 27,27% 2,05 

SEKTÖR         

Madencilik ve taş ocakçılığı 100,00% 0,00% 0,00% 3,00 

Ana metal sanayii 50,00% 50,00% 0,00% 2,50 

Gıda Ürünleri İmalatı 48,89% 46,67% 4,44% 2,44 

Mobilya imalatı 40,00% 40,00% 20,00% 2,20 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 27,78% 44,44% 27,78% 2,00 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 
12,50% 56,25% 31,25% 1,81 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 
21,05% 10,53% 68,42% 1,53 

Diğer imalatlar 0,25% 0,69% 0,06% 0,02 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve 

Kağıt Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili 

Ürünlerin İmalatı 

0,35% 0,41% 0,24% 0,02 
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Demiryolu yetersizliği sorunuyla Kayseri’ de ölçek bazında bu sorunla en fazla orta ölçekli 

firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun en fazla Ağaç, Ağaç 

Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı sektörlerinde görülmektedir. 

 Tablo 6.20. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Demiryolu yetersizliği” Sorununun 

Dağılımı 

  
ÇOK 

ÖNEMLİ 
ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN 

ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 18,18% 15,15% 66,67% 1,52 

Küçük Ölçekli Firma 10,34% 38,79% 50,86% 1,59 

Orta Ölçekli Firma 38,89% 41,67% 19,44% 2,19 

Büyük Ölçekli Firma 27,27% 50,00% 22,73% 2,05 

SEKTÖR         

Mobilya imalatı 38,46% 41,03% 20,51% 2,18 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 

33,33% 40,00% 26,67% 2,07 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 23,53% 47,06% 29,41% 1,94 

Ana metal sanayii 25,00% 25,00% 50,00% 1,75 

Gıda Ürünleri İmalatı 4,44% 46,67% 48,89% 1,56 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 

5,26% 21,05% 73,68% 1,32 

Diğer imalatlar 0,47% 0,47% 0,07% 0,02 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve 

Kağıt Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili 

Ürünlerin İmalatı 

0,12% 0,53% 0,35% 0,02 

Madencilik ve taş ocakçılığı 0,00% 0,00% 100,00% 1,00 
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Karayolu taşımacılık altyapısı sorunuyla Kayseri’ de ölçek bazında bu sorunla en fazla mikro 

ölçekli firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun en fazla 

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde görülmektedir. 

 Tablo 6.21. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Karayolu taşımacılık altyapısı” 

Sorununun Dağılımı 

  
ÇOK 

ÖNEMLİ 
ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN 

ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 90,91% 9,09% 0,00% 2,91 

Küçük Ölçekli Firma 32,76% 22,41% 44,83% 1,88 

Orta Ölçekli Firma 50,00% 41,67% 8,33% 2,42 

Büyük Ölçekli Firma 36,36% 45,45% 18,18% 2,18 

SEKTÖR         

Madencilik ve taş ocakçılığı 100,00% 0,00% 0,00% 3,00 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 77,78% 22,22% 0,00% 2,78 

Ana metal sanayii 50,00% 50,00% 0,00% 2,50 

Mobilya imalatı 47,50% 42,50% 10,00% 2,38 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 
28,57% 57,14% 14,29% 2,14 

Gıda Ürünleri İmalatı 46,67% 4,44% 48,89% 1,98 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 
10,53% 21,05% 68,42% 1,42 

Diğer imalatlar 0,50% 0,50% 0,00% 0,03 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve 

Kağıt Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili 

Ürünlerin İmalatı 

0,33% 0,33% 0,33% 0,02 
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Lojistik merkez olmaması sorunuyla Kayseri’ de ölçek bazında bu sorunla en fazla mikro 

ölçekli firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun en fazla 

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde görülmektedir. 

 Tablo 6.22. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Lojistik merkez olmaması” Sorununun 

Dağılımı 

  
ÇOK 

ÖNEMLİ 
ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN 

ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 75,76% 24,24% 0,00% 2,76 

Küçük Ölçekli Firma 57,38% 18,85% 23,77% 2,34 

Orta Ölçekli Firma 67,65% 26,47% 5,88% 2,62 

Büyük Ölçekli Firma 36,36% 50,00% 13,64% 2,23 

SEKTÖR         

Madencilik ve taş ocakçılığı 100,00% 0,00% 0,00% 3,00 

Gıda Ürünleri İmalatı 95,56% 4,44% 0,00% 2,96 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 72,22% 27,78% 0,00% 2,72 

Mobilya imalatı 70,00% 25,00% 5,00% 2,65 

Ana metal sanayii 60,00% 40,00% 0,00% 2,60 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 
56,25% 37,50% 6,25% 2,50 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 
15,79% 21,05% 63,16% 1,53 

Diğer imalatlar 0,20% 0,67% 0,13% 0,02 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve 

Kağıt Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili 

Ürünlerin İmalatı 

0,24% 0,47% 0,29% 0,02 
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Denizyolu taşımacılık altyapısı sorunuyla Kayseri’ de ölçek bazında bu sorunla en fazla 

büyük ölçekli firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun en fazla 

Gıda Ürünleri İmalatı sektörlerinde görülmektedir. 

 Tablo 6.23. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Denizyolu taşımacılık altyapısı” 

Sorununun Dağılımı 

  
ÇOK 

ÖNEMLİ 
ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN 

ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 12,12% 9,09% 78,79% 1,33 

Küçük Ölçekli Firma 31,03% 14,66% 54,31% 1,77 

Orta Ölçekli Firma 30,30% 36,36% 33,33% 1,97 

Büyük Ölçekli Firma 27,27% 50,00% 22,73% 2,05 

SEKTÖR         

Gıda Ürünleri İmalatı 46,67% 6,67% 46,67% 2,00 

Mobilya imalatı 30,77% 35,90% 33,33% 1,97 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 
33,33% 26,67% 40,00% 1,93 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 23,53% 29,41% 47,06% 1,76 

Ana metal sanayii 20,00% 20,00% 60,00% 1,60 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 
13,16% 15,79% 71,05% 1,42 

Madencilik ve taş ocakçılığı 0,00% 0,00% 100,00% 1,00 

Diğer imalatlar 0,29% 0,57% 0,14% 0,02 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve 

Kağıt Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili 

Ürünlerin İmalatı 

0,29% 0,14% 0,57% 0,02 
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Havayolu taşımacılık altyapısı sorunuyla Kayseri’ de ölçek bazında bu sorunla en fazla büyük 

ölçekli firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun en fazla 

Mobilya imalatı sektörlerinde görülmektedir. 

 Tablo 6.24. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Havayolu taşımacılık altyapısı” 

Sorununun Dağılımı 

  
ÇOK 

ÖNEMLİ 
ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN 

ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 6,06% 24,24% 69,70% 1,36 

Küçük Ölçekli Firma 9,65% 13,16% 77,19% 1,32 

Orta Ölçekli Firma 24,24% 24,24% 51,52% 1,73 

Büyük Ölçekli Firma 18,18% 45,45% 36,36% 1,82 

SEKTÖR         

Mobilya imalatı 23,68% 34,21% 42,11% 1,82 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 0,00% 70,59% 29,41% 1,71 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 
20,00% 13,33% 66,67% 1,53 

Ana metal sanayii 0,00% 50,00% 50,00% 1,50 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 
5,26% 5,26% 89,47% 1,16 

Gıda Ürünleri İmalatı 2,22% 2,22% 95,56% 1,07 

Madencilik ve taş ocakçılığı 0,00% 0,00% 100,00% 1,00 

Diğer imalatlar 0,36% 0,36% 0,29% 0,02 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve 

Kağıt Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili 

Ürünlerin İmalatı 

0,36% 0,29% 0,36% 0,02 
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Gümrükleme işlemleri sorunuyla Kayseri’ de ölçek bazında bu sorunla en fazla büyük ölçekli 

firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun en fazla Kauçuk ve 

plastik ürünlerin imalatı sektörlerinde görülmektedir. 

 Tablo 6.25. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Gümrükleme işlemleri” Sorununun 

Dağılımı 

  
ÇOK 

ÖNEMLİ 
ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN 

ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 37,14% 11,43% 51,43% 1,86 

Küçük Ölçekli Firma 42,37% 24,58% 33,05% 2,09 

Orta Ölçekli Firma 39,39% 39,39% 21,21% 2,18 

Büyük Ölçekli Firma 54,55% 36,36% 9,09% 2,45 

SEKTÖR         

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 94,12% 5,88% 0,00% 2,94 

Mobilya imalatı 57,89% 31,58% 10,53% 2,47 

Gıda Ürünleri İmalatı 51,11% 2,22% 46,67% 2,04 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 
31,25% 37,50% 31,25% 2,00 

Ana metal sanayii 25,00% 50,00% 25,00% 2,00 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 
15,79% 52,63% 31,58% 1,84 

Madencilik ve taş ocakçılığı 0,00% 0,00% 100,00% 1,00 

Diğer imalatlar 0,40% 0,53% 0,07% 0,02 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve 

Kağıt Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili 

Ürünlerin İmalatı 

0,50% 0,22% 0,28% 0,02 
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Depolama sorunuyla Kayseri’ de ölçek bazında bu sorunla en fazla mikro ölçekli firmalarda 

karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun en fazla Kauçuk ve plastik 

ürünlerin imalatı sektörlerinde görülmektedir. 

 Tablo 6.26. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Depolama” Sorununun Dağılımı 

  ÇOK 

ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 35,29% 55,88% 8,82% 2,26 

Küçük Ölçekli Firma 31,09% 21,01% 47,90% 1,83 

Orta Ölçekli Firma 34,38% 46,88% 18,75% 2,16 

Büyük Ölçekli Firma 14,29% 61,90% 23,81% 1,90 

SEKTÖR         

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 72,22% 22,22% 5,56% 2,67 

Mobilya imalatı 42,11% 47,37% 10,53% 2,32 

Gıda Ürünleri İmalatı 51,11% 0,00% 48,89% 2,02 

Ana metal sanayii 25,00% 50,00% 25,00% 2,00 

Madencilik ve taş ocakçılığı 0,00% 100,00% 0,00% 2,00 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 

20,00% 53,33% 26,67% 1,93 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 

7,89% 15,79% 76,32% 1,32 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve 

Kağıt Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili 

Ürünlerin İmalatı 

0,12% 0,59% 0,29% 0,02 

Diğer imalatlar 0,14% 0,50% 0,36% 0,02 
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Antrepolama sorunuyla Kayseri’ de ölçek bazında bu sorunla en fazla büyük ölçekli 

firmalarda karşılaşılmaktadır. Sektörel bazda bakıldığında ise bu sorun en fazla Kauçuk ve 

plastik ürünlerin imalatı sektörlerinde görülmektedir. 

 Tablo 6.27. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların “Antrepolama” Sorununun Dağılımı 

  ÇOK 

ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN ÖLÇEK         

Mikro Ölçekli Firma 23,53% 17,65% 58,82% 1,65 

Küçük Ölçekli Firma 27,12% 23,73% 49,15% 1,78 

Orta Ölçekli Firma 21,88% 50,00% 28,13% 1,94 

Büyük Ölçekli Firma 14,29% 66,67% 19,05% 1,95 

SEKTÖR         

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 47,06% 47,06% 5,88% 2,41 

Mobilya imalatı 28,95% 52,63% 18,42% 2,11 

Gıda Ürünleri İmalatı 48,89% 4,44% 46,67% 2,02 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri 

İmalatı 

20,00% 53,33% 26,67% 1,93 

Ana metal sanayii 0,00% 50,00% 50,00% 1,50 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 

7,89% 18,42% 73,68% 1,34 

Madencilik ve taş ocakçılığı 0,00% 0,00% 100,00% 1,00 

Diğer imalatlar 0,14% 0,64% 0,21% 0,02 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve 

Kağıt Ürünlerinin İmalatı / Deri ve İlgili 

Ürünlerin İmalatı 

0,06% 0,47% 0,47% 0,02 
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Lojistik hizmeti alan firmaların karşılaştığı sorunlara biraz daha detaylı bakmak gerekirse; 

yukarıdaki tüm sorunlara ölçek bazında bakıldığında ise firma ölçeği büyüdükçe lojistik 

hizmetlerine olan algının da arttığı görülmektedir. Sektörel olarak sorunların önem düzeyinin 

değiştiği de ortaya çıkmaktadır. Firmaların sorunlara verdiği ortalama puana göre orta 

büyüklükteki firmalar 2,24 puanla diğerlerine göre daha fazla önem verdiği göze 

çarpmaktadır. Sektörlere göre incelediğimizde firmaların sorunlara verdiği ortalama puana 

göre Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatını yapan firmaların 2,54 puanla lojistik hizmet ve alt 

yapı sorunları ile en fazla karşılaşan sektör olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Tablo 6.28. Lojistik Hizmeti Alan Firmaların Sorunların Genel Dağılımı ve Ortalama 

Puanları 

  ÇOK 

ÖNEMLİ 

ÖNEMLİ ÖNEMLİ 

DEĞİL 

ORT 

PUAN ÖLÇEK 

Mikro Ölçekli Firma 43,24% 36,69% 17,86% 2,21 

Küçük Ölçekli Firma 34,38% 30,99% 32,60% 1,98 

Orta Ölçekli Firma 44,65% 37,14% 16,44% 2,25 

Büyük Ölçekli Firma 34,59% 44,61% 19,44% 2,12 

SEKTÖR 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar 

Ürünleri İmalatı 

39,69% 37,08% 23,22% 2,19 

Ana metal sanayii 46,65% 35,96% 15,34% 2,29 

Diğer imalatlar 0,41% 0,47% 0,12% 0,14 

Diğer metalik olmayan mineral 

ürünlerin imalatı 

9,09% 9,09% 0,00% 0,45 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

(makine ve teçhizat hariç 

12,92% 24,52% 62,55% 1,55 

Gıda Ürünleri İmalatı 43,33% 34,34% 22,32% 2,19 

İnşaat 18,18% 0,00% 0,00% 0,55 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 62,97% 28,84% 8,20% 2,54 

Madencilik ve taş ocakçılığı 31,82% 40,91% 27,27% 1,98 

Mobilya imalatı 46,81% 41,07% 12,11% 2,23 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı / Kağıt ve 

Kağıt Ürünlerinin İmalatı / Deri ve 

İlgili Ürünlerin İmalatı 

0,38% 0,33% 0,29% 0,14 
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Firmalara, lojistik merkezde yer alacak lojistik firmalara yaptırmayı düşündükleri lojistik 

faaliyetleri sorulduğunda en yüksek oranda yüzde 42 ile karayolu taşımacılığı cevabı 

alınmıştır. Karayolu taşımacılığını yüzde 19 ile Konteyner elleçleme(dolu, boşaltma), yüzde 

17 ile dağıtım ve yüzde 8 ile de demiryolu taşımacılığı takip etmektedir. 

 Tablo 6.29. Firmaların, Lojistik Merkezdeki Lojistik Firmalarına Yaptırmayı 

Düşündüğü Lojistik Faaliyetleri 

Lojistik Faaliyetleri Sayı Oran 

(%) Karayolu Taşımacılığı 173,00 42,09% 

Konteyner elleçleme(dolu, boşaltma) 77,00 18,73% 

Dağıtım 71,00 17,27% 

Demiryolu Taşımacılığı 32,00 7,79% 

Hiçbiri 27,00 6,57% 

Havayolu Taşımacılığı 11,00 2,68% 

Depolama 10,00 2,43% 

Cevapsız 6,00 1,46% 

Paketleme ve katma değerli hizmetler 4,00 0,97% 

  411,00 100,00% 

Şekil 6.6. Firmaların, Lojistik Merkezdeki Lojistik Firmalarına Yaptırmayı Düşündüğü 

Lojistik Faaliyetleri 

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000 000 

000 000 

000 000 
000 000 000 000 



194 

 

Firmalara şu an lojistik işlerini nasıl gerçekleştirdikleri sorulduğunda yüzde 26,59’u Yurtiçi 

KarayoluTaşımacılığı belirtmişlerdir. Firmaların yüzde 15,8’i ise Uluslararası 

KarayoluTaşımacılığı ifade etmişlerdir. Firmaların yüzde 13,84’u Kayseri içi Karayolu 

Taşımacılığı yüzde 10,89’u ise bir Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı gerçekleştirdiğini 

belirtmişlerdir. 

 Tablo 6.30. Lojistik işini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 

  Oran(%) 

Yurtiçi Karayolu Taşımacılığı 26,59% 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 15,80% 

Kayseri içi Karayolu Taşımacılığı 13,84% 

Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı 10,89% 

Sipariş Yönetimi 4,91% 

Ürün Depolama 4,61% 

Katma Değerli Hizmetler (Paketleme, 

Etiketleme, Promosyon Hazırlama, İade 

Ayrıştırma, vd.) 

4,42% 

Hammadde Depolama 4,12% 

Tesis içi Lojistik 4,12% 

Gümrük 3,63% 

Uluslararası Havayolu Taşımacılığı 1,96% 

Gözetim, Ekspertiz, Muayene 1,96% 

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı 1,18% 

Ulusal Demiryolu Taşımacılığı 0,98% 

Antrepo 0,98% 
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Şekil 6.7. Lojistik işini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 

 

 Tablo 6.31. Lojistik işini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 

  ORAN(%) 

KENDİ 37,61% 

3PL 20,24% 

SÖZLEŞMELİ 25,39% 

KENDİ & 3PL 10,71% 

KENDİ & SÖZLEŞMELİ 4,07% 

3PL & SÖZLEŞMELİ 1,39% 

KENDİ & 3PL & SÖZLEŞMELİ 0,60% 

 

Şekil 6.8. Lojistik işini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 

000%

005%

010%

015%

020%

025%

030% 027% 

016% 
014% 

011% 

005% 005% 004% 004% 004% 004% 
002% 002% 001% 001% 001% 

Oran(%) 

Oran(%)

000%
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010%
015%
020%
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035%
040%

ORAN(%) 

ORAN(%)
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Tablo 6.32. Lojistik işini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 
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Uluslararası Karayolu 

Taşımacılığı 

7,74% 5,71% 7,37% 7,19% 0,92% 0,55% 0,00% 

Yurtiçi Karayolu 

Taşımacılığı 

3,61% 7,56% 10,07% 6,24% 1,31% 0,55% 0,11% 

Kayseri içi Karayolu 

Taşımacılığı 

12,00% 3,37% 7,58% 1,05% 5,05% 0,00% 0,63% 

Uluslararası Denizyolu 

Taşımacılığı 

3,48% 16,31% 8,55% 0,80% 0,00% 0,53% 0,00% 

Uluslararası Havayolu 

Taşımacılığı 

1,48% 11,87% 13,35% 1,48% 0,00% 1,48% 0,00% 

Uluslararası Demiryolu 

Taşımacılığı 

7,42% 4,95% 14,84% 2,47% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ulusal Demiryolu 

Taşımacılığı 

5,93% 2,97% 17,80% 2,97% 0,00% 0,00% 0,00% 

Hammadde Depolama 29,04% 0,00% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ürün Depolama 29,04% 0,00% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tesis içi Lojistik 27,55% 0,00% 2,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Gümrük 7,22% 6,42% 13,63% 0,80% 0,00% 0,80% 0,80% 

Gözetim, Ekspertiz, 

Muayene 

5,93% 7,42% 10,39% 0,00% 0,00% 1,48% 1,48% 

Antrepo 11,87% 2,97% 5,93% 0,00% 0,00% 2,97% 0,00% 

Sipariş Yönetimi 26,11% 0,59% 1,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Katma Değerli 

Hizmetler  

27,04% 0,66% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Lojistik birimi olan firmalara ölçek ve firma bazında bakıldığında, firmaların ölçek büyüklüğü 

arttıkça bağımsız lojistik birimine sahip olan firmaların oranı da artmaktadır. Mikro ölçekli 

firmalarda bu oran yüzde 10,66 iken, büyük ölçekli firmalarda bu oran yüzde 72’tür. 

Bağımsız lojistik birimi olan firmalara sektör bazında bakıldığında en yüksek orana yüzde 

34,8 ile gıda ürünleri imalatı sektörü sahiptir. Bu sektörü yüzde 47,62 ile Mobilya imalatı, 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sektörü yüzde 43,48 ile takip etmektedir. 

Tablo 6.33. Lojistik birimi olan firmaların dağılımı 

ÖLÇEK   

Mikro Ölçekli Firma 10,66% 

Küçük Ölçekli Firma 29,45% 

Orta Ölçekli Firma 40,48% 

Büyük Ölçekli Firma 72,00% 

SEKTÖR   

Gıda Ürünleri İmalatı 48,89% 

Mobilya imalatı 47,62% 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 43,48% 

Diğer 40,00% 

Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı 37,50% 

Tekstil Ürünlerinin İmalatı 30,00% 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı 27,78% 

Ana metal sanayii 25,00% 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve 

teçhizat hariç 

14,63% 

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 4,76% 

Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı 0,00% 

Elektrikli teçhizat imalatı 0,00% 

Diğer imalatlar 0,00% 

Madencilik ve taş ocakçılığı 0,00% 

İnşaat 0,00% 

 

Bağımsız lojistik birimi olan firmalarda lojistik biriminin en fazla gerçekleştirdiği lojistik 

fonksiyonlar sırasıyla yüzde 37,69 ile Sipariş yönetimi, yüzde 22,85 ile Depo yönetimi ve 

yüzde 14,24 ile taşımacılıktır. Lojistik birimi birden fazla lojistik fonksiyonu aynı anda 

gerçekleştirdiği için toplam oran yüzde 100’den fazladır. 
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Tablo 6.34. Lojistik Birimi Tarafından Gerçekleştirilen Lojistik Fonksiyonlar 

  Oran(%) 

Sipariş yönetimi (sipariş alma, takip, vd.) 37,69% 

Depo yönetimi 22,85% 

Taşımacılık  14,24% 

Stok yönetimi 12,17% 

Gümrük işlemlerinin takibi (ihracat-ithalat işlemlerinin eksiksiz ve doğru 

şekilde yapılması için gümrük komisyoncusu firmaları vb. üçüncü firmalar 

ile gerekli koordinasyonun sağlanması) 12,17% 

Paketleme ve katma değerli hizmetler(etiketleme, yeniden paketleme, 

promosyon malzemesi ekleme vb.  ) 12,17% 

İade (boş kap, palet, ürün vb.) yönetimi 
9,50% 

Atık yönetimi  7,72% 

Sigorta işlemlerinin takibi  2,67% 

Muayene, ekspertiz ve gözetim 1,78% 

 

 

 

Şekil 6.9. Lojistik Birimi Tarafından Gerçekleştirilen Lojistik Fonksiyonlar 
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Firmaların sahip oldukları depo türlerine bakıldığında ise en yüksek orana yüzde 53,98 ile 

rafsız deposuna sahiptir. Rafsız deposunu yüzde 41,76 ile açık saha deposu ve  yüzde 11,08 

ile raflı depo takip etmektedir. 

 Tablo 6.35 Lojistik Birimi Tarafından Gerçekleştirilen Tedarikçi Yönetimi Süreçleri 

(Lojistik Birimi Olan Firmalar) 

 

 

 

Şekil 6.10. Lojistik Birimi Tarafından Gerçekleştirilen Tedarikçi Yönetimi Süreçleri 

(Lojistik Birimi Olan Firmalar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satınalma yapılan 
pazarın analizi ve 
yönetimi; 018% 

Uygun tedarikçi 
bulunması ve 

seçilmesi; 013% 

Tedarikçi yönetimi 
ve geliştirme; 009% 

Satınalma yapılan pazarın analizi
ve yönetimi

Uygun tedarikçi bulunması ve
seçilmesi

Tedarikçi yönetimi ve geliştirme

  Oran(%) 

Satınalma yapılan pazarın analizi ve yönetimi 17,51% 

Uygun tedarikçi bulunması ve seçilmesi 13,06% 

Tedarikçi yönetimi ve geliştirme 8,61% 
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 Tablo 6. 36 Firmaların Sahip Olduğu Depo Türlerinin Dağılımı 

Depo Türü SAYI Oran(%) 

Yüksek raflı (>12 m) 30,00 8,52% 

Raflı (=< 12 m) 39,00 11,08% 

Rafsız 190,00 53,98% 

Otomatik 9,00 2,56% 

Açık saha 147,00 41,76% 

Soğuk hava 16,00 4,55% 

Silo 3,00 0,85% 

Tank, Bunker  4,00 1,14% 

Konteyner 2,00 0,57% 

Diğer 3,00 0,85% 

 

6.6.LOJİSTİK HİZMETİ VEREN FİRMALAR 

Kayseri ilinde uluslararası taşımacılık hizmeti veren 35 firma ile yurt içi taşımacılık yapan 15 

firma ile görüşülerek Kayseri ili lojistik hizmet sağlayıcıları hakkında bilgi edinilmiştir. Bu 

bölümde sonuçlar anlatılacaktır. Lojistik hizmet sağlayan firmaların %22,45’i mikro ölçekli, 

%53,63’ü küçük ölçekli, %15,83’ü orta ölçekli ve %8,09’u büyük ölçeklidir. 

Tablo 6. 37 Firmaların 2014 yılı Cirolarının Dağılımı 

Ciro Firma Ölçeği Sayı Oran(%) 

50 bin-1 milyon TL Mikro ölçekli firma 12 22,45 

1 milyon-5 milyon TL Küçük ölçekli firma 25 53,63 

5 milyon-25 milyon TL Orta Ölçekli 9 15,83 

25 milyon-50 milyon TL Büyük Ölçekli 4 8,09 

Toplam  50 100 

 

Lojistik Hizmet sağlayan firmaların hepsi kurulacak olan lojistik merkezde yer almak 

istemektedirler. Firmaların hepsinin merkezde bulunmak istemeleri kurulması planlanan 

lojistik merkez için büyük bir avantaj oluşturmaktadır. 
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Tablo 6. 38 Kayseri ili Lojistik merkezde bulunma istekleri 

Lojistik Merkezde olmak isteyenler Sayı Oran(%) 

Evet 50 100,00 

Hayır 0 0,00 

Toplam 50 100,00 

 

Lojistik hizmet sağlayan firmalar, kurulması planlanan lojistik merkezde nasıl yer almak 

istedikleri ve alan büyüklük talepleri sorulduğunda ortalama olarak 191 m² idari alan, 2142 m² 

depo, 2050 m² antrepo, 4630 m² tır parkı talebinde bulunmuşlardır. 

 

Tablo 6.39 Lojistik Firmaların Kurulacak Lojistik Merkezi’nde Yer Alma Türleri ve 

Büyüklükleri 

Tesisler Ortalama(m²) Cevaplayan firma Sayısı Toplam(m²) 

İdari Bina 191 43 8213 

Depo 2142 28 33560 

Antrepo 2050 15 20750 

Tır Parkı 4630 31 43560 

 

Lojistik hizmet sağlayan firmalara ağırlıklı olarak lojistik alanında hangi taşımacılık 

konusunda çalıştıkları sorularak aşağıdaki tablo elde edilmiştir. Tablodaki sınıflandırma 

NACE Rev.2’ye göre hazırlanmıştır. Firmaların taşımacılık konusunda karayolu ile şehir içi, 

şehirlerarası ve yurt dışı yük taşımacılığı alanında çalıştıkları görülmektedir. Havayolu 

taşımacılığı alanında çalışan firma bulunmamaktadır. Demiryolu taşımacılığı alanında 

taşımacılık yapan firma sayısı da az bulunmaktadır. Lojistik merkezin kurulması ile firmaların 

diğer taşıma modlarında da çalışmaları sağlanacaktır. 
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Şekil 6.11 Lojistik alanda çalışan firmaların sektörel dağılımı 

 

Lojistik hizmet veren firmalara hangi sektörlere hizmet ettikleri sorulduğunda Kayseri ilinin 

özelliği olarak en çok mobilya sektörüne hizmet ettikleri görülmektedir. İkinci sırada ağaç ve 

ağaç ürünleri imalatı sektörüne üçüncü sırada da tekstil sektörüne hizmet ettikleri 

görülmektedir. 
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Kara yolu ile uluslararası yük…

 Kara yolu ile şehirler arası yük…

 Kara yolu yük nakliyat…

Kara yolu yük nakliyat acentelerinin…

 Kara yolu ile canlı hayvan…

Gümrük komisyoncularının…

Diğer depolama ve antrepoculuk…

 Otopark ve garaj işletmeciliği…

Kara taşımacılığını destekleyici diğer…

 Yetkili gümrük müşavirliği veya…

  Taşıma belgelerinin ve irsaliyelerin…

 Demir yolu yük nakliyat…

  Yük taşımacılığı kooperatiflerinin…

  Kurye faaliyetleri (kara, deniz ve…

 Kantar hizmetleri (yüklü araçların…

  Kara yolu ile insan veya hayvan…

  Kara yolu taşımacılığıyla ilgili kargo…

  Demir yolu taşımacılığıyla ilgili…

  Deniz yolu yük nakliyat…

Uluslararası deniz yolu yük nakliyat…

 Taşınan malların kasalardan,…
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Şekil 6.12 Lojistik Firmaların Hizmet Verdiği Müşterilerin Sektörel Dağılımı 

 

Lojistik hizmet veren firmalara sahip oldukları tesislerin özellikleri ve alanları sorulduğunda 

toplam 24370 m² idari bina, 26550 m² depolama alanı, 1000 m² soğuk hava depolama alanı, 

98100 m² araç park alanı, 45600 m² açık depolama alanı, 44050 m² konteyner alanı 

bulunmaktadır. 

Tablo 6.40 Lojistik Firmaların Sahip oldukları tesis alanları 

Firmaların 

Sahip 

oldukları 

tesis  

Alanı(m²) 

Toplam 

İdari Bina 

Kapalı 

Alanı(m²) 

Toplam 

Kapalı 

Depolama 

Alanı(m²) 

Toplam 

Soğuk 

Hava 

Depolama 

Alanı(m²) 

Toplam 

Açık Ticari 

Araç Park 

Alanı(m²) 

Toplam 

Açık 

Depolama 

Alanı(m²) 

Toplam 

Konteyner 

Alanı(m²) 

Toplam 24850 26550 1000 15100 45600 84050 

 

Lojistik hizmet veren firmalara mevcut depo büyüklükleri ve antrepo büyüklükleri; m², palet 

ve ton olarak sorulduğunda, 21920 m² depo ve 2500 m² antrepo, 200 ton depo olarak  

belirtilmiştir. Palet olarak büyüklük belirtilmemiştir. 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 Mobilya imalatı (C.31)

Tekstil Ürünlerinin İmalatı (C.13)

Gıda Ürünleri İmalatı (C.10)

 Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı…

  Başka yerde sınıflandırılmamış…

  Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin … 

 Temel eczacılık ürünlerinin ve … 

Toptan ve perakende ticaret motorlu…

  Bilgisayarların, elektronik ve optik … 

 Makine ve ekipmanların kurulumu ve…

Diğer

  Diğer ulaşım araçlarının imalatı (C.30)

 Diğer imalatlar (C.32)
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Tablo 6.41 Lojistik hizmet veren firmaların mevcut depo büyüklükleri ve antrepo 

büyüklükleri 

  m² palet Ton 

Depo 21920   200 

Antrepo  2500     

 

Lojistik hizmet veren firmalara araç tip ve adetleri sorulduğunda toplam araç sayıları 1195 

adet çekici, 914 adet römork, 734 adet yarı römork, 25 adet kırkayak, 23 adet kamyon, 37 

adet kamyonet, 9 adet panelvan, 4 adet forklift, 4 adet stacker ve 1 adet vinç şeklinde 

belirtilmiştir. 

Tablo 6.42 Lojistik hizmet veren firmaların araç tip ve adetleri 

Araç(Adet) Çekici Römork 

Yarı 

Römork Kırkayak Kamyon Kamyonet Panelvan Forklift Vinç 

Toplam 1207 926 734 25 23 37 9 4 1 

 

Lojistik hizmet veren firmalara 2014 yılı gerçekleştirdikleri faaliyetlerin toplam miktarı 

sorulduğunda uluslararası karayolu taşımacılığı 14.587.950 ton, yurt içi karayolu taşımacılığı 

11.232.000 ton, deniz yolu dökme yük taşımacılığı 8.050.000 TEU, demiryolu taşımacılığı 

4.000.000 ton, depolama 505.000 ton alarak belirtilmiştir. 

Tablo 6.43 Lojistik hizmet veren firmaların 2014 yılı gerçekleştirdikleri faaliyetlerin 

toplam miktarı 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 14.587.950 Ton 

Yurt içi karayolu taşımacılığı 11.232.000 Ton 

Deniz Yolu Dökme Yük Taşımacılığı 8.050.000 TEU 

Demiryolu taşımacılığı 4.000.000 Ton 

Denizyolu dökme yük taşımacılığı 8.000.000 Ton 

Karma taşımacılık 15.000.000 Ton 

Depolama 505.000 T0n 

 

Lojistik hizmet veren firmalara 2014 yılı yurtdışından Kayseri’ye en çok yük taşıdıkları 

bölgeler sorulduğunda Avrupa’ya, karayolu ile 364300 ton, denizyolu ile 5000 ton, Ortadoğu 

ülkelerine, karayolu ile 155500 ton, denizyolu ile 5000 ton, Orta Asya ülkelerine karayolu ile 

273100 ton yük taşınmıştır. 

 



205 

 

Tablo 6.44 Lojistik hizmet veren firmalara 2014 yılı yurtdışından Kayseri’ye en çok yük 

taşıdıkları  bölgeler 

  Karayolu Denizyolu 

Avrupa 364300 ton 5000 ton 

Ortadoğu 155500ton 5000 ton 

Ortaasya 273100ton   

 

Lojistik hizmet veren firmalara 2014 yılı Kayseri’den yurtdışına en çok yük taşıdıkları  

bölgeler sorulduğunda Avrupa’dan karayolu ile 102600 ton, denizyolu ile 5000 ton, Ortadoğu 

ülkelerinden karayolu ile 107000 ton, denizyolu ile 5000 ton yük taşındığı görülmüştür. 

Tablo 6.45 Lojistik hizmet veren firmalara 2014 yılı Kayseri’den yurtdışına en çok yük 

taşıdıkları bölgeler 

  Karayolu Denizyolu 

Avrupa 102600 ton 5000 ton 

Ortadoğu 107000ton 5000 ton 

Ortaasya 273100ton   

 

Lojistik hizmet veren firmalara, 2014 yılı yurt içinden Kayseri’ye ve Kayseri’den yurt içine 

taşınan toplam yük miktarları sorulduğunda, Kayseri ilinden 16.157.000 ton yük Mersin iline 

gönderildiği görülmektedir. Yurt içi taşımacılıkta Mersin ili birinci sıradadır. İkinci sırada yük 

taşınan il İstanbul’dur, 145290 ton İstanbul iline yük taşınmıştır. Üçüncü sırada yük taşınan il 

Ankara’dır. Ankara’ya 2014 yılında 72280 ton yük taşınmıştır. Dördüncü sırada yük taşınan il 

Sivas’tır. Sivas iline Kayseri ilinden 2014 yılında 68300 ton yük taşınmıştır. Kayseri ilinden 

en az yük Tekirdağ iline, 500 ton yük olarak taşınmıştır. 
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Tablo 6.46 Lojistik hizmet veren firmaların 2014 yılı yurt içinden Kayseri’ye taşıdıkları 

toplam yük miktarları 

İl Oran 
Giden 

Ton 
İl 

Oran 

Giden Ton 

Adana 42% 6520 Karaman     

Afyon     Kocaeli 38% 15000 

Aksaray 34% 620 Konya 28% 4520 

Ankara 52% 72280 Kütahya     

Antalya 36% 5000 Malatya 24% 54000 

Balıkesir 32% 1500 Manisa 32% 1000 

Bilecik     Maraş     

Bolu 28% 700 Muğla 22% 11000 

Bursa 34% 50200 Osmaniye     

Çorum     Sakarya 26% 850 

Denizli 34% 10200 Samsun     

Diyarbakır 38% 7000 Sivas 32% 68300 

Düzce     Tekirdağ 12% 500 

Erzurum 32% 2200 Trabzon 26% 5000 

Eskişehir 34% 1300 Urfa     

Gaziantep 44% 57500 Uşak     

İstanbul 68% 145290 Yalova     

İzmir 54% 34985 Zonguldak 26% 5000 

Karabük      Mersin 84%  16.157.000 

 

Kayseri iline diğer illerden gelen yüklere baktığımızda, Mersin ili birinci sıradadır. Mersin 

ilinden Kayseri iline, 2014 yılında 560.000 ton yük gelmiştir. İkinci sıradaki il İstanbul olup 

47650 ton yük gelmiştir.  En düşük yükün geldiği il ise Kocaeli ilidir. Kocaeli ilinden Kayseri 

iline 100 ton yük gelmiştir. 
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Tablo 6.47 Lojistik hizmet veren firmaların 2014 yılı Kayseri’den yurt içine taşıdıkları 

toplam yük miktarları 

İl 

Oran 

Gelen Ton İl 

Oran 

Gelen Ton 

Adana 15% 800 Karaman     

Afyon     Kocaeli 4% 100 

Aksaray     Konya 7% 300 

Ankara 10% 600 Kütahya     

Antalya     Malatya 36% 3200 

Balıkesir 28% 1500 Manisa 25% 1000 

Bilecik     Maraş     

Bolu 11% 700 Muğla 38% 10000 

Bursa     Osmaniye     

Çorum     Sakarya 38% 10150 

Denizli     Samsun     

Diyarbakır     Sivas 28% 1100 

Düzce     Tekirdağ 9% 500 

Erzurum     Trabzon     

Eskişehir 26% 1300 Urfa     

Gaziantep     Uşak     

İstanbul 52% 47650 Yalova     

İzmir 46% 13900 Zonguldak     

Karabük      Mersin 66%  560000 

 

 

Lojistik hizmet veren firmalara 2014 yılı ithalat ve ihracat işlemlerine ait beyanname ve 

miktarları sorulduğunda ithalat beyanname sayısı 25081 adet ve ithalat miktarı 200600 ton 

olarak belirtmişlerdir. İhracat beyanname sayılarını 24499 adet, ihracat miktarlarını da 

230088 ton olarak belirmişlerdir. 

 

 



208 

 

Tablo 6.48 Lojistik hizmet veren firmalara 2014 yılı ithalat ve ihracat işlemlerine ait 

beyanname ve miktarları 

İthalat Beyanname sayısı  25.081Adet 

İthalat miktarı  200.600 ton 

İhracat Beyanname sayısı  49.499 adet 

İhracat miktarı  230.088 ton 

 

Lojistik hizmet veren firmalara hangi bilişim teknolojilerini kullandıkları sorulduğunda 

firmaların %64 araç takip sistemi, firmaların  %18’i araç yükleme, rotalama, ağ tasarımı, 

çizelgeleme yazılımları kullanmaktadır. Kayseri lojistik hizmet sağlayıcı firmalar yapı olarak 

küçük ve orta ölçekli firma oldukları için  % 6’sı kurumsal kaynak planlaması yazılımı 

kullanmaktadırlar.  

Şekil 6.13 Lojistik hizmet veren firmaların bilişim teknoloji kullanımları 

 

Lojistik firmalarına Kayseri ilinde karşılaştıkları sorunların neler olduğunu sorduğumuzda % 

56’sı merkezi lojistik planlama eksikliği olduğunu, % 44’ü haksız rekabet kayıt dışı ekonomi, 

denetim eksikliği, % 36’sı altyapı eksikliği, %36’sı eğitim kalifiye insan kaynağı eksikliği, % 

34’ü yüksek arsa maliyetleri, % 24 kentsel lojistik yönetim merkezi eksikliği, %16 kent içi 

trafik sorunları, %12 gümrük sorunları, %12 kent içi trafik bazlı yasal düzenleme eksikliği 

olarak belirtilmiştir.  

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Araç Takip sistemi

Araç yükleme, rotalama, ağ tasarımı

Bilgi paylaşım sistemleri

Taşımacılık yönetim sistemi

ERP Kurumsal kaynak planlaması

Diğer bilişim teknolojileri

Barkod

RFID Radyo frekanslı tanıma

Depo yönetim sistemi
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Şekil 6.14 Kayseri ili Lojistik sektörü karşılaştıkları sorunlar 

 

 

Lojistik hizmet veren firmalara çalışan kişi sayıları sorulduğunda firmaların %35,42’si çalışan 

sayısı on kişiden azdır. %56,25’i çalışan sayısı on kişi ile elli kişi arasındadır, %4,17’si elli ve 

yüz kişi arasındadır. %4,17’si yüz ile iki yüz elli kişi arasındadır. Firmaların çoğunun 10 ile 

50 kişi arasında çalışanı olduğu görülmektedir. 

Tablo 6.49 Lojistik hizmet veren firmalara çalışan kişi sayıları 

Çalışan Sayısı Sayı Yüzde 

10'dan az 17 35,42 

10-50'den az 27 56,25 

50-100'den az 2 4,17 

100-250'den az 4 4,17 

Toplam 50 100,00 

Firmada çalışan personelin eğitim yapısı sorulduğunda %67  ilk öğretim mezunu, %65 lise ve 

meslek lisesi mezunu, %61.2 üniversite mezunu oldukları görülmektedir. Ayrıca lojistik 

bölümlerinden mezun çalışan sayılarına bakıldığında, çalışanların % 40’ının lojistik kelimesi 

içeren bir bölümden mezun oldukları görülmektedir. 

Tablo 6.50 Lojistik hizmet sağlayan firma çalışan personelin eğitim yapısı 

  Sayı Yüzde 

İlk öğretim mezunu ve altı 33 67% 

Lise ve meslek lisesi mezunu 32 65% 

Üniversite ve yüksek okul mezunu 30 61,20% 

Lojistik bölümü mezunu 20 40% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Merkezi lojistik planlama eksikliği

Haksız rekabet, kayıt dışı ekonomi ve…

Altyapı eksikliği

Eğitim ve kalifiye insan kaynağı

Yüksek arsa maliyetleri

Kentsel lojistik yönetim merkez eksikliği

Kent içi trafik sorunları

Kent içi trafik bazlı yasal düzenlemeler

Gümrük sorunları
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Firmaların üye oldukları mesleki kuruluşlar sorulduğunda firmaların % 66’sının uluslararası 

nakliyeciler derneği ile %6’ sının Türkiye nakliyeciler derneğine üye olduğu görülmektedir. 

Kayseri ili lojistik hizmet sağlayan firmalar karayolu taşımacılığı yaptıkları için Denizyolu 

taşımacılığı ile ilgili derneklere üye olmadıkları görülmektedir. 

Şekil 6.15 Lojistik hizmet sağlayan firma üye oldukları mesleki kuruluşlar 

 

Firmalara sahip oldukları belgeler sorulduğunda uluslararası taşımacılık yapan firmaların 

hepsinin C2 belgesine, yurt içi taşımacılık yapan firmaların hepsinin K1 belgesine sahip 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 6.16 Lojistik hizmet veren firmaların sahip oldukları belgeler 

 

Lojistik hizmet sağlayan firmaların istek, düşünce ve beklentilerini incelediğimizde; 

 Lojistik sektörünün teşviklerle desteklenmesi, 

 Lojistik sektörü alt yapı ihtiyaçlarının giderilmesi, 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Uluslararası Nakliyeciler Derneği

Türkiye Nakliyeciler Derneği

Diğer dernekler

Motorlu taşıyıcılar kooperatifi

Demiryolu taşımacılığı derneği

C2 Belgesi(Uluslar arası ve yurt içi
taşımacılık)

K1 Belgesi(yurt içi taicari amaçla esya
taşımacılığı

R1 Belgesi(Yurt içi taşıma işleri
organizatörlüğü)

R2 Belgesi(Uluslar arası ve yurt içi taşıma
organizatörlüğü)

C1 Belgesi(Ulualararası ve yurt içi kişsel
taşımacılık)

K2 Belgesi(Yurt içi Kişisel taşımacılık)
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 Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesi, 

 Lojistik firmalarının bir dernek ya da kooperatif altında birleşmeleri, 

 Kayseri OSB yakınlarında lojistik merkez kurulması, 

 Firma çalışanlarına lojistik konusunda eğitim verilmesi, 

 Haksız rekabetin azaltılması, 

 Mazot fiyatlarının düşürülmesi, 

 Kayseri ili sanayi sektörünün Kayseri ili nakliyecileri tercih etmeleri  

 Denetim yapılması olarak belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 

 

7.LOJİSTİK MERKEZ FONKSİYONLARININ TESPİTİ ve ÖN FİZİBİLİTE RAPORU 

 

7.1.Lojistik Merkezin Hizmet Sağlayacağı Alanlar 

 

Kayseri ili Lojistik Merkezi ile ilgili belirlenen vizyon, senaryo ve stratejiler çerçevesinde 

Kayseri Lojistik Merkezinde bulunması gereken tesis ve alanlar aşağıda belirtilmiştir: 

 

Tablo 7.1. Kayseri Lojistik Merkezinde Bulunması Gereken Tesis ve Alanlar 

Öngörülen Tesisler  Alan İhtiyacı 

Gümrük Sahası 10.000m² 

Tır-Kamyon Parkı 35.000m² 

İdari  ve Sosyal 

Tesiler 5.000m² 

İdari Binası 2.000m² 

Sosyal Tesis Binası 3.000m² 

Akaryakıt İstasyonu 4.000m² 

Kapalı Depolama 

Alanı 200.000m² 

Açık Depolama Alanı 200.000m² 

Konteyner Alanı 150.000m² 

Silo Alanı 15.000m² 

Tank Depolama Alanı 10.000m² 

Yeşil Alan 25.000m² 

Diğer Alanlar 13.000m² 

 

Gümrük Sahası: Lojistik merkezlerin işlevselliğinin kazandırılması ve lojistik merkezler için 

beklenen talebin gerçekleştirilmesi için mutlaka gümrük hizmetlerinin merkez içerisinde 

verilmesi gerekmektedir. Aynı anda 150 araç işlem görecek şekilde 10.000 m
2
’lik alanın 

gümrük hizmetleri için ayrılması öngörülmüştür. Belirlenen alanın yeterli olmaması 

durumunda araçların Tır Parkında beklemesi mümkündür. Tır parkına yakın bir yerde 

konumlandırılması öngörülmüştür. 

Depolama Tesisleri: Genel kargo, kuru ürün ve soğuk ürünlerin depolanması ve antrepo 

hizmetlerine yönelik 40 adet depolama tesisi öngörülmüştür. Depo büyüklüğü 5.000 m² kapalı 
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alan, 5.000 m² açık alan olmak üzere 10.000 m² parsel büyüklüğünde oluşması 

öngörülmüştür. 

Konteynır Alanı: Kayseri ilinin dış ticaret potansiyeli ve konteynır taşımacılık potansiyeli 

dikkate alınarak ilk etapta 75.000 m² alan ve Kayseri ili büyüme potansiyeline göre ikinci 

etapta 75.000 m² alan konteynır alanı toplam 150.000 m² alan olarak ayrılması öngörülmüştür. 

Silo Alanı: Tarım ürünleri için ayrılmış alandır. 15.000 m²’lik bir alan öngörülmüştür. 

Tank Depolama Alanı: Bu alanlar özel alanlardır. Korumalı, etrafi tel örgü ile çevrilmiş 

alanlar olması gerekmektedir. 10.000 m²’lik bir alan öngörülmüştür. 

Tır-Kamyon Parkı: Tır parkları lojistik merkezler için önemli alanlardır. Bu alan içerisinde 

1000 araçlı park yeri, firma ofisleri, dinlenme birimleri duş-wc birimleri de düşünülmüştür. 

35.000 ²’lik bir alan öngörülmüştür. 

Akaryakıt İstasyonu: Akaryakıt istasyonu ile birlikte araçların tamir ve bakımlarının 

yapılabileceği 4000 ²’lik bir alan öngörülmüştür. 

 

 

İdari ve Sosyal Tesisler: İdari tesisler, Ticaret Odası, gümrük müşavirleri, yönetici-işletici 

şirketlerin ofislerinin bulunduğu binalardır. 5000 ²’lik bir alan öngörülmüştür. 

Sosyal tesisler, dışarıdan gelecek ziyaretçilerin kullandıkları konaklama tesis tüm sosyal 

tesislerin bulunduğu alandır. 3000 m²’lik bir alan öngörülmüştür. 

Yeşil alan: Tesis içerisinde çalışanların dinlenmesi, spor yapabilmeleri için futbol sahası, tenis 

sahası gibi alanların bulunduğu 25.000  m²’lik bir alan öngörülmüştür. 

Kayseri’de kurulması planlanan lojistik merkeze ilişkin taslak vaziyet planı Şekil:8.1.’deki 

gibidir. 

 

 

 

 



214 

 

 

 

 

Şekil 7.1. Kayseri Lojistik Merkeze İlişkin Taslak Vaziyet Planı 

 

Merkezde yaklaşık tahmini olarak 2000 kişi çalışacak olup, bunlar ağırlıklı olarak taşıt 

sürücüleri, depo elemanları, vinç ve diğer makine operatörleridir. Bu çerçevede söz konusu 

personelin temini ve eğitimi önem arz etmekte olup bu konuda Erciyes Üniversitesi Lojistik 

bölümlerinden de destek alınabilir. 

 

Lojistik merkez yönetiminde görev yapacak personeller ise Merkez Müdürü, Müdür 

Yardımcısı, İdari İşler Elemanı, Teknik İşler Elemanları, İşçi şeklinde olacaktır. 

 

7.2. Önerilen Tesise İlişkin Yatırım Gereksinimleri 

7.2.1. Demiryolu İstasyonu 

 

Projenin en temel dayanaklarından ve planlamaya esas yatırımlarından biri TCDD demiryolu 

istasyonudur. Güzergâh projesi tamamlanmadığından istasyonun muhtemel konumu 

belirlenmiştir. İstasyon toplam alanı 100.000 m
2
 dir. Demiryolu istasyonu toplam ray 

uzunluğu yaklaşık 5000 metredir 
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7.2.2.Gümrük Sahası 

Merkezin, lojistik merkez özelliği kazanabilmesi ve beklenen talebin gerçekleşebilmesi için  

gümrük sahasının kurulması şarttır. Lojistik merkezin en temel fonksiyonlarından birisidir. 

Gümrük sahasında aynı anda 100 aracın işlem görmesine olanak sağlamak amacıyla 10.000 

m
2
 açık saha öngörülmüştür. 

 

Bu alanın trafiğin yoğun olduğu günlerde yeterli olmaması durumunda araçların TIR parkında 

beklemesi mümkündür. Gümrük sahasının merkez girişinde, ana yol demiryolu istasyonu 

kenarında olması öngörülmüştür. Firmaların depolarını gümrüklü saha ilan etmeleri 

mümkündür. Bu durumda firma sahası içerisinde gümrük işlemleri yapılabileceği gibi, 

merkez içindeki gümrüksüz depoların ve merkez dışında dış ticarete konu olan yüklerin 

işlemlerinin gümrük sahasında yapılması mümkündür. 

 

7.2.3. Depolama Tesisleri 

 

Genel kargo, kuru, soğuk ve donuk ürünlerin depolanması ve antrepo hizmetlerine  yönelik 

toplam 40 adet depolama ve paketleme amaçlı tesis yatırımı öngörülmektedir. Depo 

büyüklüğü ortalama 5.000 m
2
 kapalı alan, 5.000 m

2
 açık alan olmak üzere 10.000 m

2
 

büyüklüğündeki parsellerden oluşmaktadır. Firmalarca yapılacak yatırımların tamamının 

lojistik merkez altyapı yatırımı tamamlandığında gerçekleşmesi öngörülmektedir. 

 

7.2.4.Konteynır Alanı 

Bölgenin dış ticaret ağırlığı ve kullanılan konteyner yükü potansiyeli dikkate alınarak ilk 

etapta konteyner yükleme, boşaltma, elleçleme, temizleme ve depolama işlemlerinin 

yapılacağı ilk etapta 75.000 m
2
, ikici etapla birlikte toplam 150.000 m

2
 konteyner depolama 

alanı bırakılmıştır. 

 

7.2.5. Silo Tesisleri 

 

Bölgede işlem gören ve depolama potansiyeli olan tarım ürünleri (tahıl ve bakliyat) 

depolaması için silo alanı öngörülmüştür. Lojistik merkezin içerisinde 15.000 m
2
 silo alanı 

parseli belirlenmiştir. 
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7.2.6. TIR-Kamyon Parkı 

Lojistik merkezlerin en önemli kullanımlarından biri TIR parkı, nakliyeciler sitesi gibi 

tesislerdir. Taşımacılık firmaları ve kişilerin araçlarını park ettiği, yük beklediği, müşteri 

beklediği bu alanlarda sadece park, güvenlik hizmetleri değil aynı zamanda dinlenme, duş, 

kafe gibi olanaklar, bazı örneklerde ise otel, restoran ve ofislerden oluşan kompleksler 

yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında 1000 araçlık park yeri ile birlikte firma ofisleri, lokal 

ve duş- wc birimleri öngörülmüştür. Bu sahanın alanı 35.000 m
2
’dir. 

 

7.2.7.Akaryakıt İstasyonu 

Tır parkı başta olmak üzere lojistik merkeze giriş yapacak araçların en önemli ihtiyaçlarından 

biri olan akaryakıtın bölge içi bir tesiste sağlanması öngörülmüştür. Böylece taşıtların bölge 

dışına gidiş ve gelişlerine gerek kalmayacak ek maliyet oluşmayacaktır. Sadece lojistik 

merkez içinde hizmet verecek akaryakıt istasyonu alanı 4.000 m
2
’dir. Aynı zamanda akaryakıt 

istasyonu sahası içinde bölge kullanıcıları olan TIR ve Kamyonlara yönelik bakım onarım 

tesisleri yer alacaktır. 

 

7.2.8. İdari Tesisler 

İdari tesisler kapsamında yönetici-işletici şirketin ofislerinin yer alması, talep olması 

durumunda, gümrük müşavirleri, ilgili kurum şube ve irtibat ofislerinin yer alması 

planlanmaktadır. 

 

Bu birim içinde ayrıca Ticaret Odası, Borsa ve Birlikler için birer ofis ayrılması, gümrük 

müşavirleri için bir ofis, ortak kullanıma açık toplantı salonu ve diğer servis birimleri 

öngörülmüştür. Bu tesis için toplam 2.000 m
2
 kapalı alan planlanmıştır. Uzun vadede ihtiyaç 

olması durumunda ek bina yapılabilmesine olanak sağlamak amacıyla yeterli parsel alanı 

ayrılmıştır. Sosyal tesislerle birlikte bu tesisler için toplam 5.000 m
2
 parsel alanı 

öngörülmüştür. 

Firmaların, merkez yönetiminin ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla içerisinde 

konferans salonu, sağlık merkezi, banka, market, restoran, kafe, içeren sosyal tesis 

öngörülmüştür. Gerektiğinde ve bütçe olanaklarına bağlı olarak tesis içinde düşük kapasiteli 

misafirhane kullanımı eklenebilir. Bu tür tesisler özel girişimcilerce gerçekleştirilmesi 

mümkündür. 
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7.2.9.Sosyal Tesisler 

Özellikle tır parkı ile dışarıdan gelecek ziyaretçilerin kullanacağı konaklama tesisleri ve 

bunun sosyal tesisleri için 3.000 m
2
 alan ayrılmıştır. 

 

7.2.10. Spor ve Rekreasyon Alanı 

Tesis içinde çalışacak personelin dinlenmesi ve spor yapabilmesi için biri büyük alanlı diğer 

küçük alanlı iki adet spor rekreasyon tesisi öngörülmüştür. Bu alanlar içinde kapalı alan 

öngörülmemekte, sadece açık alan ve saha çalışmaları öngörülmektedir.  

 

7.3. KAYSERİ LOJİSTİK MERKEZİ: ÖN FİZİBİLİTE ETÜDÜ 

 

Toplam 1000 dönüm büyüklüğündeki alanda kurulacak olan Lojistik Merkez kapsamında 

talep analizi ve kaynak olanaklarına göre değerlendirmeler yapılmıştır. Raporda belirtilmiş 

olan alternatif arazilerden seçimi yapılan alana ve belirlenen bölgeye göre Yol ve Otopark 

Altyapısı, İçme suyu Altyapısı, Yağmur Suyu Altyapısı, Atık Su Altyapısı, Katı Atık Toplama 

ve Ara Depolama, Elektrik ve Aydınlatma Altyapısının incelenip ayrıntılı hesaplamaların 

hazırlanması gerekir.  
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Tablo 7.2. Kayseri Lojistik Merkezi Alan Kullanımı 

 

Öngörülen Tesisler ve Altyapı 

 
1.Etap 

2016-2021 

2. Etap 

2021-2026 

Toplam 

1.Merkez Yönetimi –İşletici Kurum 

Tarafından Yapılacak Yatırımlar 

   

Gümrük Sahası  10.000 m
2 

 10.000 m
2 

TIR-Kamyon Parkı (Nakliyeciler 

Sitesi)  

35.000 m
2
  35.000 m

2
 

Yönetim Binası  2.000 m
2
(kapalı 

alan) 

 2.000 

m
2
(kapalı 

alan) 

Sosyal Tesisler Binası 3.000 m
2
(kapalı 

alan) 

 3.000 

m
2
(kapalı 

alan) 

Yönetim ve Sosyal Tesisler Arazisi  5000 m
2
  5000 m

2
 

Kantarlar 500 m
2
  500 m

2
 

Akaryakıt İstasyonu  4.000 m
2
  4.000 m

2
 

Yol 80.000 m
2
  80.000 m

2
 

Binek Araç Otoparkı 

(500 Araç) 

12.500 m
2
  12.500 m

2
 

Teknik Altyapı 

(Elektrik, Kanalizasyon, Su, Drenaj 

Alanı) 

8.000 m
2
  8.000 m

2
 

Yeşil Alan, spor alanı ve diğer açık 

alanlar 

25.000 m
2
  25.000 m

2
 

Diğer alanlar (atık toplama vb.) 13.000 m
2
  13.000 m

2
 

2. TCDD Tarafından Yapılacak 

Yatırımlar 

   

İstasyon Alanı, Yapıları ve Terminal 

Alanı 

- 100.000 m
2
 100.000 m

2
 

2. Firmalar Tarafından Yapılacak 

Yatırımlar 

   

Kapalı Depolama Parsel Alanı 

Depolama Tesisleri 

100.000 m
2 

 

 

50.000 

m
2
(5000*20adet) 

100.000 m
2 

 

 

50.000 

m
2
(5000*20adet) 

200.000 m
2
 

 

 

100.000 m
2
 

Açık Depolama Tesisleri 100.000 m
2 

 

100.000 m
2 

 

200.000 m
2 

 

Konteyner Alanı  75.000 m
2 

75.000 m
2 

 

150.000 m
2 

 

Silo parsel alanı  7.500 m
2 

 

7.500 m
2 

 

15.000 m
2 

 

 480,5 382,5 862,5 
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Kapalı alan, açık alan, yol alanı maliyet hesabı için verilmiştir. Bu nedenle sütunlardaki 

rakamlar toplanamaz, alan büyüklüğü esas alınarak hesaplanır. Brüt alan ise kuruluş için 

gerekli parsel alanını ifade etmektedir. 

 

Lojistik merkezde Merkez Yönetiminin altyapı ve sosyal tesisleri inşa etmesi ve arazileri 

tesviye ederek firmaların yatırımlarına hazır hale getirmesi gerekmektedir. Firmalar ise kendi 

ihtiyaçlarına göre üst yapı (depo, antrepo, silo vb.) yatırımları yapılması öngörülmektedir. 

 

Tablo 7.3. Kayseri Lojistik Merkezi Yatırım Maliyeti 

1.Merkez Yönetimi –İşletici Kurum 

Tarafından Yapılacak Yatırımlar 

Toplam 

Alan m
2
 

Birim Maliyet 

(EUR) 

Yapım Maliyeti 

(EUR) 

Gümrük Sahası (m
2
) 10.000 m

2
 20 €/ m

2 €200.000 

Gümrük Ofisi (m
2
) 500 m

2
 250 €/ m

2
 €125.000 

TIR-Kamyon Parkı (tesviye ve asfalt) 

(m2) 
35.000 m

2
 

20 €/ m
2
 

€700.000 

TIR Parkı Tesisi-Ofisler (m
2
) 500 m

2
 150 €/ m

2
 €75.000 

Yönetim Binası (m
2
) 2.000 m

2
 250 €/ m

2
 €500.000 

Sosyal Tesisler (m
2
) 3.000 m

2
 150 €/ m

2 
 €450.000 

Yönetim ve Sosyal Tesisler Arazisi 

(m
2
) 

5.000 m
2
 

30 €/ m
2
 

€150.000 

Kantar ve Teknik Birimler Arazisi 

(m
2
) 

500 m
2
 

20 €/ m
2
 

€10.000 

Kantar  (adet) 2 adet 35.000 €/ adet €70.000 

Teknik Bina-Bakım Merkezi (m
2
) 500 m

2
 250 €/ m

2
 €125.000 

Akaryakıt İstasyonu Tesviye (m
2
) 4.000 m

2
 10 €/ m

2
 €40.000 

Tesisler Toplamı  €2.445.000 

Teknik Altyapı 

Yol ve binek araç otoparkı (m
2
) 

120.000 

m
2
 20 €/ m

2
 

€2.400.000 

Elektrik hattı (m) 60.000 m 3 €/ m €180.000 

Elektrik tesis yapıları, trafo (adet) 1 600.000 € €600.000 

Elektrik ana iletim hattı (m) 1.000 m 1.000 €/ m €1.000.000 

İçme suyu (m) 4.500 m 50 €/ m €225.000 

Su deposu (adet) 1 adet 120 €/ adet €120 

Kanalizasyon (m) 4.500 m 30 €/ m €135.000 

Yağmursuyu (m) 4.500 m 50 €/ m €225.000 

Doğalgaz (m) 8.000 m 50 €/ m €400.000 

Doğalgaz iletim hattı (m) 1.000 m 1.000 €/ m €1.000.000 

Teknik Altyapı Toplam €6.165.120 
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2.TCDD Tarafından Yapılacak Yatırımlar 

İstasyon Alanı, Yapıları ve Terminal 

Alanı (m
2
) 

100.000 

m
2 
 TCDD 

TCDD 

Demiryolu ray inşaatı (m) 5.000 m TCDD TCDD 

3. Firma Tesisleri İçin Gerekli Altyapı Yatırımları 

Açık Depolama Alanı (m
2
) 

200.000 

m
2
 10 €/ m

2
 

€2.000.000 

Kapalı Depolama Alanı (m
2
) 

200.000 

m
2
 10 €/ m

2
 

€2.000.000 

Tank Depolama Alanı (m
2
) 10.000 m2 10 €/ m

2
 €100.000 

Konteyner Alanı (arazi düzenleme) 

(m
2
) 

150.000 

m
2
 10 €/ m

2
 

€1.500.000 

Silo parsel alanı (arazi düzenleme) 

(m
2
) 

15.000 m
2
 

10 €/ m
2
 

€150.000 

Diğer Birimler 

Yeşil alan, spor alanı (m
2
) 25.000 m

2
 

20 €/ m
2
 

€500.000 

Diğer alanlar (atık toplama, vb.) (m
2
) 13.000 m

2
 

12 €/ m
2
 

€156.000 

Giriş Kapısı (m
2
) 50 m

2
 250 €/ m

2
 €12.500 

Atık toplama birimleri (adet) 40 adet 320 €/ adet €12.800 

Çevre Güvenlik Kuşağı (m
2
) 6.000 m

2
 

12 €/ m
2
 

€72.000 

Diğer Birimler Toplamı  €6.503.300 

Araç-Ekipman 

Binek Oto  (adet) 2 adet 13.000 €/ adet €26.000 

Jeneratör (407 KVA)  (adet) 10 adet 8.000 €/ adet €80.000 

Bilişim Sistemi ve Software  (adet) 1 adet 100.000 €/ adet €100.000 

Projelendirme, müşavirlik, denetim 

maliyetleri 
  

   
€500.000 

Araç,ekipman toplamı     €706000 

Toplam Sabit Yatırım      €15.819.420 
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8. KAYSERİ LOJİSTİK MERKEZİNİN YÖNETİMİ   

Kayseri Lojistik Merkez projesinin planlanan şekilde ilerlemesi ve projenin gerçekleşebilmesi 

için kamunun projedeki rolünün net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Kamu, özel 

sektörün rekabet edilebilirliği artırmak ve müşterilerine en iyi hizmeti sunmaları için gerekli 

olan temel kamusal hizmetleri etkili ve nitelikli bir biçimde sağlamalıdır. Altyapı yatırımı 

olarak bilinen otoyollar, limanlar, demiryolu, elektrik vb. yatırımların kamu tarafından 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kamu tarafından yapılan altyapı yatırımları, özel sektörün 

yatırımlarının kolaylaşmasında, karlılığının artmasında ve yeni yatırımlarının planlanmasında 

etkilidir. Bu yüzden küreselleşen dünyada rekabet edebilmek, ekonomik aktörlerden 

olabilmek ve güçlü kalabilmek için kamu ve özel sektörün birlikte ortak hareket etmesi 

gerekmektedir. 

Kayseri ili için önem arz eden ve Kayseri ilinin ekonomik gelişimine büyük katkısı olacak 

Kayseri Lojistik Merkez projesinin gerçekleşmesi ve sürdürülebilmesi için kamu finansman 

desteği çok önemlidir. Bu bağlamda kurulması planlanan Kayseri Lojistik Merkezi’nin 

ihtiyacı olan karayolu, demiryolu bağlantısı ve demir yolu aktarım istasyonun kamu 

finansmanı ile yapılması gerekmektedir.  

8.1 Kayseri Lojistik Merkezinin Yönetim Modelinin Belirlenmesi  

Merkezde yer alan firmaların ortak bakış açısı sağlamaları ve bir sinerji oluşturmaları ve ticari 

işbirliğinin sağlanması için lojistik merkez tek ve tarafsız bir yönetim yapısı tarafından 

yönetilmelidir. Avrupa genelinde incelendiğinde bu yapının kamu özel sektör işbirliği 

şeklinde gerçekleştiği gözlemlenmektedir.(Tanyaş,2010) 

Ülkemizde 2000’li yıllar ile birlikte Lojistik Merkez girişimleri hem kamu hem de özel sektör 

tarafından başlatılmıştır. Lojistik merkezlere yönelik yasal bir çerçevenin olmaması bu 

girişimlerin birbirinden kopuk hatta bazı bölgelerde birbirine zarar verebilecek şekilde 

ilerlemesine neden olmaktadır. Bazıları batı ülkelerinde görülen lojistik merkez/köy, bazıları 

ise aktarma terminali ölçeğinde olan bu lojistik merkezlerin ülke genelinde iyi 

planlanmaması, bölgesel mevcut ve potansiyel gereksinimlere uygun fonksiyon, büyüklük ve 

konumda olmaması verimsiz yatırımlara neden olacaktır. Bu konuda kamu ve özel sektör 

işbirliği kaçınılmaz gözükmektedir. Türkiye’de çalışmaları devam Lojistik merkez 

yatırımlarında yatırım modellerine göre yönetim biçim belirlenmiştir. Yatırım eğer özel sektör 

tarafından gerçekleştiriliyorsa yönetim, özel sektör tarafından, yatırım kamu tarafından 

gerçekleştiriliyorsa yönetim kamu tarafından yapılmaktadır. Türkiye’de yapılan lojistik 

merkez örneklerine bakacak olursak özle sektör tarafından kurulan Ankara Lojistik üssü 
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bulunmaktadır. Yönetim biçimi bünyesinde bulunan özel sektör firmaları tarafından 

gerçekleştirilmektedir.  

Diğer bir örnek ise TCDD tarafından yapılan  Lojistik Merkezler/Köyler uygulamasıdır. Bu 

merkezlerin arazi tahsisi ve altyapı yatırımlarının tamamı kamu tarafından yapılmakta olan bu 

projelerde yönetim de kamu tarafından yapılmaktadır.  Özel sektör ise bu merkezler de  

kullanıcı olarak yer almaktadır.      

Bunların dışında hem kamu hem de özel sektörün katılımının olduğu yönetim modelinde 

kamunun da yer aldığı Lojistik ihtisas Organize Sanayi Bölgeleridir.  Lojistik ihtisas Organize 

Sanayi Bölgelerinde kamulaştırma ve altyapı maliyetleri kamu tarafından karşılanmakta, 

firmalara maliyet bedeli karşılığında tahsis edilmektedir. OSB’ler müteşebbis heyetin seçtiği 

yönetim kurullarınca yönetilmektedir.  Bu uygulamaya örnek  Mersin Lojistik İhtisas 

Organize Sanayi Bölgesidir. Bu yatırım türünde yönetim modeli ise kurulumu başlatan 

müteşebbis heyet ve seçilmiş olan OSB yönetim kurulu tarafında gerçekleştirilmektedir.  

Kayseri’de kurulması planlanan Lojistik Merkezin yönetim modeline ilişkin bir 

değerlendirme yapıldığında Kayseri ili lojistik sektörünün yapısı küçük ve orta ölçekte olduğu 

için doğrudan özel sektörün yatırım yapamayacağı öngörülmüştür. TCDD’nin mevcut yatırım 

planları incelendiğinde ise “TCDD Boğazköprü Lojistik Köy” uygulamasının projelendirme 

aşamasında olduğu ve “TCDD Boğazköprü Lojistik Köy”  projesinin bir aktarma merkezi 

olarak değerlendirilerek yatırımların bir kısmının kurulması planlanan Lojistik Merkez 

projesine aktarılabileceği öngörülmüştür.  

Kayseri’de kurulması planlanan Lojistik merkez için temel altyapı (karayolu, demiryolu, 

elektrik vd) gereksinimlerinin kamu tarafından yapılması ve arazi tahsisinde kamu arazilerinin 

kullanımında kolaylık sağlayan İhtisas Lojistik Organize Sanayi Bölgesi modeli kullanılması 

öngörülmüştür. İhtisas Lojistik Organize Sanayi Bölgesi model kapsamında yeni bir tüzel 

kişiliğin kurulması (müteşebbis heyet) gerekmektedir.  

8.2 Kayseri Lojistik Merkezi Mülkiyet Modelinin Belirlenmesi   

Kayseri Lojistik Merkez yönetim modeli olarak  Lojistik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 

önerilmiştir. Bu model Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında yer almaktadır. Bu 

neden ile organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve 

esasları düzenleyen “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” Kayseri lojistik 

merkezi mülkiyet modelinde uygulanacaktır. Lojistik merkezin yapım ve işletimini özel 

sektörün üstenmesi durumunda ise mülki ortaklıklar modeliyle kurulumu sağlanabilir.  
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8.3 Kayseri Lojistik Merkezinin Pazarlama ve Satış Süreçlerinin Belirlenmesi    

Lojistik merkezlerin etkin ve etkili olabilmesi için lojistik merkezlerin hedef pazarlarını analiz 

ederek hizmet tasarımını belirlemelidir. Hedef pazarların belirlenmesi lojistik merkezlerin 

tercih edilebilirliği ve gelecekteki performansları içinde önemlidir. 

Lojistik merkezlerin, potansiyel müşterilerin hizmet tedarikçisi arama ve seçme süreçlerine 

hâkim olması hedef pazarlara odaklanma ve pazarlama iletişimi açısından büyük önem 

taşımaktadır. Lojistik merkezlerin kuruluş amaçlarını gerçekleştirmesi için pazar odaklı bir 

strateji geliştirmesi, hedef pazarını başarılı bir şekilde analiz etmesi, potansiyel satın alma 

süreçlerini incelemesi ve hizmet tasarımını bu verilere dayandırması gerekmektedir.   

Kayseri lojistik merkezi, "Kayseri ilinin  ticari ve transit faaliyetlerine yönelik karayolu ve 

demiryolu  hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek" misyonu ve “Bölgenin 

uluslararası ve ulusal kombine taşımacılık bazında hizmet veren lojistik merkezi olma” 

vizyonu ile kurulacaktır. Bu kapsamda da, ilin ilk lojistik merkezi olma özelliğine sahip 

olacaktır.   

Kayseri İlinde kalkınma ve refahı arttırmayı hem dış ticaretin hem de lojistik farkındalığın 

artması ile hedeflemektedir. Bu durumda, lojistik merkez, hem Kayseri ilinde yaşayan tüm 

paydaşlarla bu yapılanmanın kalkınma ve refahı arttırma yönlü özelliklerinin iletişimini 

yapmalı hem de müşteri sayısını arttırmak ve sürdürülebilir kılmak için çalışmalar yapmak 

durumundadır. Bu süreçte, organizasyonu ve yönetimi yapacak olan oluşumun önerilen ana 

aktörü ise Kayseri Lojistik Platformu olarak değerlendirilmektedir.   

Kayseri Lojistik merkezinin en önemli pazarlama süreçlerinden birisi hedef pazarın seçimidir. 

Lojistik merkezler lojistik ile ilgili tüm kurum ve kuruluşları ilgilendirdiği için lojistik 

işletmeler, e- ticaret yapan işletmeler, paketleme tesisleri, toptancılık yapan ticari işletmeler, 

dağıtım yapan işletmeler ve depo ve antrepo ihtiyacı olan sanayi işletmeleri hedef Pazar 

içerisindedir. 

Lojistik merkez yatırımlarının amacına ulaşması için lojistik merkezlerin öneminin 

kavranması için tutundurma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Lojistik 

merkezin Kayseri ili için önemi ve farkındalığının oluşturulması tutundurma faaliyetleri için 

çok önemlidir.  Bu amaçla Kayseri Lojistik Platformunun kurulmuş olması tutundurma 

faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Platformun, bu işi 

öncelikli bir iş olarak belirlemesi ve tutundurma faaliyetlerinde ısrarcı bir anlayış ortaya 

koyması ise önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir.  

Lojistik merkezin farkındalığının ortaya konması ve tutundurma faaliyetleri için tanıtım 

broşürleri hazırlanmalı, Kayseri lojistik sektörü ve lojistik merkezin tanıtımını yapacak web 
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sayfası oluşturulmalı, yerel medya kullanılarak kamuoyunda farkındalık oluşturulmalı, 

Kayseri lojistik sektörünün bugünü ve yarını teması altında bir konferans düzenlenmesi ve 

burada Kayseri lojistik merkezi hakkında farkındalık oluşturulması. Ayrıca Türkiye’de her yıl 

farklı illerde düzenlenen lojistik buluşmaları konferans ya da sempozyumların Erciyes 

Üniversitesi desteği ile düzenlenmesi. Kayseri lojistik merkezi için potansiyel yatırımcı veya 

kullanıcı olarak görülen ülkelerin fuar organizasyonlarına katılım ve stant açılması. Kayseri 

civarındaki illerin OSB ve STK'larına Kayseri Lojistik Platformunun oluşturacağı ekiplerin 

ziyaretleri önemli olacaktır.      

Kayseri lojistik merkezinin satış süreci en önemli süreçlerden bir tanesidir. Satış sürecinin 

kimin yöneteceği Kayseri Lojistik Platformu tarafından belirlenmelidir. Satışların yapılmadan 

önce satış ofisi oluşturulup ofis içerisine projenin maketinin yapılması önerilmektedir. 

Merkezin önemi, merkezin firmalara sağlayacağı faydaları, merkezin vereceği hizmetleri 

yatırımcılara anlatılması satışların hız kazanmasında önemli olacaktır.  
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9. SONUÇ VE ÖNERİLER   

Türk ekonomisinin iç ve dış ticaretinin büyümesinde en önemli rollerden birisi lojistik 

sektörüne düşmektedir. 500 milyarlık ihracat hedefine ulaşılmasında her sektörün çözüm 

ortağı lojistik sektörüdür. Asya ve Avrupa ticaretinin orta kısmında bulunan Türkiye stratejik 

konumunun yanı sıra lojistik altyapısı ve lojistik hizmet kalitesindeki gelişmelerle bölgenin en 

önemli değerlerinden birisidir. Bu gelişimler bölgesel olarak lojistik sektörlerinin 

gelişmesinde teşvik oluşturmaktadır. Kayseri ve TR72  bölgesinin de ekonomik ve sosyo-

ekonomik gelişiminde sürdürülebilir kalkınma düzeyinde devam edebilmesinde Lojistik 

sektörü önem kazanan sektörlerden birisidir. Türkiye Lojistik sektöründeki gelişmelere 

yakalayabilmesi için bölgenin de lojistik sektörü olarak gelişmesi kaçınılmazdır.   

Bu rapor, Kayseri ilinde lojistik sektörünün gelişerek bölgenin ve komşu illerin ekonomik 

gelişmesine destek olması, bölgeden geçecek yerel ve bölgesel yüklerin karma taşıma 

fırsatına kavuşması amacıyla yapılacak çalışmaları kapsayan “Kayseri Lojistik Merkezi  Ön 

Fizibilite Raporu” dur.  

Hazırlanan bu rapor,  mevcut durumu ortaya koyan, stratejiler çerçevesinde gelecekte 

ulaşılması istenen hedefleri belirleyen ve bu hedeflere ulaşılması için izlenecek olan yolu 

belirten bir çalışmadır.  

Raporda, Kayseri’de yapılması planlanan “Kayseri Lojistik Merkezi”nin ulusal ve uluslar 

arası lojistik merkez örnekleri incelenerek Kayseri için en uygun merkez projelendirilmesi 

amaçlanmıştır. Kayseri lojistik merkez proje planının fayda-maliyet analizleri yapılmıştır.  

Kurulması öngörülen Kayseri Lojistik Merkezi, Kayseri ve bölge sanayisinin kullanabileceği 

bölgesel-yerel bir merkez olma özelliği yanında bölgesel konumu, demiryolu ve karayolu 

bağlantısı, yük potansiyeliyle uluslararası ve ulusal lojistik hizmeti verebilecek büyüklük ve 

alt yapıya sahip olacaktır.   

Kayseri Lojistik Merkezi için alternatif yerler belirlenmiş ve bu alternatif yerlerin hepsi için 

geçerli olabilecek projelendirme yapılmıştır. Lojistik merkezin inşaatının 2016 yılında 

başlayacağı öngörülmüştür. İlk etap yapımı için 2016-2021 yılı ikinci etap için 2021-2026 

yılları belirlenmiş ve bu yıllar için yatırım hesaplamaları yapılmıştır. 

Kayseri ili uluslararası ve yurt içi taşımacılık yapan 50 firma ile görüşülmüştür. Firmaların 

%44’nü küçük orta büyüklükte işletmeler oluşturmaktadır. % 4’ü  büyük ölçekli lojistik 

hizmeti veren firmalardır. Görüşülen tüm firmalar, lojistik merkezde yer almak 

istemektedirler. Firmaların bu talepleri Kayseri için büyük bir avantaj ve lojistik merkezin 

hayata geçirilmesinde büyük bir etki oluşturacaktır. 
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Kayseri ilinin mevcut dış ticaret verileri, mobilya sektöründeki gelişimleri, TR 72 bölgesi 

içerisindeki gelişmişlik düzeyi dikkate alındığında karayolu taşımacılığı çok iyi gelişmiştir. 

Bölge en çok Mersin limanını kullanmakta ve liman bağlantısı demir yolu ve karayolu ile 

sağlanmaktadır. Bu bağlamda denizyolu taşımacılığı da aktif olarak kullanılmaktadır.  

Kurulması planlanan lojistik merkez ile tüm bu taşıma türleri hep birlikte bir merkezde 

toplanabilecek Kayseri ili için küresel rekabette avantaj oluşturacaktır. 

Lojistik hizmet veren firma çalışanlarının % 60’nı lise mezunu oluşturmaktadır. %40 lojistik 

bölümü mezun çalışanları bulunmaktadır. Erciyes Üniversitesi bünyesinde lojistik okulları 

olmasına rağmen lojistik bölümü mezun çalışan sayısı azdır. Lojistik merkez bünyesinde 

üniversite ortaklığında araştırma merkezleri, eğitim merkezleri kurularak sektörün nitelikli 

eleman ihtiyacı ve eğitim ihtiyaçları giderilecektir. 

Lojistik hizmet veren firmaların karşılaştıkları problemleri sıraladığımızda  % 56’sı merkezi 

lojistik planlama eksikliği olduğunu, % 44’ü haksız rekabet kayıt dışı ekonomi, denetim 

eksikliği, % 36’sı altyapı eksikliği, %36’sı eğitim kalifiye insan kaynağı eksikliği, % 34’ü 

yüksek arsa maliyetleri, % 24 kentsel lojistik yönetim merkezi eksikliği, %16 kent içi trafik 

sorunları, %12 gümrük sorunları, %12 kent içi trafik bazlı yasal düzenleme eksikliği 

olduğunu belirtmişlerdir. Lojistik merkezin kurulması ile firmalar karşılaştıkları bu 

problemlerine çözüm oluşturacaktır. 

Kayseri ilinde faaliyet gösteren ve lojistik hizmeti alan sektör ve ciro büyüklükleri yüzdeleri 

ile orantılı toplam 411 firma ile görüşülmüştür. Firmaların yüzde 36,25’i mikro ölçekli, yüzde 

43,8’i küçük ölçekli, yüzde 12,41’i orta ölçekli ve yüzde 7,54’ü de büyük ölçekli firmadır. 

Ayrıca firmaların sektörel dağılımı yüzde 18,98’i Mobilya imalatı, yüzde 13,38’i Gıda 

Ürünleri İmalatı, yüzde 12,17’si Fabrikasyon metal Ürünleri imalatı (makine ve teçhizat 

hariç) ve yüzde 10,22’si de İnşaat sektörlerinden oluşmaktadır. Lojistik hizmet alan firmaların 

yıllık olarak nakliye ve depolamadan oluşan lojistik maliyetlerine bakıldığında ise firmaların 

yüzde 44,04’ünün lojistik maliyetlerinin 100 bin TL’nin altında ve yüzde 29,20’sinin ise 

200.001-1.000.000TL aralığında olduğu tespit edilmiştir.  

Lojistik hizmet alan firmaların, lojistik merkezdeki lojistik firmalarına yaptırmayı düşündüğü 

lojistik faaliyetleri arasında “Karayolu Taşımacılığı” yüzde 42,09 ile açık farkla diğerlerinin 

önünde yer almaktadır. Karayolu taşımacılığını ise yüzde 19 ile Konteyner elleçleme(dolu, 

boşaltma), yüzde 17 ile dağıtım ve yüzde 8 ile de demiryolu taşımacılığı takip etmektedir.  

Firmaların yüzde 26,59’u Yurtiçi Karayolu Taşımacılığını kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Firmaların yüzde 15,8’i ise Uluslararası Karayolu Taşımacılığı, yüzde 13,84’u Kayseri içi 

Karayolu Taşımacılığı,  yüzde 10,89’u ise bir Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı ile lojistik 
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faaliyetlerini gerçekleştirdiğini belirtmişlerdir. Bu faaliyetlerin yüzde 37,61’ini 

bünyelerindeki lojistik departmanları ile gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Lojistik birimleri 

tarafından gerçekleştirdikleri fonksiyonların başında ise yüzde 37,69 ile “Sipariş Yönetimi” 

yer almaktadır. Bunu yüzde 22,85 ile “Depo yönetimi” ve yüzde 14,24 ile “Taşımacılık” takip 

etmektedir. 

Lojistik hizmeti alan firmaların karşılaştıkları sorunlar incelendiğinde de sektörlere ve ciro 

büyüklüklerine göre farklılık gösterse de genel olarak benzer sorunlarda yoğunlaşmaktadırlar. 

Sorunlar arasında en fazla “Hasarlı/eksik teslimat yapılması” göze çarpmaktadır. 

“Hasarlı/eksik teslimat yapılması” nı, “Zamanında teslimat yapılamaması”, “Zamanında 

uygun araç temin edilememesi”, “Nakliye maliyetlerinin yüksekliği”, “Lojistik merkez 

olmaması” ve “Bilgili ve deneyimli personel çalıştırılmaması” sorunları önem düzeyine göre 

takip etmektedir. Görüşülen firmaların, önemli bir kısmı Kayseri’de kurulacak lojistik 

merkezin bu sorunları çözmede etkili olacağı ve göstermekte oldukları üretim faaliyetlerine 

katkı sağlayacağı kanaatindedir. 
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