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ÖZ 

Türkiye Ekonomisinin Gelişmesine  

Lojistik İşletmelerinin Katkısı 

Ulaştırma sektörünün gelişimi incelendiğinde geçmişten günümüzü kadar 

olan süreçte her alanın gelişimini yakından ilgilendiren bir hizmet sektörü olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu durum ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasi gelişimlerini 

önemli derecede şekillendirmesine neden olmuştur. Dünya üzerinde özellikle 

küreselleşmenin yaygınlaşması ile birlikte ülkelerin ulaştırma alanlarını geliştirmesi 

gün geçtikçe önemli hale gelmiştir. Ulusal ve uluslararası taşıma yollarının birbirine 

entegre olacak şekilde altyapı yatırımlarının yapılması insanların ve nesnelerin bir 

yerden bir başka yere naklini tam anlamıyla ulaştırmanın yer ve zaman faydası 

sağlamasına yardımcı olmaktadır. Günümüzde taşımacılık kavramı akla gelince 

lojistik olarak da ifade edilebilmektedir. Lojistik sektörü tüm dünyada son yıllarda 

gözde olan sektörlerin başında gelmektedir. Lojistik sektörünün tüm dünyada 

büyüme potansiyelinin olması kendi sektör gelişimine katkı sağladığı gibi diğer 

sektörlerinde gelişimine katkısı bulunmaktadır. Bununla birlikte ülke ekonomilerine 

doğrudan veya dolaylı olacak şekilde etki etmektedir. Ulaştırma ve depolama 

kavramı lojistik sektörünün alt birimlerinden biri olduğu için bu çalışmaya konu 

olmuştur. Buradan yola çıkarak bu çalışmada lojistik ve ulaştırma kavramları 

hakkında genel olarak bilgilere yer verilmiştir. Lojistik sektörünün alt birimi olan 

ulaştırma kavramı incelenerek önemi ortaya koyulmuştur. Türkiye’de lojistik ve 

ulaştırma sektörünün tarihsel gelişim süreci incelenmiş ve lojistik işletmelerinin 

ulaştırma ve depolama bakımından Türkiye ekonomisindeki payı ve katkısı 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Ulaştırma, Ulaştırma Sistemleri, Taşımacılık, 

Ekonomi, Türkiye 
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ABSTRACT 

The Development of Turkish Economy  

The Contribution of Logistics Businesses 

 When the development of the transportation sector is examined, it emerges as 

a service sector which closely related to the development of every field from the past 

to the present. Therefore it affects forming of countries economic, social and politics 

improvements. With globalization process progress of transportation areas of 

countries becomes significant day by day. Infrastructural investments such as 

integrating national and international transport routes are helping to ensure that 

transferring people and objects from one place to another and benefit from the space 

and time to transport. Nowadays, the concept of transportation can be expressed as 

logistics. The logistics sector is one of the most popular sectors in the world in recent 

years. The fact that the logistics industry has growth potential all over the world 

contributes to the development of its own sector and contributes to its development 

in other sectors. However, it has a direct or indirect impact on the countries’ 

economies. The concept of transportation and storage has been the subject of this 

study because it's of the sub-units of the logistics sector. From this point of view, this 

study provides general information about logistics and transportation concepts. The 

concept of transportation, which is the sub-unit of the logistics sector, has been 

examined and highlighted. Historical development of logistics and transport sector in 

Turkey has been examined and share and contribute of logistics business on 

economy of Turkey in terms of transport and storage is evaluated. 

Key Words: Logistics, Transport, Transportation Systems, Transportation, 

Economy, Turkey 
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1. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. LOJİSTİK SEKTÖRÜ 

1.1.1. Lojistiğin Tanımı 

 Lojistik kelimesi Türk dil kurumu (TDK) sözlüğüne göre “Geri hizmet, 

askerlik, mantık ve modern mantık” olarak karşılığı verilmiştir. TDK tarafından 

yapılan diğer lojistik tanımı ise “kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü 

ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından, varış noktasına kadar 

taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması” olarak 

tanımlanmıştır (TDK:2017a).  

 Lojistik sektöründe en çok tanınan Council of Logistics Management (CLM) 

lojistik yönetimi konseyinin, lojistik tanımına göre “Müşteri isteklerini karşılamak 

üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar 

olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili 

ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının planlanması, 

uygulanması ve kontrol edilmesidir.” olarak tanımlamıştır (Baki:2004:13). 

 Lojistiğin diğer tanımları ise: “sevkiyat noktası/noktaları ile teslim 

nokta/noktaları arasındaki malzeme, bilgi ve hizmetlerin iki yönlü akışı” şeklinde 

tanımlamak mümkündür (Tanyaş ve Hazır:2011:7). 

 Lojistik, ürünlerin tedarikçilerden başlayarak, müşterilere doğru akışına 

ilişkin bütün fiziksel akışları içerisine alarak kapsamlı bir şekilde tedarik, stok ve 

teslim uygulamaları olarak belirtilebilir. Bu faaliyetlere göz attığımızda ise 

depolama, stok yönetimi, taşıma, dağıtım, vb. işlemleri gerçekleştirirken ürünlere 

katma değer sağlayarak ve faaliyetlerin birbiriyle koordine edilecek şekilde gereken 

uygulamaları kapsamaktadır. Genel bir tanım ile lojistik için yönetilmesi gereken 

süreç olarak ifade edilebilir (Küçük:2011:28). 

 Lojistik, müşteri gereksinimlerini karşılamak için mal ve hizmetlerin ilgili 

bilginin ilk çıkış noktasından son tüketim noktasına doğru etkin ve verimli bir 

şekilde akışını, saklanmasını planlayan, yürüten ve kontrol eden olarak tanımlanabilir 

(Erdoğan:2007:2). 
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 Lojistik, işletmelerin kar sağlaması amacıyla dünyanın her yerinde mevcut 

olan müşterilere, yine dünyanın her yerinde mevcut olan rakiplerden hızlı ve etkin bir 

şekilde ulaşabilmesinin yani rekabet etmesinin anahtarı lojistiktir. Genel bir tanım 

olarak lojistik satıcılardan müşterilere doğru bir tedarik sürecidir (Demir:2007:5). 

1.1.2. Lojistiğin Dünü ve Bugün 

 Lojistik kelimesi “Logic” ve “Statistics” kelimelerinin birleşmesi ile meydana 

gelerek “İstatistiksel Mantık” anlamına gelmektedir. Lojistik kelimesi 

ansiklopedilerde bir başka görüşe göre “hesap kitap yapma bilimi” ve “hesapta 

becerikli” anlamı da taşımaktadır. Lojistik Yunanca anlamı olan “Logistikos” 

kelimesinden gelmekte olup, Eski Yunan, Roma ve Bizans imparatorluklarında 

askerlere malzeme dağıtan görevlilere “Logistikas” denilmiştir (Tanyaş ve 

Hazır:2011:5). 

 Lojistik faaliyetlerini incelediğinde yönetim ve uygulanma yaklaşımları 

temelde askeri bir kökene sahip olduğu görülmektedir. Askeri birliklerin, yönetimi, 

yöneylem araştırmaları, oyun kuramı, teknik işlemleri, rekabet stratejisi, savaş sanatı, 

araç ve gereçleri yerleştirme, harekete geçirme, planlama, uygulama ve 

değerlendirme vb. faaliyetlerini içermektedir. Temelde rol oynayan bu faaliyet 

işlemleri askeri alanda özellikle ülke güvenliğinin sağlanması için tatbikat, savunma, 

saldırı gibi faaliyetlerinin başarısı için lojistik önem taşımaktadır 

(Kayabaşı:2010:79). 

 1905 yılında ilk defa lojistik kelimesi askeri bir fonksiyonu tanımlamak için 

“orduya ait malzeme ve personelin taşınma, tedarik, bakım ve yenilenmesi” şeklinde 

kullanılmaktadır. Lojistiğin esas olarak önem kazanması II. Dünya savaşında 

anlaşılmakta ve sonrasında ise lojistiğe bilimsel bir gözle bakılmaya başlanmıştır.  

 Savaş sırasında görülmüş olan gerçeklerden biriside kalabalık ordulara sahip 

olmanın zafer kazanmaya yeterli olmayacağıdır. Ordulara silah, donanım ve araç 

teçhiz edilmesi sayısal fazlalıktan önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bunlara sahip 

olmak da pek tabii ki yeterli olmayıp bu ürünlerin personel tarafından kullanılması 

ve sürekli faal tutulması da önemlidir. Bütün bu unsurlar lojistiğin hayati desteğinin 

önemli olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.  
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 ABD’de birçok firma II. Dünya savaşı sonrasında lojistiğin önemini fark 

etmiştir. 1960’lı yıllardan günümüze kadar olan gelişimim süresinde lojistik 

hizmetlerinden faydalanmışlardır (Bakkal ve Demir:2011:3-4). 

 II. Dünya savaşında ordular ihtiyaç duydukları malzemeleri istedikleri yerde 

olmasını sağlamak için lojistiği analiz etmişler ve yeni biçimlerini kullanmaya 

başlamışlardır. II. Dünya savaşında ekonomik araştırmaların geçici olarak durmuş, 

ancak savaş sırasında birçok yeni lojistik teknik de öğrenilmiştir. Savaş sonrasındaki 

ekonomik durgunluk pazarlama yöneticilerinin ilgilerini taleplere çevirmiştir.  

 1958 yılında savaş sonrasındaki ekonomik durgunluk iş çevrelerinde karların 

azalmasına neden olmuş ve daha etkin bir maliyet kontrol sistemi araştırılmasının 

başlatıldığı ortam olmuştur. Birçok firma eş zamanlı olarak fiziksel dağıtım ve 

lojistik çalışma faaliyetlerinde hem koordinasyon hem de dikkatli olmadıklarını fark 

etmişlerdir (Baki:2004:8).    

 Ticari lojistiğin başlangıcı olarak kabul edilen II. Dünya savaşı askeri 

lojistikteki gelişmelere bağlanmaktadır. Bu savaş “lojistiği bilimselleştiren savaş” 

olmuştur. Bu durum lojistikte bir yönetim bilimi olmanın yanı sıra aynı zamanda 

mühendislik yönü ile bir bilim haline gelmesine öncülük etmiştir (Tek ve 

Karaduman:2012:9).     

 Lojistiğin sivil alandaki gelişimi incelendiğinde endüstri devrimi sonrasında 

ABD’de kitle üretimin sonucunda pazarda oluşmuş olan yüksek mal kapasitesinin, 

dağıtım işleminin önüne geçmesi lojistik faaliyetlere olan ihtiyaçları gündeme 

getirmiştir.  

 1954 Yılında Paul D.Converse tarafından açıklanan görüşlere göre 

“İşletmeler, pazarlama konusundaki çalışmalarında ve pazarlama bölümünün 

faaliyetlerinde mal alım-satım işlemine, malların fiziksel hareketlerinden daha fazla 

önem vermektedirler. Malların fiziksel hareketleri; Üst düzey satış yöneticileri, 

reklam-tanıtım yöneticileri ve pazar araştırmacıları tarafından üzerinde çok az 

durulan bir konu görünümündedir. Gerçekte malların fiziksel hareketlerine ilişkin 

sorunlar, mal alım-satımına göre daha az olan sorunlar gibi bir kenara itilmiştir”  bu 

dönemdeki lojistik durumunu oraya koymaktadır (Baki:2004:9). 
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 Dünya üzerinde lojistiğin gelişimi şu şekilde özetlemek mümkündür. 

 1940-1960:Yılları arasında lojistik sisteminin kurulması, 

 1960-1970:Yılları arasında lojistik sisteminin kurumsallaşma ve itibar 

kazanması, 

 1970-1980:Yılları arasında önceliklerin ve modellerin değişme çağı, 

 1980-Yılından sonra günümüze kadar olan bölüm: yeni ekonomik ve teknik 

değişim çağı, 

 Lojistiğin gelişimini anlatan çalışmalarda, lojistiğin 1950’ler ve 1960 yıllarda 

pazarlamanın neden olduğu birçok probleme reaksiyon olarak doğduğu 

belirtilmektedir. Ancak o yıllarda çok az şirketin düşük maliyetle hizmet iyileştirme 

yapacak organizasyon yapısına sahip olduğunu unutmamak gerekir (Demir:2007:12). 

 1960 ve 1970 yılları arasında lojistik sisteminin kurumsallaşması ve itibar 

kazanması konularında birçok konuda lojistik bilinci artırıldı. Ancak lojistik 

kapsamının teoriye ihtiyacı vardı. Önce, maliyet analizi yapıldı ve işletmelerin bazı 

durumlarda nakliye işlemine daha fazla harcama yaparak, stok ve depolama 

maliyetlerinin düşürülmesi ile toplam maliyetleri azaltabileceğini görmüştür. 

Böylece bu durumda bir kar/zarar perspektifi gelişmiştir. İşletmeler toplam maliyeti 

düşürmek için bir alanda daha fazla harcama yapılması ile bir başka alandaki 

maliyetlerini düşürmeyi tercih etmişlerdir (Demir:2007:14). 

 1980’li yılların başında önceki dönemlere göre lojistik faaliyetlerinde önemli 

gelişmeler gözlenmiştir. Bu dönemde önemli gelişmeler olarak taşıma işleminde 

bağlayıcı kuralların azaltılması, iletişim, bilgisayar ve bilgi işlem teknolojilerine 

geçiş olarak özetlenebilir. Bu önemli gelişmeler 1980 yıllar ve sonrası için ise 

bütünleşik lojistik kavramının uygulanmasına olanak sağlamıştır (Baki:2004:11). 

 1980’den günümüze kadar olan bölüm, yeni ekonomik ve teknik değişim çağı 

olarak da adlandırılabilir. Bu nedenle 4 önemli faktör lojistik organizasyonlarını 

etkilemiştir. 

 Ticaretin globalleşmesi: Şirketlerin çalışmalarına çok büyük etki 

yapmıştır. Şirketlerde bu globalleşme tedarikte yabancı kaynaklardan 

alıma ya da uluslararası pazarlardaki satışlardan müşterilere ve son 

kullanıcılar kadar etkili olmuştur. Şirketler hem içte hem de dışta giderek 
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daha fazla “globalleştikçe” lojistik daha fazla ilgi toplamaktadır. Şirketler 

uluslararası ve yerel pazarlarda entegre olmakta, tedarikçiler ve satıcılar 

global perspektifle ele alınmaktadır. 

 

 Hükümetlerin düzenlemelerindeki değişiklikler: 1980’ler deki bir başka 

büyük olay nakliyenin değişen hükümet alt yapısı nedeniyle daha az kurala 

tabi olmasıdır. Düzenleme ABD nakliye sisteminde soyut bir devrim 

olarak ortaya çıkmış ve olumlu ya da olumsuz birçok değişikliği 

beraberinde getirmiştir. Genelde birkaç istisnayla nakliye hizmetinin 

maliyet ve kalitesi taşıyıcılar için iyileştirilmiştir. 

 

 Ticaretteki yapısal değişiklikler: Şirketler lojistik fonksiyonlarının 

birleşmeleri, etkinlik ve azaltılan maliyetleri dengelemek amacıyla 

konsolide edildi. Bu birleşmeler ile şirketler lojistikle ilgili madde, 

malzeme ve hizmetleri dış kaynaklardan almayı araştırmaya itmiştir. 

Lojistikteki bu gelişme alım, dengeli satın alma veya organizasyonlar arası 

birleşmeler gibi faaliyetleri kapsamaktadır. 

 

 Hızla değişen teknoloji: Bilgisayar yazılım ve donanımında özellikle hızlı 

değişen bir teknolojidir. Bunun yanında standart yazılım paketleri (paket 

programları) lojistik yöneticilerin becerilerini artırmakta ve daha iyi 

kontrol işlemleri, iyileştirilmiş ekipman ve nakliye hareketlerinin daha 

etkili olacak şekilde düzenlenmesine, tesis ve stok açısından yerleşim 

kararlarının analizine imkan vermektedir. Lojistiği etkileyen bir başka alan 

olan bilgisayarlarla iletişim teknolojisi arasındaki etkileşim gelecekte de 

devam edecektir (Demir:2007:17-19). 

 

1.1.3. Lojistik Sektörünün Önemi ve Kapsamı 

 Günümüzde lojistik bütün organizasyonlar için son derece önemli bir kavram 

olmakla birlikte sanayinin gelişmesi ve küreselleşmenin artması sonucunda daha da 

önem kazanmıştır. Lojistik maliyetleri dikkate alındığında işletmelerin karlılığı için 

son derece önem arz etmektedir (Korucuk, Tatlı, Erdal, Mert ve Dışli:2015:2).  
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 Lojistik faaliyetleri ülke ekonomileri içerisinde yarattıkları katma değerle 

ekonomik açıdan da önemli bir konuma sahiptir. Ulusal ve uluslararası alanda 

tüketicilerin refah seviyelerinin yükselmesi ile mal ve hizmetlerde artan bir şekilde 

yeni pazarlara yönelmesini sağlamaktadır. Birçok yeni mal ve hizmetin ortaya 

çıkmasına neden olmuş, dünyanın her köşesine satılmış ve dağıtılmışlardır. Artan 

yeni pazar ihtiyaçlarını karşılanmaya çalışılması sonucunda işletmeleri büyütmüştür 

(Kayabaşı:2010:86). 

 Endüstriyel yönetim son yıllarda lojistik sistemine birçok sebepten dolayı ilgi 

duymaktadır. Lojistik sistemi önemli bir şekilde rekabet aracı haline gelmesi dağıtım 

kontrolü savaşlarının yapıldığı bir alan olmuştur. Üreticiler ve perakendeciler fiziki 

dağıtımda ekonomik bir şekilde davranarak pazarda rekabet sağlamaya çalışmakta ve 

çıkarlarını çatıştırmaktadırlar. Genel olarak tedarik, üretim ve satış operasyonlarının 

etkinliğini artırmaya çalışmışlardır (Demir:2007:24). 

 Günümüzde teknolojilerin etkin kullanımı hizmetlerde farklılaşma üretim 

süreçlerinin kısaltılmasına neden olmuştur. İşletmelerin rekabet güçlerini korumak ve 

arttırmak için lojistik ağlar kurması, temel girdileri en düşük maliyetle, en hızlı mal 

ve hizmet sunarak en etkin bir şekilde yönetilmesiyle gerçekleştirebilir (Korucuk ve 

ark:2015:3). 

 Lojistik yalnızca maliyetlerin minimize edildiği bir işin parçası olmak yerine 

önemli bir stratejik konudur. Bugün mamul kalitesine verilen önem dünya çapında 

rekabet ile birlikte şirketlerin kendilerini rakiplerinden üstün kılmak için müşteri 

hizmeti sağlamışlardır. Diğer yandan finansal endişeler için üretici ve dağıtıcılar 

lojistik sistem ve maliyetlerini yönetmeye zorlamıştır. Böylece lojistik operasyonu 

sistem dizaynına ilgi duymaya başlamıştır (Demir:2007:24). 

 Lojistik tedarik zinciri içerisinde bütün faaliyetlerin temelini oluşturmaktadır. 

Bu nedenle lojistik olmadan hiçbir malzeme hareket edemez ve hiçbir faaliyette 

yapılamamaktadır. Lojistik ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturmakla birlikte 

pahalı bir faaliyettir.  

 Lojistik müşteri tatminini, ürünlerin algılanan değerini, faaliyet maliyetlerini 

ve karı etkileyerek işletmenin tüm performans ölçülerini etkiler. Hiçbir işletme artık 

lojistiği ihmal ederek başarılı olmayı beklememelidir. İşletmeler lojistiği uygun 
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şekilde organize ederek rekabetçi üstünlük sağlayabilmektedirler (Erdoğan:2007:25). 

 İşletmelerin malzeme akışı için hammaddeden, üretim merkezine ve oradanda 

nihai ürünün tüketiciye kadar ulaştırılması ve daha sonrasında ise doğaya dönüşümü 

sürecine kadar uzanmakta olan bir zincirdir. İade işlemleri yönetiminde tersine 

lojistik ile birlikte ürünlerin çevreye saygı kapsamında yeniden işlenebilmesi veya 

doğaya dönüşümü lojistiğin önemli gelişmelerindendir (Erdal ve Saygılı:2007:4). 

 Günümüzde küreselleşme ve yaşanan ekonomik krizlerin sonucunda artan 

rekabet kar marjlarını olumsuz etkilemekte ve sahip olunan her varlık kalemini en 

uygun zamanda, en uygun tedarikçiden sipariş edilmesi, optimal sürede elde 

bulundurması ve en uygun yolla müşterilere aktarılarak ilgili verilerin düzgün bir 

biçimde işlenmesini ve akışını zorunlu hale getirmiştir. 

 Stokların en iyi şekilde takibi, doğru miktar ve zamanlarda siparişlerin 

verilip, teslimatların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Üretim sürecindeki ara stoklar 

ve üretim sürecinin içerisinde en doğru, en kısa ve en düşük maliyetle üretimi 

gerçekleştirecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte kayıtların iyi 

tutulması kayıp ve kaçakların önlenmesi, stok takibi, fiyatlandırmanın doğru biçimde 

yapılabilmesi gibi üstünlükler eklenince lojistiğin önemi daha iyi anlaşılmaktadır 

(Küçük:2011:54).  

 
Şekil 1.1 Lojistiğin Yedi Doğrusu 

Kaynak: (Akandere:2013:10) 
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 Müşteri hizmet düzeyi bakımından lojistiğin 7 doğrusu olarak tanımlanan; 

“doğru ürünü, doğru müşterinin, doğru yerine, doğru zamanda, doğru miktarda, 

doğru şekilde, doğru maliyetle” sağlamak en önemli öncelik olmalıdır (Tanyaş ve 

Hazır:2011:7).  

 Lojistik organizasyonlarında planlama, tahmin ve kontrol unsurlarını 

bulunmaktadır. Bir ürün ya da hizmetin üretim ve dağıtımı ile ilgili olarak bütün 

faaliyetleri içermektedir. Lojistikte amaç sürdürülebilir bir organizasyon içerisinde 

fiyat, hizmet, zaman, kalite, gibi önemli pazar değişikliklerine karşı dayanıklı hale 

getirmektir (Çancı ve Erdal:2009a:37). 

1.1.4. Lojistik Sektöründe Maliyetler 

Lojistik maliyetler, “lojistik süreçler yardımıyla gerekli kapasitelerin 

hazırlanması amacıyla dönemsel olarak değerlendirilen ve işletme gereksinimi olan 

kaynakların tüketilmesinin parasal olarak ifadesi” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Lojistikte maliyetler muhasebe ve finans alanında çeşitli giderlerin düzenlenmesi, 

ayarlanması ve kaydedilmesiyle ortaya çıkmaktadır (Ceran ve Alagöz:2007:158). 

Lojistik maliyetleri daha geniş bir tanım ile açıklayacak olursak; malzeme 

tedarik süreciyle başlamakta olan daha sonra satış ve satış sonrasındaki hizmet ile 

devam eden bu süreçte ortaya çıkacak depolama, taşıma, dağıtım, ara taşıma, geç 

teslimat, gümrükleme, sigorta, ceza, kayıp, hasar, bozulma, hata maliyeti, bilgi 

sistemi, bilgi iletişim, personel, hata maliyetleri, optimum olmayan sipariş miktarları, 

stok bulundurma, depodaki taşıma araçlarında atıl kapasite vb. gibi birçok 

maliyetlerdir. Bu amaçla lojistik maliyetlerinin yönetimi öncelikle bu maliyetlerin 

belirlenmesi ve daha sonrada ise kontrolünü gerektirmektedir (Tokay, Deran ve 

Arslan:2010:3). 

 Bütünleşik lojistikte tüm lojistik faaliyetleri birbiriyle bağlantılandırılır ve 

sonuçta arzu edilen müşteri düzeyini başarırken maliyetlerinde mininize edilmesi 

amaçlanmaktadır. İşletmenin lojistik ile ilgili olarak nakliye, stok kontrolü, depolama 

ve müşteri hizmeti konusunda bu dört karar alanının etkin şekilde yönetilmesi 

müşteri gereksinimlerinin daha etkin cevaplanmasını sağlayarak veya maliyet 

avantajının sağlanması ya da her ikisiyle rekabetçi avantaja katkı sağlanabilir. Bu 

karar alanlarına göre örneğin; 
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 Yüksek nakliye maliyetinin olması düşük stok seviyesine neden 

olmakla birlikte az depolama tesislerine ve yüksek düzeyde müşteri 

hizmetine neden olabilmektedir. 

 Yüksek stok maliyetlerinin olması daha az nakliyeye neden olmakla 

birlikte daha fazla depoya ve yüksek seviyede müşteri hizmetine 

neden olabilir. 

 Çok sayıda depo yerleşiminin olması çok sayıda küçük nakliyelere 

neden olmakla birlikte yüksek nakliye maliyetleriyle yüksek stoklara 

ve daha iyi seviyede müşteri hizmetine neden olabilmektedir. 

 Yüksek düzeyde müşteri hizmetinin olması yüksek nakliye maliyetleri 

ile yüksek stok düzeyleri ve çok sayıda depo yerleşimine neden 

olabilmektedir (Erdoğan:2007:22-24) 

 Tedarik zinciri süreçlerini şekillendirmesine yardımcı olan en önemli 

unsurlardan birisi lojistik maliyetleridir. Günümüzde tüketicilerin fiyat bilinçlerinin 

artmış olması sebebi ile fiyatlandırma en önemli rekabet unsuru haline gelmiştir. 

Üretilmiş olan bir ürünün %5-20 arasındaki bedelini lojistik maliyetler 

oluşturmaktadır. Bu sebeple bu orandan her düşüş rekabet avantajını artırmasına 

yardımcı olacaktır.  

 Lojistik yönetiminin başarılı olabilmesi için maliyetleri düşürürken, işleri 

hızlandıran ve müşteri memnuniyetinin de artırılmasıdır. Bu sebeple lojistik süreci 

işletmelere yer ve zaman faydası sağlamaktadır. Lojistik maliyetleri değişken ve 

sabit maliyetler olarak ikiye ayırabiliriz. Lojistik maliyetler satış arttıkça azalan birim 

maliyetler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle burada ölçek ekonomisi devreye 

girmektedir.  

 2004 yılı verilerine göre Kuzey Amerika’da GSMH içerisinde lojistik 

maliyetler %10, Avrupa’da %11 ve Türkiye’de ise %13’ünü oluşturmaktadır. AB 

ülkelerinde ise taşıma, stoklama, depolama ve yönetim vb. gibi lojistik giderlerin 

ürün toplam fiyatı içindeki payı %8,9 oranında perakende sektöründe, %8,8 oranında 

ilaç sektöründe,  %9 oranında makine sektöründe,  %10,4 oranında gıda sektöründe, 

%10,3 oranında bilişim sektöründe ve %10,2 oranında kimya sektöründedir 

(MÜSİAD:2016:51-52). 
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 Lojistik maliyetleri günümüzde giderek daha da önem kazanmaktadır. 

Lojistik süreçlerinin maliyet ve verimlilik konuları tartışılmaya başlanılan bir konu 

olmuştur. Lojistik yönetiminde bu etkinlik ve verimlilik konusu önce lojistik 

faaliyetlerinde daha sonrasında ise bu faaliyetlerin sonucunda katlanılan 

maliyetlerinde dikkatli yönetilmesini zorunlu kılmıştır. Lojistik faaliyetlerde maliyet 

sınıflandırılması aşağıdaki tablo’da yer almaktadır (Koban ve Keser:2010:89) 

Tablo 1.1 İşletme Yönetiminin Lojistik Maliyetleri 

Lojistik Maliyetleri Oran% 

Taşıma Maliyetleri (Giriş/Çıkış Taşıma Faaliyetleri) 50-65% 

Envanter ve Malzeme Elleçleme Maliyetleri 20-35% 

İşletme Yerleşim Tasarımı (depo ve dağıtım  

merkezlerinin planlanması ve yönetimi maliyetleri) 
10% 

İletişim ve Bilgi (talep tahminleri, sipariş süreçleri, 

üretim programlama maliyetleri) 
5% 

 

Kaynak: (Çancı ve Erdal:2009a:33) 

 

 Lojistik maliyetlerini incelendiğinde en büyük payı %50-65 arasında taşıma 

maliyeti sahip olurken bunu takip eden diğer büyük faaliyet 20-35 arasında envanter 

ve malzeme elleçleme maliyeti oluştururken, sonraki lojistik maliyetler ise %10 

işletme yerleşim tasarımı, %5 iletişim ve bilgi oluşturmaktadır.  

Günümüzde lojistik maliyetlerini ayrı bir maliyet kalemi olarak hesaplayan 

işletmeler geçmiş deneyimlerine, tecrübelerine ve sezgilerine dayanarak ortalama 

olarak bir rakam şeklinde hesaplamaktadır. Bu hesaplama yöntemleri; maliyet 

hesaplamalarını, satışların bir yüzdesi olarak şekilde hesaplama yapmakta, 

geleneksel maliyet hesaplaması kullanmakta veya faaliyetlerine dayalı bir maliyet 

yöntemlerini kullanarak hesaplamaktadır. Örneğin; Lojistik maliyet hesaplaması 

konusunda ABD’de yapılmış olan bir araştırmaya katılan lojistik yöneticilerinin 

maliyet hesaplamaları aşağıdaki yöntemlere göre yapmaktadır. 

 %40’ı satışların yüzdesine göre, 

 %25’i üretilen ürünlerin ağırlık ya da hacimlerini esas alarak geleneksel 

maliyet hesaplama yöntemine göre, 

 %11’i bazı bölümleri esas alarak geleneksel maliyet hesaplama yöntemine 

göre,  

 % 8’i ise faaliyete dayalı maliyetleme yöntemini kullanmaktadır. 
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Bu araştırma gösteriyor ki işletmelerin önemli bir kısmı lojistik maliyetlerini 

hesaplarken ortalama bir rakam olarak belirlemektedir. İşletmelerin çok az bir kısmı 

lojistik maliyetlerini faaliyete dayalı olarak maliyetleme yöntemine göre 

belirlemektedir. Ancak son dönemlerde bu yöntemin kullanılmasında artış olduğu da 

gözlenmektedir (Tokay, Deran ve Arslan:2010:3). 

1.1.5. Lojistik Türleri 

  Lojistik türleri incelendiğinde lojistik faaliyetleri bakımından tedarik, üretim, 

dağıtım ve geri dönüş lojistiği olmak üzere dört ana başlıkta toplanmaktadır. 

Şekil 1.2 İşletmelerde Lojistik Faaliyetler 

Kaynak: (Koban ve Keser:2010:101) 

 

1.1.5.1.Tedarik Lojistiği   

 İşletmeye temel olarak değer katan işlevlerin tümünü kapsamaktadır. Tedarik 

lojistiği satın alma faaliyetleriyle başlayan materyallerin tedarikçilerden üreticilere, 

depo ve perakende ambarlarına girişinin planlanması yapılması ve ürün akışını 

gerçekleşmesini sağlayan, üretim öncesi tüm materyallerin ya da kaynakların üretim 

hattına taşınma süreci faaliyetlerini içermektedir. İşletmeye giriş yapan bütün 

malların akışını ve onlara ait olan bilgilerin akışının planlanması, yönetimi ve kontrol 

işlemlerinin yapılmasıdır. Tedarik lojistiğinde amaç tedarik süreci ile üretim arasında 

köprü görevi görmek ve işletme içerisinde katma değerin ilk basamağını 

oluşturmaktır. Tedarik lojistiği sürecinin doğru planlanması işletmelere önemli 

üstünlük sağlamaktadır (Koban ve Keser:2010:100). 
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 İşletmenin satın alma (tedarik sistemi) hammadde, madde ve malzemenin 

temininin üretim için gerekli ihtiyaçların sağlanması ve girdilerin zamanında 

tedarikçi firmalardan ulaştırılması ve tedarikçi firmalar ile olan ilişkilerin 

düzenlenmesi tedarik sisteminin görevidir. (Bakkal ve Demir:2011:22). 

 Lojistikte araştırma, geliştirme, tasarım ve üretim ile ilgilenmektedir. 

İşletmenin imalat ihtiyaç konseptine göre tedarik ya da temin faaliyetleri kapsamında 

kaynak planlamasının hazırlanması, proje yönetimi kapsamında ihtiyaçların tespiti, 

teknik ve idari şartnamelerin hazırlanması, üretim hattı kalifikasyonu, araştırma, 

geliştirme, kalite, tasarım, imalat, üretim, emniyet, test, muayene, deneme, hata 

analizi, teslim, dokümantasyon ve kontrol faaliyetlerini kapsamaktadır 

(Orhan:2003:18). 

1.1.5.2.Üretim Lojistiği 

 Endüstriyel işletmelerde tüm mal ve bilgi akışının planlanması, yönetilmesi 

ve kontrol faaliyetlerini içermektedir. Üretim alanında faaliyet gösteren işletmelerin, 

iş istasyonlarında akışını tamamlayan girdilerin, tedarik lojistik faaliyetleri 

sonrasında ürünlerin üretim hattına gönderilmesi, fabrika içinde elleçleme veya 

taşıma işlemleri sonrası, çıkış ambarından dağıtım kanallarına ve müşterilere uzanan 

tüm zincirin halkalarını oluşturmaktadır (Koban ve Keser:2010:102). 

 Tedarik sistemi ile temin edilmiş olan parça ve malzemelerin mamule 

dönüşümü sırasında yapılan taşıma ve ara depoları da içermektedir. Bu sistemde 

işletme içindeki faaliyetlerde sağlanmakta ve malzeme yönetimi, sistem yönetimi, 

gerekli hizmetler, bakım, onarım, yenileştirme, kirliliğin önlenmesi ve atık 

maddelerin tekrardan ekonomiye kazandırılması gibi işletme içi görevleri de kapsar 

(Bakkal ve Demir:2011:23). 

 Hammadde, yarı mamul, parça veya ürünlerin işletmeye girişinden tüm 

aşamalarda geçerek çıkış deposuna gelmesi sürecinde her aşamanın gereksinim 

duyduğu parçaların uygun yerde ve zamanda hazır bulundurulması ve sistematik bir 

bilgi akışı uygulamalarını içermektedir (Küçük:2011:96). 
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1.1.5.3.Dağıtım Lojistiği 

 Dağıtım lojistiği, işletme içerisinde üretim süreçleri tamamlanmış olup, 

üretilen ürünlerin ve diğer malların müşterilere veya pazara ulaştırılmasıdır. Bu 

süreçte dağıtım kanalları yoluyla malın müşterilere ulaştırılması faaliyetlerini kontrol 

altına alan iş akışıdır. Dağıtım süreci üretilen ürünün, üretim alanından ayrılarak 

anlaşmalara göre doğrudan alıcıya (satıcı ve tüccar) veya son müşterisine 

gönderilmesi ile sona ermektedir. Bu işlemlerde alıcılara verilen sözlerin eksiksiz 

olarak yeri getirilmesi müşteri ilişkileri açısından son derece önemlidir (Koban ve 

Keser:2010:102). 

 Dağıtım kanalları ve kanalda yer alacak olan işletmeler belirlenmesinden 

sonra bu kanalda ürünlerin fiziksel dağıtımının ne şekilde yapılacağı konusunda 

durulur. Aynı zamanda fiziksel dağıtım doğru miktardaki ürünlerin, doğru yere ve 

doğru zamanda hareketini sağlayan ve etkinlikleri içeren lojistik olarak 

adlandırılmaktadır. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi fiziksel dağıtımında 

oldukça önemli bir konudur. Çünkü tüketici ürününü istediği yer ve zamanda 

bulamazsa yapılan satış çabaları boşuna gitmektedir. Bu nedenle fiziksel dağıtımın 

önemi bir kat daha artmaktadır.  

 Fiziksel dağıtım, pazara ürünlerin fiziksel olarak akışıyla ilgili bir konudur ve 

pazarlama kanalıyla birbirini tamamlamaktadır. Fiziksel dağıtım üreticiler için 

hammaddelerin kaynaklarından üretim akışını ve üretim hattının sonunda bitmiş 

ürünler nihai kullanıcısının bulunduğu yerlere hareketini içermektedir. Aracılar için 

ürünlerin raflara olduğu kadar raflardan da müşterilerin evlerine ve mağazalara ya da 

diğer satış noktalarına akışını yönetmektedir. Fiziksel dağıtım yönetiminin birbiri ile 

çok dikkatli bir şekilde koordine edilmesi gerekmekte ve aşağıdaki etkinliklerden 

oluşmaktadır. 

 Sipariş süreci, 

 Stok kontrolü, 

 Stok yeri ve depolama, 

 Ürün koruma ve ambalaj, 

 Taşıma (Korkmaz, Eser, Öztürk ve Işın:2009:442-443). 
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1.1.5.4.Geri Dönüş Lojistiği (Tersine Lojistik) 

 Tersine lojistik kavramı ilk bakışta olumsuz bir ifade olarak düşünülmektedir. 

Malların tedarikçiden, müşterilere teslimatından sonra iadesi, reddi, hasarlanması, 

modasının ya da kullanım süresinin geçmesi, ambalajının geri kazanılması ve onarım 

gibi nedenlerden malların veya ambalaj malzemelerinin ilk orijin noktasına geri 

götürülmesi tersine lojistik faaliyetleridir (Baki:2004:78). 

 Geri dönüş lojistiği (Tersine lojistik) kavramı literatürde birçok farklı 

tanımları mevcuttur. Tanımları incelendiğinde; “ürünün son müşteriden üreticiye, 

hizmet sağlayıcıya doğru hareketi” olarak tanımlanmış ve anlamı genişletilerek başka 

bir tanımda ise “ürün dönüşleri, kaynak azatlımı, geri kazanım, materyal ikamesi, 

materyallerin yeniden kullanımı, atıkların yok edilmesi ve yakılması, tamir ve 

yeniden üretimde lojistiğin rolü” olarak ifade edilmiştir. The Council of Supply 

Chain Management Professionals (CSCMP) tanıma göre ise “planlama, uygulama, 

kontrol, hammaddenin maliyet etkisi, envanter süreçleri, nihai ürünler ve ilgili 

bilgilerin tüketim noktasından başlangıç noktasına tekrar değer kazanma veya uygun 

bir şekilde elden çıkarma amacıyla akış sürecidir” (Koban ve Keser:2010:103). 

 Tersine lojistik yönetimi, süreç azaltma ve tehlikeli ya da tehlikeli olmayan 

atıkları imhası ile paketleme ve ürün kullanma gibi tüm faaliyetlerden oluşmaktadır. 

Gelecekte kullanım için bir hammadde olarak geri döndürülmüş olan ürünün yeniden 

kullanılabilen kısımlarını üretime dâhil etmek veya tamir etmek için seçilebilen 

ürünlerin sisteme yeniden dâhil edilmesini içerir. Tersine lojistik ürün yaşam 

çevrimini uzatarak maliyeti minimize eden ve çevreyi duyarlı olarak kaynakların 

kullanımını öneren bir kavramdır (Hazır, Çalışkan, Demirci ve Saltık:2016:322). 

 Müşteriye malların gönderilmesi ile lojistiğin işi bitmemektedir. Gönderilmiş 

olan mallar ile ilgili problemler olabilmesi sebebiyle onların geri getirilmesi veya 

toplanması gerekir. Bazen müşteri tarafından yeniden kullanılması için malların 

ambalajları geri gönderilebilmektedir. Bazı malzemeler (plastik, metal, cam) vb. gibi 

ürünler yeniden kullanılmazlar ancak geri dönüşüm yapılması için geri 

alınabilmektedir. Tehlikeli kimyasal gibi bazı malzemelerde güvenli şekilde imha 

edilmesi üzere geri alınır. İşletmeye herhangi bir neden ile malzemelerin geri 

getirilmesi ters lojistik olarak adlandırılır (Erdoğan:2007:19). 
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1.1.6. Lojistik Bilgi Sistemleri 

 Lojistik sektörünün her işlevinde hem ekipman hem de bilgi sistemlerinde 

yoğun bir şekilde teknoloji sistemleri kullanılmaktadır. Lojistik sektöründe 

teknolojilerin sunmuş olduğu imkânlar sayesinde hızlı ve çok önemli ilerlemeler 

kaydedilmektedir. Lojistik sektöründeki firmalar mal akışının yanında veri akışını iyi 

yönetmek için teknolojisi sayesinde veri toplamak, bilgi yönetmek ve gelişmiş karar 

destek araçları kullanmakla birlikte bu sayede rekabet avantajı da sağlanmaktadır 

(Baki:2004:73).  

1.1.6.1.İnternet, İntranet, Extranet Kavramları 

İnternet, Dünya üzerinde yüzbinlerce bilgisayarı birbirlerine bağlayan ve 

birbirleri ile iletişim kurmasını sağlayan bir ağ ya da network olarak ifade edilebilir. 

Bu ağ bağlantısında kullanılan teknolojik altyapı kablolu ya da kablosuz olarak 

kullanılabilmektedir (Yüzer:2006:87).  

 Dünya üzerinde birçok bilgisayar sistemini TCP/IP Protokolü ile birbirlerine 

bağlayan ve sürekli olarak büyüyen iletişim ağıdır. İnternet sayesinde milyonlarca 

bilgisayarın, on binlerce ağ ve yüz milyonlarca kullanıcıları içeren “ağların ağı” 

olarak da ifade edilebilmektedir. Bir bilgisayar ağı aynı zamanda iletişim, bilgi, 

dayanışma, çalışma, eğlence, ticaret merkezi ve büyük bir kütüphane olarak da 

tanımlanabilmektedir.  

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte bilgisayarların rahat 

kullanımı, internet araçları, geliştirilen donanım, işletim sistemi ve uygulamaları ile 

bilgiye ulaşım daha da kolaylaştı. İnternetin önemi “olmazsa olmaz” derecesinde 

bilgi arama/tarama yöntemlerinin kullanılması ile hızlı, güvenli, ucuz, kolay ulaşmak 

ve paylaşmanın en geçerli yoludur.  

İntranet, İnternet teknolojisi ile kullanılmakta olan araçların işletme içerisinde 

iletişim amacı ile kullanılmasıdır. İntranet sistemlerinin yapılandırılması network 

sistemlerinin doğru protokollünün kullanılması için gerekli olan yazılım ve 

donanımların uygun bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir (Korkmaz:2002:11-16). 

Extranet, şirket çalışanlarının dışarısıyla iletişimini ve iş birliğini sağlayan 

özel iş ağ olarak tanımlanabilir. Extranet ile iş ilişkilerini yönetmek ve geliştirmek 

için çok önemli rol oynamaktadır. Extranet ile İntranet birbirine benzerdir. Ancak 
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Extranet sisteminde müşteri, tedarikçi, iş partnerleri vb. gibi seçili kullanıcılara 

erişim izini verilebilmektedir. EDI sistemi kullanılarak büyük boyutlardaki veri 

değişimi ile çevrim içi doküman sunma, çevrim içi sipariş, siparişleri izleme, 

yönetme, düşük maliyetleme, ürün haberleri vb. gibi konularda şirket ortakları ile 

paylaşım içinde kullanılmaktadır (Bkz:http://bidb.itu.edu.tr). 

1.1.6.2.Elektronik Veri Değişimi (EDI) 

  EDI sistemi çok geniş miktardaki bilgilerin hızlı bir şekilde otomatik olarak 

bilgisayarlar arasında değişimi için oluşturulan bilgi sistemi olarak tanımlanabilir. 

Bir işletmenin ya da kurumun diğer işletme veya kurumlar ile olan her türlü bilgi 

alışverişini elektronik ortamda belirli bir veri standardı yardımı ile 

gerçekleştirmesidir. İş dünyasında özellikle elektronik ticaret ile geniş uygulama 

alanı bulmuştur (Koban ve Keser:2010:76). 

1.1.6.3.Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP I) 

 MRP, üretim işlemi ve envanter şişkinliğini azaltmak amacıyla gerekli olacak 

uygun malzemelerin sürekli olarak temin edilmesini amaçlayan bir uygulama olarak 

tanımlayabiliriz. MRP sisteminde üretim ve malın müşterilere dağıtımı için gerekli 

olan parça, malzeme ve ürünün üretim faaliyetleri sürekli olacak şekilde hazır 

durumda bulundurulması veya mümkün olacak en düşük seviyede envanter 

bulundurulması ile bu durumu sürekli olacak şekilde sağlamak için satın alma, 

üretim faaliyetleri ve dağıtım operasyonlarının birlikte planlamasının yapılmasıdır 

(Gönültaş:2009:17).  

 Bilgisayarların işletmelerde kullanımlarının yaygınlaşmasıyla kullanılmaya 

başlanmış olup stok bilgilerini, ürün araçlarını, sipariş bilgileri ve ana üretim 

çizelgesini kullanarak malzeme ihtiyaçlarını hesaplanması ve gerektiğinde 

ihtiyaçların yenilenmesi için kullanılan hesaplama yöntemidir (Bakkal ve 

Oflaz:2011:13). 

1.1.6.4.Üretim Kaynak Planlaması (MRP II) 

 MRP II, MRP’den bir sonrası basamaktır. MRP II birbirleri ile bağlantılı olan 

sistemleri; üretim, iş planlama, malzeme ihtiyaç planlaması, ana üretim planlaması 

ve kapasite ihtiyaç planlaması sistemlerini meydana getirerek işletmenin bütün 

üretim ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda işletme 

http://bidb.itu.edu.tr/
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kaynaklarını etkin olacak şekilde planlayan, operasyon planlanmasını birim âdeti, 

finansal planlamayıda para birimi olarak ifade etmektedir. Bu sistemin en önemli 

özelliği ise “eğer ne”  sorusuna cevap verebilecek simülasyon özelliğine sahip 

olmasıdır (Gönültaş:2009:18).  

 Üretim kaynakları planlaması, üretim faaliyetlerini genişletmek için 

işlemlerin diğer alanlarının planlama sürecine dâhil edilmesi için planlanmıştır. Bu 

sistem tasarım, üretim, kalite kontrol, pazarlama, satış, muhasebe vb. gibi tüm 

işletme fonksiyonlarını bütünleştirerek bir araya getirilmesidir. Ayrıca bu sistem 

değişik sektörlerde, imalat, montaj ve süreç gibi değişik üretim tipleri ya da karmaşık 

olan işletme koşullarına uyum sağlayacak parametre ve modül’de içermektedir. Bu 

sistemin yazılımı işletmelerin bütün firma fonksiyonlarını kapsayacak bir şekilde 

tasarlanabilmektedir. Bu yazım ile merkezi bir bilgisayar ağı üstünden kurulanları 

olabileceği gibi bir PC/LAN üzerinden çalışanları da bulunmaktadır (Aydoğan ve 

Asal:2009:36). 

1.1.6.5.Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) 

 ERP sistemini basit bir şekilde tanımlayacak olursak kurumun var olan bütün 

bilgi akışını sağlayan ve birbirine entegre eden ticari bir yazılım paketi olarak 

tanımlamak mümkündür. MRP’nin ihtiyaçları tam olarak karşılayamaması 

sonucunda çeşitli eklemeler ile geliştirilmesi sonucunda ERP sistemi ortaya 

çıkmıştır. ERP programı lojistik sektöründe kurumun farklı bölgelerinde bulunan 

acenta, ofis, depo, gümrük, tedarikçi, üretici, alıcı veya müşteri kaynaklarının 

eşgüdümlü olarak planlaması şeklinde ifade edilebilir. ERP sisteminde depo 

yönetiminin yanında bilgi yönetimi, kalite yönetimi, bütçeleme ve müşteri ilişkileri 

yönetimi gibi konulara yönelik çözümlerde üretilebilmektedir (Koban ve 

Keser:2010:75).  

 ERP’de işletme birimlerinin birbirleriyle bilgi paylaşımı ve iletişimi için satın 

alma, üretim, satış, lojistik, finans, insan kaynakları vb. süreçlerini bütünleşik olarak 

entegre ederek ve veri tabanında toplayarak bilgi paylaşımını yapan ortak bir yazılım 

uygulamasıdır. ERP sistemi iş süreçleri ve yönetim birimlerini bütünleşmesini 

sağlayarak rekabet üstünlüğü elde etmek için en iyi iş uygulamalarını, araçlarını 

belirlemeyi ve bunları uygulamayı hedeflemektedir (Çelebi ve Bulut 2016:167). 
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1.1.6.6.Dağıtım İhtiyaçları Planlanması (DRP) 

 Dağıtım ağı içerisinde hangi ürüne, ne kadar, ne zaman veya nerede 

gereksinim olacağını ve bu gereksinimlerinin nasıl karşılanabileceğinin planlanması 

olarak tanımlanabilir. 

1.1.6.7.Dağıtım Kaynakları Planlaması (DRP II) 

 Dağıtım ihtiyaçlarını karşılanması için taşıma araçları, depolama, yükleme-

boşatma kapasiteleri, işçilik, finansman vb. gibi dağıtım kaynaklarının belirli kısıtlar 

ve ölçülere göre planlaması olarak tanımlanabilir (Gürsoy:2010:445). 

1.1.6.8.Sürekli Tedarik ve Ömür Boyu Destek (CALS) 

 Bu kavram insanlar, ürünler, hizmetler, projeler ve bunların farklı bir şekilde 

yönetilmesi süreci ile ilgilidir. Başlangıç olarak “Bilgisayar Yardımlı Tedarik ve 

Lojistik Destek” anlamına gelmekte olup, daha sonra bu kavram “Sürekli Tedarik ve 

Ömür Boyu Destek” olarak tanımlanmış ve son zamanlarda ise “Gelecekte Işık 

Hızında Ticaret” olarak ifade edilmektedir. Sanayi ya da endüstri süreçlerinde dijital 

data ve dokümanlara dayanması iş sürecinin yeniden tasarlanması amacıyla yüksek 

seviyede otomasyon entegre donanımlı olarak lojistik destek için personellerin 

mevcut iş yapma şeklini bilgisayar alt yapısına değiştirmeye ve geliştirilmesi için 

yapılan bir stratejidir (Koban ve Keser:2010:73). 

1.1.6.9.Birlikte Planlama, Tahmin ve Güncelleme (CPFR) 

 Müşterilerin veya tedarikçilerin üretim süreçlerini yönlendirmesi için 

ortaklaşa tahminleri gerçekleştirmesidir. Bu işbirliğinde tarafların envanter, 

promosyon, satış noktası, stoksuzluk ve diğer kısıtlayıcı bilgileri aralarında 

paylaşması sonucunda bu bilgilere dayanarak ayrı ayrı talep tahminlerini 

gerçekleştirmektedirler. Bu bilgileri daha sonrasında bir araya getiren ve ortak karar 

alma süreci sonrasında nihai talep tahmini oluşturabilmeleriyle birlikte, planlama, 

tahmin ve güncelleme denilmektedir. Bu süreç sonrasında etkin satın alma, etkin 

kaynak kullanımı, düşük stok seviyeleri, yüksek müşteri memnuniyeti bir bütün 

olarak tedarik zincirine fayda sağlamaktadır (Baki:2004:78). 
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1.1.6.10. ABC Analizi (ABC Analysis) 

 İşletmelerde ABC analizi, üretim planlarını ekonomik yönden 

değerlendirilmesi için oluşturulmuş olan sisteme denilmektedir. Bu sistemde ürün 

gruplarının sağlamış olduğu karlılık ölçülerine göre sıralayan veya gruplayan bir 

hesaplamadır. Bu yöntemle birlikte hangi ürünlerin stoklarda bulundurulması, hangi 

ürün stoklarının tükenmesine zaman zaman izin verilmesi ya da hangi ürünün 

stoklardan çıkarılmasını belirlemek için kullanılmaktadır. Bu yöntemde A, B ve C 

harfleri kullanılması ile mallara değerler verilmektedir. Aynı zamanda satın alma 

kararları içinde kullanılan bir yöntemdir (Keskin:2006:42). 

1.1.6.11. Tam Zamanında Üretim (JIT) 

 Müşterilerin ihtiyaç duyduğu ürünü en az miktarda malzeme, işgüçü,  

ekipman ve alan kullanılmasıyla hem ihtiyaç duyulan miktar kadar hem de ihtiyaç 

duyduğu zamanda üretmeyi amaçlayan bir sistem olarak tanımlayabiliriz. Tam 

zamanında üretim sürecinde üretim israflarını en aza indirilmesi ile maliyetler 

konusunda üstünlük yakalanmak istenmektedir (Koban ve Keser:2010:76). 

1.1.6.12. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) 

 Müşteri özellikleri ile pazarlama ve satış faaliyetleri bilgileri veri tabanına 

kayıt ederek ve sonrasında bu veri tabanında çok yönlü analizler yapılarak 

müşterilere daha verimli ve etkin hizmet sunmayı amaçlayan ve müşteri sadakatini 

artırmak için oluşturulan bilgi sistemidir (Tanyaş ve Hazır:2011:20). Müşteri 

ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde olması için gerekli olan doğru bilgilerin sağlanması 

ile müşterilerin arzu ve ihtiyaçlarını gerçekçi bir şekilde yönlendirilmesi 

gerekmektedir. Böylelikle müşteri memnuniyeti önceden sağlanmış olacaktır 

(Gürsoy:2010:368). 

1.1.6.13. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 

 Dünya üzerinde uydu bazlı çalışan (GPS) sistemlerinin gelişmesi ile birlikte 

konum bilgisinin gerekli olduğu birçok yer kullanılmaktadır. GPS sistemi sayesinde 

“nerede” ve “ne zaman” sorularına en doğru cevabı veren ve giderekte doğruluğunu 

arttıran bir konum belirleme aracıdır.  
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 Coğrafi bilgi sistemleri lojistik yönetimi süreçlerinde araç takibi, filo 

yönetimi, rotaların belirlenmesi, operasyonel bölgelerin belirlenmesi, tesislerin 

haritalanması veya konumlarının planlaması ve müşterilere yönelik analizlerin 

yapılması gibi konularda işletmelerde kullanılarak görüntüleme, bilgi toplanması, 

olay yönetimi ve gözetimi vb. gibi konularda kullanılan bilgi sistemidir. Lojistik 

işletmeleri özellikle operasyonlarda kullandığı bu sistem sayesinde araçları sürekli 

takip etmekte ve araçların yükleme noktasından çıktıktan sonra varış noktasına kadar 

aracın konumu belirlemekle birlikte araçta yer alan yükün kontrolünü de 

yapmaktadır. Ayrıca müşterilerde kendi taşıyıcısı ile iletişim kurarak bu sistem 

sayesinde görüntüleme ve izlemede yapabilmektedir (Kalkan, B. ve Kalkan, 

K:2016:1054-1055). 

1.1.6.14. Depo Yönetim Sistemi (WMS)  

 Depo yönetim sistemi bir depodaki bütün bilgilerin tutulduğu ve bütün bu 

süreçlerin elektronik ortamda olacak şekilde yönetildiği bir yazılım olarak 

tanımlanabilir. Bu sistem depo ve dağıtım merkezlerindeki depolama kaynakları, 

mevcut stok, elleçleme, ekipmanlar, insan kaynakları ve bilgisayar sistemlerini 

gerçek zamanlı bir bütün olarak verimli, doğru şekilde kontrol edilmesini ve 

yönetilmesini sağlamaktadır. 

 Genel olarak depo yönetiminin fonksiyonlarını şu şekilde sıralamak 

mümkündür; stok doğruluğu, kaynak yönetimi ve tasarrufu, insana olan 

bağımlılığının azaltılması, performans ölçümü, operasyonel raporlama ve katma 

değerli hizmetlerin yönetimidir.  

 Depo yönetim sistem yazılımları şu bilgileri takip ve saklamaya olanak 

tanımaktadır. Bu işlemler; sipariş toplama listeleri, tüm gerçekleşen siparişlerin 

içerikleri, mal kabul işlemleri, iade işlemleri, raflama işlemleri, depodaki ürünler ve 

özellikler, depodaki hizmet sunulan müşteriler ve müşterilen özellikleri özellikleri, 

depo içerisinde yer alan bütün konumların bölgelerin, gözlerin listesi ve özellikleri, 

paket bilgileri, diğer sevkiyatlara ait bilgiler, depoda çalışanların bilgileri ve 

performans ölçümlerine ait bilgilerin en ince ayrıntısına kadar yürüten yazımlardır 

(Ertek ve Aba:2013:137-138). 
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1.1.6.15. Otomatik Tanımlama ve Veri Sistemleri (OT/VT) 

 Nesneleri belirlemeyi sağlayan teknolojilere genel olarak verilen ad otomatik 

tanımlama olarak ifade edilmektedir. Genellikle otomatik tanımlama veri toplama 

olarak da ifade edilmektedir. Bu işlem varlıkları tanımlamak ve onlar hakkında bilgi 

toplamak için toplanan verileri elle saymadan bilgisayar sisteminde toplamak 

amacıyla kullanılmaktadır. Bu sistemin amacı hem verimliliği artırmak hem de 

veri/giriş hatalarını azaltılması ve personeli el ile yapılan sayma işlemlerinin dışında 

kalan daha kayda değer işlerde kullanmak için yapılmaktadır 

(Bkz:www.sembolbarkod.net:2017a).  

 Otomasyon teknolojileri sayesinde malzemelerin tanımlanması, malzemelerin 

depolanması,  malzemelerin taşınması, hareketliliğinin izlenmesi ve planlamasının 

yapılması aktivitelerinin en az işgücü ile etkin ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi 

mümkündür. Malzemelerin otomatik tanımlaması ve izlenmesi açısından yaygın 

olarak kullanılan otomasyon teknolojileri bulunmaktadır (Eski, Araz, Delen ve 

Bayoğlu:2013:32). Bu teknolojilerden barkod, karekod ve RFID teknoloji sistemleri 

hakkında genel olarak bilgiler aşağıdaki gibi verilmiştir.  

1.1.6.15.1. Barkod 

 Barkod uygulamasıyla firma, işletme dışındaki resmi organlara tüketici ve 

rakiplerine ya da firma içerisindeki oto kontrole yönelik maliyet, seri numarası, 

ağırlık, üretici, ürünün ait olduğu sınıf (boyut, tat, renk vb.) gibi birçok yararlı olan 

bilgileri sağlamaktadır.  

 Bu sistem ile ürünlerin izlenmesin, anında stok kontrolü, sahtelerinin ortaya 

çıkarılması gibi bilgileri de sağlamaktadır. Barkod, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 

bilgileri kodlamak amacı ile kullanılmakta olan bir dizi ince ve kalın çubuklar 

arasındaki boşluklardan meydana gelerek bilgilerin okuyucu yardımı ile bilgisayar 

sistemine aktarılmasını sağlayan bir sembol olarak tanımlanabilir (Tek:1999:381-

382). 

http://www.sembolbarkod.net:2017a)
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Şekil 1.3 Barkod 

Kaynak: (Bkz:www.lojistikdunyasi.net) 

 Barkod, 0 ile 9 arasındaki rakamlar, alfabedeki karakterler ve bazı özel 

karakterleri (*, +, / vb.) içerebilmektedir. Barkod alfabesi çok sayıda mevcut olup 

barkodlanacak olan verilerin özelliklerine göre alfabe belirlendikten sonra barkodlar 

basılmakta ve okutulmaktadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan ITF, 

EAN ve UPC barkod alfabeleri sadece rakamları, Code128 ve Code39 ise harfleri, 

özel işaretleri ve rakamları içermektedir (Ertek ve Aba:2013:126). 

 Şekil 1.4 Barkod Sisteminin Bileşenleri 

Kaynak:(Bkz:www.sembolbarkod.net:2017b) 

 Barkod için kullanılan donanımlar yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi barkod 

(çizgi kod), barkod yazıcı ve barkod okuyucundan oluşmaktadır. Barkodlar, nokta 

vuruşlu yazıcılar ve lazer yazıcı ile basılmakla birlikte, genel olarak etiket formlarına 

basıldığından, yaygın kullanılan yazıcı tipi barkod etiket yazıcısıdır. Barkodları 

okumak amacıyla kullanılmakta olan donanımlar barkod okuyucu veya tarayıcısıdır. 

Barkod okuyucu teknolojileri ayrı bir donanım olarak bilgisayar, yazarkasa veya 

forklift terminallerine bağlı olarak çalışabildiği gibi, el terminalinin üzerinde 

bütünleşik olarak kullanabilmektedir (Ertek ve Aba:2013:127). 

 

 

http://www.lojistikdunyasi.net/dis-ticaret-ve-lojistik-kutuphanesi/depolama-ve-envanter-yonetimi-4.pdf
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1.1.6.15.2. Karekod 

  Karekod, yaygın olan tek boyutlu barkodların geliştirilmiş ve daha fazla 

kapasiteye sahip olan küçültülmüş halidir. Karekodların diğer veri depolayan 

kodlardan ayıran özellikleri çok daha fazla bilgi içermeleri ve yüksek kapasiteleri, 

veri kaybını önleyen çok güçlü güvenilirlik garantisiyle birlikte her iki yönde hem 

yatay hem de dikey şekilde yüksek hızla okunabilir olmasıdır (Yıldırım ve 

Bayraktar:2014:43-44). 

 

Şekil 1.5 Karekod ve Veri Kapasitesi 

Kaynak:(Bkz:http://aylincsknn.blogspot.com.tr)   

 Karekod sayısal veri (0 ile 9) arasında, alfa nümerik veri sayılar (0 ile 9 

arasında, büyük harfler A-Z; diğer dokuz karakter: boşluk (space), $ % * + - . / :),  

Kanji, Kana ve Hiragana gibi Japon sembolleri, 8 bit ikili sayıları (binary) ve kontrol 

kodları gibi her türlü veriyi kodlayabilmektedir (Polat:2014:2). 

 Karekod teknolojisini kullanabilmek için kamerası olan mobil cihazların 

içerisine karekod teknolojisini çözücü program yüklü olması veya özel optik 

okuyucuya gereksinim duyulmaktadır. Mobil cihaz veya optik okuyucuya bağlı olan 

bilgisayar içerisinde yüklü yazılım ile karekod deşifre edilerek içerisinde 

saklanmakta olan bilgilere ulaşılabilir ve ekranda görüntülenebilir. Karekod 

teknolojisini bilinirliği ve kullanım alanının artması ile ihtiyaç duyulan her alanda 

kullanabilmesi sayesinde istenilen bilgilere çok kısa zamanda hatasız olarak 

ulaşılacak ve kullanılacaktır (Yıldırım ve Bayraktar:2014:44-45). 
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1.1.6.15.3. RFID  

 Günümüzde işlemlerin zaman kavramı ile birlikte firmaların değişen rekabet 

ortamına uyum sağlayabilmesi için hızlı bir şekilde iş yapma yöntemlerine aracılık 

eden en önemli faktörlerden bir tanesi teknolojidir. Bu teknolojilerden RFID 

teknolojisi üzerinde montajı yapılacak olan cismin kimlik bilgisini, etiketin içerisinde 

yer alan yonga’da bulunmakta ve etiketini okuyabilen okuyucu sayesinde belirli bir 

frekans ve protokol kullanılmasına dayanan otomatik tanımlama teknolojisidir. Bu 

sistem sayesinde etiketten gelen bilgileri dijital sinyallere çevirerek kodlarını 

çözmekte ve bilgisayar sistemlerine bilgileri aktarmaktadır. RFID teknolojisi ile 

hareketli veya hareketsiz halde olan varlıkların tekil ya da çoğul olarak otomatik 

tanımlanması yapılabilmektedir (Yılmaz:2013:11-12).  

 

Şekil 1.6 RFID Etiket Yapısı 

Kaynak:(Bkz:http://gs1.tobb.org.tr) 

 RFID Teknolojisinin kısaca tanımını yapacak olursa; Radyo frekansı ile 

tanımlama yapmak olarak ifade edilebilir. RFID sisteminin bileşenleri radyo frekansı 

ile haberleşme sağlamaktadır. RFID teknolojisi temel olarak etiket, anten, 

okuyucu’dan oluşarak üç bileşeni bulunmaktadır. 

 Etiket, bilgileri saklayan bileşen olarak tanımlanabilir. 

 Anten, etiket ve okuyucu arasındaki iletişimi sağlamaktadır.  Bu bağlama 

(coupling) adı’ da verilmektedir. Okuma mesafesini artırmak için ekstra 

antenlerde kullanabilir. 
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 Okuyucu, nesneye ait bilgileri, radyo dalgalarını kullanarak sayısal bir kod 

şeklinde alan bileşenden oluşmaktadır (Maraşlı ve Çıbuk:2015:250) 

 Bu sistemin bileşenlerinden etiket, objelerin hem üstüne hem de içine monte 

edilebilen bir anten ve mikroçipten oluşmaktadır. Etiket veri taşıyıcısı görevi görerek 

sadece tek etiket tanımlayıcısına sahip olabilmektedir. Etiketlere veri güvenlik 

mekanizması ya da veri gizliliği temin edebilen mekanizmalar ile üzerine kaydedilen 

verileri daha sonrasında erişimi mümkün kılan uçucu olmayan bir bellek gibi entegre 

edilebilir. Okuyucu kullanılan teknolojilere göre anten/okuyucu ya da anten, yazıcı 

ve okuyucudan oluşabilmektedir. Okuyucu radyo dalgaları vasıtasıyla kapsama alanı 

içerisinde bulunan etiketlerle iletişime geçerek sistemlerden aldığı komut ve verileri 

kodlama yapar ve elektromanyetik dalgalara dönüştürerek etiketlere gönderir daha 

sonrasında radyo dalgaları ile etiketten aldığı verileri ilgili sistemlerde kullanılmak 

üzere dijital bilgiye dönüştür (Bayrak Meydanoğlu:2008:34). 

 

Şekil 1.7 RFID’nin Kurumsal Alt Sistemi 

Kaynak: (Kaynak, Karadeniz ve Durmaz:2016:611)  

 Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi kurumsal alt sistemin, RF alt sisteminden 

elde ettiği verileri işletme sürecinde kullanılabilir bir hale getirmek ve kullanabilmek 

için işleyen, saklayan ve analiz edebilen özel yazılımları içeren bir sistem olarak 

ifade edebiliriz. Kurumsal alt sistem yazılım ile RFID okuyuculardan elde ettiği 

bilgileri kümeler, filtreler ve ilgili kullanılan sistemlere iletimini sağlar. Kurumsal alt 

sistem yazılımının bir diğer görevi de RFID sistemini idare ve kontrol etmektedir. 

Analitik sistemin görevi işletme sürecinde kullanmak için verileri işleyen ve 
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saklayan sistemdir. Ağ oluşturma hizmetinin görevi ise kurumsal alt sistem 

bileşenleri arasındaki bağlantıları temin etmek için kullanılmaktadır (Bayrak 

Meydanoğlu:2008:34). 

 Günümüzde RFID sistemi sayesinde lojistik uygulamalarında (sipariş 

toplama, depolama, yükleme, boşatma, ürün takibi ve performans) gibi alanlarda 

kullanılmaktadır (Yılmaz:2013:11-12). Bu sistem kapsamında veri ve enerji transferi 

RFID teknolojisi ile lojistik ve tedarik zinciri bakımından büyük faydalar 

sağlamaktadır. Bu sistem ile zincirin daha sıkı yönetilmesi, izlenmesi, müşteri 

hizmetlerinde etkinlik sağlanması, fire oranlarından azaltma, stok yönetiminde daha 

az çalışan ile gerçekleştirmesiyle birlikte düşük işçilik maliyetleri faydaları arasında 

belirtilebilir (Koban ve Keser:2010:77). 

1.1.7. Diğer Lojistik ile İlgili Kavramlar 

1.1.7.1.E- Lojistik 

 Dünya iş sektöründe değişim oldukça hızlı ve aynı zamanda çoğu sektörlerde 

değişikliklerin takip edilmesi çok zordur. Aynı zamanda da lojistik sektörü zor ve 

dinamik bir sektördür. Bu durum lojistik meslek bilgisi konusunda çalışanların 

bilgisinin sürekli güncellenmesini gerektirmektedir. İşletmecilikte yeni tredler, 

lojistikte olay ve vaka çalışmaları, performans değerlendirmesi, kişisel gelişim, 

eğitim ve öğretim projelerinin hazırlanmasıyla çalışanlara iletilmesi hayati önem 

taşımaktadır. Küreselleşme süreci ile yaşanan yoğun ve dinamik bilgi ortamı hızla 

ekonomik yapıda gelişmesine neden olmaktadır. Yaşadığımız çağ bilgi teknojilerinde 

yep yeni gelişmelere sahne olmakla birlikte bugün dünyada milyonlarca birey ve 

kurumlar daha etkin iletişim olanaklarıyla kolayça mal, hizmet ve alışveriş 

yapabilmektedir (Bakkal ve Oflaz:2011:9). 

 Günümüz iş dünyası koşullarında her gün ve devamlı olarak yeni ürün, 

hizmet ve bilgi üretilmektedir. Şirketler yoğun rekabet içine girerek başarılı 

olabilmek için yeni fırsat alanı bulabilmek ve bu alanı hızlı bir şekilde kendi 

faaliyetlerine uygulayarak müşterilerine sunmak zorunluluğundadır. Elektronik 

ticaret teknolojik olarak işletmeyi, tedarikçiyi ve müşteriyi yakından etkilemektedir. 

İşletmeler için teknolojik gelişim geleneksel ticaretten, elektronik ticarete geçilmek 

kaçınılmaz olmuştur (Gülenç ve Karagöz:2008:78).  
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 E-lojistik kavramı lojistik süreç ve faaliyetlerinin elektronik tabanlı olarak 

yapılan lojistiktir. Bilişim ve internet teknolojilerinin temel alındığı ve ara yüz 

sistemlerin kullanılarak E-lojistik faaliyetleri geleneksel lojistiğe kıyasla bilişim ve 

internet teknolojileri sayesinde hızlı, doğru ve güvenilir bir şekilde kullanıcılarına 

ulaştırılması sonucunda daha fazla bilgi ve hizmet odaklı olarak yapılmakta ve 

kullanıcılarına önemli faydalarda sağlamaktadır (Korucuk ve ark:2015:12-13). 

 E-lojistik ile lojistik farklılıklarını incelendiğinde aşağıdaki beş ana başlıkta 

toplanabileceğini görmekteyiz. 

Tablo 1.2 Lojistik ve E-Lojistiğin Karşılaştırılması 

Faktör Lojistik E-lojistik 

Zamanın Önemi Yüksek Çok Yüksek 

Dağıtım Noktaları Merkezi Dağınık 

Sipariş Miktarı Yüksek Düşük 

Dağıtım Kısmı Görünür Şeffaf 

Son Kullanıcıya Ulaşım Dolaylı  Doğrudan 

 

Kaynak: (Gönültaş:2009:26) 
 

 E-ticaret nihai tüketiciler ve kurumsal alıcılara kolaylık sağlamaktadır. 

İnternet ekonomisi ve lojistik hareketlerine yeni boyut getirerek hızlandırmaktadır. 

İnternetin yaratığı mekân ve zaman faydası özellikle talep edilen ürüne dünyanın 

neresinde olunursa olsun 7/24 internet aracılığıyla sipariş edilebilme, danışmanlık, 

bilgi toplama, farklı veya benzer ürünlerle kıyaslama ve karşılaştırma 

yapabilmektedir. Özellikle alışverişe çıkma fırsatı olmayan insanlar için ofis ve ev 

ortamında internet yardımı ile E-ticarette siparişlerin sayısını artmıştır. Aynı 

zamanda yeni bir yaşam tarzının gelişmesine yardımcı olmuştur. Özellikle bu 

yönüyle kendi içerisinde tüketiciler için yeni fırsatlar yaratarak E-ticaret hızla kabul 

gören bir ortam haline gelmiştir. E-lojistik hizmeti veren firmaların işlem ve 

hizmetleri; sipariş süreçleri, müşteri edinme, faturalama gibi işlemlerin yanında akıllı 

taşıma sistemleri (ITS), kargo ve araç takip (GPS), mobil iletişim (GSM), elektronik 

veri alışverişi (EDI), barkod ve otomasyon gibi bilişim sistemlerini de kullandıkları 

görülmektedir (Çancı ve  Erdal:2009a:43-44). 
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1.1.7.2.Entegre Lojistik 

 Entegre kelime anlamı Türk dil kurumuna (TDK) göre “bütünleşmiş” olarak 

tanımlanmaktır (TDK:2017b). Entegre lojistik üretim öncesinde ve üretim sonrasında 

bütün süreçleri tek bir yerden yönetilmesidir. Lojistik faaliyetlerinin içerisinde 

tedarikçiden müşteriye kadar olan aşamaları birbirleriyle uyumlu bir şekilde tümünü 

bir araya getirerek modern bir yaklaşım anlayışı ile planlanması, üretilmesi, 

depolanması, denetlenmesi ve pazarlanma süreçlerinden oluşmaktadır (Korucuk ve 

ark:2015:12).  

 
Şekil 1.8 Entegre Lojistik Sistemi 

Kaynak: (Küçük:2011:96) 

 Üretim ve lojistik faaliyetleri arasında benzerlik ve farklılıklar vardır 

Benzerliklerden birincisi ikisi de gerçek faaliyetlere odaklanmaktadır. Firma 

operasyonunda her iki faaliyette bilgisel ve parasal akışa yol açmaktadır. Her iki 

faaliyette malların hareketi, depolanması ve taşınmasını düzenlemektedir. Diğer 

benzerlik ise günün sonunda operasyonel seviyede olmasıdır. Birçok stratejik karar 

ve uzun vadeli etkileri içerebilirler. Ancak iki faaliyette malzeme alanında fiili olarak 

günlük operasyonlara çevrilmelidir. 

 Farklılara geldiğimizde ise her iki faaliyette ürüne farklı alanlarda farklı 

katma değer katmaktadır. Üretim faaliyeti mamul yapıp ortaya çıkarmak 

operasyonuna yönelerek kullanım değeri katmaktadır. Lojistik faaliyetleri yer ve 

zaman değeri katarak dönüşüm sonrasında son kullanıcısına taşınmasına yönelmiştir. 

Üretim genelde kaliteye odaklanırken, lojistik fiyat ve maliyete yönelmiştir.   
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Son olarak da üretim organizasyon içine yönelirken, lojistik ise daha çok firma dışına 

yayılmaktadır (Baki:2004:25). 

 Pazarlama lojistik sisteminin başlama noktasıdır. Lojistikte hemen hemen 

kararların hepsi müşteri taahhütleri ve gereklerini karşılamak için mamul çeşidi, 

zaman, kalite, miktar, promosyon, stokların çeşitliliği, nakliye türü, paketleme, stok 

noktalarının sayısı ve yeri müşteri gereksinimlerini cevap verebilir olmalıdır 

(Demir:2007:25). 

1.1.7.3.Yeşil Lojistik 

Müşteri taleplerini en etkin şekilde karşılamak üzere hammadde tedariğinden 

başlayarak, müşterilere doğru ya da tam tersi hareketle gerçekleşen malzeme ve bilgi 

akışını içeren tüm aktivitelerdir. Buna bağlı olarak zaman içerisinde ortaya çıkan 

çevre sorunları ve toplumda gelişen çevresel duyarlılık konusunda çevresel riskleri 

yönetmek ve sosyal sorumluluk bilinci ile işletmeler çevreyi daha az kirleten 

sistemlerin tasarlaması, yönetmesi ve atıkların azaltılması gerekmektedir.  

Yeşil tedarik zincirine dönüşebilen firmalar, bu yönetim yaklaşımlarının 

birçok getirisi uzun vadede kar ve büyüme olarak elde edebileceklerdir. Çünkü 

taktiksel karardan stratejik karalara değin, olumsuzlukları azaltarak kontrol 

mekanizmasını güçlendirirken geri dönüşümün sağlanması ile kaynak kullanımını 

etkileştirmeyi sağlamaktadır. Ayrıca işletmelerin hem çevresel riskleri azaltarak 

ekolojik etkinliği artırmakta hem de pazar payına ve hedef karına ulaşmasında 

yardımcı olarak kazan-kazan stratejisin gerçekleştirmektedir (Hazır ve 

ark:2016:282). 

Yeşil lojistik çevreyi en az etkileyecek şekilde gerçekleştirilen lojistik 

faaliyetleridir. Yeşil lojistik faaliyetleri kapsamında ürünlerin çevreye etkilerinin 

azaltılması amacıyla üretim süreçleri, üreticiler, tedarikçilerle ve müşterilerle birlikte 

çalışılması gerekirc(Korucuk ve ark:2015:13) Yeşil lojistik faaliyetlerini aşağıdaki 

gibi sıralamak mümkündür.  

 Yeşil satın alma; Bu faaliyette geri dönüştürülebilir ve yeniden 

kullanılabilir veya geri dönüşümü yeni yapılmış olan ürün ve 

malzemelerin satın alınması faaliyetlerini kapsar. 
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 Yeşil üretim ve malzeme yönetimi; Dünyamızı kirletmeyen, doğal 

kaynakları tüketmeyen ve geri dönüştürebilen ya da muhafaza edilebilen 

üretim süreci olarak tanımlanabilir. Yeşil üretim ve malzeme yönetiminde 

hammaddeden yeniden ürün üretilmesi enerji ve maliyet tasarrufu 

sağlandığı gözlenmektedir. 

 

 Yeşil Dağıtım ve Pazarlama; İşletmelerin yeşil ve pazarlama 

faaliyetlerinde yarattıkları sosyal sorumluluk ve imaj çerçevesinde çevreye 

en az zarar verecek şekilde faaliyetlerini tasarlamasıdır. Yeşil dağıtım 

Hammadde ve enerji kullanımın yanında atık ve çevre kirliliği gibi 

faktörleri de kapsar (Yangınlar ve Sarı:2014:179). Yeşil pazarlama ise 

doğal kaynak ve enerji tüketiminin olumsuzluklarına ışık tutan, 

kamuoyunu bilinçlendiren ve sürdürülebilirlik yaklaşımını ön planda 

tutarak pazardaki gelişmelere uyumlu olarak pazarlama anlayışıdır (Çelik, 

Akman, Ceyhan ve Akman:2016:279). 

 

 Tersine Lojistik; Bu faaliyetler (kutu, atık madde, şişe, kağıt) vb. gibi 

istenmeyen malzemelerin yok edilmesi, yakılması, geri dönüştürülmesi ve 

yeniden üretime kazandırılmasıdır (Yangınlar ve Sarı:2014:179). Tersine 

lojistik müşterilerden satıcıya veya hizmet sunucuya geri gelen malların 

hareketini, depolanmasını ve elleçlenme gibi lojistik faaliyetlerini de 

kapsamaktadır. Tersine lojistik iadeleri hasarlı, defolu, kap, kutu ve 

paketleme malzemelerini içermektedir. Bu malzemelerin ters lojistik 

kapsamında yeniden geri dönüştürülmesine ve fabrika satış mağazası ya da 

diğer mağazalara geri dönme hareketine yardım ettiği için bu kapsamda 

çevreye duyarlı lojistik olarak da bilinmektedir (Keskin:2006:39). 

 

1.1.7.4.Küresel Lojistik 

 Küresel lojistik Dünya genelinde yük ve bilgi akışının uyumlu bir şekilde 

yapılandırılmasıdır. Yurtiçi ve Uluslararası kara, hava, deniz ve demiryolu taşıma 

yollarının etkili bir şekilde kullanılması ile dağıtım, depolama, elleçleme, bilişim 

hizmetleri, sigorta, gümrükleme, yurtiçi ve uluslararası taşıma belgeleri ve 

evraklarının düzenlemesi gibi organizasyonların uyumlu bir biçimde meydana 
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getirilmesi başı çekmektedir. Bu kapsamda her şeyden önce lojistik bilgisi ve pazar 

deneyiminin olması şarttır. Diğer taraftan sermaye, bilişim altyapısı ve insan 

kaynakların olması elzemdir (Korucuk ve ark:2015:14). 

Şekil 1.9 Küresel Lojistiğin Üç Boyutu 

Kaynak: (Erdal:2017) 

  Lojistik kavramı olgusunun uluslararası pazarlamada şekillenmesini ve etkin 

çalışmasını yakından etkileyen faktörlerin başında tedarik zinciri yönetimi ve dağıtım 

konuları gelmektedir. Bu nedenle uluslararası lojistikte işletmenin dağıtım strateji ile 

tedarik zinciri birlikte düşünülmelidir. O halde tedarik zinciri mal ve hizmetin tedarik 

aşamasından, üretimine ve nihai müşterisine ulaşmasına kadar olan tüm işlemleri 

içine almaktadır (Canıtez:2009:38). 

 Küresel lojistik ülkeler arasında malzeme, bilgi ve paranın akışıdır. Dünya 

ekonomisinde küresel lojistik akışları son yıllarda küreselleşme, ticari blokların 

genişleyen kullanımı ve web sitelerine küresel erişim nedeniyle inanılmaz ölçüde 

artmıştır. Küresel lojistik yurt içi lojistikten çeşitlilik, zaman aralıkları, oyuncular, 

dil, para, belgeler ve kültür gibi nedenlerden dolayı çok daha karmaşıktır 

(Erdoğan:2007:16-17). 
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1.1.8. Endüstri 4.0 Devrimi ve Lojistik Sektörüne Etkileri 

İnsanlık tarihi önceleri iki köklü değişikliklere şahitlik etmiştir. Bu iki köklü 

değişikliğin birincisi M.Ö. VIII. bin yılda ortaya çıkan toplayıcılık ve avcılık ile 

geçinen insan topluluklarının çoban ve çiftçi topluluklarına dönüşmesiyle bu dönem 

tarım devrimi olarak tanımlanmaktadır. İkincisi ise XVIII. yüzyılda başlayan ve iki 

yüzyıl içerisinde Dünya’da tarımla uğraşan nüfusunun radikal bir biçimde azalarak 

insanların artan bir şekilde mamul, mal ve hizmet üreticisi haline dönüşmesine 

endüstri devrimi denilmektedir. Endüstrileşme olgusu ile birlikte oluşan sosyal, 

ekonomik, siyasal vb. alanlarda ülkelerin uğramış oldukları değişiklikleri ifade 

etmektedir (Torun:2003:181-182). 

Şekil 1.10 Endüstri Devrimlerinin Tarihsel Gelişimi 

Kaynak: (www.kolaybpm.com) 

Sanayi 4.0 devrimine başlamadan önce sanayi devrimlerinin tarihsel gelişim 

sürecinden bahsetmek faydalı olacaktır. Endüstri devrimlerini tarihsel gelişim süreci 

incelendiğinde birbirini takip eden dört aşamadan oluşmaktadır (Çelen:2017:11). 

1.1.8.1.Endüstri (Sanayi) Devrimlerinin Tarihsel Gelişimi  

 XVIII. yüzyılın ortalarında “Sanayi Devrimi” olarak tanımlanan bir 

gelişmenin başlaması ile birlikte toplumsal yaşantıda değişikliklere yol açmıştır. 

Sanayi devriminin süreci ani bir şekilde olmamakla birlikte bu süreç uzun bir 

hazırlıktan sonra ancak gerçekleşmektedir. Birinci sanayi devrimi yaklaşık olarak 

1750-1890 yılları arasında rastlayan dönem olmasıyla birlikte aynı zamanda buhar 

çağı olarak da adlandırılmaktadır. Çünkü birinci sanayi devriminde James Watt’ın 

1765 yılında buhar makinesini keşfetmesi ile birlikte buhar makinesi döneminin 
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başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu sanayi döneminde aynı zamanda dokuma 

sanayi ve metalürji’deki gelişmelerde görülmektedir. Çelik üretilmesi ile birlikte 

gemicilik ve demiryolu alanlarında bu sanayi devrimin önemli gelişmelerinden 

olmuştur. 

İkinci sanayi devrimi ise birinci sanayi devrimine göre enerji kaynakları 

bakımından kömüre ilave olarak yeni kaynakların kullanılmasıdır. Bu sanayi 

devriminde enerji kaynaklarında petrol, elektrik giderek büyük rol oynamıştır. 

Elektrik ve kimya alanlarındaki araştırmaların sonucunda yeni sanayi dallarının 

ortaya çıkmasına neden olmuştur (Reis, Kırbaşlar ve Güneş:2010:2).  

1870 yılı itibariyle başlamakta olan ikinci sanayi devrimi 1989 yılına kadar 

devam eden süreci ifade etmektedir. İkinci sanayi devriminde petrolün ulaşım ve 

endüstrideki etkinliği bulunmuştur. Bu dönemde küreselleşmenin etkinliği artmış ve 

ulaşımda ilerleme hızlı bir gelişim göstermektedir. 1913 yılında Ford’ un üretim 

bandı teknolojisini başlatmıştır. Üretim bandı tekniğinin kullanılması diğer 

sektörlerin üretimine de yansıyarak verimliliği artırmıştır.  

 Üçüncü Sanayi devriminin başlangıcı elektriğin kullanılması olarak 

gösterilmektedir. Bu devriminin başlaması ile birlikte bilgisayar, mikro elektronik, 

lazer ve genetik vb. gibi alanlarda da gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Elektrik ile seri 

üretimin yapıldığı dönem olan üçüncü sanayi devrimi hem elektronik hem de 

mekanik alanların gelişmesiyle birlikte dijital teknoloji, programlanabilen cihazlar ve 

bilişim teknolojilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Bulut ve Akçacı:2017:52). 

Bu sanayi toplumunun mekanik teknolojiler ile yapılanması köklü 

değişikliklere neden olmuştur. Mekanik elektronikteki gelişmeler öncelikle 

bilgisayarlar bu sürecin baş aktörü olarak bilgilerin toplanması, işlenmesi, 

dağıtılması ve farklı alanlarda kullanılmasını öne çıkartarak enformasyon ve iletişim 

de köklü devrim yaratmıştır. Enformasyon ve bilgi sektörleri toplumda ve ekonomide 

öne çıkarmakla kalmıyor tüm diğer alanların işleyişini ve yapılanışını akıl almaz 

şekilde değişiklere yol açmıştır. Özellikle teknolojideki gelişmeler ABD ve Japonya 

gibi gelişmiş olan ekonomilerde sektördeki yapılanmanın hızlı bir değişim 

yaratmıştır.  Bu yeni teknolojilerin yaratmış olduğu enformasyon ve iletişim hem 

toplumdaki insanların dünya görüşündeki değişimine hem de kurum ve şirketlerin 
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yeni donanımlara, teknoloji konularında yeniden yapılanmasına uzanan bir değişimi 

tetiklemiştir. Teknolojik devrim bir başka ifade ile yeniden yapılanmanın olması 

toplumsal ve politik süreç devrimlerinin devreye girmesine eşlik etmiştir. 1980 yılları 

ile birlikte devam eden yeniden yapılanma tüm dünyada değişimi yerel’den ulusal’a, 

ulusal’dan küreselleşmeye kadar uzanan köklü bir değişime yol açarak kendini 

göstermiştir (Erkan H. ve Erkan C:2007:2). 

 Endüstri 4.0 devrimi ise kendisinden önceki olan endüstriyel devrimlere göre 

farklı yaklaşımları içinde bulundurmaktadır. Bu süreç mevcut olan sanayi altyapısı 

ile yapay zekâ ve makineler arası iletişim teknolojilerinin donatılmasını 

amaçlamaktadır. Bu yeni süreç ile emekten soyutlanmış akıllı makineler vasıtası ile 

yeni bir üretim strateji hedeflenmektedir. Bu kapsamda Endüstri 4.0 devriminin 

temel amaçları arasında kalıcı değer üretimi, istihdam ve sosyal istikrar, ekonomik 

büyüme, iş güvenliği, yüksek yaşam standardı ve daha çok verimliliği ön plana 

çıkarmasıdır. Endüstri 4.0 devriminin teknolojik alt yapısı bilişim çağının başladığı 

1970’li yıllara kadar’da uzanmaktadır (Yazıcı ve Düzkaya:2016:67). 

 

Şekil 1.11 Sanayide Dijital Devrim Endüstri 4.0 

Kaynak:(Çakır:2017) 

 Sanayi 4.0 olarak’da adlandırılan bu kavram Hannover Fuarı’nda ilk kez 

2011 yılında ifade edilmiştir. Bu fuara katılım sağlayanlar bilişim çağının modern 

yüzü ve üretim süreçlerine yeni bir boyut kazandıracağı ve yeni bir endüstri 

devriminin yaşanmakta olduğu konusunu dile getirilmiştir. Aynı zamanda 

Almayanlar tarafından ifade edilen bu görüş yeni bir sanayi stratejisini olarak ele 

alınarak Sanayi 4.0 kavramsal olmaktan bir adım öte giderek resmi bir nitelik 
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kazanmıştır. Sanayi 4.0 kavram olarak sanayide insan gücüne gerek olmadan 

makinelerin kendilerini ve üretim süreçlerini yönetmesi için ortaya çıkmıştır. 

Makineler bu işlemi bilgisayar, internet ve iletişim teknolojilerini harmanlanması ile 

ortaya çıkan bir karma teknolojidir (EBSO:2015:7) 

 2012 yılında Almanya’nın endüstri 4.0 için çalışmaları başlamış ve 2013 

yılındaki nihai raporunda bu endüstriyel değişimin başarıya ulaşması için önemli 

konuların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu konular incelendiğinde standardizasyon, 

donanım mimarisinin belirlenmesi,  güvenlik ve emniyet, hızlı bir haberleşmenin 

endüstriye sağlanması, çalışma organizasyonu bakımından tasarım, eğitim ve 

profesyonel gelişimin devam etmesi, karmaşık olan sistemlerin yönetilmesi, mevcut 

mevzuat uyarlaması ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasıdır (Yazıcı ve 

Düzkaya:2016:67).  

1.1.8.2.Endüstri 4.0 Devriminin Teknolojileri 

 Endüstri 4.0 devrimi ile birlikte teknoloji kavramları aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 1.3 Endüstri 4.0 ve Teknoloji Kavramları 

 3D Yazıcılar  Otonom Robotlar 

 Nesnelerin İnterneti  Simülasyon 

 Akıllı Fabrikalar  Sistem Entegrasyonu 

 Siber-Fiziksel Sistemler  Bulut Bilişim Sistemi 

 Büyük Veri  Artırılmış Gerçeklik 

 

Kaynak:(EBSO:2015:9) 

 

1.1.8.2.1. 3D (Üç Boyutlu) Yazıcılar 

 3D yazıcı teknolojisi ile üretilen objeler bir süredir hayatımızın içerisinde yer 

almaktadır. Endüstriyel alanda kullanılması ise “katmalı üretim” olarak 

adlandırılmaktadır. Bu teknoloji sürecini kısaca özetleyecek olursak bilgisayar, 

makine ekipmanları, 3D model yazılımı ve katmanlı materyal kullanılmasıyla önce 

üretimi yapılacak olan işlemin tasarımı yapılıyor sonra 3D yazıcısı ile tabandan 

tavana kadar üretim gerçekleştirilmektedir. Çoğunlukla bu üretim teknolojisini 

şirketler, özel ve prototip bileşenler için 3D yazıcılar ile üretim yöntemlerinde 

kullanmaya başlamışlardır. Bu katmanlı üretim yöntemi endüstri 4.0 ile hafif ve 

karmaşık tasarımlar gibi avantaj sunan küçük ölçekli özel ürünlerin üretiminde 

yaygın olarak kullanımı olacaktır (Eldem:2017:13). Aslında 3D üç boyutlu yazıcı 
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teknolojisinin ilk kez kullanımı 1984 yılına dayanmaktadır. Bu teknoloji geçtiğimiz 

20 yılda hızlı prototipleme dışında çok fazla ilgi görmemiştir. 3D yazıcı teknolojisi 

2006 yılında Reprap projesiyle çok geniş kitlelere ulaşım sağlamıştır. 3D baskı 

“yenilikçilik” konusunda birçok bilimciye göre insanoğlu çağ atlamıştır. Bu 

teknolojinin kullanılmasıyla hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır. Örneğin; 3D 

yazıcı teknolojisiyle stok yapmanın artık ortadan kalkacak olmasıdır. Çünkü tüm 

bilgilerin bilgisayar ortamına yüklenmesi ile üretimde bu teknoloji sayesinde 

istendiği kadar ürünü istediği zamanda üretebilecek ve bu durum çok daha kısa 

sürede olabilecektir. Kısaca bu teknoloji ile stoklama bedelleri sorun olmaktan 

çıkacak, verimlilikte artış sağlanacak ve israf ‘da önlenecektir (EBSO:2015:10). 

1.1.8.2.2. Nesnelerin İnterneti 

 Nesnelerin interneti teknolojisi kavram olarak İngilizcede “Internet of things” 

kısaca “IoT” olarak ifade edilmektedir. Bu teknolojide algılayıcı ve sensörü olan her 

çeşit nesnenin internet ile bilgisayarlar ve diğer kişiler ile birbirine bağlantı 

sağlayarak haberleşmesidir. Nesnelerin interneti teknolojisi nesnelerin birbiriyle 

haberleşme sayesinde birbirini algılamakta kayıt ve yorum yaparak bilgi iletişiminde 

bulunabilmesidir (Bozkurt Yüksek:2016:115). 

 Nesne kavramı geniş bir anlamı bulunmaktadır. Nesnelerin interneti açısından 

her çeşit izleme cihazı, biochipler, sensörler ya da erişim düzenekleri nesne olarak 

ifade edilebilmektedir. Fiziksel ortamdan gelen sensör verilerinin yapılan 

değerlendirmeler sonrasında bilgi olarak operatörlere ya da ilgili kişilere iletilmesi 

verinin sistem yardımıyla işlenerek bir faaliyet icra etmesini sağlamaktadır. Bu 

kavramın temelini makineler arası iletişimin “M2M” oluşturduğu ifade edilmektedir. 

Makineler arası iletişimde insan müdahalesine gerek olmadan makinelerin birbirleri 

ile iletişimde bulunmasıdır. Nesnelerin interneti, makineler arası iletişim 

teknolojisinden daha geniş bir teknolojidir. “M2M” teknolojisinde insan müdahalesi 

gerekmezken “IoT” teknolojinde ise insan ve makine etkileşimine dâhil 

olabilmektedir (Oral ve Çakır:2017:173). 
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1.1.8.2.3. Akıllı Fabrikalar 

 1950 yıllarında başlayan dijitalleşme insanların akıllı yaşam kavramı ile 

tanıştırmıştır. Geçmişte beden gücü ile yürütülmekte olan gündelik işlerin tamamı 

günümüzde ise artık internet ve makinelerle gerçekleşmektedir. Bu konuda sanayi 

bakımından ele alındığında internet ağlarının, robotların ve makinelerin üretim 

süreçlerinde neredeyse tamamına hâkim olduğu gözlenmektedir.  İş dünyasında ise 

akıllı üretim süreçlerinde akıllı fabrikalar ile bu fabrikadan çıkan ürünlerle 

tanıştırmıştır. Bilgisayar programlarının ve gelişmiş yazımlarının makinelere entegre 

edilmesi ile akıllı üretim ortaya çıkmıştır (EBSO:2015:16). 

 Endüstri 4.0 devrimi sanayide bilişim teknolojileri ile yeni terimleri ortaya 

çıkararak nesnelerin interneti, büyük veri, robot teknolojileri gibi sistemler ile akıllı 

fabrikaların ortaya çıkışı sağlanmıştır. Bu teknolojiler ile birlikte üretim süreci, 

müşteri ve tedarikçiden toplanan taleplerin ve verilerin analizi sonrasında robot 

teknolojisinin desteğiyle akıllı fabrikaların kullanılması ile hızlı bir şekilde ürünün 

üretilmesini sağlayacaktır. Ayrıca akıllı robotlar üretim bandında RFID etiket 

sensörleri ile ürünü tanıyarak işlem gerekliliğini yerine getirebilecektir. Bununla 

birlikte farklı ürünlerde aynı üretim bandında hatasız bir şekilde işlenecektir. Akıllı 

fabrikaların kullanılması ile insanlar, makineler ve üretimde kullanılan kaynaklar 

sürekli bir şekilde etkileşim içinde olacak, karmaşık üretim süreçleri sorunsuz, hızlı 

bir şekilde yönetilecek ve ürünler daha uzun ömürlü olacaktır (Bulut ve 

Akçacı:2017:56). 

1.1.8.2.4. Siber-Fiziksel Sistemler  

 Siber fiziksel sistem, fiziksel ve siber alanı internet üzerinden birbirine 

bağlayan sistemlere “CPS-Cyber-Phsical System” olarak adlandırılmaktadır. Bu 

sistem sensörlerle desteklemiş fiziksel dünyadaki hareketleri internet ile toplamakta 

ve global olarak nesnelerin etkileşimini içermektedir. Bu kavram “siber” (cyber), 

sibernetik (cybernetics) olarak tanımlanan canlı varlıklar ile makineler üstünden 

iletişim ve kontrol konusunda bilimsel araştırmalardan türemiştir (Alçın:2016:23). 

 Siber Fiziksel sistemleri fiziksel dünya ile etkileşimde bulunmak için gömülü 

teknolojiler, sensörler, aktüatörler, yazılım ve iletişim teknolojilerini içermektedir 

(Bkz:http://mfd.com.tr). Temel olarak fiziksel dünyaya dayanmakta olan “Siber 
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Dünya” ile sınırları genişleyen “Fiziksel Dünya” internet üzerinden atanmış bir 

internet adresi ile birbirine bağlanan ve haberleşen nesnelerin sistemini oluşturan bir 

ağdır. Siber fiziksel sistemleri gerçek dünyadaki nesnelerin ve davranışların 

bilgisayar ortamında simülasyon ile ortaya çıkaran sanal bir sistemdir 

(Bkz:www.innovarobotik.com). Fiziksel ve sanal dünyayı bir araya getirerek akıllı 

nesnelerin birbirileri arasında iletişim kurulması ile etkileşime girerek veri ve 

hizmetler ile gerçekten ağa dayalı bir dünya yaratılmasıdır (MÜSİAD:2017:68). 

Siber Fiziksel sistemleri bilgisayar, ortak ağlar ve fiziksel süreçler ile görüntülenmesi 

ve kontrol hesaplamaları sonrasında geri dönüş yapabilen döngülerin sağlaması ile 

gerçek ve sanal dünyanın böylece bir arada birleştirilmesi ile bilgilerin depolanması 

ve analiz edilmesidir (Çelen:2017:12). 

1.1.8.2.5. Büyük Veri 

 Teknoloji ve internetin çığır açan düzeyde olması sayesinde bilgiye erişim 

kolaylaşmıştır. Bilgilerin paylaşılması ve erişilmesi bu ölçüde yaygın olması yanlış 

ve yararsız bilgi sorununu da aynı oranda artırmıştır. Verilerin raporlanması ve 

saklanması sistemlerde bilgi çöplüğü olarak tanımlanan bu alanda gelişen bilgi 

teknolojileri ile yararlı bilgilerin ayıklanmasıdır. Başka bir ifade ile çok fazla bilginin 

bulunduğu ortam güvenilir ve gerçek bilgilerin ayıklanması ve saklanması işlemi 

mümkün olmuş durumdadır ve bu bizi “büyük veri” kavramına götürmektedir. 

Büyük veri şirketlerde stratejik kararları ve analiz metotlarını doğru bir şekilde 

almaları ve risklerini doğru biçimde daha iyi yönetmeleri konusunda büyük önem 

taşımaktadır. Şirketlerin doğru stratejik kararları alması için doğru bilgilerden yola 

çıkarak üretebileceği dikkate alındığında büyük verinin doğru kullanılması rekabet 

ortamında önemlidir. Dünyada bütün şirketler büyük verile ilgili olarak kısa sürede 

verimliliği artıracak, maliyetlerini düşürecek ve müşterilerine daha iyi ulaşmasını 

sağlanması için analiz yapmaları gerekmektedir (EBSO:2015:19). 

 Büyük veri, geniş verilerin analizine dayanmakla birlikte bu çağın en gözde 

kavramlarından biri durumundadır. “IoT” ve “CPS” sistemleri muazzam boyutlarda 

ulaşan verilerin sistemlere aktarılmasını mümkün kılmaktadır. Bilgisayarlarla birlikte 

hafıza sistemlerinde gelişmeler benzeri görülmemiş miktarda verilerin toplanmasına 

ve depolanmasını gerekli kılmıştır. Büyük veri sistemleri firmalarda bulunması 

gereken sunucu(server) sistemlerinin ihtiyacını azaltmakta ve üretim için gerekli 
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bilgiye ulaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca bilginin niteliğinin görünür olmasını 

sağlayarak firmalar için birçok maliyet avantajı sağlarken tüketiciler içinde büyük 

fiyat avantajı sağlamaktadır. Büyük veri platformlarında verilerin internet erişimine 

açık olması siber güvenliğini de önemli hale getirmiştir. Çünkü firmalar açısından 

gizli kalmayan veya yok edilen veriler tam anlamıyla belirsizlik alanıdır 

(Alçın:2016:26). 

1.1.8.2.6. Otonom Robotlar 

 Genel olarak Robot teknolojisi “önceden programlanmış görevleri yerine 

getirebilen elektro-mekanik cihaz” olarak ifade edilmektedir. Ayrıca literatürde 

“Robotik” veya “Mekatronik” olarak da tanımlanmaktadır. Bu teknolojinin çalışması 

operatör kontrolü veya bilgisayar programı yazılımı ile bağımsız olarak çalışma 

sağlayabilmektedir. Mekatronik kavramı, “Mekanik ve “ Elektronik” kelimelerinin 

birleşmesi ile meydana gelmekte olup ilk defa Japonya’da kullanılmıştır. Mekatronik 

dalı, elektronik, makine ve yazılım teknolojilerinden oluşmakla birlikte çok kontrolü 

mühendisliğine dayanmaktadır (EBSO:2015:20). 

 Robot teknolojileri yapay zekâ alanındaki ilerlemeler ile artık yetkinliklerini 

geliştirirken esnek, otonom ve işbirliğine yatkın bir hale gelmekle birlikte sahip olma 

maliyetini de düşürmektedir. Gelecek dönemde robotların birbiriyle etkileşimini 

artırması ile insanlarla yan yana bir araya gelerek daha güvenli bir şekilde çalışması 

ve bir yandan da öğrenme kabiliyetlerini daha da geliştirmesi beklenmektedir 

(Büyüközkan:2017:14). 

 Otomasyon kelimesi denildiğinde ilk gelen sözcükler robotlar veya robotik 

teknolojileridir.  Otomatik iş yapma özelliği olan robotlar belli bir zekâya sahip olan 

otonom robotlar yani robotik sistem olarak isimlendirilebilir. Robot teknolojilerinin 

analiz yapmaları sayesinde insan hatalarını en aza indirmektedir. Bu yüzden 

günümüzde yaygın olarak da kullanılmaktadır. Endüstri 4.0 teknolojisi ile örnek 

olarak akıllı fabrikalarda kullanılan robotlar birbirleriyle haberleşerek analizler 

sonrasında iş bölümü yapacak ve değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlayacaktır. 

Robot teknolojisi bulut bağlantılarla çok yakın bir zamanda “IoT” teknolojisiyle daha 

da büyümesi ve en çok kullanılan teknoloji araçlarından birisi olacaktır 

(Eldem:2017:13). 
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1.1.8.2.7. Simülasyon 

 Simülasyon “gerçek dünyada var olan bir fiziksel sisteme ait verilerin sanal 

bir ortama taşınmasıyla gerçek sisteme ait özelliklerin izlenmesine altyapı oluşturan 

bir modelleme tekniğidir” şeklinde tanımlanmaktadır. Simülasyon tekniği süreçlerde 

gelişimin takip edilebilir hale getirdiği için risk, zaman ve maliyet yönetimi 

yönünden avantaj sağlamaktadır. Bu tekniğin amacı gerçek dünyadaki verileri sanal 

dünyaya taşıyarak olasılıkları önceden görülmesini ve gerekli hazırlıkların 

planlamasını yapmak için olmasıdır. Bununla birlikte simülasyonun başarılı 

olabilmesi için fiziksel dünyadaki tüm verilerin dijital dünya ortamında 

modellenmesi ile mümkün olabilmektedir. Simülasyon yönteminde karşılaşılan 

durumlara hazırlanan planlar ile gerekli olan tepkilerde verilebilecektir 

(Çelen:201716). Böylece Simülasyon ile gerçek veriden yararlanılarak hazırlanan 

sanal dünyadaki modellerde ürünler,  makineler ve insanların fiziksel dünyadaki 

sanal gerçekliği oluşturulabilecektir. Fiziksel dünyadaki değişimlerinden önce sanal 

dünyadaki ayarların test edilmesi ve optimizasyonları yapılarak kalitenin artırılması 

sağlanabilecektir (Eldem:2017:13). 

1.1.8.2.8. Sistem Entegrasyonu 

 Günümüzde bilgi teknolojilerin büyük bir bölümü tam olarak bütünleşmiş 

hale gelmemiş durumdadır. Bu süreçte şirketler, müşteriler ve tedarikçiler birbirine 

bağlı olmasına rağmen işletim ve veri aktarım sistemleri farklı kanallardan verileri 

entegre ettiği için tam olarak bir bütün süreci içerisinde analiz edildiğini söylemek 

tam anlamıyla mümkün değildir. Süreç içindeki ilerlemenin tüm bilgileri toplayarak 

daha anlamlı olarak sonuçlar elde ettiği (örnek vermek gerekirse: tedarik kanalında 

olan bir etkinin müşteri kanalındaki hızlı tepkisi analiz edebilmek) bu sürecin 

oluşmasında gelişme kat edildiğini söylemek mümkündür (Şekerci:2017). 

 Sistem entegrasyonu kavramı birden fazla sistemin bir araya getirilmesi ile 

tek bir sistem üzerinden çalıştırılmasını sağlamaktadır. Bu sistemde bilgisayar ağları, 

kurumsal program veya uygulamaları ve iş süreçlerinin yönetimi vb. gibi çeşitli 

teknik teknolojilerin kullanılmasıyla ayrı olan sistemlerin bir araya getirilmesidir. Bu 

nedenle sistem entegrasyonu birçok sistemin birbirleri ile bir araya getirilecek 

entegrasyonu içermektedir. Mühendislerin rolü günümüz dünyasında önemli hale 

gelmektedir. Bu yüzden sistemler artık tasarlama aşamasında kendi içerisinde 
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çalıştığı gibi aynı zamanda diğer sistemler ile entegre olacak bir şekilde 

tasarlanmakta ve geliştirilmektedir (EBSO:2015:21). 

 Endüstri 4.0 teknolojisi ile şirketlerin, işlevleri ve yetenekleri daha uyumlu 

bir hale gelebilecektir. Bu teknoloji ile şirketler arası veri entegrasyonu 

otomatikleştirilmiş olacaktır. Bu entegrasyon yatay ve dikey olarak iki ayrıldığı 

söylemek mümkündür. Yatay entegrasyon; şirketin içinde yer aldığı tedarik 

zincirinde şirketler arasındaki yazılımların senkron çalışmasıdır. Dikey entegrasyon 

ise; şirket içerisinde SCADA “Supervisory Control And Data Acquisition - Uzaktan 

Kontrol ve Gözleme Sistemi”, MES “Manufacturing Execution System - Üretim 

Yürütme Sistemi”, ERP “Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak 

Planlama” sistemlerinin kullanılmasıyla nesnelerde gömülü yazılımların ve RFID 

sistemlerinin haberleşmesi ile bütünleşmesi anlamına gelmektedir (Eldem:2017:15). 

1.1.8.2.9. Bulut Bilişim Sistemi 

 Bulut bilişim teknolojisi internet uygulamaları ortamında bilgilerin 

bulundurulmasıyla uzak sunucu üzerinden çalıştırılması veya kullanıcılara ait 

verilerin uzak sunucu üstünden çalıştırılarak her an erişilebilir durumda olmasını 

sağlayan bir servis yapısıdır. Bu sistem bilgi işlem gücü ile web ara yüzü sayesinde 

bilgiyi herkes için her yerde kullanılabilir hale getirilmesidir. Bulut sisteminin bu 

yönünün olması bilgilerin istenilen yerde bilgi iletişim cihazları ile internet 

kullanıcılarının kullanımını sağlanmasını mümkün kılmıştır (Henkoğlu ve 

Külcü:2013:64).  

 Bulut bilişim sayesinde işletme ya da kullanıcılar gerekli olan uygulamaları 

tesis içerisindeki veri merkezleri veya bilgisayarlarda tutmak yerine,  servis 

sağlayıcıdaki bilgisayarlar aracılığıyla internet üzerinde istedikleri gibi 

kullanabilmektedirler. Böylece daha çevik veri, esnek ve ekonomik yönetim elde 

edilebilmektedir (Eldem:2017:14). Şirketler artık bulut bilişim sistemleri ile uyumlu 

yazılımlar aracılığıyla işlemlerini yapabilmektedirler. Bu sistem ile daha çok bilgiye 

ulaşarak bilgiye bağlı olan hizmetlerde verimliliği artırmış olabileceklerdir (Bulut ve 

Akçacı:2017:58).  
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1.1.8.2.10. Artırılmış Gerçeklik 

 Sanal gerçekliğin uzantılı olarak artırılmış gerçeklik görünse de kıyaslama 

yapılırsa sanal gerçeklik, gerçek dünyanın benzetilmesiyle var olunan gerçekliğin 

yerine geçmesidir. Sanal gerçeklik ile artırılmış gerçeklik birbirinin zıttı değildir. 

Gerçeklik ve sanallık süredurumunda yer almaktadırlar. Artırılmış gerçeklik, gerçek 

dünyaya ait bir çevrenin, unsurun veya canlının doğrudan ya da dolaylı şekilde 

görülmesi ve sonrasında bunun bilgi işlem ortamında grafik, video, ses ve GPS 

konum bilgi vb. gibi üretilen algısal olarak girdiler eklenmesi, geliştirilmesi ve 

zenginleştirilme işleminin yapılmasıdır. Bu durumda algılanan gerçeklik 

değiştirilerek bir başka anlamda zenginleştirilmiş olmaktadır. 

  Örneğin, Sony firması oyun konsollarında artırılmış gerçeklik 

teknolojisinden yararlanmaktadır. Sanal olarak yaratılan karakteri ve çeşitli unsurları 

gerçek dünya ile bir araya getirmesi ile nesneleri algılama teknolojisinin de desteğini 

kullanarak kullanıcın çevresindeki dünya ile ilgili etkileşim, enformasyon ve sayısal 

olarak işlenebilir biçime getirebilmektedir. Üretilen sahnelerin tamamı gerçek ve 

sanal olarak bir arada gerçek zamanlı, etkileşimlidir ve sahneler üç boyutlu olarak 

algılanmaktadır (Köroğlu:2012:2). 

1.1.8.3.Endüstri 4.0 Teknolojilerinin Lojistik Sektörüne Etkileri  

 Endüstri 4.0 teknolojisi ile bir basamak daha yükselen dijitalleşme süreci 

hızlanmıştır. Bununla birlikte sektör adlarını “4.0” ekleyerek bu dijitalleşmeye dâhil 

olmaya çalışmaktadırlar. Ancak bu geçiş çokta kolay bir süreç değildir. Dijital 

lojistik veya lojistik 4.0 kavramı, merkezleşmiş ve özellikle lokal dinamiklere 

otonom bir karar alma mekanizmasına önem vererek yönetilen lojistik süreçleri ve 

hedefleri ile ilişkili tedarik zincirinin üyeleri ve müşterilerinin birbirleriyle dijital 

yapı olarak bağlanması olarak tanımlanmaktadır. Lojistik 4.0, IoT ve dijitalleşme 

sürecinin temelinde görünebilirlik ve izlenebilirlik oluşturmaktadır (Esmer:2017). 

 Teknolojilerdeki hızlı gelişim bilgisayar, iletişim ve enformasyon 

algılanmasında tasarım, imalat, hizmet ve lojistiği şekillendirmesini önemli derecede 

değiştirebilmektedir. Sanayi 4.0 sürecinde otomasyonla birlikte araç ve makinelerin 

kendi kendilerinin kontrol etmesine izin verecek ve izlenmesine olanak 

sağlayacaktır. Bununla birlikte veri transferi, veri analizi ve karar verme oluşumlarını 
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gerçekleştirebilmesi ile ürün ve hizmet hayat döngüsü yönetimi bakımından 

desteklemektedir (Alçın:2016:25). 

 Dijital ve gerçek birbirine internet aracılığıyla bağlanması ile insanlar, 

sistemler, makineler, bileşenler ve malzemeler arasında kesintisiz bilgi alışverişinin 

daha da artması sağlayacaktır. Bu durum üretimde hızlı, sorunsuz, verimli ve esnek 

olmasına yardımcı olacaktır. Dijitalleşmenin ayak izleri ile özellikle makineler bir 

sonraki üretim adımını başlatmak amacıyla yeni bir üretim sürecini tamamlandığı 

anda diğer makinelere ve lojistik ekipmanlarına bilgi verecektir. Üretim programı 

otomatik uyumlu bir şekilde sağlanarak miktar, değişiklik, satış, teslimat süresi vb. 

işlemler koordine edilecek ve optimizasyonda sağlamış olacaktır (KPMG:2015:2). 

 Sanayi 4.0 ile farklı olan sistemler bir bütün olarak planlanabilecektir. 

Dolayısıyla işletme sistemleri dikey ve yatay olarak bütünleştirebilecektir. Dikey 

bütünleşme ile üretim, ar-ge, mali işler, bilgi işlem, satış ve pazarlama vb. yatay 

bütünleşme ise satıcı, lojistik şirketler olarak ifade edilmektedir. Bu bütünleşme 

sürecinde ilgili tüm veriler, bulut bilişim sistemleri ve veri analizi sistemleri 

tarafından kendisi veri toplanarak planlama ve kontrol süreçlerini entegre edilmesini 

ön plana çıkarabilecektir (Yürekli ve Şahiner:2017:157). 

 Tedarik zinciri içerisinde nesnelerin interneti devrimi kullanılan kurumsal 

uygulamalar ile hammadde, mamul maddelerin, tedarikçilerden nihai tüketicilere 

kadar olan tüm süreçleri kontrol edilebilir hale getirecektir. Tedarik zincirinde bu 

çözüm sistemleri insanları, süreçleri, verileri, şeyleri kullanılan cihaz ve sensörler 

(RFID) aracılarıyla akıllı bağlayacak ve veri analizinde üretim ürecindeki boşlukları 

tamamlayacak ve esneklik getirecektir (MÜSİAD:2017:97-98). 

 Akıllı depolar otomasyon ile tüm işlem ve süreçler bir ağa bağlı olarak 

kullanılan araç, gereç ve robotların birbirleriyle iletişim kurması sonucunda 

gerçekleştirebilecektir. Akıllı depolarda sistem üzerinden iletişime geçerek malzeme, 

ürün ve kaynak vb. siparişleri ağ yapılanması sonucunda temas kurularak 

yapılabilecektir. Ayrıca bu sistem üzerinde ortaya çıkabilecek arıza ya da diğer 

sorunlar sistem tarafından tamir edilebilecek ve sorunsuz olarak tam kapasite ile 

çalışabilecektir (Bkz:www.mahmuttekin.com.tr). 
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  Endüstri 4.0 sayesinde akıllı depo yönetimleri kameralar ve sensörlerin 

karışımı ile riskler, kusurlu depolama işlemleri tespit edilecek ve olası ürün, palet, 

öğenin düşebilme olasılığı önlenebilecektir. Depolarda RFID teknolojisi ile 

nesnelerin hareketleri kolay bir şekilde izlenebilecektir. Ayrıca depolarda aydınlatma 

ve ısı sensörleri eklenerek enerji ve gider tasarrufları da sağlanabilecektir 

(Taşçı:2017). 

 Üretim sürecinde otomasyon ve sensörler ile depolarda ve satış noktalarında 

bitmekte olan ürünler tespit edilecek sessizce ürünün olup olmadığı kontrol edilecek 

simülasyonlar, tahmin yetenekleri ve çözümler modellenecek bir yandan hizmet ve 

kalite seviyesi artarken diğer yandan da maliyet düşürülecektir. Bununla birlikte 

ürünlerin zamanında teslim edip edilmediğinde otomatik olarak kontrol edilerek 

müşteri hizmetinde ve gelir akışında herhangi bir bozulma önlenmiş olacaktır 

(MÜSİAD:2017:97-98). 

Endüstri 4.0 teknolojisi özellikle lojistiğin 7 doğrusu adı verilen “doğru 

ürünün, doğru miktarda, doğru biçimde, doğru zamanda, doğru kaynaktan, doğru 

yolla, doğru fiyata” sağlanmasında ayrı ayrı olarak etkileyecektir. Endüstri 4.0, 

üretim ve lojistik süreçlerini birbirinden bağımsız olarak düşünülemeyeceğinden bu 

teknolojinin lojistik süreçleri madde temininden, üretim süreçlerine, süreçlerden 

sevkiyatlara kadar değer zincirlerini doğal olarak yeniden etkileyecektir.  

İnternet üzerinden makinelerin birbirleri ile iletişimde olması “Tam 

Zamanında” lojistik hizmetinin çok verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlayacaktır.  

Dinamik bir sektör olan lojistik sektöründe yer alan firmaların rekabet güçlerini 

artırabilmeleri için maliyet, yönetim kalitesi, faaliyet etkinliği, insan kaynağı ve 

teknolojisi açısından kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle çağı 

yakalayan her zaman kazanmaktadır. Böylece tüm lojistik zinciri bakımından yük 

taşıma, depo operasyonu, müşteri deneyimi, kullanıcıya teslimat ile operasyonlarda 

verimli, güvenli, emniyetli ve yeni iş modelleri vb. gibi alanlarda sorunların 

çözülmesi için önemli etki sahibi olacaktır (Taşçı:2017). 
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1.1.9. Temel Lojistik Faaliyetleri 

 Temel lojistik faaliyetleri aşağıdaki şekilde yer almaktadır. 

 

Şekil 1.12 Temel Lojistik Faaliyetleri 

Kaynak: (Tanyaş:2016:5) 

1.1.9.1.Taşımacılık 

 Taşımacılık lojistik faaliyetlerinin içerisinde en önemi kısmını 

oluşturmaktadır. Taşıma nesnelerin "hammadde, eşya, ürün, yük veya malların" bir 

yerden başka bir yere taşınması olarak tanımlanabilir. Taşıma müşteri ihtiyaçlarını 

gidermek için üretilmiş olan malların ihtiyaç duyulan merkezlere ve bölgelere 

ulaştırması olarak tanımlanabilir. Burada asıl amaç sadece bir malın bir yerden başka 

bir yere taşınması anlamında değil, bu taşıma işlemi sırasında; en doğru, en hızlı, en 

güvenli ve en ekonomik şekilde yerine getirilmesidir.  

 Taşıma faaliyetleri şu temel kararların belirlenmesini içermektedir. 

 Taşıma yönteminin belirlenmesi, 

 Taşıma rotasının netleştirilmesi, 

 Taşıma ile ilgili yasal düzenlemelerin takip edilmesi, 

 Taşıma yükümlülüklerine uyulması, (Koban ve Keser:2010:112). 

 Taşıma fiyatları ve maliyetleri, 

 Teslimat zamanında tutarlılık, 
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 Taşıyıcının yetenekleri veya nitelikleri  

 Teknik araç, gereç ve donanım, 

 Programlama esnekliği, 

 Müşteri hizmetlerinde etkinlik, 

 Firmanın saygınlığı, 

 Firmanın pazar deneyimi, 

 Taşıma firmasının finansal yapısı, 

 Taşıma konusunda yük sorumluluğu veya risklere karşı koruma, 

 Taşıma sürecinde güvenlik, (Çancı ve Erdal:2009a:35). 

 

 İşletmenin fiziksel dağıtım sisteminin başlıca fonksiyonu ürünlerin 

müşterilere ulaştırmasını sağlayan taşıma oluşturmaktadır. İşletmelerin taşıma 

kararları verirken üretim yerleri, depolama, depolardan perakendecilere ve diğer 

dağıtım noktalarına nasıl taşınacağı belirlenmektedir.  Taşıma programı, araçları ve 

taşıma yollarının seçimi taşıma sisteminin maliyetinin belirlenmesinde etkilidir 

(Korkmaz ve ark:2009:445).  

 Taşıma modları içerisinde kullanım biçimlerine göre ayrım yapıldığında ise; 

Tek modlu, Modlar arası, Çok modlu ve Kombine taşımacılık olarak ayrım yapmak 

mümkündür. 

1.1.9.1.1. Tek Modlu Taşıma (Unimodal Transport) 

 Tek modlu taşımada hangi mod kullanılırsa kullanılsın o moda uygun olan 

sadece taşıma araçlarından birinin tercih edilerek kullanılmasıdır. Örneğin; Bir 

ürünün taşınmasında demiryolu taşıma modu kullanılacak ise sadece demiryolu 

taşıma modunun tercih edilmesidir (Korucuk ve ark:2015:24). 

1.1.9.1.2. Modlar Arası Taşıma (İntermodal Transport) 

 Taşıyıcının taşıma sırasında bir bölümünden ya da bütününden sorumlu 

olduğu, birden fazla taşıma aracı ve modunun kullanıldığı taşıma sistemi olarak ifade 

edilebilir. Aynı zamanda parçalı taşıma ya da bölümlenmiş taşıma olarak da 

tanımlanabilir. Örnek vermek gerekirse; karayolu-havayolu taşıması, demiryolu-

karayolu taşıması, veya demiryolu-havayolu vb. taşıma şekilleri modlar arası taşıma 

sistemine örnek olarak verilebilmektedir (Çancı ve Erdal:2009b:315).  
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1.1.9.1.3. Çoklu Taşımacılık (Multimodal Transport) 

 İki veya daha fazla taşıma modunun kullanılarak gerçekleştirilen taşıma 

sistemidir. Mod değişimlerinde araç veya kap içindeki yüklere elleçleme işleminin 

uygulandığı taşıma sistemi olarak tanımlanabilir (Tanyaş ve Hazır:2011:1). 

1.1.9.1.4. Kombine Taşımacılık (Combined Transport) 

 Yükün teslim alınmış olan noktadan, teslim edileceği noktaya kadar 

ulaştırılması aynı taşıma kabı ile birden fazla taşıma modu ve aracın değiştirilerek 

gerçekleşen taşıma sistemi olarak belirtilebilir. Bu taşıma sisteminde birden fazla 

taşıma türünün kullanılmasından daha çok taşıma modları arası geçişlerin koordineli 

bir şekilde sağlanmasıdır. 

  Bu faktör ise; yükleme, boşaltma, aktarma işlerinin kesintisiz bir şekilde 

yerine getirilmesi, organizasyonun hız odaklı olması, toplam taşıma maliyetlerinin 

düşürülmesi ve aynı zamanda iş süreçlerini kolaylaştırması gibi önemli faktörleri 

mevcuttur (Koban ve Keser:2010:124). 

1.1.9.2.Depolama 

 Genellikle işletmelerin stok alanlarının sayısı ve yerleri, stok miktarı, ve 

taşıma konusunda kritik kararlar vermektedir. Bu alanlar çok karışık bir şekilde 

birbiriyle bağlantılıdır. Stok yönetiminde göz önünde bulunması gereken en önemli 

konulardan birisi depolamadır. Depolama ürünlerin bir araya getirmek, depolanmak 

ve yüklemeye hazır hale getirmektir (Korkmaz ve ark: 2009:444). 

Tablo 1.4 Depolama Faaliyetleri 

Depolama Faaliyetleri 

 Mal Kabul,  Geri süreçler( iade ve imha), 

 Yerleştirme,  Faturalandırma, 

 Rezervasyon,  Alan Yönetimi, 

 Toplama,  Güvenlik, 

 İkmal/Tamamlama,  Saha Yönetimi 

 Katma değerli işler,  Sayım, 

 Sevkiyat,  Raporlama, 

 

Kaynak: (Tanyaş ve Hazır:2011:4)  
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 Depolama işlemlerinde malzemeler depoya gönderilir ve gerekli oluncaya 

kadar depolama, saklama ve muhafaza edilmektedir. Bazı mallar özel saklama ve 

özel dikkat koşulları gerektirebilmektedir. Depolamada malların gerektiği zamanda 

elde edilebilir olmasını sağlamak için onları uygun koşullarda saklanması gerekir ve 

gerekli olacak işlemlerinde yapılmasını kapsamaktadır (Erdoğan:2007:18-19). 

 Depolama işlemlerinde belirli bir nokta ya da noktalardan gelen ürünlerin ve 

yüklerin teslim alınıp belirli bir zamana kadar uygun koşullarda korunması ve 

hazırlaması gibi faaliyetlerden sonra belirli bir nokta veya noktalara 

gönderilmesinden oluşmaktadır. Depo ise ürün veya yüklerin belirli bir zamana bağlı 

olarak taleplere en uygun olacak şekilde boşaltma ve yükleme işlemleri arasındaki 

süreye kadar bekletildikleri yere verilen isim olarak ifade edilebilir (Tanyaş ve 

Hazır:2011:3). 

 Depolar ise tesis, bölgesel, yerel depoları ve dağıtıcı stokları ya da 

perakendeci stoklarını kapsamaktadır.  Lojistik sisteminde bunların hepsi göz önünde 

bulundurulmalıdır. Çünkü madde ve malzemelerin elde edileceği veya ticari malların 

müşterilere aktarıldığı kanalların değişme olasılığı vardır. Deponun yeri, deponun 

büyüklüğü, faaliyeti, tipi vb. faktörlerde gösterilebilir. Lojistik sisteminde JIT (sıfır 

stok) depolama amacı ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü lojistik depolama sisteminde 

girdi ya da çıktı düzeyindeki stokların işletmeye maliyet çıkarmaması sağlanacaktır. 

Lojistik sisteminde etkin bir üretim ya da dağıtım planlamasıyla lojistik depolarından 

yararlanması artacaktır (Demir:2007:30). 

 İşletmeler, müşterilerden gelen talepleri doğrultusunda entegre lojistik 

faaliyetleri anlayışı içerisinde depo-antrepo işletmeciliği alanına girebilmektedirler. 

Lojistik işletmelerinin depo işletmeciliği alanına girmesinin arkasında çoğunlukla 

pazar payını genişletme arzusu ve müşterilerine daha fazla alanda hizmet verebilme 

yatmaktadır. Depo işletmeciliği belli bir bilgi ve uzmanlık gerektiren bir iş olduğu 

için yatırım maliyeti, yer temini, satın alma, kiralama ve depo kurma işlemlerinden 

dolayı nisbeten yüksektir. Bu nedenle böyle önemli bir girişimin fizibilite çalışması 

iyi yapılarak maliyetlerin zaman içinde iyi bir şekilde değerlendirmesi yatırımların 

geri dönüş oranını iyi hesaplaması gerekir. Çünkü kullanım oranı düşük verimsiz 

işletilen bir depo işletme ve ülke ekonomini olumsuz etkilemektedir (Erdal ve 

Saygılı:2007:19). 
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Depolama faaliyetlerinin amaçlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. 

 En az alan/Hacim kullanımı, 

 En fazla depolama, 

 Talepleri hızlı karşılamak, 

 En az fire, 

 Etkin ürün güvenliği, 

 Etkin veri güvenliği, 

 En az hatalı sevkiyat, (Tanyaş ve Hazır:2011:3). 

 

1.1.9.3.Paketleme ve Katma Değerli Hizmetleri 

 Ambalajlama tekniği ürünlerin tüketici taleplerini en iyi olacak şekilde 

karşılayabilmesi için en uygun ve en etkin şekilde malzeme maliyeti ile korunması 

anlamını taşımaktadır. Diğer bir ifade ile ambalajlama işlemi ürünleri koruyan, 

satışını, taşınmasını ve depolanmasını ve kullanılmasını kolaylaştıran bir malzeme ile 

kaplanmasıdır (Kayabaşı:2010:107). 

Ambalaj üç değişik düzeyde materyalden oluşabilir.  

 Birincil ambalaj; ürünü doğrudan içine alan ilk, asıl, iç ambalajdır. 

Tüketici ambalajı veya iç ambalaj da denilmektedir.  

 

 İkincil ambalaj; birincil ambalajı koruyan ve ürün kullanılacağı zaman 

atılan materyal olarak tanımlanabilir. 

 

 Yükleme ya da nakliye ambalajı (Dış ambalaj); Depolama, taşıma ve 

tanınma için gerekli olan ambalaj olarak ifade edilebilir. Örneğin, koli, 

kutu, karton ve kasadır (Tek:1999:372).  

 

 Burada söz konusu olan ürünlerin korunmasına yönelik çabalardır. 

Ambalajlama ile ürünlerin kırılması, bozulması ya da çalınması en aza indirgenmeye 

çalışılır. Ürünlerin bir arada depolanması ve taşınmasını için korucu ambalajlama 

yapılmaktadır. Koruyucu ambalajın ölçüsü ile türü ürünün nitelik uygulanan taşıma 

ve depolama şekline göre değişiklik göstermektedir (Korkmaz ve ark:2009:445). 
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 Etiketleme kavramı; ürün ve ambalajın üzerinde yazılı basılı bilgiyi, resim ve 

grafik dizaynı (tasarım) şeklinde olabilmektedir. Etiketleme geniş anlamda 

adlandıracak olursak “işaretleme” adı verilen bu kavram fiziksel dağıtım aracı olarak 

ifade edilmektedir. Ambalajların işaretlenmesi ya da etiketlenmesi ilgili bilgilerin 

okunaklı ve bozulmayacak bir şekilde ambalajın üzerinde yazılı ve işaretle 

gösterilmesidir (Tek:1999:376). 

 Etiketleme taşıma kuralları yerine getirilmesi sırasında uygun bir 

yükleme/boşatma sağlamak amacı ile içeriğini göstermek ve taşıyıcının yüklemeyi 

tanımasını kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Lojistikte bilginin doğru 

kullanılmasının önemi dikkate alındığında etiketlemenin taraflar arasında 

yönlendirici bilgi akışının sağlanması önemli görülmektedir.  

 Ambalaj üzerinde etiketlerin açık bir ifade ile taşıyıcı, brüt net ağırlığı, sipariş 

numarası, giriş yapılacak yer, menşe ülke, gönderildiği yer, teslim yeri ve uyarıcı 

semboller ile yükleme talimatları, alıcıya malın taşınmasında kritik bilgiler olarak 

gereklidir. Bu işlemlere sorun yaşanmaması için günümüzde etiketleme işlemini 

lojistik hizmeti veren firmalar tarafından üstlenilmektedir (Koban ve 

Keser:2010:226). 

 Ambalajlamada, mamulün ambalajının kullanım kolaylığı, büyüklüğü, 

biçimi, yapılış tarzı, genel görüşünü, konulacak etikete uygunluğu vb. hususlar 

üzerinde durulmalıdır (Mucuk:1998:153). 

 Etiketin fonksiyonları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür  

 Ürün ve/veya markayı tanıtır. 

 Haksız rekabete karşı satıcıyı korumaktadır. 

 Ürünün derecelendirilmesine yardımcı olur (bilgi verici etiket ve/veya 

kalite belgeleri), 

 Tüketicinin can ve mal güvenliğini korur ve aldatılmasına önler. 

 Çekici grafiği sayesinde ürünün tutundurulmasına kolaylaştırır. Ürün ve 

ambalajla ilgili çeşitli bilgiler verir ( üretici, satıcı ismi, üretim yeri adresi, 

içerik ve katkı maddeleri, ambalajı üreten firma, kullanım talimatı ve 

güvenlik talimatı) (Tek:1999:379). 
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1.1.9.4.Muayene-Ekspertiz-Gözetim 

 Muayene işlemi malzemenin iç veya dış görevliler (3.şahıslar) tarafından 

gözetiminde, gerektiğinde numune alınıp, kontrol, analiz edilerek nicelik ve 

niteliklerinin belirlenmesi işlemidir (lojistiksozluk:2017a).  

 Ekspertiz, bilirkişi tarafından yapılan bir malın değerini ve türünü belirlemek 

amacıyla eksperce yapılan muayene, inceleme, yoklama, keşif, vb. işlemler olarak 

ifade edilebilir (Bkz:www.nedirnedemek.com). Lojistik uygulamalarında gerekli 

hallerde ilgili eksper ile birlikte hasar tespitinin doğru biçimde yapılması, bu işlemin 

standart ve kabul edilebilir uygulamalara dönüştürülmesidir (Küçük:2011:63). 

 Gözetim ticarette konu olan bir malın miktarı, kalitesi, ambalajlanması, 

etiketleme işlemi, yüklenmesi, taşınması ve teslim edilme zamanı vb. konularda 

ithalatçı/ihracatçı ve/veya alıcı/satıcı taraflarının sözleşmelerde ya da standartlarda 

ön görülen koşullara ne ölçüde uygun olarak gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi 

olarak belirtilebilir (Bkz:www.kascert.com). 

 Gözlem sistematik olarak neyi aradığını bilen ve önceden hazırlanmış ya da 

tanımlanmış bir yaklaşımla ölçekler ve çizelgeler kullanarak bir oluşumu göz dahil 

duyularla izleyerek veri toplama olarak ifade edebilir. Gözlem tek bir zaman, kısa 

veya uzun bir zaman kesiti içerisinde yapılabilir. Zaman kesitinin ya da sürekliliğinin 

seçilmesi amaca bağlıdır.  

 Gözlem yönteminde kullanılan teknikler; doğal/suni gözlem, gizli/açık 

gözlem, planlanmış/planlanmamış gözlem, doğrudan/dolaylı gözlem, 

bireysel/mekanik gözlem biçimlerinde sınıflandırılabilir. Verimli bir gözlem 

yapılabilmesi için gerekli koşullar ise olayın gözlenebilir olması gerekir, olayın sık 

sık gerçekleşmesi veya öngörülebilir olması gerekir ya da olayın kısa bir sürede 

gerçekleşmesi gerekir (Korkmaz ve ark: 2009:178). 

1.1.9.5.Gümrükleme 

 Türk dil kurumuna (TDK) göre gümrük kelimesinin anlamı “Sınır kapılarında 

denetim ve gözetim işlerinin yapıldığı ve bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal 

ve eşya üzerinden alınan vergidir. Bu verginin alınması işlemiyle uğraşan devlet 

kuruluşu” olarak tanımlanmaktadır (TDK:2017c). 
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 Gümrük kelime anlamı değişik dillerde değişik anlamlara gelmektedir. Bu 

anlamları incelendiğinde Yunanca karşılığı yetkililerce belirlenmiş olan “vergi” 

anlamı taşımaktayken, Latince karşılığının anlamı “gişe”, Çince karşılığı ise “deniz 

önlemi” ya da “deniz kontrolü” anlamını taşımaktadır.  

 Sonuç olarak kimse kelimenin nereden tam olarak geldiğini bilmemekle olup, 

ancak fonksiyonları iyi bir şekilde anlaşılmıştır. Yıllar içerisinde gümrük faaliyetleri 

için kontrol noktaları oluşturularak hükümet adına mallar üzerinden para toplama 

alışkanlığı yerleşmiştir. Gümrük faaliyetleri tüm özellikleriyle günümüzde de mevcut 

bir şekilde devam etmektedir (Karaman:2014:22).  

 Gümrükleme lojistik faaliyetlerinde önemli rol oynayan destekleyici ve 

tamamlayıcı hizmet olarak gözükmektedir. Dış kaynak kullanımı ilk olarak gümrük 

faaliyetlerinde olmuştur. Ulusal sınırların içinde veya ulusal sınırlar dışında yapılan 

mal ve hizmet satışı veya alışında gümrük mevzuatı gerektiren faaliyetlerde gümrük 

işlemlerinin doğru yönetilmesi gerekir.  

 Gümrük işlemleri içerisinde ortaya çıkabilecek eksiklerin ya da hataların 

işletmelere ekonomik açıdan kayıplara uğratması kaçınılmaz olacaktır. İthalat ve 

ihracat işlemlerinde özellikle ülkelere göre sıklıkla değişen ya da farklılaşan yasal 

düzenlemelerin güncel bir şekilde takip edilmesi ve gümrük işlemlerinde eksiklik ya 

da hata yapılmaması gerekmektedir. Aksi durumda işletmelerin gümrük kaçakçısı 

veya vergi kaçıran işletme durumuna düşürebilir. Gümrük hizmetleri konusunda 

uzmanlar tarafından yerine getirilmesi ve yönetilmesi son derece önemli bir 

durumdur (Koban ve Keser:2010:115). 

1.1.9.6.Sigorta  

 Sigorta olası riskin gerçekleşmesi sonucunda zararların giderilmesi amacıyla  

önceden ödenen ya da ödenmiş olan prim veya primler karşılığında bu işle uğraşan 

kuruluşlarla iki taraflı yapılan yazılı sözleşme olarak tanımlanabilir 

(lojistiksozluk:2017b). 

 Sigorta tanımında risk tabiri merkezi bir yerdedir. Risk’in genel olarak tanımı 

ortaya çıkabilecek hasara ilişkin belirsizlik olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte 

her işletme muhtelif olarak risklerle karşı karşıya olmaktadır. Bu risklerin tümüyle 

ortadan kaldırılması veya minimize edilmesinin yolu bu risklere karşı sigorta 
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işleminin yapılmasıdır. Sigorta işlemi, sigorta edilen bir varlığın zarar görmesi 

sonucunda zarar gördüğü kadar kısmını karşılayarak sigortalının kaybını telafi 

etmektedir (Oksay ve Genç:2006:17). 

 Dünya ve ülke pazarında ticaretin hızlı büyümesi pazarlarda dolaşan yüz 

binlerce malı içeren karmaşık bir ortamın oluşmasına neden olmuştur. Bu noktada 

ticari olarak risk unsurlarını artırmış beraberinde alınacak tedbirleri önemli hale 

getirmiştir. Taşıma, depolama, elleçleme vb. işlemlerinin daha profesyonel 

yapılmasını ve tamamlanmasını zorunlu kılmıştır.  

 Uluslararası ya da ulusal ticaret işlemlerinde doğacak zararların güvence 

altına alınması bu noktada sigortayı önemli hale gelmiştir. Ticari işlemlere göre 

risklerin artması veya farklılaşması riske bağlı olarak ortaya çıkacak zararların 

tazmini konusunda tarafların yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesi ve 

daha dikkatli olması gerekli kılmıştır (Koban ve Keser:2010:258). 

 Sigorta sayesinde modern toplum ve ekonomilerde ticari ve ekonomik 

faaliyetlerin yürütülmesinde önemli bir role sahiptir. Sigorta rolü ulusal ekonomilerin 

dünyaya açılmasında son derece önemli olup, gerek ulusal gerekse uluslar arası 

arenada sigorta teminatı olmaksızın ticari faaliyette bulunması neredeyse imkânsız 

hale gelmektedir (Oksay ve Özşar:2006:9). 

1.1.9.7.Sipariş Yönetimi  

Sipariş işlemleri, siparişin gelmesi ile başlamakta ve sevkiyata kadar 

gerçekleştirilen faaliyetleri içermektedir. Bu işlemler bir yazılım ile online sipariş 

girişi, stok kontrolü, stokların müşteri siparişlerine dağıtımı, stokta olmayan 

siparişlerin saklanması, müşteri kredi durumu, fiyatlandırma, fatura ve irsaliye 

üretme işlemlerini içerir (Orhan:2003:124).  

Sipariş yönetimin temel amacı siparişlerinin en kısa süre müşteriye 

ulaştırılmasıdır. Bu aşamada diğer lojistik faaliyetlerinin etkin bir şekilde 

kullanılması önemlidir. Sipariş yönetiminin etkin bir şekilde çalışması depolama ve 

ulaştırma faaliyetlerinin etkileşim içinde olması ile bağlantılıdır (Kayabaşı:2010:99). 
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Eğer işletme sipariş sürecinde yanlış yapar etkin olmayan bir sipariş sürecine 

sahip olursa müşteri bu durumdan hiç memnun kalmaz ve gereksiz şekilde büyük 

stoklamaya neden olur. Bu nedenle işletmelerin büyük bir çoğunluğu sipariş süreci 

etkinliklerini bilgisayar üzerinden gerçekleştirmektedir.  

Bunlardan en önemlisi siparişlerin, faturaların ve diğer işlere ait bilgilerin 

bilgisayar yoluyla aktarıldığı “Elektronik Veri Değişimi” Electronic Data 

Interchange (EDI)’ dir. Bu teknolojinin orijinalinde tedarikçi ile müşteri arasında 

doğrudan bir bilgisayar bağlantısı mevcuttur. Elektronik veri değişimi ile önemli 

ölçüde kırtasiye işleri azalmakta ve süreç hızlanmaktadır (Korkmaz ve 

ark:2009:443). 

 İşletmelerin lojistik akış yönetimi tedarik kaynaklarından başlamaktadır. 

İşletmeler faaliyetlerinin başladığı ilk noktadan itibaren daha kolay, daha az 

maliyetle ve en hızlı bir şekilde çok işlem yapabilmeyi hedeflemiştir. İşletmeler 

müşterilerinden temin edilen ve oluşturulan talep tahminleri sonrasında üretim için 

gerekli olacak malzeme ihtiyaç planlaması için (MRP), dağıtım kaynaklarının 

planlaması için (DRP) ve tam zamanında üretim için ise (JIT) sayesinde üretim 

noktalarına ulaştırılmaktadır. Bu sistemler şirketlerin envanter yönetimi, sipariş 

yönetimi, satış tahmini, tedarikçiye sipariş verme ve üretim planlamaya kadar birçok 

lojistik faaliyetlerinin birbirine bağlamayı sağlamaktadır (Bakkal ve Demir:2011:21-

22). 

 Sipariş işleme faaliyetleri dağıtım sürecinin tetiğini çekmekte ve (talebin) 

siparişin yerine getirilmesi ve tatmini ile ilgili faaliyetlerin yönetilmesidir. Sipariş 

işleme faaliyetleri üç gruptan oluşmaktadır. Birinci grup operasyonel faaliyetler; 

siparişin kaydedilmesi, zamanlama, sipariş mallarının bulunabilirliği, depo ya da 

fabrikadan kontrolü ve yüklemenin hazırlanması, faturalandırma vb. faaliyetlerinden 

oluşmaktadır. İkinci grup iletişim faaliyetleri; siparişin durumunun izlenmesi, 

yanlışların düzeltilmesi veya değiştirilmesi, sipariş ile ilgili belgelerin hazırlanması 

ve gönderimi, taraflar arasında ürün bilgisinin paylaşımı vb. faaliyetlerden 

oluşmaktadır. Üçüncü grup ise tahsilât ve kredi faaliyetleri;  müşterilerin kredi 

kontrolü, müşteri hesabının işlenmesi ve tahsili vb. faaliyetlerdir. 
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 İşletmenin sipariş faaliyetlerinin hızlı ve doğruluğu müşteri hizmet düzeyini 

yakından ilgilendirmektedir. Bu konuda teknolojiye dayalı (internet tabanlı yazılım, 

ERP) vb. sipariş işleme sistemleri vardır. Sipariş işleme sistemlerinin kurulumu 

yüksek maliyetleri beraberinde getirmektedir. Ulaştırma, envanter, depolama vb. 

faaliyetlerin maliyetlerinde yaratacakları tasarruflar ve geliştirilmiş hizmet sunulması 

nedeni ile artan satışlar bu yüksek maliyetleri önemsiz hale getirebilir (Tek ve 

Karaduman:2012:24). 

Temel olarak lojistik hizmetlerinde bilginin ve siparişin doğru yönetilmesi 

gerekir. Bu işlemlerde hedeflenen en üstün hizmet sunmak ve etkinliğini artırmak 

için siparişlerin doğru alınması, işlenmesi, hazırlanması, planlanması, aktarılması ve 

yollanması sırasında bilginin, envanterin, dokümantasyonun eksiksiz olması ve 

sürecin hızlı bir şekilde takip edilmesi ile teslim süresinde önemli kısalma 

sağlamaktadır. Bunun için işletmelerde sipariş için iletişim standartlarının 

belirlenmesi gereklidir (Koban ve Keser:2010:111). 

1.1.9.8.Stok Yönetimi  

 Stok  “üretim için oluşturulmuş bir sistemde üretim sürecine doğrudan veya 

dolaylı olarak dâhil olan tüm fiziksel varlık ve ürünler” olarak tanımlamak 

mümkündür. Stok tanımdan anlaşılacağı gibi hammadde, yarı mamul, mamul, hazır 

parçalar ve yardımcı malzemelerinden oluşur. 

 İşletmeler, müşterilerinin beklenti ve isteklerine hızlı cevap vermek için stok 

bulundurmayı tercih ederler. Bu durum maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. 

Ancak beklentileri karşılama becerisi maliyetlerin çok ötesinde bir getiri 

sağlamaktadır. Bununla birlikte tedarikte yaşanması olası sıkıntıların fiyatlardaki 

belirsizlik ve nitelikli işgücünün kaybı gibi durumlar da işletmeleri stok 

bulundurmaya iten nedenler olarak görülmektedir. 

 İşletmelerin temelde stok yönetimi maliyetlerini minimize etmeyi ve 

müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Stok yönetiminin 

temelde müşterilerine doğru ürünün, doğru miktarda, doğru yerde, doğru zamanda, 

ve doğru kalitede sunulması çok önemlidir (Korucuk ve ark:2015:17-18). 
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 Envanter(stok) yönetimi gelecekte gereksinimleri karşılamak için depo edilen 

ya da saklanan mal olarak tanımlanabilir. İşletmelerin stok politikaları piyasa ve 

ekonomik şartlara göre önemli değişiklikler olabilmektedir. Örneğin; işletmelerin 

stok yönetimi durgunluk zamanlarında stok için, talep genişlemesinde ise piyasaya 

göre çalışmaktadır. Envanter yönetimin temel amacı mal ve hizmet akışını sürekli 

kılmak için stok miktarı ile satış talebi arasında dengeyi kurmaktır. Ayrıca envanter 

bulundurmanın amaçları karlılık, maliyetlerin azaltılması, tahminleme ile ellerinde 

yeterli stok bulundurmayı amaçlamaktır. 

 Evanter (stok) Bulundurmanın amaçları incelendiğinde altı çeşide 

ayrılmaktadır. 

 Temel stok: Talebi karşılamak için normal koşullarda gerekli olan tazeleme 

stokudur. 

 Transitteki stok: Yoldaki ya da hareket halindeki stoktur. 

 Tampon Stok: Emniyet veya güven stokudur. Yanı talep ya da sipariş 

belirsizliklerinden dolayı temel stoklamanın üzerinde tutulan fazla stok olarak 

ifade edilebilir. 

 Spekülatif stok: Talebi karşılama amacının dışında fiyat indiriminden 

yararlanma ya da olası fiyat artışlarının, kıtlıklara karşı vb. korumak için 

tutulmakta olan stoktur. 

 Mevsimlik stok: Mevsim başında istikrarlı üretim ve iş gücü programını 

sürdürmek için yapılan stoklamadır. 

 Ölü Stok: Önceden belirlenen bir süre içerisinde talebi olmayan stok olarak 

tanımlanabilir (Tek:1999:667). 

 İşletme siparişlerin yerine getirilmesinde müşterilerinin beklentilerini bilirse 

stok miktarlarında ne kadar ürün bulunduracağına kadar verebilmektedir.  İşletmede 

ürün stoku olmayışı satış kaybına ve iyi niyetin kaybolmasına hatta müşterinin başka 

işletmelere gitmesine neden olabilir. Diğer taraftan siparişlerin %100 oranında 

anında karşılanması da büyük miktarda stoklama ve yüksek maliyet gerektirir. 

Envanter kontrolünün amacı stok dalgalanmalarını en aza indirerek siparişlerin 

zamanında müşterilere teslim edilmesi ile müşteri tatminini oluşturmaktır (Korkmaz 

ve ark:2009:444). 
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1.1.10. Tedarik Zinciri Yönetimi  

 İşletme yönetimi bakımından lojistik sektörünün gelişmesinde büyük rolu 

olan ABD’de, 1900 yıllarının başlarında pazar yapısındaki iş anlayışı üretim ağırlıklı 

olmuş, 1930 yıllardan sonra satış ağırlıklı olarak devam etmiş ve 1950 yılları ile 

birlikte pazarlama merkezli bir yönetim anlayışı görülmüştür. 1980 yıllarıyla birlikte 

ise hizmet anlayışını geliştirerek müşteri odaklı ve pazar merkezli hareketler ile 

değer kazanmaktadır. Tarihsel gelişim bakımından lojistik sektörü hammaddeden 

nihai müşteriye ulaşan tüm akış zinciriniin 1960 yıllarında “Parçalı Yapı” 

aşamasından, 1980 yıllarda “Entegrasyon” gelişimi aşamasına geçmiş ve günümüzde 

ise “Tedarik Zinciri Yönetimi” anlayışına geçilmiştir (Çancı ve Erdal:2009a:51). 

 

Şekil 1.13 Tedarik Zinciri Yönetiminin Tarihsel Gelişimi 

Kaynak: (Çancı ve Erdal:2009a:51) 

 Genel olarak malzemelerin taşınması ve hareketinden söz edilirken örgüt içi 

faaliyetler düşünülmektedir. İşletme tedarikçilerden malzeme, ürün, hizmet temin 

sağlarken müşteri gibi davranmakta, ürün veya hizmet satarken de tedarikçi gibi 

hareket etmektedir. Bu kapsamda ilk tedarikçisinden son müşterisi arasında ürün 

hareket ederken birçok grup işletmelerden geçmektedir. Örneğin; araçtan kağıt 

oluncaya kadar uzun bir süreç ve yolculuktan geçerek müşterisine ulaşmaktadır. Bu 

süreç ve faaliyetlere farklı isimler verilmektedir.  
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 İşletme içi işlemlere süreç, pazarlama işlemleri vurgulandığında lojistik 

kanalı, katma değer işlemleri vurguladığında değer zinciri ve müşteri talebinin 

karşılama şekli anlaşıldığında talep zinciri ismini almaktadır. Ancak bununla birlikte 

malzeme hareketi vurgulandığında “tedarik zinciri” olarak ifade 

edilmektedir.(Kağnıcıoğlu:2007:9). 

 Tedarik zinciri tedarikçiler ile başlamakta ve müşterilere kadar uzanmaktadır. 

Bu kapsamda hammaddenin temin edilmesi, üretim süreçlerinde ürüne 

dönüştürülmesi ve bitmiş ürünlerin son müşterilere ulaştırılmasını kapsamaktadır. 

Tedarik zinciri boyunca  bilginin akışı ile ilgilenerek ürünlerin, doğru yer ve 

zamanda teslim edilmesinide sağlamaktadır (Küçük:2011:29).  

 

Şekil 1.14 Tedarik Zinciri İşlemlerinin Dört Kategorisi 

Kaynak:(Kağnıcıoğlu:2007:28) 

 İşletmeler tedarik zinciri kapsamında kavramsal olarak en az beş alanda karar 

vermektedir. Bu alanlar tedarik zinciri için yol gösterici politik kararlar olarak kabul 

edilir. Bu alanlar aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. 

 Üretim 

 Stok 

 Yerleşim 

 Ulaştırma 

 Bilgi (Kağnıcıoğlu:2007:28). 
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 Tedarik zinciri yönetimi işletmelerin son tüketici ve müşterilerine ya da diğer 

ortaklara katma değer sağlayan hammadde, ürün/malzeme, bilgi, hizmet ve para akışı 

gerçekleştirerek ana tedarikçiye kadar uzanan iş süreçlerinin küresel pazar ağında 

işbirliğine dayalı olarak bütünleşmesidir. Diğer bir tanıma göre ise müşterilerine en 

yüksek değeri sunmak için tedarikçiler ve müşteriler arasındaki ilişkilerin 

yönetilmesidir (Korucuk ve ark:2015:11). 

 

Şekil 1.15 Tedarik Zinciri 

Kaynak: (Erdoğan:2007:8) 

 Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi tüm tedarik zincileri tedarikçiler, üreticiler 

ve müşterilerden oluşmaktadır. Tedarik zincileri çoğunlukla perakendeci ve 

dağıtıcılarıda kapsar. Tedarik zincirinde mal ve hizmet teslimi sonucunda hedeflenen 

müşteri tatmini için zincirin bileşenlerinin koordineli olarak birbirini etkileyecek 

şekilde olmalıdır. Tedarik zincirinde ürün ve hizmet tüketim kaynağına doğru akış 

olurken bilgi ve nakit ödemelerin akışı ise ters yönde akmaktadır (Erdoğan:2007:8). 

1.1.10.1. Tedarik Zinciri Yönetimi ile Lojistiğin İlişkisi 

 Tedarik zinciri yönetimi kavram olarak temellerini lojistiğin ortaya çıkması 

ve gelişiminde bulmaktadır. Tedarik zinciri ile lojistik kavramları birbirleriyle 

bağlantılı olan kavramlardır. Bu durum öyleki bu kavramlar arasındaki ilişkileride 

farklı şekillerde yorumlanmaktadır. 
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 Council of Logistics Management (CLM) Lojistik Yönetimi Konseyine göre; 

lojistik, tedarik zincirinin bir parçası olarak tanımlamıştır. Ballou göre; bir çok 

kaynakta işletme lojistiği ile tedarik zincirinin ayırt etmenin zor olduğudan lojistik ve 

tedarik zinciri yönetiminin misyonu, “doğru ürün ve hizmeti, doğru yerde, doğru 

zamanda, istenilen durumda ve işletmeye en yüksek katkıyı sağlayacak şekilde 

ulaştırmak olarak” verildiğini söz etmektedir.  

 Birçok akademisyen, danışman ve uygulayıcı tedarik zinciri yönetimi ile 

geleneksel lojistik arasında çok fark olmadığını ve tedarik zinciri yönetiminin 

işletmenin dışındaki müşteriler ve tedarikçileride kapsayan lojistik olduğunu ifade 

etmişlerdir. Görüldüğü üzere lojistik ile tedarik zincirini birbirinden ayırt etmek güç 

bir durumdur. Tedarik Zinciri ve lojistik birbirlerinin yerine kullanılsa da pratikte 

aynı anlamda değillerdir (Tek ve Karaduman:2012:96-97).  

 Lojistik ve tedarik zinciri kavramları çoğu kez birbirine karıştırılmakta ve 

hatta aynı anlam taşıdığıda düşünülmektedir. Bu iki kavram arasında önemli 

farklılıklar bulunmaktadır. Lojistik ürünlerin ulaşması gereken yerlere taşıma, 

depolama, elleçleme, gümrükleme vb. lojistik faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 

Lojistik yönetimi kavramı müşteri gereksinimlerine göre sevkiyat nokta veya 

noktaları ile teslimat nokta veya noktaları arasında malzemelerin iki yönlü akışını ve 

lojistik faaliyetlerinin bütünsel olarak yönetimini ifade etmektedir.  

 Tedarik zinciri yönetimi kavramı ise lojistik yönetimi kavramına göre daha 

kapsamlı bir kavramdır. Tedarik zinciri yönetiminin içerisinde bilgi sistemlerinin 

bütünleştirilmesi, planlanması, kontrol faaliyetlerinin koordinasyonu gibi lojistik 

kavramı içinde olmayan bileşenleri de içermektedir. Tedarik zinciri yönetiminde 

müşteriler ve diğer paydaş için değer yaratan ürün, hizmet ve bilgi sağlamak üzere 

ilk tedarikçiden son kullanıcıya kadar iş süreçlerinin entegrasyonu gerçekleşmektedir 

(Koban ve Keser:2010:68). 

1.1.10.2. Tedarik Zinciri Yönetiminin Amaçları 

 Tedarik zinciri ürün, bilgi ve diğer tüm malzemelerin değişik süreç ve 

aşamalar arasında dinamik bir yapıda akışını içermektedir. Bu aşamalarda müşteri 

önemli bir yerde bulunmaktadır. Asıl amaç müşterilerin ihtiyaçlarını karşılarken 

işletmeninde kar elde etmesi için çalışmaktır. Tedarik zincirindeki süreçlerde müşteri 
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siparisi ile başlayıp ve memnun olan müşterinin bedelini ödemesiyle son 

bulmaktadır. Tedarik zincirinde üretici, toptancı, perakendeci ve müşteri arasında 

malzemelerin bir zincir içerisinde hareketlerinin resmini ortaya çıkarmaktır. Bu 

faaliyet hareketleri her iki yönde olacak şekilde olması önemli bir nokta olmaktadır. 

Tedarik zincirinin her bir aşamasında tek bir oyuncu bulunmaktadır.  

 Tedarik zincirinin tasarımı hem müşteri gereksinimlerine hemde bu 

gereksinimleri karşılanması için dahil olan aşama rollerine bağlıdır. Tedarik 

zincirinin yarattığı bu değer ürünün müşteriye sağladığı değer ile tedarik zincirinin 

müşteri isteğini karşılamasındaki çabasının arasındaki farktır.  

 Ticari tedarik zincirlerinin büyük bir kısmı için tedarik zinciri karlılığı ise 

müşteriden elde edilen gelirin tedarik zincirinin tüm maliyeti ile arasındaki farktır.  

Karlılık ne kadar çok olursa, tedarik zinciri yönetimide o kadar başarılıdır. Tedarik 

zincirinin başarısı, tedarik zincirinin her bir aşamasının karlılığı bakımında değil, 

tedarik zinciri karlılığı bakımından ölçülmeli ve değerlendirilmelidir 

(Kağnıcıoğlu:2007:11-12). 

 Tedarik zinciri yönetiminin lojistik amacı ise malzeme akışının istikrarlı 

olması, stokların azaltılması, tamamlama zamanının kısaltılması ve esneklik ve 

güvenliğin geliştirilmesidir (Erdoğan:2007:13). Tedarik zinciri işletmeler açısından 

birbirleriyle bağlantılı olan ve tek bir yapı altında; fiziksel tedarik, dahili işlemler ve 

fiziksel dağıtım olmak  üzere  üç aşamadan oluşmaktadır (Çancı ve Erdal:2009a:52). 

Tablo 1.5 Tedarik Zinciri Yönetimini Temel Safhaları 

Giriş (inbound) 

Lojistik süreçleri 

 

Üretim Süreçleri ve  

Malzeme Yönetimi 

 

Çıkış (outbound) 

Lojistik Süreçleri 

     Fiziksel Tedarik 
 

Dahili İşlemler 
 

Fiziksel Dağıtım 

     Tedarik Sistemleri 

Hammadde/Yarı 

Mamul/Hazır parça 

temini/Satınalma 

programları/Giriş 

Ambarı/Depolama 

 

Üretim Sistemleri 

Süreç Planlama/ 

Üretim Programlama 

İmalat/Kurum içi 

taşıma 

 

Dağıtım Sistemleri 

Tamamlanmış 

ürünler/Çıkış 

Ambarı/Depolama/ 

Dağıtım 

zinciri/Hedef Pazar 

ve müşteriye sunum 

 

Kaynak: (Çancı ve Erdal:2009a:52)  
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 Günümüzde işletmeler lojistikte kalite değerleri ve beklentisinin artması 

tedarik zincirlerinde satın alma, üretim, dağıtım ve müşteri taleplerini bütünleştirerek 

başarılı olabilmektedirler. İşletmeler bir yandan pazara erişim zamanını diğer yandan 

da maliyetini düşürerek karlılığını ve etkinliklerini artırmak isterler. Müşteri 

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde farklı yapılardaki işletmelerin performansını 

artırmak amacıyla uzun dönemli olarak işbirliği yaparak talebi yönetmesidir. 

Sistemde yer alan tüm işletmelerin kendi performansını yükseltmesi gerekmektedir. 

Tedarik zinciri yönetimin özünde daha iyi bir gelecek için daha iyi performans 

düşüncesi bulunmaktadır (İTO:2006:12-13). 

 

 Tedarik zincirinin temel amaçları aşağıda sıralanmaktadır. 

 Üretim ve dağıtım maliyetlerinin düşürülmesi, 

 Çevrim zamanının kısaltılması, 

 Müşteri memnuniyeti ve tatminini artırmak, 

 Stok maliyetlerin azaltılması, 

 Ürün hataların azaltılması ve kalitenin yükseltilmesi, (Korucuk ve 

ark:2015:12) 

  Tedarik zincirinin her bir bölümü için çabuk, tam ve zamanında teslimdir. 

 Mal ve Hizmet akışı için en iyi, en hızlı, en etkin ve birbirine uygun yollar 

araştırılması 

 Stoklarda JIT uygulanması, 

 Ürün Satışları ve geliriyle değil, zincir boyunca mal ve hizmetlerin etkin 

olarak hareketi sağlanır (Erdoğan:2007:9). 

 Her ürünün üretiminden, teslimine ve satın alma noktalarına kadar 

bilgilerin toplanması ve bu sürece içerisine dâhil olan tüm işletmelere bu 

bilginin sunulması, 

 Tek bir temas noktasıyla sistemdeki veriye erişilmesi, 

 Tedarik zinciri faaliyetlerin planlanması, analizinin yapılması ve zincirden 

gelen bütün bilgiler sayesinde bu faaliyetlerin seçilmesi, 

  Tüm tedarik zinciri içerisindeki işletmelerle iş birliğinin yapılması, 

(Kağnıcıoğlu:2007:65). 
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1.1.11. Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) 

 Dış kaynaklardan yararlanma genel bir tanımla açıklayacak olursak “işletme 

ve işletmenin içsel olarak elde ettiği hizmet ya da süreçleri sağlayan bir veya daha 

fazla tedarikçi arasındaki sözleşmeye dayanan uzlaşma” olarak ifade edilebilir. Dış 

kaynaklardan yararlanma diğer bir tanıma göre işletmenin temel yetenekleri arasında 

olmayan faaliyetlerini etkili ve uzman bir hizmet sağlayıcıya devretmesi olarak 

tanımlanmaktadır (Öztürk ve Sezgili 2002:130-131). 

 Dış kaynak kullanımı ile ilgili olarak yapılan tanımlamalar aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür. 

 İşletme içerisinde yapılmakta olan bir hizmetin dışarıdaki bir hizmet 

sağlayıcıya yaptırılması, 

 Genellikle tekrarlanan ve rutin görevlerin işletme dışarıdaki bir kaynak 

sağlayıcıya transfer edilmesi, 

 İşlerin tamamı ya da bir bölümünü ücret karşılığında diğer firmalara 

devredilmesi, 

  İşletme dışından mal veya hizmet tedarik edilmesi, (Kayabaşı:2010:197). 

 

 Küreselleşme süreciyle birlikte gelişen koşullar tüm lojistik hizmetlerinde 

daha çabuk, daha ucuz ve kalitenin yükseltilmesi için çözümler üretmeye zorlamıştır. 

İşletmeler ya da kurumlar her hangi bir alandaki işlevini tam olarak istenilen 

seviyede ve şartlarda yapamıyorsa bu alandaki işlevini çok iyi bir şekilde yerine 

getirebilen başka bir hizmet sunucuya yaptırabilmektedir.  

 Dış kaynak kullanımı işletmelere rekabet avantajı sağlayan yeteneklerine 

dayalı işleri yapmak için tam olarak öz yeteneklerini kullanmadığı işlerini başka 

işletmelerden satın almak istemeleridir. Lojistikte dış kaynak kullanımı 

dalgalanmalardan daha az etkilenmek, değişikliklere uyum sağlamak, teknoloji ve 

bilgi birikiminden hızlı yararlanmak amacı ile dış kaynak kullanımını yaygın olarak 

uygulanmaktadır (Keskin:2006:71). 

 İşletmelerin kendilerinin sahip olduğu beceri ve yeteneklerini esas alan işlerin 

dışındaki temel ve öz yeteneklerini kullanmadığı işleri işletme dışında alanında 

uzman olan başka bir işletmelerden alınmasına dış kaynak kullanımı (outsourcing) 

denilmektedir. Lojistik sektörü için dış kaynak kullanımı vazgeçilmez bir uygulama 
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haline gelmiştir. Lojistikte dış kaynak kullanımı tedarik zinciri içerisindeki temel 

lojistik faaliyetleri alanında uzman olan lojistik şirketlerine yaptırılmasıdır (Bakkal 

ve Oflaz:2011:16). 

Tablo 1.6 Geleneksel Anlayış ve Dış Kaynak Kullanımı 

Geleneksel Anlayış  Dış Kaynak Kullanımı 

Standart Müşteriye Özel 

Genellikle tek boyutlu, yalnızca taşıma ya 

da yalnızca depolama 

Çok boyutlu taşıma, depolama, ambar 

yönetimi birbirini tamamlar biçimde 

bütünleşik sistem yaklaşımı 

Amaç taşıma (nakliye) masraflarının en aza  

indirilmesi 

Hizmet kalitesi ve esneklik gereksinimleri 

de göz önüne alınarak toplam sahip olma 

maliyetinin en uygun düzeye indirilmesi 

1-2 Yıllık sözleşmeler 
Üst/orta yönetim düzeyinde tartışılan daha 

uzun süreli sözleşmeler 

Daha kısıtlı bir alanda uzmanlık gereksinimi 
Daha geniş kapsamlı lojistik uzmanlığı ve 

analitik yetenekler gereksinimi 

Sözleşme görüşmeleri kısa sürer Sözleşme görüşmeleri uzun sürer 

Firmalar arasındaki bağ daha zayıf, hizmet  

sağlayıcı firmayı değiştirmek daha kolay 

Firmalar arasındaki bağ daha kuvvetli, 

hizmet sağlayıcı firmayı değiştirmek daha 

zor ve maliyeti 

 

Kaynak:(Tek ve Karaduman:2012:838) 
 

1.1.11.1. Dış Kaynak Kullanımında Üçüncü ve Dördüncü Parti Lojistik 

 Lojistikte dış kaynak kullanımında "üçüncü" 3PL ve "dördüncü"   4PL Parti 

lojistik tanımını yapmadan önce konunun iyi anlaşılması için birinci ve ikinci parti 

lojistiğin açıklanması gerekir. 

 

 Birinci parti; Üretici, toptancı, perakendeci veya gönderici,  

 

 İkinci parti; Birinci partinin doğrudan müşterisi (tedarikçisi) olan işletme. 

 

 Üçüncü parti; Taşıma firmaları, taşıma komisyoncuları, gümrükleme ve 

sigortalama hizmeti sunan firmalar, antrepo işletmecisi vb. 

 

 Dördüncü parti; Lojistik ürün ve bilgi akış süreçlerini koordine ve entegre 

eden işletmedir (Korucuk ve ark:2015:8). 

 

 

 

 



 
65 

 

1.1.11.1.1. Üçüncü Parti Lojistik (3PL)  

Üçüncü parti lojistik (3PL) birinci ve ikinci parti firmaları arasında aracılık 

yapan lojistik şirketleri olarak tanımlanabilir. lojistik faaliyetini üstlenen 3PL firma 

ile ikinci parti arasında kalite ve performansın güvence altına alınması için bir 

anlaşma süreci olmazsa olmazıdır.  

Üçüncü parti lojistik (3PL) tanımı ile ilgili olarak literatürde birden fazla 

tanıma rastlamak mümkündür. Üçüncü parti lojistik (3PL)  “lojistik ittifak, lojistikte 

operasyonel ittifak, sözleşmeli lojistik” gibi farklı tanımlara da rastlamak 

mümkündür (Şahin ve Berberoğlu:2011:38). 

  

Şekil 1.16 Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Öncesi ve Sonrası 

Kaynak:(Tanyaş ve Hazır:2011:16) 

Üçüncü parti lojistik (3PL), LODER lojistik derneğinin tanımına göre; 

tedarik zinciri içinde temel lojistik faaliyetlerinden (nakliye, depolama, stok 

yönetimi) gibi bir kaçını konusunda uzman olan firmalar tarafından ve bir sözleşme 

kapsamından üstlenilmesi olarak tanımlamaktadır.  3PL firmaları burada işlem bazlı 

değil, süreç bazlı lojistik faaliyetlerini göstermekte ve tüm süreçlerden sorumlu 

olmaktadır. 3PL lojistik terimi olarak lojistik faaliyetlerde dış kaynak kullanılması  

olarak anlam kazanmıştır. 

 Birinci parti şirketi, ikinci parti müşteriyi, üçüncü parti ise satıcı veya 

alıcının bazı faaliyetlerini onun adına üstenen şirketi ifade etmektedir. Satıcı veya 

alıcının sadece taşıma, depolama, gümrükleme vb. faaliyetlerini başka şirketlere 
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devretmesi ile devralan şirket 3PL şirketi olarak anılmaz. Ancak taşıma, depolama ve 

diğer lojistik süreçleriyle birlikte entegre olarak süreçlerini yürütülürse 3PL şirketi 

olarak görülmektedir. Dünyada pek çok ticaret ve üretim bölgesindeki işletmelerin 

yukarıda sayılan lojistik hizmetlerini bu konuda uzmanlaşmış olan firmalardan 

tedarik etmek yönündeki tercihleri giderek çok farklı noktalar kadar ulaşmıştır 

(Koban ve Keser:2010:60). 

1.1.11.1.2. Dördüncü Parti Lojistik (4PL) 

 Müşterilerine kapsamlı bir şekilde tedarik zinciri çözümleri sunarak kendi 

organizasyon kaynaklarını, teknolojisini, yeteneklerini ve Üçüncü Parti lojistik (3PL) 

sağlayıcılar ile bir araya getiren ve yöneten tedarik zinciri bütünleştirici olarak 

tanımlanmaktadır. 4PL şirketleri nakliye, depolama, dağıtım, gibi konularda uzman 

olan 3PL şirketlerine sahiptir.  

 4PL şirketleri teknoloji, depolama ve dağıtım konularının 

bütünleştirilememesi üzerine tedarik zincirinde yaratacağı verimlilik ve tasarruftan 

yararlanması için ortaya çıkmıştır (Çancı ve Erdal:2009a:50). 3PL lojistik şirketleri 

ile kendi alt yapı donanım ve tüm imkanlarını paylaşarak müşterilerinin lojistik ile 

ilgili tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı temel alan lojistik uygulamasıdır 

(Küçük:2011:27). 

 

Şekil 1.17 Dış Kaynak Kullanımın Geçirdiği Evrim 

Kaynak:(Koban ve Keser:2010:71) 
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 Dördüncü parti lojistik (4PL) şirketleri sadece bir müşteri şirketinin 

lojistiğine değil, bu şirketin içinde yer almış olduğu tedarik zincirinin tüm lojistik 

faaliyetlerine odaklanarak ürün, hizmet ve finans akışını zincir boyunca yönetmeye 

çalışan şirketlerdir (Tanyaş ve Hazır:2011:17). 

1.1.11.2. Dış Kaynak Kullanımının Sağlamış Olduğu Faydalar ve 

Sorunlar  

 İşletmelerde lojistik faaliyetlerinde, dış kaynak kullanımının sağladığı 

faydalar aşağıdaki gibi gösterilebilir. 

 İşletmelerin ana faaliyet konularına odaklanmasına yardımcı olur. 

 İşletmelerde geliştirilemeyen ve gerçekleştirilemeyen yeteneklere, 

teknolojilere ulaşma olanağı sağlaması, 

 İşletmelerin performansının artırılmasına ve büyümesine yardımcı olur. 

 İşletmelerde maliyetlerin azaltılmasına olanak sağlar. 

 İşletmelerde ek kaynak kullanılmadan kapasiteyi arttırabilmesini sağlar, 

 Pazar içindeki talep değişikliğini karşılayabilme, fırsatların 

değerlendirilebilmesi ve pazarda olabilecek tehditlere karşı strateji ve 

politikaların oluşturulması, 

 Taraflar arasında bütünleşme sağlar. 

 Bilgilerin hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde paylaşılması, 

(Kayabaşı:2010:18-119). 

 İşin düşük maliyetlerle yapılması veya maliyetlerin önceden bilinmesi, 

sabit maliyetlerin değişken maliyetlere dönüşmesi, 

 İşletmelerdeki riskin dağıtılması, 

 Lojistik faaliyetler kapsamında göze alınacak alt yapı maliyetlerinin 

azaltması, 

 Yeni pazarlara ulaşmada var olan eksikliklerin giderilmesi. 

 Müşteri memnuniyetinin artması,  vb. (Koban ve Keser:2010:65). 

 

 Dış kaynak kullanımında hizmet alan ve hizmet sunan işletmelerin karşı 

karşıya kaldıkları sorunlar; 

 Gizliliğin paylaşılması riski, 

 Firmalar arasında bilgi akışının aksaması, 
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 Hizmet veren firmaların, hizmeti alan firmaların ihtiyaçlarını 

karşılayamaması, 

 Hizmet veren firmaların hizmeti sunarken profesyonellikten uzaklaşması, 

 Ülkelerin sık değişen mevzuatı, 

 Hizmet alan işletmenin lojistik fonksiyonlarında kontrolü kaybetme riski, 

 Hizmet alan firmanın, Hizmeti sunan firmaya karşı aşırı bağlılığı, 

 Hizmet sunmakta olan firmanın sözlerini yerine getirmemesi, 

 Hizmet sunmakta olan firmanın değişikliklere karşı ayak uyduramaması, 

 Hizmet alan işletmenin iş hedeflerini anlatmada yetersiz olması, (Koban ve 

Keser:2010:66). 
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1.2. LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ALT BİRİMİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 

1.2.1. Ulaştırmanın Tanımı  

 Ulaşım kelimesi latin kökenli bir kelime olup (transport/transportation), trans 

(“across” bir yerden başka bir yere) ve portare (“to carry” taşıma/götürmek) 

kelimelerinin birleşmesi ile meydana gelmiştir. İngilizce anlamında ise “transport” 

ve “transportation” kelimelerinin karşılığına denk gelen ulaşım aynı zamanda başka 

bir ifadeyle ulaştırma olarak da ifade edilmektedir (Yardımcıoğlu:2013:4).  

 Ulaştırma kelimesi Türk dil kurumu (TDK) sözlüğüne göre tanımı 

“ İnsanların, malların, haberlerin ulaşmasını sağlayan işlerin ve araçların tümü, 

münakalat ” olarak tanımlanması verilmiştir (TDK:2017d).  

 Ulaştırma kavramı literatür de birden çok tanımına rastlamak mümkündür. 

Ulaştırma tanımları incelendiğinde; “yolcu ve eşyaların belirli amaç için bir noktadan 

bir noktaya belirli hatlar üzerinden belirli araçlar ve işletme sistemleri ile yer 

değiştirmesi işi" olarak tanımlanmaktadır (Özen:2003:84). 

  Ulaştırma “ticari mal ve hammaddenin satış ve imalat noktalarına veya 

üretim alanlarından tüketim alanlarına taşınması” olarak da tanımlanmıştır 

(Gülgeç:1998:1). 

 Ulaştırma kavramı “sınırsız insan ihtiyaçlarının giderilmesi için, sınırlı üretim 

kaynaklarının bölüştürülmesini gerçekleştirmek üzere, taşıma ve/veya dağıtım 

işlevini üstlenen ve değer yaratılmasını sağlayan” bir süreç olarak da tanımlanabilir 

(Yardımcıoğlu:2013:4). Bu tanımdan anlaşılacağı gibi ulaştırma ihtiyaçları tespit 

etmek, mevcut durum ve ihtiyaçların kıyaslamasını yapmak, mod ve modları tespit 

etmek, ulaştırma planları oluşturmak ve maliyet etkinliğini de hesaplayarak iki nokta 

arasında ihtiyaçların ulaştırılmasını sağlamaktadır (Keskin:2016:80). 

 Ulaştırma en geniş anlamda tanımlayacak olursak varlıkların bir yerden başka 

bir yere taşıması olarak tanımlamak mümkündür. Ulaştırma da bu yer değiştirme  

“mekan”  ve “zaman” faydası yaratmaktır. Yalnızca yer değiştirmesi tek başına 

yeterli değildir. Aranılan şeylerin zamanında ulaştırılması mekan faydası ve değer 

yaratıcılığının yanı sıra bu işlemin zamanında gerçekleşmeside önemlidir. Çünkü 

ihtiyaç durulan yerlere zamanında ulaştırılması bölgedeki arz ve talebide 

etkilemektedir (Orhon:1983:5). 
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1.2.2. Ulaştırmanın Tarihi 

 İnsanların göçebe toplumundan tarım toplumuna ve sanayi toplumuna geçiş 

dönemlerinde ulaşım konusu oldukça gelişim göstermiştir. Bir ülkenin kalkınmasının 

ve uygarlaşmasının en temelini ulaşım oluşturmaktadır. Rudyard Kipling göre 

“ulaştırma medeniyettir” sözü ulaştırma ve toplumsal gelişimin arasındaki ilişkiyi 

kısaca özetlemektedir (Bkz:www.edirneyenigun.com). 

 Ulaştırma genel olarak insanoğlunun yeryüzüne gelmesiyle birlikte başlangıç 

göstermiş ve hayatlarını devam ettirmek için gereksinim duydukları maddeleri bulma 

yolları araştırmışlar ve bu maddelere ulaşmak için ilk zamanlarda kendi güçlerini 

kullanmışlardır. Evrenin akıllı yaratıkları olan insanlar sonraları bu zor ve güç işleri 

başkalarına yaptırma yolları aramışlar hayvanların ve rüzgârın gücünden faydalanma 

yoluna gitmişlerdir (Gürdal:1995:64). 

 Genel olarak ulaştırmanın tarihi incelendiğinde iki önemli dönem olarak 

karşımıza çıktığını görmekteyiz. Birinci dönem endüstri devrimi öncesine kadar olan 

kısım yanı insan, hayvan ve rüzgârın gücünden yararlanılan dönemdir. İkinci dönem 

ise buhar, çelik, elektrik ve makinelerin kullanıldığı endüstri devrinden sonraki 

dönem olarak bilinmektedir. 

 Ulaştırma M.Ö 7000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Bundan önceki tarihlerde 

insanlar “bir yerden başka bir yere” giderken yaya olarak giderlerdi ve yüklerini 

peşlerinden sürüklerlerdi. Hastalık durumlarında ise kişin taşınması için birkaç 

kişinin altına girerek kaldırdıkları tahtırevan adında araç kullanılmaktaydı.   

 Ulaştırma tarihinin gelişiminde en önemli adımların biri M.Ö 2000’li yıllarda 

atların evcilleştirilmesi olmuştur. Atlar insan ve yükü sırtında taşıyabilen aynı 

zamanda arkasında kızağa benzeyen arabaları çekebilen bir hayvandır (Murat ve 

Şahin:2010:43). 

 Ulaştırmada diğer önemli büyük adım ise M.Ö 3000 yıllarında tekerleğin icat 

edilmesiyle olmuştur. Tekerliğin gelişim sürecine baktığımızda yükün altına 

yuvarlak bir odunun sokulup sürüklenme işleminin yapılmasıdır (Murat ve 

Şahin:2010:43-44). Tam olarak hangi ihtiyacın giderilmesi için tekerleğin icat 

edildiği tam bilinmemekle birlikte bazı varsayımlara göre yontma taş devrinde 

insanlar, avladıkları hayvan ve kaya parçaları gibi bazı ihtiyaç duydukları gereçleri 
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yaşadıkları yere taşıma ihtiyacı duymuştur. Buna çözüm ararken kesilmiş bir ağacın 

yuvalandığını fark etmişler ve böylece taşıma işlerini kolaylaştıracağını düşünerek 

iki ağaç kütünün üzerine yüklerini koymayı akıl etmişlerdir. 

 Sümerlere ait, M.Ö 3000’li yıllarından kalma kalıntılarında tekerlek, kızaklar 

ve arabalar yapılan arkeolojik kazılarında çıkartılmıştır. Tekerleğin icadı, arabanın 

icat edilmesine yol açtığı bilinen bir gerçektir. Bunu izleyen dönemlerde ise araba 

savaş alanında fetih aracı olarak hizmet verdi (Bkz:www.ilkkimbuldu.com). İlk 

olarak Ur kentinde kullanıldığı düşünülen tekerlek için çeşitli yollar düzenlenmiş ve 

yol yapımına özen gösterilmiştir. Roma imparatorluğunda özellikle yollara büyük 

önem verilmiştir (Güvenal, Çabuk ve Yavuz:2005:426). 

 Denizyolu ulaştırma tarihi Mezopotamya ve Nil nehri sayesinde hayat 

kazanan Mısır şehirde ilk görüldüğü yer olarak bilinmektedir. M.Ö 3000 Yıllarda 

denizlerde gidebilen gemi şeklinde ilk aracın yapıldığı söylenmektedir. Bazı 

yazarların görüşüne göre ise ilk denizyolu araçları Çin’de rastlanılmıştır. Çin’de 

Asya’nın güney doğu sahilleri ve pasifik kıyılarında ilk denizcik olaylarının yapıldığı 

savunuluyor (MDTD:2015:33). 

 Sonraki zamanlarda M.Ö 2000 yıllarında Fenikelilerin ve M.Ö 400 yıllarda 

ise yunanlıların denizyolu ulaştırmasında ticari bakımdan önemli gelişmeler 

kaydettikleri görülmektedir. Sonraki gelecek dönemlerde ise “sahillere bağlı 

denizcilik” alanında önemli değişmeler görülmüştür (Gürdal:1995:68) 

 18. yüzyıla gelinceye kadar olan bölümde ulaştırma araçlarında gelişim yavaş 

ilerlemiştir. 1750 yılından sonra ise ulaştırma alanında “makineleşme” döneminin 

başlangıcı olmuştur. 1783 yılında Joseph ve Etienne Montgolfier kardeşlerin ilk sıcak 

hava balonu keşfetmişlerdir. 18. yüzyılı sonuna doğru ise demir ve deniz yolunda 

etkinliğini arttırmak için buhar makinelerinin kullanılmaya başlanmıştır. 1814 yılında 

George Stephenson ilk buharlı lokomotifin icadını yapmıştır (Işıkhan:2011:6) 

 Ulaştırmada en önemlisi atılımlar motorlu araçların geliştirilmesidir. Bu süreç 

şu şekilde ilerleme kaydetmiştir. İlk buharla çalışan Motorlu aracı N.J Cugnot’un icat 

etmesi, 1784 yıllında J.Watt'ın aynı türden bir motoru uygulamaya koyması ve 

1787’de Evans’ın ilk buharla çalışan otomobil meydana getirmesi en önemli 

gelişmelerdir (Murat ve Şahin:2010:47). 

http://www.ilkkimbuldu.com/
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 18. yüzyılına baktığımızda buhar gücünün keşfedilmesi ulaşım araçlarında 

yenilikler göstermiştir. Lokomotifler, buharlı gemiler toplu taşımada kullanılmıştır. 

1885 yılında şuanda günümüzde de kullanımda olan içten yanmalı motorlar 

keşfedilmiş ve Almanların çalışmalarıyla otomobil insanlığa sunulmuştur. Benzinli 

motorlardan sonra, 1896 yılında dizel motor icat edilmiş ve bu keşfetmelerden sonra 

toplu taşımada önemli ilerlemeler olmuştur. 1897 yılında ise ilk elektrikli tren ve 

metro araçları gündeme gelmektedir (Güvenal ve Ark:2005:426). 

 18. Yüzyılın gemilerin yapısı yelkenli olması nedeniyle hızı düşük ve 

tahtadan tek yapıdan oluşmaktaydı. 19. ve 20. yıllarında metal gemilerin teknik 

açıdan gelişme göstermesi sonucunda daha fazla tonaj hem de daha fazla kıtalar 

arasında yol gidebilmektedir. Bunun sonucunda günümüzde kullanılan motorlu 

gemilere doğru yavaş yavaş geçiş olmaya başlamıştır (Murat ve Şahin:2010:48). 

 Bu gelişim gemilerde üretim tersanelerde inşa edilmeye başlanmasıyla 

birlikte daha büyük çapta gemi üretimine imkân vermiş, tahta yerine demir ve çelik 

kullanılmıştır. 1829 yılında gemilerde pervane kullanılmasıyla çekme gücünde büyük 

gelişime yol açmıştır. 20. Yüzyılda ise akaryakıt ve nükleer enerjinin kullanılması; 

araçların kömürden, personelden, yer ve zamandan tasarruf sağlamış aynı zamanda 

hız bakımından da büyük gelişim olmuştur (Gürdal:1995:69). 

 1903 yılında Wright kardeşlerin motorlu uçağı kullanmasıyla başlamış olan 

havacılık sektörü bununla birlikte gelişim sürecide başlamıştır. II. Dünya Savaşından 

önce teknolojik gelişmeler hızlanmış, 1947 yılında sesten hızlı olan ilk uçak 

gökyüzünde yerini almıştır (Işıkhan:2011:6). Wright kardeşlerin ilk uçuş yapmaları 

ile başlayan havacılık sektörünün gelişim süreci günümüzde oldukça gelişim 

göstermiş uzay araçları ile uzaya yapılan yolculuklara kadar ulaşmıştır 

(Gürbüz:2001:12) 

 19. Yüzyılının sonlarında boru hatlarıyla taşımacılık yapabilmek için 

Vladimir Shukhov ve Branobel (Nobel kardeşlerin) şirketi öncü olmuştur.  Boru 

hatlarıyla ulaşım büyük, yüksek miktarlarda ve ekonomik olarak enerji maddelerinin 

(petrol, doğalgaz, gaz, motorin, benzin) gibi taşımacılığında kullanılmaktadır 

(MÜSİAD:2013:76). 
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 Ulaştırma uygarlıkların gelişimi ve birbirini etkileme sürecinde önemi bir role 

sahiptir. Ulaştırma araçları geliştikçe veya gelişim gösterdikçe insanların birbirine 

daha çok karşılıklı olarak yakınlaşarak ekonomik ve sosyal açıdan ilişkileri gün 

geçtikçe artmaya başlayacaktır (Murat ve Şahin:2010:43). 

1.2.3. Ulaştırmanın Önemi 

 Ulaştırma insanoğlunun “uygarlık” ve “ulaştırma“ kavramları arasındaki 

etkileşimin gelişiminde önemli bir rol oynadığını görmekteyiz. Tarihsel olarak 

baktığımızda ilk insanlar olası tehlikelerden korunmak, hayatta kalmak ve 

yaşamlarını devam ettirmek için yer değiştirmesi kaçınılmaz olmuştur 

(Saatçioğlu:2006:16). 

 Tarihin ilk çağlarından beri görülen insanların “bir yerden başka bir yere 

nakli” en eski ve en büyük gereksinmelerden biri olmuştur. İnsanlar yaşamları 

boyunca sürekli daha iyi yaşam koşulları düşünmüş ve bu düşünceleri 

gerçekleştrmek için değişik yöntemler ve araçlardan yararlanarak hedeflerini 

gerçekleştirmişlerdir. Bu hedeflere varmak özellikle ulaştırma yol ve araçları ile 

mümkün olmuştur. İnsanlardaki bu yer değiştirme hareketleri önceleri savaş ve göç 

gibi nedenlerle olmuş daha sonraki dönemlerde ise ekonomik, sosyal, politik 

amaçlarla gerçekleştirmiştir (Gürdal:1995:9-10). 

 Genel olarak ulaştırma ve insan olarak değerlendirildiğinde; ulaştırma insan 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; çalışma, alış-veriş, eğlence, dinlenme, seyahat, 

ziyaret vb. nedenlerden dolayı kişiler sürekli hareket halindedir. Uygarlığın en 

önemli gelişmelerden biri olan hareketlilik insanlara geniş tecrübeler 

kazandırmaktadır. Bu nedenlerle sürekli artan ulaşım istekleri sonucu hareketliliğin 

de planlanması gereği ortaya çıkmaktadır (Gülgeç:1998:1). 

 Ulaşım alanında önemli çalışmaları bulunan Morlok'a göre ulaşım her 

toplumun bütünsel bir parçasını oluşturmaktadır. Bu bakımdan ulaşım ekonomik, 

sosyal, politik ve çevresel faktörlerini ayrıntılı bir şekilde gündeme getirmektedir. 

 Ekonomik rolü; üretim-tüketimin yaratılması ve iyileştirilmesi, bölgesel 

uzmanlaşmanın sağlanması ve iş bölümlerinin geliştirilmesi, ölçek 

ekonominin yaratılması, almaşık arz noktalarının sisteme dâhil edilmesi, 
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 Sosyal rolü;  insan ve insan topluluklarının yer değiştirmesi, kırsal alandan 

kent merkezlerine göç vb. 

 Politik rolü; tek merkezden yönetim, herkese yasaların eşit uygulanması, 

ulaşım teknolojilerinin sosyal ve ekonomik yapıyı etkilemesi, 

 Çevresel rolü; doğanın kirlenmesi vb. örneğini verebiliriz. 

 Bunlara göre ulaşım sektörü ekonomik sektörler arasında önemli bir konuma 

sahiptir. Ekonominin gelişim biçimi (kamu-özel farklılığı) ve gelişmişliğinin bölgeler 

arası dağılımı ulaşım sistemiyle yakın bir ilişkisi bulunmaktadır (Acar:2007:6-7). 

 Ulaştırma sektörü düşünüldüğünde kendi başına mal üretebilen sektör 

değildir. Ancak diğer başka sektörlerin üretkenliği için etkili ve en önemlisi gerekli 

olan bir sektördür. Bu nedenle diğer sektörlerin planlanması ulaştırma sektörünün 

planlamasına bağlıdır. Ülkelerin veya gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasını 

hızlandıracak en önemli faktör ulaştırma sektöründeki yatırımların dengeli ve planlı 

bir şekilde yapılması ve uygulanmasıdır. Ulaştırma sektörünün başlıca amacı 

ulaştırma talebinin en iyi şekilde hızlı, güvenli, emniyetli, verimli ve en önemlisi 

mininim maliyet ile olacak şekilde gerçekleştirmektir. Ulaştırma sektörü özetle 

ülkelerin kalkınmasının garantisi olmamakla birlikte vazgeçilmez ön koşuludur  

(Başol:2001:168). 

 Ulaştırma sektörü arz-talep dengesi bakımından uluslararası ve yerel kurallar, 

düzenlemeler, iç ve dış ekonomi şartları, sosyal faktörler, lojistik hizmetleri, 

terminaller, gümrükler, sınırlar, ara geçiş yolları, güzergah ve yollar, araç-gereç, 

teknolojik seviye ve devletin ortaya koymuş olduğu yasal çerçeve devamlı ve sürekli 

olarak etkileşimlidir (Çancı ve Erdal:2009a:26-27). 

1.2.4. Ulaştırmanın Özellikleri 

Ulaştırma sektörünün kendisine has bazı birtakım özellikleri aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür. 

 Ulaştırma sektörü pek çok açıdan incelendiğinde ilk önce planlama 

gereği bulunan ve sonrasında ise ülkelerin gelişimine katkı sağlayacak bir 

şekilde yatırım yapılması gereken bir sektördür. Bu amaçla kısıtlı kaynakların 

en iyi şekilde kullanılması gerekmektedir.  
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 Ulaştırma sektörünün yatırımları yüksek maliyetlidir ve alternatif 

kullanım alanı olmayan yatırımlardan oluşmaktadır  

 

 En genel özelliklerinden bir tanesi alt yapı yatırımlarının uzun ömürlü 

olmasıdır (Özkul:2009:220). 

 

 Ulaştırma yatırımları oldukça yüksek olduğu için bu yatırımların 

gerçekleşmesi ancak büyük finansman kaynaklarının sağlanmasıyla 

gerçekleştirilmektedir. Bu ihtiyacın karşılanması konusunda kamuya görev 

düşmektedir (Yardımcıoğlu:2013:77). 

 

 Ulaştırma sektöründe depolanma ve stoklaması gibi bir durum 

olmadığı için ulaşım ihtiyaçları karşılayacak şekilde üretilmesi gerekir. Bu 

nedenle az üretilmesi işlerin yapılmasını engelleyeceği gibi çok üretilmesi de 

israf olmasına ve maliyet artışına neden olabilecektir. Bu nedenle etkinlik ve 

verimlilik açısından ihtiyacı en iyi şekilde karşılanması önem arz etmektedir 

(Saatçioğlu:2006:22). 

 Genel olarak ülkelerin ekonomik, sosyal ve politik konularında mali 

açıdan yön ve şekil verme gibi önemli bir etkiye sahiptir. Ulaştırma sektörü 

mekânın yapısını değiştirebilir. Ulaştırma alt yapıları sayesinde avantajlı 

fabrika, depo veya mağaza gibi yerlerin ortaya çıkması sayesinde yeni 

yatırımlara özendirici bir ortam yaratabilir. Bu durum yeni yatırımların 

özendirilmesi ile sanayileşme ve ekonomik açıdan kalkınmayı 

hızlandırmaktadır (Tek ve Karaduman:2012:242). 

 

 Ulaştırma sektörü diğer sektörler üzerinde olanların gelişimlerini 

hızlandıran veya engelleyen bir yapıya da sahiptir. Bu bağlamda ulaştırma 

sisteminin nasıl kurulması gerektiği önemlidir. Buna göre demografik, 

ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkilerin doğru analiz edilip stratejinin 

belirlenmesi gerekmektedir (Murat ve Şahin:2010:42). 

 

 Ulaştırma sektöründeki yatırım kararları öncelik olarak kar veya zarar 

beklentisine göre verilmemektedir (Tek ve Karaduman:2012:242). Ulaştırma 

alt yapı yatırımlarında öncelik toplum yararı ön plandadır. Bu amaçla dolaylı 
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yönden ekonomik, doğrudan sosyal fayda sağlaması yönünde yatırım özelliği 

bulunmaktadır. Kar ya da sosyal fayda sağlaması ancak uzun dönemde 

mümkün olabilmektedir (Yardımcıoğlu:2013:79).  

 

 Her şey den önce zaman tasarrufu sağlamak amacıyla birbirine uzak 

olan mekânların birbirine yakınlaştırma görevi bulunmaktadır. Bu kapsamda 

toplumsal gelişmeye göre hareket etmek durumundadır. 

 

 Bir hizmet sektörü olan ulaştırmanın kendisinin bulunduğu alanlarda 

istihdam sağlama kapasitesi de bulunmaktadır. Bununla birlikte kendi 

sahalarının dışında yerine getirmesi gereken alt ve üst yapı yatırımları 

vasıtasıyla da yeni iş imkanları oluşturmakla birlikte aynı zamanda 

ekonomiye de canlılık kazandırmaktadır (Murat ve Şahin:2010:41). 

 

 Ulaştırma sektörünün çevresel konularda olumsuz yönleri 

bulunmaktadır (Özkul:2009:221). Çevresel yönde olumsuz olarak 

etkilememesi için son yıllarda yapılan anlaşmalar çerçevesinde bu konuya 

dikkat edilmesi gerekmektedir (Saatçioğlu:2006:23). 

 

1.2.5. Ulaştırmanın Fonksiyonları 

 Ulaştırma sektörü Ekonomik, Sosyal, Politik (Siyasal)  fonksiyonları olmak 

üzere sıralayabiliriz. 

1.2.5.1.Ekonomik Fonksiyonu: 

 Ulaştırma sektörünün ekonomik fonksiyonları aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür. 

1. Ulaştırmanın en belirgin özelliklerinden bir tanesi birbirinden farklı yerlerde 

üretilen ürünlerin arzını o ürünlerin talebinin bulunduğu yerlere zamanında 

ulaştırmaktır. Ulaştırmanın ekonomik açıdan belki de en önemli özelliği insan 

ve eşyanın “yer faydası” sağlayacak şekilde “yer” değiştirmesine imkân 

vermesidir. Günümüz şartlarında acımasız rekabet koşullarını da 

düşündüğümüzde bu değişiklik ne kadar ekonomik olursa o derece başarı 

yakalanmış olunacaktır (Murat ve Şahin:2010:58). 
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2. Günümüzde ulaştırma üretimin bir parçası olarak görülmektedir. Bu nedenle 

mal ya da hizmetlerin tüketiciye etkin, verimli ve ucuz şekilde ulaştırılması 

son derece önemlidir (Saatçioğlu:2006:19).  

 

3. Taşıma sistemlerinde ulaşım giderlerinin düşürülmesi ya da yapılacak bir 

iyileştirmenin birim maliyetlerini azaltarak ekonomik kaynakların 

etkinliğinin artırılması sağlayacaktır. Böylece ekonomik gelişmesine katkı 

sağlayacak ve hızlanmasına yardımcı olacaktır (Erdoğan:2016:190). 

 

4. Ulaştırma ekonomik faaliyetlerin her aşamasında katkıda bulunduğu için 

ulaştırma altyapısı bir ülkede oluşturulmadan ekonominin gelişmesi 

olanaksızdır. Bu nedenle sürekli değişen insan ihtiyaçlarını karşılamak için 

yapılan üretim sonucunda elde edilen bu ürünlerin çeşitli ulaştırma sistemleri 

kullanılarak son tüketiciye ulaştırılması ekonomik açıdan son derece önem 

arz etmektedir.  

5. Ulaştırma sektörü “üretim-dağıtım-tüketim” süreçlerinde alt yapı yatırımları 

gerektiğinde toplumların ekonomik yapıları içerisinde önemli bir yere 

sahiptir. Ulaştırma ekonomik kararlar anlayışıyla ülkeleri biçimlendiren, 

üretim maliyetlerin düşüren, verimliliği artıran ve doğal kaynaklardan daha 

iyi yararlanılmasını sağlayan ekonomik büyüme ve kalkınma konularında etki 

göstermektedir. 

 

6. Bölgeler arası fiyat farklılıklarının giderilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması 

gelişmiş bir ulaştırma sistemiyle sağlanmaktadır. Bu anlamda ulaştırma 

sektörünün gelişmesine bağlıdır. Ulaştırma sektörünün gelişmesiyle 

hammadde, sermaye, iş gücü ve diğer olanakların belli bir bölge ya da 

bölgeler arası dengesizliğin giderilmesiyle ekonomik olarak en uygun 

koşullarda kullanılmasına olanak sağlamaktadır (Yardımcıoğlu:2013:32-36). 

 

7. Ulaşım hizmetleri arttıkça ulaştırma sektörü içerisinde yeni iş imkânları 

ortaya çıkacak ve bu sektörde çalışacak kişiler istihdamı olumlu yönde 
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arttıracaktır. Bununla birlikte bu kişilerinde taşımasında yine ulaştırma 

sektöründen yararlanılacaktır. 

 

8. Ulaştırma sektörü sayesinde yeni pazarlar bulunacak satış-pazarlama 

konularında artışlar meydana gelmekle birlikte ekonomik açıdan gelişme 

sağlanabilecektir (Aslan:2009:5). 

 

9.  İş ve yaşayış düzeni günümüzde aksamadan işlemesi ulaştırma sektörüne 

bağlıdır (Başol:2001:168). 

 

1.2.5.2.Sosyal Fonksiyonu 

 Bireylerin birbiriyle iletişimi ve etkileşimi insan topluluklarını meydana 

getirmektedir. Bu toplulukların bir araya gelmesi durumları; sosyal, kültürel ve 

üretimsel her türlü süreç ulaşım gerektirmektedir. İnsanlar gereksinimlerimi 

karşılamak için ulaşmak ve ulaşılır olmak zorundadır. Bu nedenle ulaşım insanların 

toplumsal yaşamında gereksinim ve zorunluluk durumundadır (Kentleşme 

Şürası:2009:20). 

Ulaştırma sektörünün sosyal fonksiyonlarının bazıları aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz. 

1. Ulaştırmanın sosyal fonksiyonu insanların birbiriyle yakınlaşmasını sağlar. 

Böylece ulaştırma ekonomik, politik ve sosyal olaylarda ilginin ve katkının 

sağlanmasına değer kazandıracaktır (Saatçioğlu:2006:20). 

 

2. Ulaştırma sektörü sayesinde kırsal kesim ile kent arasında bir dengenin 

kurulmasına teşvik etmektedir. Kırsal kesimde yaşayanların daha fazla 

seyahat etme imkânları ve kendi ürünlerini pazarlama olanakları sayesinde 

kentsel yaşamın fırsatlardan yararlanabilmeleri sağlanmaktadır 

(Erdoğan:2016:191) . 

 

3. Ulaştırma sayesinde ülke nüfusunun dengeli dağılımıyla birlikte kırsal 

alanlarda sosyal gelişmelerin meydana gelmesinde etkili olabilecektir. 
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4. Ulaşım sektörünün gelişmesiyle birlikte topluluklar ve bölgeler daha çok 

yakınlaşacağından örf ve adetlerde değişiklikler olacaktır. Kişilerin 

birbirleriyle yakışlaşması sonucunda sosyal olumsuzluklarda azalma 

meydana gelecektir. 

 

5. Ulaşım sektörünün gelişmesi sayesinde kişilerin eğitim seviyelerinde artış 

meydana gelecek aynı zamanda sağlık imkânlarını kullanmasını etkileyecek 

sonuç olarak daha çok eğitimli ve daha sağlıklı bir toplum yetişmesine katkı 

sağlayacaktır (Aslan:2009:7). 

 

6. Ulaştırma yeni bir sosyal yapının yaratılmasına katkı sağlar.  Ulaştırma 

sistemleri insanların refahını ve ömrünü artırmaya yönelik bir etkiye sahiptir. 

Ulaşım toplam arzın ve talebin birbirine uyumunu sağlamakta ve gelir 

dağıtımını düzenlemektedir (Yardımcıoğlu:2013:44). 

 

7. Ulaştırma bir bölgeden diğer bölgelere gidiş gelişler için yol koşullarındaki 

iyileştirilmesi sosyal gelişmeyi ve kültür birliğine katkı sağlar aynı zamanda 

bölgelere canlılık kazandırır ve bölgeler arasındaki gelişme farklılıklarını 

azaltır (Yardımcıoğlu:2013:45).  

 

8. Ulaşım insanların çeşitli ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermekle birlikte 

turizm kapsamında kültür yapılarında bilgi edinme ya da öğrenme, tatil, 

dinlenmek, eğlenmek, gezme, değişik yerler görme, yeni insanlar tanımak 

veya eş-dost ziyaretlerinde bulunmak vb. şeklinde çeşitli faaliyetlerde 

gerçekleştirmektedirler (Yardımcıoğlu:2013:46). 

 

9. Ulaşım sektörünün taşıma araçları her geçen gün sürekli gelişmesiyle büyük 

şehirlerin yapılandırılmasında büyük bir rol oynamış ve şehirlerarası ulaşım 

olanağı da sağlamıştır.  

 

10. Ulaştırma sektörü nüfusun belirli alanlara yayılmasını sağlamış ve her geçen 

gün sağlamaya da devam etmektedir. Böylece iş gücünün belirli alanlarda 
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yoğunlaşmasına engel olmakta birlikte iş gücüne dolaylı yönden olumlu katlı 

sağlamıştır  

 

11. Ulaştırma sektörünün en önemli sosyal fonksiyonu kişilerin hayat seviyesini 

yükselten veya yaşama biçimlerini değiştiren bir yapıda olmasıdır. Bu 

nedenle ulaştırma sistemleri sayesinde bir toplumun çeşitli faaliyetleri 

düşünce biçimleri akılcı bir yönde değişebilmektedir (Murat ve 

Şahin:2010:60). 

 

1.2.5.3.Politik (Siyasal)  Fonksiyonu 

Ulaştırma sektörünün başka bir fonksiyonu ise politik veya başka bir ifadeyle 

siyasal fonksiyonudur. 

1. Ulaştırma siyasi fonksiyonu konusunda zamanında devlet adamı olarak görev 

yapan ve özellikle yol yapım konularına önem veren Halil Rifat Paşa’nın 

tarihe geçen ünlü sözüyle anlatmak gerekirse “Gidemediğin yer senin 

değildir” en net şekilde ulaştırmanın siyasi fonksiyonunu açıklamıştır 

(bkz:www.biyografya.com). 

 

2. Devletlerin siyasi otoriteleri için var olma mücadelesinde en önemli 

etkenlerin başında ulaştırma gelmektedir. Ulaştırma yapı gereği stratejik bir 

konudur. Ulaşım olanaklarının hızı, emniyeti, güvenliği, kapasitesi vb. kısaca 

elverişli olup olmaması siyasi gücün etkisini belirleyen ve onu sınırlayan bir 

araç durumundadır. Devletlerin ulaşım yollarını kontrol eden, ulaşım ağlarını 

genişleten ve uç noktalara kadar güvenliği ve iş birliğini sağlayan güç 

dengesinde bir adım öne geçmektedirler. Çünkü ortak amaçları paylaşarak 

vatandaşlarının yaşam kalitesini artırmak bu yolla mümkün olabilmektedir 

(Yardımcıoğlu:2013:47). 

 

3. Politik fonksiyon ülkelerin ulaşım gereksinimlerini kısıtlı kaynaklardan en iyi 

şekilde yararlanarak ihtiyaçlarını karşılama amacına yönelik olarak her 

ulaşım sisteminin kullanımına uygun olarak geliştirilmesine imkân 

sağlayacak veya ışık tutacak şekilde ilkeler ve bu ilkeleri sağlayacak temel 

eylemler bütünüdür (Erdoğan:2016:192). 
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4. Devlet siyasi etkinliğini ve siyasi birliğini sağlamak amacıyla devlet ile 

vatandaşlar arasındaki ilişkilerin daha yakın olması gerekmektedir. Bu 

yakınlaşmayı sağlamak amacıyla merkezi ve yerel yönetimlerin vatandaşların 

yanında olduklarını göstermeleri için yanlarına ulaşma zorunluluğu vardır. Bu 

nedenle ekonomik ve toplumsal bütünleşme ancak vatandaşların yanına 

ulaşıldığı sürece gerçekleşme imkânı sağlayacaktır (Aslan:2009:6). 

 

5. Modern ulaştırma sistemlerinin siyasal fonksiyonunun en önemli özelliği 

milli birliğin ve beraberliğin sağlanması hususudur. Böylece ulaştırma sosyal 

dayanışmayı teşvik ederek bu yoldaki bağların kurulmasıyla toplumsal 

birliğin daha kolay korunması olanağı sağlayacaktır (Murat ve Şahin:2010: 

61). 

 

6. Ulaştırma sektörü “Devlet-köy-kent” yanı toplumun birbiriyle bütünleşmesini 

yardımcı olarak siyasal ve kültürel konularda birliğin güçlenmesine yardımcı 

olmaktadır.  

 

7. Ulaştırmanın politik fonksiyonu devletin daha iyi çalışmasını ve görev 

yapmasını sağlamaktadır.  

 

8. Bir başka politik konu ise milli savunma ve güvenlik konularında 

ulaştırmanın lojistik desteğinin önemi büyüktür (Tek ve 

Karaduman:2012:241). Milli savunmanın kuvvetlenmesinde ulaştırma 

sektörü kendisini göstermektedir (Murat ve  Şahin:2010:62). 

 

1.2.6. Kapsadığı Alan Bakımdan Ulaşım Türleri 

 Kapsadığı alan bakımdan ulaşım türleri incelendiğinde kent içi ulaşım, ulusal 

ulaşım ve uluslararası ulaşım olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

1.2.6.1.Kent İçi Ulaşım 

 Kent içi ulaşım aynı zamanda başka bir ifadeyle şehir içi ulaşım olarak da 

ifade edebiliriz. Karayolu, havayolu, demiryolu, deniz/suyolu ve boruyolu ulaştırma 

sistemleri ve araçları kullanılarak insanların, malların ve eşyaların şehir içinde yer 
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değiştirmesi olarak kent içi ulaşım tanımlanmaktadır. Şehirleşme ile birlikte ortaya 

çıkan süreçte günümüze kadar gelişme göstermiş bir ulaşım türüdür. Günümüzde 

hızla büyüyen kent nüfusunun günlük yaşamını devam ettirmek amacıyla 

gerçekleştirdiği yük ve yolcu hareketlerini kapsar (Yardımcıoğlu:2013:29). 

 İnsanların ve araçların kent içinde dolaşımını da kapsamaktadır. Bu 

kapsamda kent içi “yolculuk kavramı” kişinin kent içinde bir noktadan diğer bir 

noktaya varmak için bir veya birden fazla ulaşım aracı kullanılabilir 

(Çubukçu:2004:919). Kaliteli bir şehir içi ulaşım için bazı kriterler esas alınmaktadır. 

Bunlar; hız, ekonomik, çevre ve gürültü kirliliklerinin az olması, güvenli ve rahat 

ulaşım unsurları kalitenin temelini oluşturmaktadır (İTO:2003:10). 

 Günümüzde hızlı nüfus artışı ve şehirlerin büyümesi şehir içi ulaşım 

sorununu gündeme getirmiştir. Aynı zamanda motorlu araçlarla birlikte özel araç 

sayılarında artmasına neden olmuştur. Bu durum hava kirliliğine, gürültüye, trafik 

tıkanıklığına, fazla enerji tüketimine, zaman ve işgücü kaybına neden olmaktadır. Bu 

gibi soruların çözümü ulaşım ihtiyacının karşılanması ve gelişiminin sağlanması 

önemlidir. Bu yüzden bu alanda yaşanabilir bir hale getirilmesi için şehir yaşamında 

önemli unsurlarından biri olan toplu taşımacılığı öne çıkarmıştır. Toplu taşıma 

çağdaş anlamda gelişmişliği ve ekonomik büyümenin temel göstergelerini 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla etkini sağlıklı ve ekonomik şehir içi ulaşım kurulması 

günümüzde ve gelecekte olumsuzlukların önüne geçmiş olacaktır (Gümüş:2016: 

453). 

 Kent içi ulaşımında sosyal denge, enerji, çevre, sürdürülebilirlik gibi 

konuların düzenlenmesini gerekli kılmaktadır.  Bu çerçevede kent içi ulaşımının 

kentin üst ve alt ölçekli plan kararları ve yatırım programlarını dikkate alarak, analiz 

edilmesi ve düzenlenmesiyle birlikte özel otomobil kullanımının azaltılması, toplu 

taşıma sistemleri ve yaya/bisiklet gibi çevre dostu ulaşım araçlarına öncelik 

verilmesi,  ulaşım ve trafik sorunlarına çözümler bulunması, toplu taşıma ve ara 

toplu taşıma türlerinin entegrasyonun sağlanması, durak ve terminal alanlarının 

düzenlenmesi, özel ulaşım dâhil ulaşım türlerinin birbirleri ile rekabet etmeyecek 

şekilde düzenlenmesi ve birbirini tamamlayacak şekilde işletilebilmesidir 

(TBB:2014:12). 
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 Genel olarak kent içi ulaşım şu şekilde olması gerekir. Planlı bir yapıya 

dayalı olarak; kent halkına, ülke ve işleticiye maliyeti az,  ekonomik ve sosyal 

gelişmeye katkısı yüksek, aynı zamanda kentin gelişmesine destek olan ve daha iyi 

bir yaşam sunarak, çağdaş bir sistem kurulup uygulanması esasına dayalı olması 

gerekir. Özetle taşıtlara değil insanlara öncelik ve önem veren, kaynakların etkin ve 

verimli kullanıldığı, insana, tarihi değerlere ve çevreyi koruyan bir biçimde 

sürdürülebilir olması önemlidir (Aykol:2013:297-298). 

1.2.6.2.Ulusal Ulaşım 

 Ulusal ulaşım aynı zamanda başka bir deyişle şehirlerarası ulaşım olarak da 

ifade edilmektedir.  Karayolu, havayolu, demiryolu, deniz/suyolu ve boruyolu 

ulaştırma sistemleri ve araçları kullanılarak insanların, malların ve eşyaların ülke 

içerisinde yer değiştirmesi faaliyetlerinin tümü olarak ulusal ulaşım 

tanımlanmaktadır (Yardımcıoğlu:2013:30). 

 Şehirlerarası yük ve yolcu ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için ulaştırma 

sistemlerinde ekonomik etkinlik önemli bir faktördür. Birçok ülkede sosyal politika 

aracı olarak görülmekte olan bu hizmetlerin planlanması, fiyatlandırılması ekonomik 

açıdan dikkat edilmemektedir. Ancak ulaştırma hizmetleri ihtiyacını karşılarken en 

az maliyetle “yapım-bakım-onarım” unsurlarının yanında ulaştırma türlerinin de 

sebep olmuş olduğu çevresel ve sosyal maliyetlerinde dâhil edilmelidir (Kabasakal 

ve Solak:2013:124). 

 Dünyada ve tüm ülkelerde özellikle de gelişmekte olan ülkelerde şehir 

nüfusun artışı şehirlerarası ve şehir içi yolcu taleplerinde hızlı artışın temelini 

oluşturmaktadır. Şehirlerin büyümesi sonucunda kentsel alan kullanım mesafeleri 

uzamak da, taşıtlarla yapılan yolculuk sayısı ve uzunluğu da artmaktadır. Ekonomik, 

toplumsal, kültürel etkinliklerin çeşitlilik göstermesi ulaşım talep düzeyini 

yükseltmektedir. Bu nedenle bireysel ve toplu taşıma sistemlerinin yetersiz 

kalmasına ve kapasite sınırları olduğu için yeni yatırımlara ihtiyaç vardır. Ulaşım 

maliyetlerinin artması yeni yöntemlere ve teknolojik gelişmelere gereksinim 

duymaktadır  (Elmas ve Yıldızhan:2005:279). Kentlerde ulaşım planlama sistemin 

oluşturulması ve geliştirilmesi sorunların geliştirilmesi için belirli amaç ve hedeflere 

en uygun çözüm sağlayan yapısal ve işletme çözümleri mekân ve zaman düzenlenme 

işidir (İTÜ Vakfı Dergisi:2016:31). 
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 Ülke açısından iyi bir ulaşımın sağlanabilmesi için emniyetli, konforlu, 

güvenilir, ulaşım süresinin az, ulaşımda eşitlik,  ulaşımın çevreye olan olumsuz 

etkilerinin azaltılması, ulaşımda maliyetlerin azaltılması, ulaşımda dışa bağımlılığın 

azaltılması vb. unsurlar insanların daha iyi bir ulaşım sağlamasına yardımcı olacaktır 

(Elmas ve Yıldızhan:2005:279). 

1.2.6.3.Uluslararası Ulaşım 

 Uluslararası ulaşım aynı zamanda başka bir deyişle ülkelerarası ulaşım olarak 

da ifade edilmektedir.  Karayolu, havayolu, demiryolu, deniz/suyolu ve boruyolu 

ulaştırma sistemleri ve araçları kullanılarak insanların, malların ve eşyaların ülkeler 

arasında yer değiştirmesi faaliyetlerinin tümü olarak uluslararası ulaşım 

tanımlanmaktadır (Yardımcıoğlu:2013:31). 

 Uluslararası taşımacılık kısaca insan ve eşyaların uluslararası ticarete konu 

olacak şekilde yer değiştirmesi şeklinde tanımlayabiliriz (Tokgöz:1984:25). 

Yolcuların ve yüklerin mekânlar arasında her geçen gün daha fazla hareket etmesi 

ülkelerin ulaşım sistemlerinin etkinliklerini artırmasına ve aynı zamanda yeni ulaşım 

araç ve yollarının uygulamaya alınmaya başlanması kaçınılmaz olmuştur. Kuşkusuz 

ki ihtiyaç ve taleplere cevap verme gerekliliği sadece ülke sınırları içinde değil ülke 

sınırını aşan ulaştırma için de son derece önemlidir. Uluslararası ulaşımda ülkelerin 

yeri ve etkinlikleri açısından ilişki sistemlerine önem veren ve geliştiren ülkeler 

ulusal talep ve ihtiyaçlarının karşılamasının yanında aynı zamanda transit ulaşım 

ülkesi kavşağı olma avantajını da elde etmektedir (Bakırcı:2013:371). 

 Yolcu ve yük ulaşım sistemleri açısından insanlar ve yükler geniş ölçüde 

benzer altyapıyı kullandıkları için sıkı sıkıya birbirine bağlı olmalıdır. Ülkelerin 

uluslararası taşımacılık ve ticaret koridorlarını dikkate alarak iç, dış ve transit ticaret 

hedeflerine ulaşabilmesi için ulaştırma koridorları ve uluslararası entegrasyonu 

sağlaması daha fazla rekabetçi bir ülke olabilmesi için önemli bir unsurdur (Tanyaş, 

Erdal, Zorlu, Gürlesel ve Filik:2011:12). 

 Uluslararası ticaretin önemi küreselleşmeyle birlikte artmakta ve çok taraflı 

ticaret sistemi meydana gelerek ülkelerin ekonomik yönden büyümesinin payı 

büyüktür. Uluslararası alanda ticaret gelişirken üretim ve tüketim merkezleri arasında 

ulaştırma talebi de oluşmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte ekonomik hacmin arttığı 
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ve sınırların ortadan kalktığı dünyada elde edilecek kazançlardan daha fazla pay 

almanın yolu ulaştırmanın ucuz, güvenli ve en önemlisi tam zamanında 

yapılmasından geçmektedir.  

 Günümüzde küreselleşmeyle üretim merkezlerinde üretilen mamullerin çok 

uzaklarda tüketilebilir duruma getirmiştir. Örneğin; Dünyanın bir noktasında bulunan 

bir tüketici satın almak istediği mamulü satın almak istediği sürece dünyanın farklı 

bir bölgesinden satın alabilir duruma gelmiştir 

 Ulaşım sistemlerindeki gelişmeler insanlar arasında ve ülkeler arasındaki 

sosyal, ekonomik,  kültürel, ticari vb. ilişkilerin artmasına neden olmaktadır. 

Ülkelerin birbirleriyle ilişkilerin geliştirilmesi için ulaşım en önemli unsurlarının 

başında gelmektedir (Yardımcıoğlu:2013:31). 

1.2.7.  Ulaştırma Sistemleri 

 Tarihsel süreci incelendiğinde insanlığın en temel ihtiyaçlarından birisi 

ulaşım sektörüdür. Ulaşım faaliyetleri farklı dönemlerde farklı ulaştırma 

sistemlerinin ön plana çıktığı gözlenmektedir. Ulaşım sektörü günümüzde sosyo-

ekonomik gelişmelerin en temel güçlerinden biri olmuştur. Ulaşım sektörü kendi 

içerisinde ekonomik faaliyet oluşturduğu gibi aynı zamanda diğer sektörler ile ilişkisi 

bulunan ve onları olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek şekilde bir hizmet sektörü 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Kögmen:2014:1-2). 

 Ulaştırma sistemleri karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu ve boru hattı 

olmak üzere sosyal, ekonomik ve teknik gereklere uygun olarak kurulması, 

yürütülmesi ve geliştirilmesi gereken faaliyetleri kapsamaktadır. Ulaştırma sistemleri 

ekonomik kalkınma döneminde öncelikli olarak her devirde tartışılan bir konu 

olmuştur. Bu nedenle öncelikli olarak bu sistemlerin artı ve eksi yönlerinin 

karşılaştırılması yapılarak yatırım kararlarının ona göre verilmesi gerekir. Ulaştırma 

sistemlerinin etkinliliklerini belirleyen faktörler ise; ulaştırma hızı, ulaşım aracının 

kitle nakliyatına uygunluğu, taşıma hizmetlinin sürekliliği, ulaşım ağı uygunluğu, 

düzenlilik, enerji sarfiyatı, güvenlik, konfor, rahatlık, maliyet, yatırım ve işletme 

maliyeti olarak sıralanmaktadır. Ulaştırma sistemlerinin birbirine avantajlı ya da 

dezavantajlı olmaları nedeniyle ülke koşullarına en uygun şekilde planlanması ve 

uygulanması önemlidir (Saatçioğlu:2006:46).  
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Tablo 1.7 Ulaştırma Sistemleri ve Özelliklerinin Karşılaştırılması 

Ulaştırma 

Sistemleri 
Maliyet 

Ulaştırma  

Hızı 

Hizmet 

Verilen  

Yerlerin 

Sayısı 

Çeşitli 

Malların  

Kullanma 

Becerisi 

Tarifeli 

Yüklemelerin 

Sıklığı 

Tarifelerin 

Uygulanmasının 

Güvenirliği 

Karayolu Yüksek Hızlı Çok Geniş Yüksek Yüksek Yüksek 

Denizyolu Çok Düşük Yavaş Sınırlı Çok Yüksek Çok Düşük Orta 

Havayolu Çok Yüksek Çok Hızlı  Geniş Sınırlı Yüksek Yüksek 

Demiryolu Düşük  Yavaş  Sınırlı Yüksek Düşük Yüksek 

Boru Hattı Düşük  Yavaş  Çok Sınırlı Çok Sınırlı  Orta Yüksek 

 

Kaynak: (Saatçioğlu:2006:46) 

 

 Ulaştırmanın gelişme süreci şu üç unsurdan birinde olabilir. Bu unsular; 

araçta, harekete geçirici güçte ve yoldur. Genişleyen pazarlar nedeniyle uzak 

mesafelere daha büyük oranlarda taşımacılık gerektirmesi, daha hızlı ve ucuz ulaşım 

baskısı nedeniyle ulaştırma alanında teknolojik gelişmeleri hızlandırmıştır. Ulaştırma 

sektöründe hızın artması gerek maliyetleri düşürmeye yönelik hareketler gerekse 

teknolojik hareketler ulaştırma sistemleri arasında ya da aynı ulaşım sistemi 

içerisinde rekabeti artırmıştır (Orhon:1983:7). 

 Küreselleşme ve bölgeselleşme çabaları sayesinde uluslararası ve bölgesel 

ulaştırma sektörünün serbestleşmesi ulaşım altyapılarının entegrasyonu ile etkin, 

rekabetçi ve güvenli hizmet sunumu oluşturmak için ortak asgari standartlar 

belirlenmesi gerekir. Bu amaçla oluşan politikaların ekonomik gelişmenin bir 

parçasını oluşturan ulaştırma sistemlerinin koordineli olacak şekilde faaliyet 

göstermesi temel alınmaktadır (İktisadi Kalkınma Vakfı:2004:120). 

1.2.7.1.Karayolu Ulaştırma Sistemi 

 İlk zamanlarda insanlar avcılık yaparken çevrelerinde ilk kullandıkları yollar 

hayvan izleriydi. Bu izlere keçi yolu olarak adlandırılırdı ve patika kelimesinin 

buradan geldiği düşünülmektedir. Bu süreçte insanların ilk meydana getirdikleri 

yollar genel olarak tekerlekli araçların kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır 

(Saatçioğlu:2006:47). 

Karayolu kervanlarla malların taşındığı devirlerden ihtibaren en önemli 

ulaşım aracıdır. İnsanlığın çok eski devirlerinden beri yararlandığı en yaygın ulaşım 

yollarından biridir. Karayolları, diğer ulaşım araçları ile gidilemeyen yerlere ulaşımı 

sağlar.  
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Günümüzde karayoludan yararlanan insanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır 

(Sezgin ve Acar:1983:83). 

 Karayolu diğer ulaştırma sistemlerine göre; kapıdan-kapıya teslim imkanı 

vermesi, esnek olması, hava şartlarından az etkilenmesi, hemen hemen bütün yük 

biçimlerinin taşımasına izin verebilmesi gibi özellikleri karayolu ulaştırmasının 

yetenekleri arasından sayılabilir. Buna karşılık olarak çevre kirliliği, yakıt tüketimin 

artması ve trafik sıkışıklığı gibi dezavantajlara sahiptir. Karayolu ulaştırmasının 

yatırım maliyetleri ise düşük değişken maliyetlere ve sabit yüksek maliyetlere 

sahiptir (Keskin:2006:91). 

 Karayolu kapsadığı pazar alanı bakımından üstün olmasının yanında, 

rekabetin en yoğun yaşandığı ulaştırma sistemidir. Ayrıca terminal noktalarındaki 

yatırımları diğer sistemlere göre düşüktür. Bu avantajının yanı sıra boyut ve ağırlık 

sınırlaması olması sakıncalı yönlerini oluşturmaktadır (Baki:2004:45). 

 Kara ulaşımının ana unsurlarını oluşan “insan, taşınacak yük, taşıyan ve 

karayolu” oluşturmaktadır. Ulaştırılmak istenen yere güvenli bir şekilde götürülmesi 

olarak tanımlanan karayolu ulaştırması günümüzde ülkelerin can damarlarını 

oluşturmakta ve ulaşım sistemleri içerinde en yaygın olarak kullanılmaktadır 

(Yardımcıoğlu:2013:8). Günümüzde dünyanın birçok yerinde en çok kullanılan 

ulaştırma sistemlerinden biridir. Karayolunun verimlilik sağlanmasının en önemli 

koşulu yeterli ve kalitesi bir yol ağının varlığı ve akaryakıt fiyatlarının kararlı 

olmasıdır. Bu taşımacılık sistemi nispeten kısa ve orta mesafelerde daha çok 

kullanılmaktadır (Tek ve Karaduman:2012:252).  

 Karayolu her türlü araziye uyabilmesiyle bu sistemle ulaşım ağı kurmak diğer 

ulaştırma sistemlerine göre çok daha kolaydır. Karayolları aktarmasız taşıma 

sağlamakla birlikte en yüksek hareket ve davranış serbestisi vermesinden dolayı kısa 

mesafeli taşımacılıkta avantajlı bir sistem olarak algılanmaktadır.  

(Saatçioğlu:2006:47). 

1.2.7.2.Denizyolu (Suyolu) Ulaştırma Sistemi 

Deniz ve suyolu ulaşım sistemleri M.Ö 3-4 bin yıllarından beri 

gerçekleştirilmektedir. Bu ulaştırma sistemi önceleri basit bir şekilde yapılmasına 

rağmen günümüzde son derece gelişmiş ve gelişmeye de devam etmektedir. Trafik 
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emniyeti ve can güvenliği bakımından karayolları ve havayollarına göre büyük 

ulaşım üstünlüğü bulunmaktadır (Sezgin ve Acar:1983:81-82). 

Bu taşıma sisteminde insan ve yükün bir yerden ötekine denizyolu kullanarak 

ulaştırıldığı ulaşım sistemidir. Bu ulaşım sisteminde insan ve eşya limanlar arasında 

tarifeli ya da tarifesiz olarak taşıma gerçekleştirilmektedir (Yardımcıoğlu:2013:26). 

Denizyolu ulaşım sistemi taşıma maliyeti en düşük ve güvenli taşıma sistemi 

olduğu için tüm dünya üzerinde en çok tercih edilen ulaşım sistemidir. Bu ulaştırma 

sisteminde ulusal normlardan daha fazla uluslararası yasal, kural ve yönetmeliklere 

uyulmaktadır (Çancı ve Erdal:2009a:28). 

Denizyolu taşıma sisteminde büyük hacim ve miktardaki eşyanın uzun 

mesafelerde taşınmasına uygundur. Enerji ve hız tüketimin düşük olması gibi 

unsurlarının yanında ekonomik ve güvenli olması gelişmekte olan ülkelerin ithalat ve 

ihracatlarını denizyolu ulaştırma sistemine olan ilgisini arttırmaktadır 

(Saatçioğlu:2006:45). 

Denizyolu ulaştırma sisteminde yol yapımı için zaman ve harcama gerektiren 

bir durum yoktur. Diğer ulaştırma sistemlerine göre ucuzdur. Bu ucuzluk ekonomik, 

ticari ve endüstiryel alanda maliyet düşüklüğüne ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. 

Aynı zamanda millet ve milletlerarası ilişkilerin kurulmasıyla sosyal ve kültürel 

gelişmelere de katkı sağlar (Yavaşça:1992:1). 

Uluslararası alanda sınırların ortadan kalktığı ve rekabetin yoğun yaşandığı 

denizyolu taşımacılığında temel olan denizyolu elemanları liman tesisleri ve 

denizyolu araçları oluşturmaktadır. Yolcu-km ve Ton-km taşımacılığında ekonomik 

olmasının yanında bakım, onarım kolaylığıyla birlikte yatırım maliyeti konusunda 

özen gösterilerek yapılması gerekir (T.C. Başbakanlık D.P.T:2007a:1).  

Denizyolu ve suyolu ulaştırma sistemleri çoğu kez zincirleme taşıma 

gerektirebilmektedir. Bu taşıma sisteminde aynı zamanda kötü hava şartlarıda etkili 

olabilmektedir. Her yere yanaşamaz bazı bölgelerde mevsimlik hizmet verebilir. 

Ulaşım ağı kurulması, kıyı ve limanlar ile sınırlı olabilmektedir (Tek ve 

Karaduman:2012:256). 
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Suyolu ulaşımı akarsu, kanali göl ve yer altı sularında yapılabilen taşımacılık 

şeklidir. Avrupa ve Amerika’da yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde bu 

durum gelişmekte olan sektörler arasındadır. Suyolu ulaşım sistemi doğal sularda 

veya kanallarda düz ya da akarsuyu bol olan ülkelerde bir yol hattı gibi 

kullanabilmektedir (Yardımcıoğlu:2013:26).  

Suyolu ulaştırmasının en önemli özelliği bölgelerle sınırlı olmasıdır. Bu 

ulaşımda özel taşıma araçlarına ihtiyaç duyulmasının yanında aynı zamanda araçların 

kapasitesi suyun derinliğine göre değişebilmektedir (Çancı ve Erdal:2009a:29). Bu 

ulaştırma sisteminde yavaş gitme gerekli çekim kuvveti yüzen araçta, tekerlekli araca 

göre hızı daha azdır (Tek ve Karaduman:2012:254). 

1.2.7.3.Havayolu Ulaştırma Sistemi 

Havayolu ulaşım sistemi “insanların kargonun ve postanın zaman faydası 

sağlayacak bir biçimde, bir hava aracı vasıtasıyla, havadan yer değiştirmesi” olarak 

tanımlamak mümkündür. Hava ulaştırması, havayolu işletmelerinin özelliklerine 

göre yolcu, yolcu bagajları ve kargo taşıması alanlarında faaliyet göstermektedir. 

Günümüzde özellikle uzun mesafelerde yolcu, acil-değerli kargo taşımacılığı 

konularında hemen hemen tek seçecek olmakla birlikte son yıllarda kullanım oranları 

da hızla artmaktadır (Yardımcıoğlu:2013:12). 

Havayolu ulaştırma sistemi kısa sürede süratle gelişen ulaştırma alanıdır. Kısa 

zaman içerisinde gelişmesi bu alanda yapılan yenilikler ve diğer ulaştırma araçlarına 

göre sahip olduğu üstünlükleridir. Hava araçları çok hızlı bir şekilde artmakta, gün 

geçtikçe yeni tip ve daha hızlı gidebilen hava araçları yapılmaktadır. Hava 

ulaştırması hız, güvenlik ve konfor bakımından diğer ulaştırma araçlarına göre çok 

üstün özellikleri bulunmaktadır (Sezgin ve Acar:1983:83). 

Havayolu ulaştırması; uçaklar, hava limanları, yer hizmetleri ve başlıca tesis 

ve araçlardan oluşmaktadır. Günümüzde hava limanlarının sayısı giderek artış 

göstermektedir. Gerek yolcu gerek yük taşımalarında gelir düzeyi, teknolojik gelişme 

ve rekabetin olması havayolu taşımacılığının önemini artırmaktadır. Bugün oldukça 

yüksek kapasitelere sahip hava araçları bulunmakta ve sürekli yeni gelişmeler 

kaydedilmektedir (Tek ve Karaduman:2012:256). Hava ulaştırma sisteminde 

kullanılan araçların diğer ulaştırma sistemlerinin araçlarına göre hızlı olması en kısa 
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sürede ulaşımın yapılmasına olanak vermektedir. Ancak en yüksek maliyetlerle 

gerçekleştirilen ulaştırma sistemidir (Çancı ve Erdal:2009a:28). 

Dünyada genellikle hava limanları ve hava limanı yatırımları devlet bütçesi 

tarafından karşılanmaktadır. Hava alanı maliyetleri çok yüksek olduğu için 

havaalanlarının özelleştirmeleri gündemdedir. Bu özelleştirme biçimi genellikle 

devlet tarafından hava alanı yönetiminim özel şirkete devredilmesi, uzun dönem 

kiralanması, satılması veya Yap-İşlet-Devret modelinin uygulanmasıdır (Ulaştırma 

ve Turizm Paneli:2003:6). 

Havayolunun ayrıca ülke güvenliği konularında da büyük önem arz 

etmektedir. Günümüzde teknolojik gelişmelerin etkisiyle uydu aracılığıyla uzaktan 

kumanda edilen insansız keşif uçakları, radar sistemlerine yakalanmayan uçaklar ve 

füze sistemlerini ülke güvenliğini sağlamak için alınan tedbirlere sıralayabiliriz 

(Saatçioğlu:2006:41). 

1.2.7.4.Demiryolu Ulaştırma Sistemi 

 15.yüzyılda maden ocakları içerisinde araç ve ray sistemi üzerinde yük 

taşıyabilmek için yapılmıştır. Önceleri insan kuvvetiyle itilen daha sonlarında atların 

çekmesiyle kullanılan bir sistemdi. 1829 yılında ilk buharlı lokomotifin kullanılmaya 

başlanmasıyla demiryolu ulaştırması için bir dönüm noktası olmuştur 

(Saatçioğlu:2006:48). 

 Demiryolu ulaştırma sistemi madeni bir yol üstünde madeni tekerlekli 

araçların mekanik bir güçle ile hareket ettirildiği iki nokta arasında yolcu ve yük 

taşımaya imkan veren ve raylı sistem teknolojisinin kullanıldığı ulaştırma sistemi 

olarak tanımlamak mümkündür (Yardımcıoğlu:2013:16).  

 Demiryolu ulaştırma sistemi diğer ulaşım türlerine göre rekabet ve hızlı 

gelişimine karşı bir süre gerileme göstermiş olmasına rağmen ekonomik ve 

toplumsal gelişmeyi sağlayan bir ulaştırma sistemidir (Usta:2008:37).  

 Dünyada küreselleşmenin artmasına paralel olarak ticaretin gelişmesi 

demiryolları sektöründe yapısal ve teknik olarak küresel ulaştırma koridorları 

oluşturma sürecinden geçmektedir. Bu süreçde hem kendi içerisinde hem de devletle 

olan ilişkilerini düzenlemektedir.  
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 Demiryolu altyapısı üzerinde yapısal ve teknik olarak kolaylaştırıcı kullanım 

sağlanması uluslararası entegrasyonu kolaylaştıracaktır. Demiryolu taşımasının 

gelecek yıllarda olumlu gelişmelere devam etmesi fiyat, güvenlik, konfor, hizmet 

kalitesi, teknik altyapı konularında gelişmelerin olması rekabetin artmasına hem de 

dünya ekonomisinde olumlu sonuçlar verecektir (Ulaştırma ve Turizm 

Paneli:2003:6). 

 Birçok ülkede önemli bir ulaşım aracı olan demiryolu, insan ve yük 

taşımacılığında en ekonomik ulaşım sistemlerinden biridir. Demiryolları kitle ulaşım 

hizmeti sağladığı için maliyet giderlerinin düşürmesine imkân sağlamakla birlikte 

uzun mesafelerde ve yüksek trafik yoğunluğunun olduğu hatlarda yolcu ve yük 

taşımacılığına’ da imkan sağlamaktadır. Zamandan tasarruf sağlamak ve trenleri 

çekici hale getirmek için hızlı trenler’ de yapılmaktadır (Sezgin ve Acar:1983:80-81). 

 Demiryolu diğer ulaştırma modlarına göre daha az kaza riski taşımaktadır. 

Hacim ve tonaj bakımından büyük yüklerin taşınmasında daha çok tercih edilir. 

Toplu ulaşımda en çok tercih edilen ulaştırma biçimidir. Kötü hava şartlarında 

kullanılmaya izin verir. Aynı zamanda çevre dostudur. Belli bir güzergâhlar da gittiği 

için ulaştırma esnekliği yoktur. İlk kuruluş maliyetleri yüksektir. Hız konusunda 

diğer ulaştırma sistemlerine karşı dezavantaja sahiptir. Gelişmekte olan ülkelerde 

yüksek hızlı trenlerin kullanılmaya başlanmasıyla surat konusunda dezavantajı da 

ortadan kalkmaya başlamıştır (Keskin:2006:93). 

 Demiryolu ulaştırma sisteminde hızlı giden trenlere örnek vermek gerekirse 

bugün Avrupa’da saatte:200 km, Japonya’da saatte:250 km hız yapan trenler 

mevcuttur. Yük trenlerinin ortalama hızı ise daha düşüktür. Örneğin Almanya’da 

saatte:75-90 km’ la hızla girebilmektedir (Tek ve Karaduman:2012:253). 

 Sektörün konusunu oluşturan demiryolu taşıtları çeken-çekilen demiryolu 

araçları olarak ikiye ayrılmakta ve bu araçların yapım, onarımlarını kapsamaktadır. 

Çeken taşıtlar olarak; dizel veya elektrikli lokomotifler, elektrikli ya da motorlu 

trenler, ray otobüsler, metro ve hafif raylı sistem araçları ve kendinden tahrikli olan 

demiryolu hizmet araçlarıdır. Çekilen taşıtları ise; metro ve hafif raylı sistem araçları, 

yolcu ve yük vagonları olarak ifade edebilir. (T.C. Başbakanlık D.P.T:2007b:1). 
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1.2.7.5.Boru hattı Ulaştırma Sistemi 

 19. yüzyılların sonlarına doğru kısa mesafeli ve küçük çaplı hatlarla 

başlamakta olan boru hattı ulaştırması, petrol ve doğalgaz taşımacılığında giderek 

artış olmasıyla tüketim talepleri ve teknolojik gelişmeler ile birlikte günümüzde daha 

büyük çaplı boru hatları kullanılarak uzun mesafelerde ve yüksek basınçlarla 

taşımacılık gerçekleştirilmektedir (Saatçioğlu:2006:49).  

 Yeraltı ve yerüstü olmak üzere taşıma sınıfı olarak ikiye ayrılır (Çancı ve 

Erdal:2009a:29).  Boru hattı ulaştırma sistemi ham petrol, doğalgaz,  petrol ürünleri, 

su, kimyasal veya sıvı ve gaz vb. gibi ürün gruplarının taşınmasına olanak 

sağlamakla birlikte ulaştırma sistemleri içinde kendine has özellikleri bulunmaktadır. 

Trafik ve hava sorunları gibi nedenlerden etkilenmez. Büyük miktarlarda taşıma 

yapmaya elverişlidir. Bütün ulaştırma sistemleri içerisinde en düşük değişken ve en 

yüksek sabit giderlere sahip bir ulaştırma sistemidir (Baki:2004:54). 

 Boru hattı taşımacılığında hareket tek yönlü olup, taşımada sürekli bir 

devamlılık vardır. Bu taşıma hareketi pompa istasyonları yardımıyla otomatik olarak 

sağlanır. El emeğine fazla bir gereksinim duymamaktadır. Ancak taşımacılık 

planlamasının en iyi şekilde yapabilecek uzmanlık gerektiren bir taşıma yöntemidir. 

Bu taşıma sisteminde diğer taşıma türlerine göre yatay ya da dikey rekabet hemen 

hemen hiç yoktur.  

 Enerji tüketimi azdır. En üstün yanı ise ucuz ve sürekli oluşudur. Ancak 

yatırım giderleri bakım, boru döşeme, pompa ve dağıtım istasyonları vb. maliyetleri 

yüksektir. Tek sakıncası koruma sorunu yaratabilir. Boru hatları hırsızlık ve sabotaja 

karşı korunmasında güçlükler bulunmakla birlikte alınabilecek bazı önlemlerle 

büyük bir ölçüde çözümler bulunmaktadır (Tek ve Karaduman:2012:259). 

 Dünyamızda hızlı bir küreselleşme sürecinde enerji ve enerjinin verimli 

kullanımı arz ve talep merkezleri ülkelerin çeşitli ulaştırma yollarıyla ve en önemlisi 

boru hatlarının birbirleriyle bağlanmasını gerekli kılmıştır. Boru hattı ulaştırma 

sisteminin ilk yatırım maliyetleri yüksek olduğu için bu ulaştırma sistemi uzun vadeli 

planlarla sürekli taşıma yapmak için öngörülmektedir. Aynı zamanda süratli, 

ekonomik, emniyetli olup, yapılan yatırımı da kısa bir sürede itfa etmektedir 

(Ulaştırma ve Turizm Paneli:2003:9). 
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 Boruyolu ulaşımını yalnızca akışkanlığı olan veya başka bir yardımcı madde 

kullanılarak uygulanan basınçla akıtılan yüklerin tek yönlü olarak taşınabildiği bir 

ulaşım sistemidir. Genel olarak yükü borular yardımı ile bir yerden başka bir yere 

taşıma işidir. Artık günümüzde sıvı ile karışık katı cisimlerinde taşıyan boru hatları 

da mevcuttur. Örnek olarak “Kömür, fosfat, nikel, bakır, boraks” gibi pek çok 

madeni ürünün yanında “kireç, kum, çakıl” gibi ürünlerinde bu şekilde taşınmasını 

imkân vermektedir. Son geliştirilen yöntemlerin sayesinde günümüzde boru hatları 

içerisinde bir sıvı ile hareket etmesi sağlanan kapalı kaplar aracılığıyla taşımacılık 

gerçekleştirmek de mümkündür. Bu şekilde “buğday, mısır ve diğer tarım ürünleri, 

konserveler, makine parçaları” gibi ürünler ya da kapalı bir kaba girebilen her türlü 

ürünün taşınması boru hatları ile yapılmaktadır (Yardımcıoğlu:2013:21). 

1.2.8. Sürdürülebilirlik ve Ulaşım 

 Sürdürülebilir kalkınma “insan merkezlilik” ve “gelecek nesillerin 

kaynaklarının korunması” konuları için oluşturan iki temel öğeyi içerisine 

almaktadır. Bu amaçla bir ülkenin sürdürülebilir kalkınma sağlayabilmesi için 

ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği etkin bir şekilde yürütmesiyle 

gerçekleştirebilecektir. Ekonomik büyüme ile ekolojik büyümeyi birlikte ele alarak 

dengeyi koruyan, doğal sermayeyi tüketmeyen, çevresel kaliteye önem veren hem de 

doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanarak bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını 

karşılayabilen hem de gelecek kuşakların ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini tehlikeye 

atmayan bir model olarak tanımlayabiliriz (Alagöz:2007:3-4). 

 Sürdürükebilirlik kavramı Brundtland Komisyonu’nun yaptığı tanıma göre 

“şimdiki neslin gereksinimlerini karşılarken gelecek neslin kendi ihtiyaçlarını 

karşılama yeteneğinden ödün vermeyen gelişme” olarak tanımlamıştır.  

 Sürdürülebilirlik kavramı bu ifadeye göre insanoğlunun varlığını devam 

ettirebilmesi için temel desteği sağlayan ekonomik sistemlerle uyumlu ve dengeli bir 

şekilde yaşam kalitesinin yükseltmesi ve geliştirilmesi olarak tanımlamak 

mümkündür (Demirayak:2001:4). 
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 Sürdürülebilirliğin üç temel bileşeni vardır. Bunlar ekonomik, sosyal ve 

çevresel boyut olarak ayrılmaktadır. 

 Ekonomik boyutu; Etkin kaynak kullanılmasıyla üretkenlik ve büyüme ile 

kalkınmanın sağlanarak insan ihtiyaçlarını karşılanması ve refah seviyesinin 

artırılması esastır. 

 Çevresel boyutu: ekonomik kalkınmasının sağlanması sırasında yürütülen 

faaliyetlerin gerçekleştiği ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan 

doğal kaynakların tüm canlıların yaşamasına olarak sağlayacak şekilde 

çevreyi esas almasıdır. 

 Sosyal boyutu: Topumun ve bireylerin yaşam kalitesi, birbiriyle olan 

ilişkilerini ve bu ilişkileri nasıl sürdürdükleri ile ilgili olup toplumun temel 

ihtiyaçlarını esas almasıdır (Cirit:2014:8). 

 Günümüzde sürdürülebilirlik özellikle ulaşım konusunda asıl soru belki de 

aslında neyi sürdürmek niyetinde olduğuyla ilgilidir. Sürdürülebilir ulaşımla ilgili 

olarak zaman zaman birbiriyle çelişen durumlar mevcuttur. Ulaştırma sektöründe her 

yatırım insan refahına hizmet etmesi için yapılıyor olsa da tümünün sürdürülebilir 

diye kabul edilmesi tartışmaya açık bir konudur. Bu konuda bütün yatırımları dikkate 

aldığımızda ise bu yatırımlar bazı insanları mutlu ederken, bazı insanlarıda mutsuz 

edebilmektedir (Knoflacher ve Ocalır:2011:55). 

 Ulaşım sektörü sosyal, ekonomik ve çevresel olarak kalkınmaya etkisi olan 

bir sektör olması nedeni ile “sürdürülebilir ulaşım” ulaştırma için popüler konulardan 

birisi haline gelmiştir. Bu kapsamda verimsiz arazi kullanımı, hava kirliliği, zaman, 

trafik sıkışıklığı, gürültü, yenilenemeyen doğal kaynakların tüketilmesi, kaza 

nedenleri ile can ve mal kayıpları vb. konuların olması toplumu olumsuz yönde 

etkilemektedir. Ulaştırma sektöründe “sürdürülebilir ulaşım” kavramı bu olumsuz 

sorunların giderilmesi amacıyla şimdiki ve gelecek nesillere daha iyi yaşanabilir bir 

ortam sağlaması amacındadır. Sürdürülebilir bir ulaşım kısaca güvenli, çevre dostu, 

ekonomik ve erişilebilirliği yüksek olan bir ulaşım sistemi olarak ulaşımın asıl 

amacını sürdürülebilir bir düzeyde olmasını sağlamaktır (Cirit:2014:2). 
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 Bir ulaşım politikası ancak koordineli bir şekilde ele alındığında dikkat 

çekmektedir. Sürdürülebilir bir ulaşım için arazı kullanımı, mal ve hizmetlerin 

verimli bir şekilde kullanılımı ve erişim kolaylığı gibi konular şimdiki nesil için 

çevresel, kültürel ve ekosistemleri korur ve gelecek nesiller içinde bu değerleri miras 

bırakmak için tehlikeye atmaz ve günümüz refah düzeyine sahip olmaları imkanı 

yaratır (Özalp ve Öcalır:2008:73). 

 Sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi yakıt tüketimi, araç emisyonları, 

güvenliğin tıkanıklığı, ekonomik ve sosyal erişilebilirliğin tüm dünyada ve gelecek 

nesillere büyük ve düzeltilemez zararlar vermeyecek şekilde tutulduğu bir sistem 

olarak ifade edilebilir (Sayar:2013:19). 

 Sürdürülebilir ulaşım, kendisini yenileyebilme kapasitesinin ilerisinde 

çevreye zarar vermeyen, ekonomik açıdan tutarlı, sosyal açıdan hakça ve siyasi 

açıdan da sorumlu ve hesap verebilir olmalıdır. Bununla birlikte ulaştırma için yeni 

yatırımlara geçilmeden önce mevcut ulaşım altyapısının en fazla ve en iyi şekilde 

kullanılması temeline dayanır (Çelik:2014:706).   

1.2.9. Ortak Ulaştırma Politikaları 

 Ortak ulaştırma politikaları sektörde temellerini antlaşmalarla başlatılmıştır. 

Ulaştırma sistemleri kendi arasında serbest rekabeti sağlayıp, koruyup ve geliştirerek 

tek başına ortak bir ulaştırma pazarının kurulmasını amaçlamıştır. Buna ilişkin 

hükümler 18 Nisan 1951 Tarihinde Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) kuran 

Paris Antlaşması ve 25 Mart 1957 Tarihinde Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)’yi 

kuran Roma Antlaşması için ayrı ayrı başlıklar altında düzenlenmiştir. Ancak şunu 

belirtmek gerekirse 1955 yılında AKÇT topluluğu kömür ve çelik ürünlerini 

taşınması konusunda ortak bir tarife kullanılmasına dayanmaktadır. Ancak o yıllarda 

sadece demir yollarında kullanılmak için yapılmıştır. Asıl amaç ise taşımacılık fiyat 

ve koşullarında meydana gelebilecek ayrımcılık ve farklılık uygulamalarını önlemek 

ulaşım için kömür ve çelik ürünlerini için ortak pazar desteğini sağlamaktır 

(Bkz:www.muhtesemkaynak.com). 

 Roma Antlaşması ve Paris Antlaşması, ulaştırma sektörü politikaları 

açısından özel bir hüküm içermemekle birlikte AET Antlaşmasının 3e, 74 ve 75. 

maddeleri topluluk için ortak bir ulaştırma politikası belirlemelerini gündeme 
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getirmiştir. Buna göre ortak ulaştırma politikasının amacı topluluğa üye olan 

devletlerin taşıma kurallarında geçerli olacak şekilde ilkelere bağlanmasıdır. Bu 

amaçla temel kural kullanılan araç ya da taşıması yapılan malın ait olduğu ülke 

dışında farklı bir işlem yapılmasını önlemektir (Karluk:1996:313). 

 Roma Antlaşmasında ulaştırma sektörüyle ilgili konular 74-84 maddelerinde 

ele alınmaktadır (Bkz:www.muhtesemkaynak.com). AKÇT antlaşmasının 70. 

maddesi Ulaştırma politikasına ilişkin çeşitli hükümleri kapsamaktadır. Ortak 

ulaştırma politikasının iki temel amacı bulunmaktadır. Birinci amacı üye ülkeler 

arasında ayrım ve ayrıcalıklı uygulamalarının ortadan kaldırılması ve ortak pazarın 

yaratılması, ikinci amacı ise ulaştırma hizmetleri içerisinde ortak pazar yaratmaktır. 

Ancak AET Antlaşması karayolu, demiryolu ve iç suyolu taşımalarını 

kapsamaktadır. Ortak ulaştırma politikası 3 ve 74.nci maddeleri düzenlenmiştir.  

Hava ve deniz yolu taşımalarının kararlarını da nitelik çoğunlukla konsey tarafından 

alınabilecektir (Karluk:1996:314). 

 7 Şubat 1992 yılında Maastricht Antlaşması ile birlikte temel ilkelerin 

aşamalı olarak gerçekleştirilmesi için gerekli olmadıkça birlik müdahalesinin 

sınırlandırılması, yetki ve sorumlulukların üye ülkelere bırakılması gibi amaçlarla 

bazı yenilikler getirilmiştir. Bunlar incelendiğinde ise parasal birlik ve ekonomi, dış 

politika, avrupa vatandaşlığı ve güvenlik başlıkları olarak toplanabilir. 

(Saatçioğlu:2006:62). 

 Ulaştırma sektöründe tam rekabetçi ve ticaret bütünlüğü sağlayacak şekilde 

uluslararası ulaştırmada önemli politikalar izlenecektir. Bu gelişmelere baktığımızda 

ise rekabetçi tarife oluşturulması, rekabet şartlarının uyumlaştırılması ve serbest 

pazar ilkesi konuları ulaştırma sektörünün düzenlenmesinde esas alınacaktır 

(Karluk:1996:314). 

 Ortak ulaştırma politikalarını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. 

 Ulaştırma sektörünün aktif çalışmasını sağlayacak bir şekilde yenilikler 

sağlanması, 

 Uluslararası arenada diğer ülkelerinde faaliyete geçebilmesi, 

 Bireylerin ve şirketlerin serbest hareket edilmesinin sağlanması, 
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 Kazalar, sıkışıklık, kirlilik,  gibi etkileri ayrıştırmak, 

 Kaynakların en etkin şekilde kullanılması için etkinliğine göre tek veya 

kombine ulaştırma sistemlerine özendirilmesi, 

 Her ulaşım sisteminin potansiyelini arttırmak, 

Etkili ve güvenilir bir ulaştırma sisteminin özendirilmesi için enerji güvenliği, 

minimal çalışma normlarına saygı, yolcuların korunması, çevrenin korunması için en 

az zararı veren enerjinin kullanılmasının sağlanması,  (Bkz: 

www.subconturkey.com). 
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2. BÖLÜM: TÜRKİYE’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN 

İNCELENMESİ 

 

2.1.Türkiye’de Ulaştırma Sektörüne Genel Bir Bakış 

2.1.1. Karayolu Taşımacılığı 

 Karayolu ulaştırması ülkemizde çok eski asırlara dayanan bir altyapıya 

sahiptir. M.Ö 2500-3000 yıllarında Anadolu toprakları üzerinde Sümer, Babil ve 

Asur devletleri askeri ve ticari amaçlarını gerçekleştirmek için yollar inşa ettikleri 

bilinmektedir. Anadolu’nun Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren stratejik bir konum 

bölgesinde olması nedeniyle Roma, Timurlenk ve Osmanlı ordularının batı ile doğu 

arasında seferler yaparken sürekli Anadolu’dan geçmişler ve kendi ihtiyaç ve 

amaçlarına göre yollar inşa etmişlerdir. Bu nedenle daha sonraki dönemlerde 

Anadolu’yu kateden baştanbaşa birçok karayolu yapılmıştır.  

 Bu yolların arasında en önemlisi M.Ö. 521-486 yılları arasında yaşamış olan 

Pers İmparatoru Dara’ nın M.Ö. 512 yılında Lidya devletinin başşehri olan “Şart” 

kasabasından başlayan Ankara ve Cizre üzerinden geçerek İran’ın merkezinde 

bulunan “Sus” şehrine kadar uzanmaktadır. Bu yol 2.165 kilometre uzunluğuna sahip 

olan “Kral yolu” dur. Anadolu Topraklarında Romalılar da kendi dönemlerinde 

10.000 kilometre uzunluğunda karayolu meydana getirmişlerdir. Anadolu toprakları 

üzerinden bulunan bu tarihi yollara “İpek yolu”, “Baharat yolu” ve “Bakır yolu” gibi 

isimlerle anılmıştır (Gürdal:1995:80). 

 Selçuklu devleti döneminde yollar ve köprüler inşa edilmiştir. Bu yollar 

özellikle askeri ve ticari amaçlar için ulaşımı sağlayan yapıtlar olarak da ifade 

edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde karayolu ulaştırması yapımında 

büyük gelişmeler görülmüştür. Örnek vermek gerekirse Kanunu Sultan Süleyman 

zamanında yapılan yolların yanı sıra Mimar Sinan tarafından Anadolu ve Rumeli’de 

yapılan köprü ve geçitlerin sağlamlığı ve estetiği bakımından büyük önem ve gelişme 

kazanmıştır. Bu yapıtlar günümüze kadar özelliğini korumakta ve bugün dahi bu 

eserlerden yararlanılmaktadır (Gürdal:1995:81).  
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 Osmanlı döneminde, Roma ve Selçuklu uygarlıklarının kurduğu eski yol 

şebekesinden yararlanılmıştır (Orhon:1983:8). Türkiye’de karayolu ulaştırması 

Cumhuriyet ilan edildiğinde toplam ülke sınırları içerisinde 18.350 km uzunluğundan 

oluşan karayolu ulaştırma altyapısı bulunmaktaydı. Bu yollardan bir bölümü 13.900 

km’si Stabilize şose yol, diğer bölümü oluşturan 4.450 km’lik kısmı ise toprak 

yoldan oluşmaktaydı. 

 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk bir konuşmasında yolun önemini şu 

şekilde ifade etmiştir. Ülke yollarının çağa uyum sağlayacak düzeye ulaşması için 

hızla ülke programının en başına koyulması gerekliliği bahsetmiş ve “bu 

başarıldığında ülkede hüküm süren yoksulluk ve sefalete çare bulunmuş olacak” 

diyerek ülke kalkınmasında yolun önemini vurgulamıştır. 

  Bu hedefler doğrultusunda ülke ulaştırma politikasının temelini oluşturan 

kültür, sanat ve eğitimin yaygınlaşması kapsamında ülkenin tamamına hizmet eden 

ulaşılmayan yerlere veya bölgelere ülke kaynaklarını kullanarak gidilebilir ve 

kullanılabilir hale getirerek bölgeler ve/veya yerler arasında seyahat süresini kısaltan 

bir ulaşım sistemi hedef olarak belirlenmiştir (Telli:2015:132). 

 Cumhuriyet döneminden sonra ülkemizde özellikle 1950’lerden başlayarak 

karayolu yapımına ve gelişimine büyük önem verilmiştir. Karayolunda yolcu ve yük 

taşımacılığı hızla bir gelişme göstermiştir (Usta:2008:41). 

 Ülkemizde 1950 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. KGM’ 

nün görev ve sorumlulukları arasında yol güzergâhlarını tespit etmek ve bunlara 

yönler vermek, otoyol yapmak, yollar üzerinde köprüler, tüneller vb. gibi diğer 

yapıların projelendirilmesini yapmak ve aynı zamanda her türlü yapım, bakım ve 

onarım işlemlerini yürütmektir. KGM’ nün aynı zamanda sorumlulukları arasında 

yapılan yolun, trafiğin vb. projelerin sürekli ve güvenli bir şekilde devam etmesini 

sağlamaktır (Telli:2015:132). 
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 Şekil 2.1 Türkiye’nin Mevcut Karayolu Haritası 

Kaynak: (KGM:2017a) 

Tablo 2.1 Türkiye’de Satıh Cinsine Göre Yol Ağı (Km) 

Yol Sınıfı  Asfalt   Sathi   Parke  Stabilize  Toprak Diğer  Toplam 

Otoyol (*) 2.155 - - - - - 2.155 

Devlet  

Yolları 
15.576 15.077 67 40 - 346 31.106 

İl Yolları 3.070 27.054 230 553 503 2.103 33.513 

Toplam 20.801 42.131 297 593 503 2.449 66.774 

 

Kaynak: (KGM:2017b) 

 

 01.01.2017 Tarihi itibariyle KGM’ ün verilere göre Türkiye’de karayolu 

uzunluğu toplamda 66.774 Km’ ye ulaşmış ve bunun 2.155 km’ si otoyol, 31.106 

km’ lik kısmı devlet yolları, 33.513 km’si ise il yollarını oluşturmaktadır. 
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Şekil 2.2 Türkiye’nin Uluslararası Karayolu Yol Güzergâhları 

Kaynak: (KGM:2017c) 

 

Tablo 2.2 Türkiye'deki Uluslararası Karayolu Ulaştırma Koridorları (Km) 

Türkiye'deki Uluslararası Karayolu Ulaştırma Koridorları Km 

Trans Avrupa Kuzey-Güney Otoyolu (TEM) 6.940 

E-Yolları Ana Trafik Güzergâhları İçin Avrupa Anlaşması (AGR)  9.353 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği – KEİ (BSEC) 4.472 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı – EİT (ECO)  9.987 

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu 

(UN/ESCAP) 5.262 

Avrupa, Kafkasya ve Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA) 8.365 

Avrasya Karayolu Bağlantıları (EATL)  5.663 

 

Kaynak: (Ulaşan ve Erişen Türkiye:2016:138) 

 

 Doğal bir köprü olan ülkemizin coğrafi konumuna baktığımızda Avrupa, 

Asya, ve Afrika kıtalarının birleştiği noktada yer almaktadır. Türkiye’nin önemli 

jeopolitik konumu nedeniyle Orta Asya, Asya, Kafkas Cumhuriyetleri, Karadeniz ve 

hatta Pasifik ülkelerinin birbirlerine bağlayan ve Avrupa-Asya Uluslararası 

Ulaştırma koridorları ağlarının merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle bölgeler 

arasında yapılabilecek her türlü ulaşım faaliyetlerinin geçiş noktasında bulunan 

Türkiye için ulaşım koridorları önem arz etmektedir.Uluslararası karayolu 

güzergâhları Türkiye’deki kara deniz, akdeniz, ege limanlarına ve sınır kapılarına 

aynı zamanda bağlantı sağlayarak bölgedeki turizm ve ticaret gelişimine katkı 

sağlamaktadır (Ulaşan ve Erişen Türkiye:2016:138). 
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Tablo 2.3 Türkiye’de Yollar Üzerinde Seyir, Yük ve Yolcu Taşımaları (Milyon) 

Taşıt-Km Devlet yolu İl yolu Otoyol Toplam  

2014 70.246 13.983 18.759 102.988 

2015 77.273 15.420 20.581 113.274 

2016 81.202 17.125 21.344 119.671 

 

Ton-Km Devlet yolu İl yolu Otoyol Toplam 

2014 163.918 16.845 53.729 234.492 

2015 170.029 17.425 56.875 244.329 

2016 174.985 19.875 58.279 253.139 

 

Yolcu-Km Devlet yolu İl yolu Otoyol Toplam 

2014 183.566 32.307 60.200 276.073 

2015 193.427 34.785 62.522 290.734 

2016 199.171 38.407 63.274 300.852 

 

Kaynak: (KGM:2017d) 

  

 2014-2016 Yılları arasında taşıt, ton ve yolcu km verilerini incelendiğinde 

taşıt-km bakımından %16 oranında, ton-km bakımından %8 oranında ve yolcu-km 

bakımdan ise %9 oranından artış meydana geldiği gözlenmektedir. 

 Türkiye’de ulaştırma sektörü içerisinde yolcu ve yük taşıma esasına göre 

incelendiğinde karayolu büyük bir ağırlığının olduğu görülmektedir. Bu nedenle 

karayolu ulaştırması çok büyük bir yükün altındadır. Ülkemizde gelecek dönemlerde 

ulaştırma politikalarıyla bu durum değişmezse tıkanıklığa yol açabilir 

(Karluk:2009:262). 

Tablo 2.4 Türkiye’de Karayolu Araç Sayısı 

Karayolu Araç 

Cinsi 
2014 2015 2016 

Değişim 

 Oranı% 

 Otomobil  9.857.915  10.589.337  11.317.998 15% 

 Minibüs   427.264   449.213   463.933 9% 

 Otobüs   211.200   217.056   220.361 4% 

 Kamyonet  3 062.479  3.255.299  3.442.483 12% 

 Kamyon   773.728   804.319   825.334 7% 

Motosiklet  2.828.466  2.938.364  3.003.733 6% 

Özel Amaçlı Taşıtlar   40.731   45.732   50.818 25% 

Traktör  1.626.938  1.695.152  1.765.764 9% 

Toplam  18.828.721  19.994.472  21.090.424 12% 

 

Kaynak: (TÜİK:2017a) 
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 Karayollarında aşırı yoğunluk beraberinde trafik kaza riski, trafik kazaları ve 

doğanın zarar görmesine neden olabilmektedir. Ayrıca başka bir yönden 

incelendiğinde ihtiyaçtan fazla her alınan araç, yedek parça, lastik, petrol bağımlığı 

vb. döviz kaybına yol açmakla birlikte ödenen bedellerde ağır olmaktadır (Saygılı ve 

Erdal:2013:154). 

 

2.1.2. Denizyolu Taşımacılığı 

Türklerin denizyolu ulaştırması ile tanışması Anadolu yarım adasına 

yerleşmesiyle başlamıştır. Ülkemizin Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal 

bir köprü olması nedeniyle deniz ticareti ve deniz nakliyatına başlaması denizlerde 

zaman içerisinde egemen olmuştur. Denizler üzerindeki bu egemenlik aslında zaman 

içerisinde çeşitli dönemlerde yaşanan sıkıntılı ve zahmetli süreçlerden geçerek 

bugünlere gelmiştir (Murat ve Şahin:2010:94-95). 

 Türkiye’de İmparatorluklar döneminde denizyolu ulaştırması 1536 yılında 

imzalanan kapitülasyonlar sonucu ülkemizin iç ve dış hat olmak üzere yolcu ve yük 

taşıma hakkı başta Fransa, Rusya, İsveç ve Hollanda gibi yabancı gemi 

işletmecilerine verilmiştir. Bu devirde karasularımızda yabancı gemiler serbestçe 

ulaştırma hizmetleri yapabildiklerini devir olarak ifade edebiliriz (Gürdal:1995:70). 

Osmanlı devleti döneminde Türk kıyıları arasındaki deniz taşımacılığı hakkı yabancı 

devletlere bırakıldığı için başarılı olamamıştır (Karluk:2009:263). Cumhuriyet 

döneminde kabotaj hakkı Türklere verilmesi ile deniz ulaşımı güçlü bir yapıya 

kavuşmuş ve kendi kıyılarımızda deniz ticareti yapma hakkı tanınmıştır (Murat ve 

Şahin:2010:97).  

 Türkiye’de 1923 Tarihinde Lozan anlaşması ile kendi kıyıları ve 

karasularında (kabotaj hakkı) gemi işletme hakkını yabancı devletlerden geri 

alınmasından sonra devlet ve özel sektöre ait gemilerin Türk iskeleleri ve limanları 

arasında yük ve yolcu taşıma işlemine başlamıştır (Karluk:2009:263). Türk deniz 

ticaretinin başlangıcı olarak kabul edilen Kabotaj Kanunu’na göre; “Türk 

karasularında ve Türk limanları arasında deniz ticaretini yapma hakkı Türk 

vatandaşlarına aittir”. 21.07.1982 Tarihinde 2581 Sayılı “Deniz ticaret filosunun 

geliştirilmesi ve Gemi inşa tesislerinin teşviki” kanunuyla birlikte Türk deniz ticaret 

filosu kapasite ve kalite yönünden hızla gelişme göstermiş ve bugün dünyanın en iyi 
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filoları arasında yer almaktadır. Ülkemizin bugünkü kıyı şeridi toplamda 8.333 Km 

uzunluğundadır. Ülkemizin üç tarafı denizler ile çevrili olması deniz ulaşım 

yönünden jeostratejik, stratejik ve politik olarak önemli bir konuma sahiptir. Başlıca 

limanlarımız; İstanbul, İzmir, Mersin, İskenderun, Samsun ve Trabzon’da 

bulunmaktadır. Bunlardan özellikle İstanbul şehrimiz, Marmara denizi ve boğaz 

olması nedeniyle tarihten bugüne kadar önemli bir konuma sahip olmuştur 

(Telli:2015:137). 

 Türkiye’de toplam olarak 172 adet liman ve iskele bulunmaktadır. Bu 

limanların işletim hakları incelendiğinde 2 tanesi Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Demiryolları (TCDD) tarafından, 6 tanesi ise Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) 

tarafından işletilmektedir. Limanların işleten kurumlar açısından incelendiğinde; 

Kamu, belediye ve özel limanlar olmak üzere üç bölüme ayrılmaktadır.  

 Türkiye’de 172 adet limanın dağıtımınıza baktığımızda ise 21 adet kamu 

limanı, 23 adet belediye limanı ve 128 adette özel liman bulunmaktadır. Ülkemizde 

ve tüm dünyada olduğu gibi uluslararası ticaretin büyük bölümü en ekonomik 

ulaştırma olduğu için denizyolu ile yapılmaktadır (İMEAK DTO:2015:3). 

 

Şekil 2.3 Türkiye’deki Mevcut Belli Başlı Önemli Limanlarımızın Haritası 

Kaynak: (İMEAK DTO:2015:12) 

 Dünya ekonomisi içerisinde mal taşımacılığında %90’nına yakın denizyolu 

taşıması ile yapılmaktadır. Deniz taşımacığında sabit maliyetler, karayolu ve 

demiryolu arasında yer alırken, değişken maliyetler bakımında oldukça azdır. Deniz 

http://www.tcdd.gov.tr/
http://www.tcdd.gov.tr/
http://www.tdi.gov.tr/
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taşımacılığı havayoluna göre 22 kat, karayoluna göre 7 kat, demiryoluna göre 3,5 kat 

daha ucuz olan taşımacılık türüdür (Baki:2004:47). 

Tablo 2.5 Deniz Ticaret Filosunun Adet Bazındaki Gelişimi (150 GT ve Üzeri) 

Yıl 
Türk Uluslararası 

 Gemi Sicili (TUGS) 

Milli Gemi 

Sicili 

TOPLAM  

(Adet) 

2014 1.010 882 1.892 

2015 987 908 1.895 

2016 1.007 944 1.951 

 

Kaynak: (https://atlantis.udhb.gov.tr:2017a) 

 

 2016 yılı itibariyle uluslararası ve ulusal sicillerine kayıt olan 1951 adet 

gemi’den  %52’si  (1007 adet) uluslararası siciline, %48’ ise (994 adet) milli sicile 

kayıtlı olduğu görülmektedir. Uluslararası alanda faaliyet gösteren gemi sayımız adet 

bakımından milli sicile kayıtlı olan gemi sayısından fazla olduğu görülmektedir. 

2014 ve 2016 yılları arasında toplam gemi âdetinin karşılaştırılması yapıldığında %3 

oranında artış olduğu görülmektedir. 

Tablo 2.6 Deniz Ticaret Filosunun DWT Bazındaki Gelişimi (150 GT ve Üzeri) 

Yıl 
Türk Uluslararası 

 Gemi Sicili (TUGS) 
Milli Gemi Sicili 

TOPLAM 

(DWT) 

2014 8.147.819 904.020 9.051.839 

2015 7.676.259 894.551 8.570.810 

2016 7.399.411 884.585 8.283.995 

 

Kaynak: (https://atlantis.udhb.gov.tr:2017b)  

 

2016 yılı Türk ticaret filosunun DWT yanı (geminin alacağı maksimum tonaj) 

kapasitesi yönünden incelendiğinde %89’ü uluslararası siciline, %11 ise milli siciline 

kayıtlı olduğu görülmektedir. 2014 ve 2016 yıllarına ait toplam gemi DWT 

karşılaştırılması yapıldığında %-8 oranda azaltma olduğu görülmüştür. 

 

 

 

 

https://atlantis.udhb.gov.tr:2017a
https://atlantis.udhb.gov.tr:2017b
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Tablo 2.7 Deniz Ticaret Filosunun Gemi Cinsine Göre Adet Gelişimi (150 GT ve 

Üzeri) 

Gemi Cinsi (10'LU GRUP) 

Yıllar 

2014 2015 2016 

Kuru Yük Gemileri 447 390 379 

Dökme Yük Gemileri 102 85 80 

Konteyner 74 78 72 

Sıvı/Gaz Taşıyan Tankerler 196 194 190 

Yolcu Gemileri 261 282 299 

Hizmet Gemileri 103 104 115 

Romorkörler 126 133 148 

Deniz Araçları 172 191 212 

Balıkçı Gemileri 227 229 244 

Sportif ve Eğlence Amaçlı Tekneler ve Yatlar 184 209 212 

Toplam 1892 1895 1951 

 

Kaynak: (https://atlantis.udhb.gov.tr:2017c) 

 

 Türk deniz ticaret filosu gemi cinsleri ve adet bazlı gelişimi yukarıdaki 

tabloda ayrıntılı olarak yer almaktadır. Buna göre 2014 ve 2016 yılları 

karşılaştırıldığında toplam olarak gemi sayımızda %3 oranında artış meydana 

gelmektedir. 

Tablo 2.8 Ülkemizde Kabotaj Hattında Yıllara göre Taşınan Araç ve Yolcu Miktarı  

YIL Araç (Adet) Araç x Mil Yolcu (Adet) Yolcu x Mil 

2014 12.166.505 89.322.962 161.048.004 974.923.011 

2015 13.042.399 95.505.115 163.723.544 992.592.392 

2016 13.050.241 92.267.227 148.101.589 1.112.255.126 

 

Kaynak: (https://atlantis.udhb.gov.tr:2017d)  

 

 2014 ve 2016 yılları arasında kabotaj hattında taşınan araç ve yolcu miktarları 

incelendiğinde araç taşıma hattında %7 artış, yolcu taşıma hattında %-8 azalış 

meydana geldiği görülmektedir. 

 

 

 

https://atlantis.udhb.gov.tr:2017c
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Tablo 2.9 Türk Limanlarında Yıllara göre Toplam Elleçleme Miktarı 

(İthalat+İhracat+Transit+Kabotaj)+(Genel kargo+Katı dökme yük+Sıvı dökme 

yük+Konteyner+Araç) 

Yıl Toplam Yükleme Toplam Boşaltma Genel Toplam (Ton) 

2014 157.759.902 225.360.717 383.120.619 

2015 176.644.210 239.392.485 416.036.695 

2016 182.491.290 247.709.872 430.201.162 

 

Kaynak: (https://atlantis.udhb.gov.tr:2017e) 

 Türkiye’deki limanlarımızdaki kargo tipleri (genel kargo, katı dökme yük, 

sıvı dökme yük, konteyner, araç) bazındaki yukarıdaki tablo’ya göre elleçleme 

verileri incelendiğinde toplam elleçleme işlemlerinde bir artış olduğu 

gözlenmektedir. 2014 ve 2016 yıllarının toplam elleçleme işleminin karşılaştırılması 

yapıldığında %12 oranında artış meydana geldiği görülmektedir. 

Tablo 2.10 Türkiye’deki Yurt Dışı Bağlantılı RO-RO Hatları 

Türkiye’deki Yurt Dışı Bağlantılı RO-RO Hatları 

PENDİK/HAYDARPAŞA 

- TRİESTE 
MERSİN - İSKENDERİYE 

ZONGULDAK - 

SEVASTOPOL 

AMBARLI - TRIESTE 
PENDİK/HAYDARPAŞA - 

MARSİLYA 
TAŞUCU - TARTOUS 

ÇEŞME - TRİESTE SAMSUN - KAVKAZ TUZLA - CONSTANTA 

SAMSUN - 

NOVOROSSİYSK 
TEKİRDAĞ -TRIESTE 

ZONGULDAK - 

YEVPATORIA (EVPATOR) 

ZONGULDAK - 

SKODOVSK 
AMBARLI - TOULEN 

ZONGULDAK - 

ILYICHEVSKY 

TRABZON - SOCHİ 
İSKENDERUN-  PORT 

SAID 
MERSİN - DAMIETTA 

TAŞUCU - GİRNE SAMSUN - GELİNCİK İSKENDERUN - HAIFA 

MERSİN - MAGUSA SAMSUN - TUAPSE DERİNCE - POTİ 

MERSİN -  TRİESTE TAŞUCU - TRİPOLİ TUZLA - TOULEN 

TEKİRDAĞ - TOULEN 
HAYDARPAŞA-

ILYICHEVSKY  

 

Kaynak: (Ulaşan ve Erişen Türkiye:2016:377) 

 

 RO-RO (Roll on-Roll Off) taşımacılığının tanımı; karayolu/denizyolu taşıma 

modlarının birlikte kullanılması ile aynı sevkiyat kapsamında karma taşımacılık olup 

kombine taşımacılık haline “RO-RO” taşımacılığı olarak ifade edilmektedir (Tanyaş 

ve Hazır:2011).  

https://atlantis.udhb.gov.tr:2017e
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 Kombine taşımacılık aynı ulaştırma aracı ile birden fazla ulaştırma modunun 

kullanıldığı ulaştırma sistemi olarak tanımlanabilir. Örneğin; kasasında taşıdığı yükle 

birlikte demiryolunda taşınan bir kamyon ya da yolcuları ile birlikte feribota binen 

bir otobüs kombine taşımacığına örnektir. Bazı başka kaynaklarda ise “çoklu 

ulaştırmacılık” kavramına da rastlanılmaktadır. Bu kavramla birlikte ifade edilmek 

istenen farklı ulaştırma araçlarıyla birden fazla ulaştırma modu veya sistemi 

kullanılmasıdır. Buna göre çoklu ulaştırmacılığın kombine ulaştırma sisteminden en 

önemli farkı ise yükün modlar arası değişimleri sırasında elleçlenmesidir 

(Keskin:2006:90-91). 

Tablo 2.11 Ülkemizde Ro-Ro Gemileri ile Taşınan Toplam Araç İstatistikleri 

 (Gelen Gemi ve Gelen+Giden Araç) 

Yıl 
RO-RO Gelen 

Gemi  

 Araç 

Toplamı 

2014 2.855 465.555 

2015 2.858 469.290 

2016 2.412 451.672 

 

Kaynak: (Ubak:2017) : (https://atlantis.udhb.gov.tr:2017f) 

 

 2014-2016 yılları arasındaki verileri incelendiğinde en fazla ülkemize gelen 

ro-ro gemisi ve en fazla ro-ro gemisiyle gelen+giden araç toplamı 2015 yılında 

olmuştur. 2014 ve 2016 yılları arasında karşılaştırılma yapıldığında gelen gemi 

bakımından %-16 toplam araç bakımından %-3 azalma olduğu görülmektedir. 

 

2.1.3. Havayolu Taşımacılığı 

 1912 yılında ilk havacılık çalışmaları iki hangar ve küçük bir meydan’da 

bugünkü Atatürk havaalanın yakınında Sefaköy’de başlamıştır.  Ülkemizde 1925 

yılında Cumhuriyetin ilanından sonra “Türk Tayyare Cemiyeti”  kurularak sivil 

havacılığın kurumsal temelleri atılmıştır. Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözü ile 

atılan bu adımlar doğrultusunda 1933 yılına gelindiğinde ise Cumhuriyetin 5 uçaklı 

filosu olarak bilinen ve “Türk Hava Postaları” olarak adlandırılan ilk sivil 

taşımacılığı oluşturulmuştur.  Bu gelişmelerin sonrasında ülkemizde sivil havayolu 

kurmak ve taşıma yapmak için “Havayolları Devlet İşletme İdaresi” kurulmuştur. 

 

https://atlantis.udhb.gov.tr:2017f
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 Ulaştırma bakanlığına bağlı “Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı” 1954 yılında 

kurulmuş. 1987 yılından, 18 Kasım 2005 tarihine kadar Ulaştırma Bakanlığı’nın ana 

hizmet birimi olarak görev yapması amacıyla “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

(SHGM)” adıyla yeniden teşkilatlandırılmıştır. 18 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe 

giren 5431 Sayılı Kanun ile birlikte SHGM finansal açıdan özerk hale gelmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı, SHGM’ nün yardımıyla sivil havacılık politikasını 

belirlemektedir. SHGM görevleri arasında ayrıca havayolu şirketlerinin 

ruhsatlandırma işlerinden sorumludur. Ulaştırma Bakanlığı’nın bünyesinde olan bir 

başka kurum ise “Devlet Hava Meydanları İşletme Genel Müdürlüğü” dür. DHMİ’ 

nin görevi ise Türk havalimanlarını işletme ve hava trafiğini denetlemektir 

(Telli:2015:138-139). 

 Ülkemizde 14.10.1983 Tarihinde yürürlüğe giren 2920 sayılı kanun ile Sivil 

havacılık ulaştırma sektöründe özellikle 1980’lerden itibaren bir gelişme içine 

girmiştir. Bu dönem THY’nın standardizasyon ve modernizasyon çalışmaları 

kapsamında filosunu geliştirmeye başlamasıyla birlikte hizmet standartlarını 

yükseltmek amacıyla yurtiçi hatlardan ziyade ekonomik avantajı olduğu için dış 

hatlara da yöneldiği görülmektedir. Havacılık sektöründe aynı dönemde özel sektör 

havayollarının sayısında, filo kapasitesinde ve sektörden aldıkları paylarda önemli 

artışlar olduğu gözlenmektedir.  

 Havaalanı yatırımları konusunda 1980’lı yılların sonunda ve 1990’lı yıllarının 

başında yeni havaalanı yapımından ziyade mevcut olanların standartlarının 

geliştirilmesine yoğunlaştırıldığı görülmüştür. Bu kapsamda hava trafik, haberleşme, 

kontrol, yer hizmetleri vb. hizmetlerin güvenlik ve kalitesini artırmaya yönelik 

yatırımlara devam edilmiştir. Havayolu ulaştırma sektörü yıldan yıla istikrarlı bir 

şekilde artış göstermekle birlikte gelen-giden yolcu ve uçak trafiğinde belirgin bir 

gelişme olduğu görülmektedir (İTO:2006:68). 
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Şekil 2.4 Türkiye’deki Mevcut Havalimanlarımızın Haritası 

Kaynak: (DHMİ:2017a) 

Tablo 2.12 Türkiye’de Havayolu Sektörünün Son Yıllarda Gelişimi ve Mevcut 

Durumu 

Sektör Bilgisi 2014 2015 2016 

2014-2016 

Değişim  

Oranı% 

Hava Taşıma İşletmeleri 13 13 13 0% 

Hava Taşıma İşletmelerinin Uçak Sayısı 422 489 540 28% 

Koltuk Kapasitesi 76.297 90.259 100.365 32% 

Kargo Kapasitesi 1.349.875 1.759.600 1.821.600 35% 

Hava Taksi İşletmesi 50 49 45 -10% 

Hava Taksi Araçları 212 219 231 9% 

Genel Havacılık İşletmesi 65 72 72 11% 

Genel Havacılık Hava Araçları 322 336 347 8% 

Balon İşletmesi 25 25 26 4% 

Balon Araçları  213 241 237 11% 

Zirai Mücadele Hava Araçları 62 62 62 0% 

İş Jeti Hava Araçları 111 114 114 3% 

Havalimanları 53 55 55 4% 

- Havalimanları İç-Dış Hat 25 39 50 100% 

- Havalimanları İç Hat 28 16 5 -82% 

Bakım ve Eğitim İşletmeleri 104 120 125 20% 

- Bakım organizasyon  61 75 80 31% 

- Uçuş Eğitim Organizasyonu 29 30 29 0% 

- Tip Eğitim Organizasyonu 14 15 16 14% 

Yer Hizmetleri Kuruluşları 47 46 47 0% 

 
Kaynak: (SHGM Faaliyet Raporu:2015:26-27) : (SHGM Faaliyet Raporu:2016:26-27) 
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Tablo 2.13 Türkiye’de Havaalanlarında Yolcu ve Uçak Trafiği 

Yıl 

Yol Trafiği Uçak Trafiği 

İç Hat Dış Hat Toplam İç Hat Dış Hat Toplam 

2014 85.416.166 80.304.068 165.720.234 754.259 591.695 1.345.954 

2015 97.041.210 84.033.321 181.074.531 832.958 623.715 1.456.673 

2016 102.499.358 71.244.179 173.743.537 886.228 566.767 1.452.995 

 

Kaynak: (DHMİ:2017b)  

 

 2014 ve 2016 yılları arasında Türkiye genelindeki havalimanlarında 

gerçekleşen yolcu ve uçak trafiği incelendiğinde iç hatlarımızda yolcu trafiği %20 

oranında, uçak trafiği ise %17 oranında artış göstermiştir. Dış hatlarımızdaki verileri 

incelendiğinde ise yolcu trafiğinde %-11 oranında azalış,  uçak trafiğinde ise %-4 

oranında azalış meydana geldiği gözükmektedir.  

 

 İç ve dış hatlarımızdaki verileri toplam olarak değerlendirildiğinde yolcu 

trafiğinde %5 oranında artış, uçak trafiğinde ise %8 oranında artış olduğu 

gözlenmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda gelecek yıllarda aynı oranda artış trendi 

olacağı düşünülmektedir. 

Tablo 2.14 Türkiye’de Havaalanlarında Yük ve Uçak Trafiği 

Yıl 

Yük Trafiği (Kargo+Posta+Bagaj) (Ton)       Uçak Trafiği 

İç Hat Dış Hat Toplam İç Hat Dış Hat Toplam 

2014 810.858 2.082.142 2.893.000 104.941 737.300 842.241 

2015 871.327 2.201.504 3.072.831 101.447 803.314 904.762 

2016 857.335 2.219.579 3.076.914 81.587 951.356 1.032.943 

 

Kaynak: (DHMİ:2017b)  

 

 Türkiye genelindeki havalimanlarında gerçekleşen yük trafiği 

(kargo+posta+bagaj) ve uçak trafiği bilgileri yukarıdaki tabloda toplam verileri yer 

almaktadır. Buna göre 2014 ve 2016 yılı değişim verilerini incelendiğinde iç 

hatlarımızda yük trafiği %6 oranında artış, uçak trafiği %-22 oranında azalış 

meydana gelmiştir.  

 

http://www.dhmi.gov.tr/istatistik.aspx
http://www.dhmi.gov.tr/istatistik.aspx
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 Dış hatlarımızdaki veriler incelendiğinde yük trafiğinde %7 oranın artış,  

uçak trafiğinde %29 oranında artış olduğu gözlenmektedir. İç ve dış hatlarımızdaki 

verileri toplam olarak değerlendirildiğinde yük trafiğinde %6 oranında artış,  uçak 

trafiğinde ise %23 oranında artış meydana geldiği gözlenmektedir. Bu bilgilere 

dayanarak gelecek yıllarda aynı oranlarda artış meydana geleceği düşünülmektedir. 

 Dünyada ticaretin küreselleşmesi ile birlikte taşımacılık faaliyetlerinde baş 

döndürücü bir şekilde gelişme yaşanmaktadır. E-ticaretin yayınlaşması ve dünya 

üzerinde üretim ve tüketimin uluslararası nitelik kazanması nakliye imkânlarını 

geliştirmiştir. Ulaşım ve iletişim araçları sayesinde büyüyen dünyada hız ve zaman 

faktörü artık özellikle küresel şirketler için hayatı önem taşımaktadır.  

 Bu süreçte Dünya’da ve Türkiye’de havayolu kargo taşımacılığı büyük 

gelişimler yaşanmakta ve havayolu taşımacılığına talep artmaktadır. Günümüzde hız, 

zaman, JIT uygulaması, küçük ölçekli olan sık sevkiyatların her geçen gün önem 

kazanması taşımış olduğu maliyete rağmen fırsat önceliği sağladığından havayolu 

taşımacılığında talebi artırmaktadır. (Baki:2004:52). 

2.1.4. Demiryolu Taşımacılığı 

 Türkiye’de demiryolu ulaştırması ülkenin yüzey şekillerinin engebeli ve 

ülkenin geniş olmasıyla birlikte sosyal, ekonomik ve politik yapının geleneksel 

özelliğinden dolayı Avrupa ülkelerine göre daha geç işletmeye açılmıştır. Osmanlı 

İmparatorluğu devrinde ilk demiryolu şebekesi, karlılık ve politik çıkarları ön planda 

tutan yabancı girişimcilerin ve şirketlerin isteklerine göre tesis edilmiştir 

(Gürdal:1995:75). 

 

 1851 yılında Osmanlı topraklarında 211 km uzunluğunda Kahire-İskenderiye 

hattı ve 23 Eylül 1856 tarihinde bugünkü milli sınırlarımız içinde 130 km 

uzunluğunda olan İzmir-Aydın demiryolu hattının imtiyazının verilmesiyle 

başlamaktadır. (TCDD Faaliyet Raporu:2016:31). İzmir-Aydın demiryolu hattı 

yapma ve işletme hakkı İngiliz şirketine verilmiştir. Böylece ülkemizde yabancı 

sermaye ile ilk tren hattı işletilmeye başlanmıştır. Bu dönemde Kars-Sarıkamış 

demiryolu hattı’da Ruslar tarafından inşa edilmiştir.  
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 1872 yılında Osmanlı imparatorluğunda Haydarpaşa-İzmir hattı inşa edilerek, 

bundan sonraki yapılan demiryollarının büyük bir kısmı yabancı müteşebbisler 

tarafından yapılmıştır (Gürdal:1995:74-75). Osmanlı topraklarında toplamda yapılan 

8.619 Km uzunluğundaki demiryolu hattın’dan 4.136 Km’lik kısmı bugünkü milli 

sınırımızın içerinde kalmıştır (TCDD Faaliyet Raporu:2016:31).  

 Cumhuriyet döneminde demiryolu politikasının ilerlemesi bir yandan ülkede 

yabancılar tarafından işletilen demiryollarını satın alarak milleştirmek diğer yandan 

ise yeni demiryolları yapmak gibi önemli amaçlara yönelinmiştir. Cumhuriyetin ilk 

yıllarında gerçekleştirilen bu millileştirme politikasının yanında demiryolu hattı 

yapımına da büyük önem verilmiştir (Gürdal:1995:76).  

 1933 yılında Türkiye’de demiryollarının uzunluğu 6900 kilometreye 

ulaşmıştır. Cumhuriyet’in onuncu yılı için hazırlanmış olan marş’ da “yurdun her 

tarafını demir ağlarla ördüğümüz” dile getirilmektedir (Gürdal:1995:76). Demiryolu 

işletmeciliği için 24 Mayıs 1924 Tarihin ‘de 506 sayılı Kanunla Bayındırlık 

Bakanlığına bağlı “Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi” kurulmuş. 

31 Mayıs 1927 Tarihin’de 1042 sayılı Kanunla “Devlet Demiryolları ve Limanları 

İdare-i Umumiyesi” kuruldu. 27 Mayıs 1939 tarihinde ise kurulan Münakalât 

Vekâleti Ulaştırma Bakanlığına bağlanmıştır (TCDD Faaliyet Raporu:2016:31). 

 Türkiye’de planlı bir çalışma ile kısa zamanda demiryolu şebekesi tesis eden 

“Devlet Demiryolları İdaresi” 1953 yılına kadar çalışmalarını başarılı bir şekilde 

sürdürmüştür. Ülkenin ekonomik bünyesine süratle ve kolaylıkla uyum sağlamak 

amacıyla 29 Temmuz 1953 yılında 6186 sayılı kanunla “Türkiye Cumhuriyet Devlet 

Demiryolları İşletmesi” (TCDD) haline getirilmiştir (Gürdal:1995:76). Türkiye’de 

demiryolu ulaştırma sistemi son yıllarda gelişim süreci aşağıdaki şekilde devam 

etmektedir. 
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Şekil 2.5 Türkiye’nin Mevcut Demiryolu Haritası 

Kaynak: (TCDD:2017) 

Tablo 2.15 Türkiye’de Demiryolu Hat Uzunlukları (Km) 

Hat Uzunlukları (Km) 2014 2015 2016 

Toplam Hat Uzunluğu     12.485   12.532   12.532 

     - Elektriksiz   8.737   8.678   8.182 

     - Elektrikli    3.748   3.854   4.350 

         -Yüksek Hızlı Tren (Km’ si)   1.213   1 213   1.213 

  

Ana Hatlar (Km' si)   10.087   10.131   10.131 

      - Elektriksiz    6.757   6.708   6.275 

      - Elektrikli     3.330   3.423   3.856 

         -Yüksek Hızlı Tren (Km’ si)   1.184   1.184   1.184 

  

İstasyon ve İltisak hatları (Km' si)   2.398   2.401   2.401 

    -  Elektriksiz    1.980   1.970   1.907 

    -  Elektrikli    418    431    494 

         -Yüksek Hızlı Tren (Km’ si)    29    29    29 

 

Kaynak: (TÜİK:2017b) 

 

 TÜİK verilerine göre Türkiye’de demiryolu hat uzunluğu ana hatları 10.131 

km, istasyon ve iltisak hatları 2.401 km olmak üzere toplamda 12.532 km’dir. Söz 

konusu hatların 8.182 km’si elektriksiz, 4.350 km’si ise elektriklidir. Elektrikli 

hatların içerisinde 1.213 km’lik kısmı ise yüksek hızlı tren hattından oluşmaktadır. 

Yukarıdaki tabloyu bir başka konudan incelendiğinde ise elektriksiz hatlardan 

elektrikli hatlara doğru bir geçiş olduğu gözlenmektedir. 
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Tablo 2.16 Türkiye’de Demiryolu Sektöründe Çeken ve Çekilen Araçlar 

Çeken Araçlar 2014 2015 2016 

2016 Yılı 

Faaliyette 

Olanları 

Faaliyet % 

Yüzdesi 

Elektrikli Lokomotif 80 106 125 100 80% 

Anahat Dizel Lokomotif 434 439 436 351 81% 

Manevra Lokomotif 106 108 107 77 72% 

Elektrikli Dizi 117 118 118 102 86% 

Dizelli Dizi 80 80 80 49 61% 

Yüksek Hızlı Tren 12 13 19 17 89% 

Toplam 829 864 885 696 79% 

  

Çekilen Araçlar 2014 2015 2016 

2016 Yılı 

Faaliyette 

Olanları 

Faaliyet % 

Yüzdesi 

Yolcu Vagonu 916 913 872 747 86% 

Yük Vagonu 18.967 19.077 19.570 17.874 91% 

 - Kapalı Yük Vagonu 5.243 5.135 5.080 4.707 93% 

 - Açık Vagon 6.294 6.213 6.262 5801 93% 

 - Sarnıçlı Vagon 824 808 790 738 93% 

 - Platform Vagonu 6.606 6.921 7.438 6.928 93% 

Üçüncü Şahıs Vagonu 4.066 4.123 4.146 4.025 97% 

İdari Hizmet Vagonu 1.745 1.776 200 200 100% 

Toplam 25.694 25.889 24.788 22.846 92% 

 

Kaynak: (TCDD Demiryolu Sektör Raporu:2014:18) : (TCDD Demiryolu Sektör 

Raporu:2015:17) : (TCDD Demiryolu Sektör Raporu 2016:2017:35) 

 2014 ve 2016 Yılları arasında TCDD verilerine göre çeken ve çekilen araçları 

son üç yılın verilerinin değişim oranları ve faaliyet (% )yüzdesi yukarıdaki tabloda 

yer almaktadır. Buna göre 2016 yılında çeken araç toplamı 885 adet, çekilen araç 

toplamı ise 24.788 adettir. Bu çekilen ve çeken araçların 2016 yılında faaliyet onları 

incelendiğinde çeken araçların %79 oranında, çekilen araçların ise %92 oranında 

faaliyette bulunduğu görülmektedir. 
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Tablo 2.17 Türkiye’de Demiryolu Yolcu Araçları ve Yük Vagonlarının Kapasiteleri 

Yolcu Araçları  

Kapasiteleri 
2014 2015 2016 

Değişim 

Oranı % 

Anahat Yolcu 49.962 49.782 49.224 -1% 

Elektrikli Dizi 100.328 101.965 101.965 2% 

Dizelli Dizi 10.666 10.666 10.666 0% 

YHT 4.908 5.352 8.250 68% 

Toplam 165.864 167.765 170.105 3% 

  

Yük Vagonları 

Kapasiteleri (Ton) 
2014 2015 2016 

Değişim 

Oranı % 

Kapalı Vagonlar 173.239 170.467 169.066 -2% 

Açık Vagonlar   312.079 308.572 316.199 1% 

Platform Vagonlar   304.077 323.169 360.244 18% 

Sarnıç Vagonlar   47.621 46.789 45.817 -4% 

3. Şahıs Vagonlar   246.417 252.857 254.512 3% 

İdari Vagonlar   - - - - 

Toplam 1.083.433 1.101.854 1.145.838 6% 

 

Kaynak: (TCDD İstatistik yıllığı: 2012-2016). 

 

 Türkiye’de TCDD verilerine göre 2014-2016 yılları arasında yolcu ve yük 

vagonlarının değişim oranları yukarıdaki tablo’da ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

Buna göre yolcu araçlarının kapasitesi %3 oranında artış olmuş, yük vagonlarının 

kapasitelerinde ise %6 artış oranında artış olmuştur.  

 

Tablo 2.18 Türkiye’de Demiryolları Yolcu-Yük Taşımaları  

Yıllar Yolcu(Bin)  Yük (Ton) Tren(Km) Yolcu (Km) Ton(Km) 

2014 78.404 28.747 43.006 4.393.000 11.992.000 

2015 95.317 25.878 41.873 4.828.000 10.474.000 

2016 89.038 25 886 42.233 4.325.000 11.661.000 

 

Kaynak: (TÜİK:2017c) 

 

 2014 ve 2016 Yılları arasında demiryollarında taşınan yolcu ve yük bilgilerini 

incelendiğinde yolcu taşımalarında %14 oranında artış, yük taşımalarında %-10 

orasında azalış meydana gelmiştir.  
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 TCDD hedefleri doğrultusunda yapılan bakım-onarım ve yol yenileme 

çalışmaları nedeniyle birçok noktalarda şebeke hatlarında yol kapatması olmuştur. 

Özellikle bu durum yük trafiğini olumsuz yönde etkilemiştir. Yol kapatmaları 

süresince her ne kadar yük trenleri yol kapatmalara göre planlanmış olsa da tam 

olarak planlandığı gibi çalıştırılamamıştır (TCDD Faaliyet Raporu:2016:108). 

2.1.5. Boru Hattı Taşımacılığı 

 Dünya ekonomisin içerisinde ham petrol ve petrol ürünlerin taşınmasında 

denizyollarının yanında boru hattı taşımacılığı da gelişim göstermektedir. Ancak Bu 

durum Türkiye’de daha çok iç taşımacılık da  karayolu tankerlerine bağlı kalmıştır. 

1966 Yılında ilk boru hattı döşemesi TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) 

tarafından Batman-Dörtyol (İskenderun Körfezi) arasında yapılması ile işletmeye 

açılmıştır (Karluk:2009:265). 

 1974 yılında Türkiye’ de kurulan BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma 

Anonim Şirketi ) Irak-Türkiye Ham petrol Boru Hattı yapımını yürütmek ve işletme 

faaliyetlerinden sorumlu olmuştur. 1986 yılından itibaren ise doğal gaz ithalat, 

ihracat, iletim, satış ve depolama gibi ek faaliyetleri de sorumluluğuna eklenmiştir 

(BOTAŞ:2012:2).  

 Ayrıca boru hatlarıyla doğal gaz ve petrol taşımacılığı, boru hatları etüdü,  

mühendislik ve yapı işlerini geliştiren aynı zamanda transit boru hattı projelerinin 

tamamlanmasının sağlanması, pazarlama-satış ve depolanması gibi faaliyetleri de 

sürdürmektedir. Türkiye’ de BOTAŞ enerji güvenliği sağlamada ve küresel enerji 

piyasasında etkin ve rekabetçi bir yol üstlenmesinde oldukça önemli bir role sahiptir 

(Telli:2015:141). 

 

 

 

 

 

 

http://www.botas.gov.tr/
http://www.botas.gov.tr/
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Şekil 2.6 Türkiye’ deki Mevcut Petrol Boru Hatları Haritası 

Kaynak: (BOTAŞ:2017a) : (BOTAŞ:2016:21) 

  Irak-Türkiye Petrol boru Hattı: Irak-Türkiye hattı 1 ve 2 hat olmak üzere 

toplamda 1.876 km uzunluğuna sahiptir. Türkiye’deki toplam uzunluğu ise 

1.297 km’ dir.  Hattın özellikleri incelendiğinde 553 milyon varil/yıl ile 

toplamda 70.9 milyon ton/yıl kapasitesine sahiptir. Hattın diğer özellikleri ise 

40 ve 46 inç çapında, 6 pompa istasyonu ve 12 tank sayısı bulunmaktadır.  

 

 Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı: Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı toplamda 

1.776 Km uzunluğuna sahiptir. Türkiye’deki toplam uzunluğu ise 1.076 km’ 

dir. Hattın özelliklerini incelendiğinde 365 milyon varil/yıl ile 50 milyon 

ton/yıl kapasitesine sahiptir. 34-42 ve 46 iç çapında, 4 adet pompa istasyonu 

ve 7 adette tank sayısı bulunmaktadır  

 

 Batman-Dörtyol Petrol Boru Hattı: Batman-Dörtyol hattı toplamda 511 km 

uzunluğuna sahiptir. Hattın özellikleri incelendiğinde 31.5 milyon varil/yıl ile 

4.5 milyon ton/yıl kapasitesine sahiptir. 18 inç çapında, 3 adet pampa 

istasyonu ve 22 adette tank sayısı bulunmaktadır. 

 Ceyhan-Kırıkkale Petrol boru Hattı: Ceyhan-Kırıkkale hattı toplamda 448 

km uzunluğuna sahiptir. Hattın özellikleri incelendiğinde 51 milyon varil/yıl 
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ile 7.2 milyon ton/yıl kapasitesine sahiptir. Hattın diğer özellikleri ise 24 inç 

çapında, 2 adet pampa istasyonu ve 3 tank sayısı bulunmaktadır 

(BOTAŞ:2016:21). 

Tablo 2.19 Türkiye’de Yıllar İtibariyle Taşınan Ham Petrol Miktarları (Bin Varil) 

Ham Petrol  

Boru Hatlarımız 

Yıllar 

2014 2015 2016 

Irak-Türkiye 55.984 192.426 189.439 

Ceyhan-Kırıkkale 22.213 30.982 35.357 

Batman-Dörtyol 17.780 19.724 20.092 

Bakü-Tiflis-Ceyhan 260.675 262.188 253.976 

 

Kaynak: (BOTAŞ:2017b)  

 

 BOTAŞ’ nin verilerine göre 2014 ve 2016 yılları arasında ülkemizde taşınan 

ham petrol (Bin varil) miktarlarını karşılaştırılması yapıldığında Irak-Türkiye 

hattında  %238 oranında artış, Ceyhan-Kırıkkale hattında %39 oranında artış, 

Batman-Dörtyol hattında  %13 oranında artış ve Bakü-Tiflis-Ceyhan hattında ise %3 

oranında azalış meydana geldiği gözlenmektedir. 

 18.04.2001 Tarihinde 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası kanunu kabul edilmiş ve 

02.05.2001 Tarihinde yürürlüğe girmiştir. Doğalgaz piyasasında 397 sayılı kanun 

çerçevesinde ithal edilen doğal gazın iletimi, depolanması, dağıtımı, satışı ve kent içi 

dağıtımında BOTAŞ ve belediye kuruluşlarının aldıkları izinler ile oluşturdukları 

tekellerin kaldırılması bu yasa’nın uygulanması ile sağlanmaktadır. Bu yasa’da ön 

görülen düzenlemelere göre doğal gazın temininden son kullanıcılara iletişime kadar 

olan süreçte yatırım ve işletmecilik faaliyetlerinde kamu’nun düzenleyici işlevlerinin 

ve varlığının yanında özel girişimcilerinde yer almaları amaçlamıştır.  Belirlenecek 

kriterler çerçevesinde yasa’ya göre iletim, depolama ve dağıtım altyapısına sahip 

şirketler belirlenecek ve sisteme bağlanmak isteyen kullanıcıların taleplerini 

karşılamakla yükümlü olacaktır. Mevcut doğal gazı taşıyacak ulusal iletim 

şebekesinin BOTAŞ’a ait olması ve diğer şirketlerce mevcut olan iletim hatlarına 

bağlantılı şekilde inşa edilecek yeni boru hatlarının mülkiyetleri kendilerine ait 

olmasıyla birlikte yatırım yapan şirketler tarafından işletilmesi ön görülmüştür 

(Karluk:2009:265).  
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Şekil 2.7 Türkiye’de Doğal Gaz Boru Hatları ve Projeleri 

Kaynak: (www.enerji.gov.tr) 
 

 Rusya - Türkiye Doğalgaz Boru Hattı: 1984 yılında Türkiye ve Eski 

Sovyetler birliği hükümetleri arasında doğalgaz anlaşması imzalanmıştır. Bu 

kapsamda Rusya-Türkiye doğal gaz hattı için çalışmalara başlanarak 14 Şubat 

1986 tarihinde “BOTAŞ” ile “SoyuzGazExport” arasında doğalgaz alım ve 

satım için anlaşması imzalanmıştır. 1987 yılından itibaren doğal gaz alımına 

başlamıştır.  1993 yılına gelindiğinde ise hattın maksimum miktar olan 6 

Milyar m³/yıl kapasitesine ulaşılmıştır. Rusya ve Türkiye doğal gaz hattının 

güzergahı ise Bulgaristan sınırında bulunan Malkoçlar’ dan ülkemize 

girmekte olup, Hamitabat, Ambarlı, İstanbul, İzmit, Bursa, Eskişehir 

güzergâhlarını takip ederek Ankara ilimize ulaşmaktadır.  Rusya-Türkiye 

doğal gaz hattının toplam uzunluğu 845 km’dir.  Bulgaristan sınırında 

bulunan Malkoçlar ölçüm istasyonunun kapasitesi süreç içerisinde 8 milyar 

m³/yıl kapasitesinden 14 Milyar m³/yıl’a yükseltilmiştir. 

 

 Mavi Akım Gaz Boru Hattı: 15 Aralık 1997 tarihinde doğal Gaz Alım-

Satım Anlaşması kapsamında “BOTAŞ” ve “Gazexport” arasında 

imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre mavi akım gaz boru hattının kapasitesi 16 

milyar m³/yıl doğal gaz Türkiye’ye arz edilmektedir. Bu hat Rusya ve 

Türkiye topraklarında 3 hattan oluşmaktadır. Rusya topraklarında 

http://www.enerji.gov.tr/
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“İzobilnoye-Djubga” arasında 56 çapında 308 km ve 48 çapında 62 km olmak 

üzere toplamda 370 km uzunluğundadır. Karadeniz güzergah geçişinde ise 

“Djubga-Samsun” arasında her biri yaklaşık 390 km uzunluğunda 24 çapında 

paralel 2 hattır. Türkiye ‘de Samsun-Ankara arasında 48 çapında ve 501 km 

uzunluğunda boru hattından oluşmaktadır. Bu hattın güzergahı ise 

Samsun’dan başlayarak Amasya, Çorum, Kırıkkale takip ederek Ankara’ya 

ulaşmaktadır. Rusya topraklarında kalan bölümü ise Karadeniz güzergah 

geçişinin inşaatı ve finansmanını GAZPROM şirketi, Türkiye’deki inşaat ve 

finansmanı BOTAŞ tarafından yürütmektedir. 15 Ekim 2002 tarihinde 

Samsun-Durusu’ da basınç ölçüm ve düşürme istasyonu tamamlanmıştır. 20 

Şubat 2003 tarihinde işletmeye alınmış ve 17 Kasım 2005 tarihinde ise resmi 

açılışı yapılmıştır. 

 

 İran - Türkiye (Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı): 8 Ağustos 

1996 Tarihinde doğal gaz alım-satımı kapsamında İran ile Türkiye arasında 

doğal gaz anlaşması imzalanmıştır.  Bu anlaşma kapsamında 10 milyar m³/yıl 

kapasitesinde Türkiye’ye arz amaçlanmaktadır. 1491Km uzunluğunda 16 ve 

48 çap arasında değişmekte olan doğal gaz boru hattının güzergahı 

Doğubayazıt’tan başlayarak, Erzurum, Sivas ve Kayseri üzerinden Ankara’ 

ya ulaşmaktadır. Bir başka Branşman’da ise Kayseri, Konya üstünden 

Seydişehir’e uzanmaktadır. İran’daki Bazargan’da ölçüm istasyonunun 

tamamlanması ile 10 aralık 2001 tarihinden itibaren İran’dan gaz alımı 

başlamıştır.  

 

 Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı (BTE): 12 Mart 2001 

Tarihinde Türkiye ve Azerbaycan arasında doğal gaz alım ve satımı için 

anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma kapsamında BOTAŞ ve SOCAR arasında 

imzalanan anlaşmaya göre Azerbaycan’ın Şah deniz sahasında üretilen gazın, 

doğal gaz boru hatlarıyla yılda 6.6 milyar m³/yıl kapasitesinde Türkiye’ ye 

arzı amaçlanmaktadır. BTE boru hattı ile Azerbaycan-Gürcistan 

Topraklarında aynı koridoru kullanan 42 çağından yaklaşık 980 km 

uzunluğuna sahip BTE hattı 16 Ekim 2004 tarihinde inşası başlamış ve 4 

Temmuz 2007 Tarihi itibari ile gaz akışına başlanmıştır. Bu hattın 

Azerbaycan-Gürcistan topraklarında kalan kısmı (Güney Kafkasya Doğal 
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Gaz Boru Hattı)  Şah deniz sahasının ikinci aşama üretimine paralel olarak 

kapasitesinin arttırılması amacı ile Türkiye-Gürcistan sınırında Trans 

Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’na (TANAP) projesine bağlanması 

planlanmaktadır.  2015 yılında proje faaliyetlerine başlanmış olup, 2018 yıl 

sonuna kadar TANAP projesine gaz verebilecek şekilde öngörülmektedir. 

(Bkz:www.enerji.gov.tr). 

 

 Türkiye-Yunanistan Doğal gaz Enterkonneksiyon (ITG): AB Komisyonu 

Interstate Oil and Gas Transport to Europe (INOGAT) Programı kapsamında 

Hazar Havzası, Rusya, Orta Doğu, Güney Akdeniz Ülkeleri ve diğer 

uluslararası kaynaklardan sağlanacak gazın Avrupa pazarlarına nakli için 

Türkiye ve Yunanistan üzerinde Projesi geliştirilmiştir (BOTAŞ:2010:29). 23 

Şubat 2003 Tarihinde Türkiye ve Yunanistan arasında doğal gaz bağlantısı 

gerçekleştirilmesi ve Türkiye’den Yunanistan doğal gaz arzına ilişkin 

anlaşma imzalanmıştır. Bu Kapsamda 23 Aralık 2003 tarihinde BOTAŞ ve 

DEPA arasında anlaşma imzalanmıştır (Bkz:www.enerji.gov.tr).  Söz Konusu 

Doğal gaz boru hattı kapasitesi 2006 yılında 250 milyon m³ ile başlaması 

daha sonrası için 750 milyon m³’e çıkması öngörülmektedir. 36 inç çapından 

211 km’si Türkiye’de,  85 Km’ si ise Yunanistan’ da olmak üzere hattın 

toplam uzunluğu 296 km uzunluğuna sahip olup,  Karacabey Marmara denizi 

(Değirmencik) arası uzunluğu 121 km, Marmara denizi geçişi (Kızılcaterzi) 

17 km, Trakya kesimi ise 73 km’ dır. Doğalgaz boru hattı İpsala sınır 

noktasından Yunanistan’a giriş yaparak Gümülcine’de son bulmaktadır 

(BOTAŞ:2010:29). 

 

 Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP): Türkiye’nin 

artan doğal gaz talebinin karşılaşması için Azerbaycan ile görüşmeler 

yürütülmüştür. 25 Ekim 2011 Tarihinde 2018 yılından itibaren başlayacak 

olan 6 Milyar m³/yıl kapasiteli Azeybaycan gazının ülkemize arızını öngören 

anlaşma imzalanmıştır. Ayrıca Avrupa’ya taşıma yapılabilmesi için ülkemiz 

üzerinden transit taşımacılık kapsamında inşa edilecek yeni bir boru hattı için 

26 Haziran 2012 tarihinde ülkemiz ile Azerbaycan arasında anlaşmaya ek 

olarak ev sahibi hükümet anlaşması imzalanmıştır. TANAP projesinin 

kapasitesi yıllık 32 Milyar m³/yıl sahiptir. 1.850 km boru hattı uzunluğunda 

http://www.enerji.gov.tr/
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Gürcistan sınırımızdan Yunanistan sınırımıza uzanan doğalgaz boru hattı 

planlanmaktadır. Projeye ilişkin faaliyetler %30 oranında BOTAŞ, %58 

oranında SOCAR ve % 12 oranında BP’ nin hisseleri ile ortak olduğu proje 

TANAP Doğal gaz iletim A.Ş tarafından sürdürülmektedir. 

 

 Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesi: 10 Ekim 2016 tarihinde Türkiye ile 

Rusya arasında anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma kapsamında proje 

ülkemize doğal gazın arzının yanında Rusya gazının ülkemizin toprakları 

üzerinden Avrupa’ya sağlanacak olmasıdır. İnşa edilecek doğal gaz boru hattı 

kara ve deniz olmak üzere iki hattan oluşmakta olup her biri 15.75 milyar 

m³/yıl sahiptir. Deniz bölümünde olan iki hattın inşası Rusya tarafından 

yapılacaktır. Kara bölümünden yer alan hatlardan birisi ülkemize doğal gaz 

arz edecektir. İletim inşa sistemini BOTAŞ tarafından yapılacaktır. Diğer hat 

ise Avrupa’ya arz edecek olacak şekilde inşası ve işletimi %50 oranında iki 

ülkenin şirketleri tarafından yeni kurulacak olan bir şirket tarafından 

yapılacaktır. Bu proje kapsamında ilk aşama 15.75 milyar m³/yıl kapasiteli ilk 

hat Türkiye’ye doğal gaz arzı sağlayacaktır. Bu hattın devamında ise AB 

ülkelerinin doğal gaz alımına bağlı olarak diğer doğal gaz boru hattının inşası 

planlanmaktadır. 2019 yılının sonunda hattın işletmeye alınması 

planlanmaktadır (Bkz:www.enerji.gov.tr). 

 Ulusal iletim şebekesi vasıtasıyla ithal edilen doğal gazın il ve ilçelere 

ulaştırılması hedefi doğrultusunda sağlayan iletim hattının 2016 yıl sonu itibariyle 

toplam uzunluğu 13.443 km’dir (Botaş:2016:28). 2016 yılından işletmeye alınan 

doğal gaz iletim ve dağıtım hattı uzunluğu yaklaşık olarak 120.000 km seviyesini 

geçmektedir. 2016 yılında 78 ilimize ve 328 ilçemize doğal gaz ulaştırılmıştır. Bir 

ilimize (Şırnak) doğal gaz yapım çalışması devam etmekte olup, iki şehrimizde ise 

(Artvin ve Hakkâri) yapım ihalesine çıkarılmıştır. Ülkemizde 2016 yılında 381.6 

milyon m3 doğal gaz üretimi gerçekleştirilmiş ve 46.2 milyon m3 doğal gaz 

tüketilmiştir (T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı:2017:170-171). 

 

 

 

http://www.enerji.gov.tr/
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Tablo 2.20 Türkiye’de Yıllar İtibariyle Doğal Gaz İthalat Miktarları (Milyon Sm3) 

Ülkeler 
2014 2015 2016 

Miktar  Pay Miktar  Pay Miktar  Pay 

Rusya 26.975 54.76 26.783 55.31 24.540 52.94 

İran 8.932 18.13 7.826 16.16 7.705 16.62 

Azerbaycan 6.074 12.33 6.169 12.74 6.480 13.98 

Cezayir 4.179 8.48 3.916 8.09 4.284 9.24 

Nijerya 1.414 2.87 1.240 2.56 1.220 2.63 

Diğer* 1.689 3.43 2.493 5.15 2.124 4.58 

Toplam 49.263 100 48.427 100 46.352 100 

* Spot LNG ithalatının yapıldığı ülkeleri temsil etmektedir. 

 

Kaynak: (EPDK Doğal Gaz Piyasası 2016 Sektör Raporu:2017:7) 

   

 Türkiye doğalgaz ithalatını; Rusya, İran, Azerbaycan, Cezayir, Nijerya 

ülkelerinden gerçekleştirmektedir. EPDK verilerine göre 2014-2016 yılları arasında 

doğalgaz ithalat miktarlarının karşılaştırılması yapıldığında %-6 oranında azalış 

olduğu gözlenmektedir. 2016 Yılında ithalat verilerini incelendiğinde Rusya %52.94 

oranında, İran %13.98, Azerbaycan %9.24, Cezayir %2.63 ve Spot LNG olarak da  

% 4.58 oranlarından ithalat gerçekleştirmiştir. 

 Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz boru hattının tamamlanmasıyla birlikte 

19.11.2007 Tarihinden itibaren doğal gaz ihracat faaliyetini sadece BOTAŞ 

tarafından Yunanistan ülkesine yapılmaktadır (EPDK Doğalgaz Piyasası 2016 Sektör 

Raporu:2017:18). 

Tablo 2.21 Türkiye’de Yıllar İtibariyle Doğal Gaz İhracat Miktarları (Milyon Sm3) 

Yıl Miktar 

2014 632.63 

2015 623.94 

2016 674.68 

 

Kaynak: (EPDK Doğal Gaz Piyasası 2016 Sektör raporu:2017:18) 

 

 

 EPDK verilerine göre 2014-2016 yılları arasında doğalgaz ihracat 

miktarlarının karşılaştırılmasını yapıldığında %7 oranında artış olduğu 

gözlenmektedir. 
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Şekil 2.8 Türkiye’nin Doğalgaz ve Petrol Boru Hatlarının Haritası 

Kaynak:(BOTAŞ:2017c) 

  

 Ülkemizde mevcut ve yapım aşamasında olan ya da yapılması planlanan do-

ğal gaz ve petrol boru hatları mevcuttur. Türkiye’nin Avrupa, Orta Asya ve Orta 

doğu arasında coğrafi olarak bir köprü durumundadır. Türkiye’den geçen ya da 

geçerek boru hatları da önem taşımaktadır. Söz konusu olan boru hatları uluslararası 

arenada ülkemizi bir enerji köprüsü haline getirmeye yeterli olup, bu gelişme 

uluslararası bağlantıları açısından güvence getireceği gibi ulusal politika konusunda 

ekonomik çıkar sağlayacaktır (Yılmaz:2005:6). 

2.1.6. Türkiye’de Lojistik Üs Merkezleri ve Son Durum Çalışmaları 

 Dünya’da lojistik sektörü hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bu ilerleme ile 

birlikte dünya ticaretin artması, her alanda hızlı teslimatın önem kazanması tüm 

sektörlerde çevresel duyarlılığın yayılması, organizasyonlarda yaşanan değişimler, 

kamu ve ulaşım sektörlerindeki yasal düzenlemeler, dış kaynak kullanımında artışın 

olması ve iletişim teknolojisinin kullanılması etkili olmuştur.   
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 Ülkemizde diğer ülkelerde olduğu gibi yaşanan değişim ve gelişmeye karşı 

kayıtsız kalmamıştır. Lojistik sektöründe de başarılı olmak için diğer sektörlerde 

olduğu gibi altyapının doğru planlanması ile verimli kullanılması ile elde 

edilmektedir. Her ülke ürünleri rekabet sağlamak amacıyla müşterilerine ulaşmak 

için en iyi modern yöntemleri kullanmaya çalışmaktadır (Yapraklı ve 

Ünalan:2017a:678). Dünya ticaret hacminin büyümesi lojistik faaliyetlerini de 

artırmaktadır. Lojistik sektöründe hızlı büyüme ve gelişme trendi iş süreçleri için 

bazı yenilik ve değişimleri de beraberinde getirmektedir. 

  Uluslararası ve Ulusal lojistik süreçleri içerisinde taşımacılık (intermodal, 

kombine ve çok modlu taşıma), stok ve depo yönetimi, (3PL) üçüncü parti lojistik 

işletmeleri, sigorta, gümrük vb. gibi lojistik hizmet ve faaliyet alanları belirtilmiştir. 

Tüm bu lojistik hizmetleri ve faaliyetleri mümkün olduğunca kaliteli, hızlı ,az 

maliyetle ve birbirleri ile bütünleşmiş olarak sunulması gerekmektedir. Tüm dünyada 

pazarlamada zaman unsurunun etkisi lojistik faaliyet ve hizmetlerine olan talebi de 

özellikle artırmıştır. Bütün bunların sonucu kalifiyeli işgücü olarak hizmet veren 

uzmanlaşmış firmalar ve bu firmaların yoğun olduğu lojistik merkezlerin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur (Karadeniz ve Akpınar:2011:52). 

 Türkiye’deki lojistik Merkez çalışmalarını açıklamadan önce lojistik merkez 

kavramının tanımını açıklamak gerekir. Lojistik merkez kavramı Avrupa Lojistik 

Merkezleri Birliği’nin (Europlatforms, European Association of Freight Village) 

tanımına göre “Lojistik merkez, hem ulusal hem de uluslararası geçiş için farklı 

çeşitteki firmalar/operatörler tarafından gerçekleştirilen taşımacılık, lojistik ve 

eşyaların/malların dağıtımı ile ilgili operasyonların yer aldığı bir alandır.” (Yapraklı 

ve Ünalan:2017a:679). TCDD, Lojistik Merkez tanımı ise “Lojistik ve taşımacılık 

şirketleri ile ilgili resmi kurumların içinde yer aldığı, her türlü ulaştırma moduna 

(karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu vb.) etkin bağlantıları olan, depolama, 

bakım-onarım, yükleme-boşaltma, elleçleme, tartı, bölme, birleştirme, paketleme vb. 

faaliyetlerini gerçekleştirme imkanları olan ve taşıma modları arasında düşük 

maliyetli, hızlı, güvenli, aktarma alanı ve donanımlarına sahip bölgelerdir.” olarak 

tanımlamaktadır (TCDD Demiryolu Sektör Raporu 2016:2017:41).  

 



 
127 

 

 

Şekil 2.9 Lojistik Üs Bölgelerinin Profili 

Kaynak: (Erdal:2005:15) 

 Ülkemizde Ulaştırma Bakanlığı’nın öncülüğünde ilk kez 2005 yılında lojistik 

merkez kavramı telaffuz edilmeye başlanmıştır. TCDD tarafından ülkemizde ilk 

lojistik merkezini Samsun/Gelemen’de inşa edilerek, 2007 yılında işletmeye açmış 

ve bununla birlikte önemli geçiş noktası olan ülkemizin konumu sebebiyle birçok 

yerde lojistik merkezine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple birlikte çok sayıda 

lojistik merkezlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması çalışmaları sürmektedir 

(Dursun ve Gürsev:2016:560) 
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Şekil 2.10 Ülkemizdeki Lojistik Merkezleri ve Son durum Çalışmalarının Haritası 

(TCDD Demiryolu Sektör Raporu 2016:2017:42) 

Tablo 2.22 Türkiye’deki Lojistik Merkezleri ve Yapım/Proje Aşamalarındaki 

Çalışmalar 

İşletmeye Açılan Yapım Aşamasındakiler Proje Aşamasındakiler 

 İstanbul-Halkalı  İstanbul-Yeşilbayır  Bilecik/Bozüyük 

 İzmit-Köseköy  Sivas  İzmir-Kemalpaşa 

 Balıkesir-Gökköy  Kayseri-Boğazköprü  Konya-Kayacık 

 Uşak  Karaman  Mersin-Yenice 

 Eskişehir-Hasanbey  Bitmis-Tatvan  Kahramanmaraş-Türkoğlu 

 Denizli-Kaklık  Mardin  Kars 

 Samsun-Gelemen  Habur  Eruzum-Palandöken 

 

 Ülkemizdeki lojistik merkezlerin faaliyete geçmesi ile birlikte yaklaşık olarak 

yıllık 34.2 milyon ton ilave taşıma imkânı veren ve 10 milyon m²’lik stok alanı, açık 

alan, konteyner stok ve elleçleme sahası lojistik sektörüne kazandırılması 

planlanmaktadır (TCDD Demiryolu Sektör Raporu 2016:2017:41) 

 

2.2.Türkiye’de Lojistik Sektörünün ve Lojistik İşletmelerinin Gelişimi 

 Küreselleşmenin bütün yerküreyi etkisi altına aldığı bir dönemde 1960 

yıllarından sonra lojistik sektörünün de büyük değişim yaşanması doğal olarak 

Türkiye’nin lojistik sektörü gelişiminde etkili olmuştur. Türkiye’nin jeostratejik ve 

jeopolitik coğrafyasının bulunduğu konum sayesinde ekonomik, sosyal, siyasi ve 

kültürel boyutlarının sağlamış olduğu avantajlara ek olarak ülkemizin sahip olduğu 

yeraltı ve yerüstü zenginliği tarih boyunca her dönemde o öneme ait medeniyetlerin 

ilgisini çekmiştir (Keskin:2006:169). 
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 Türkiye’yi dağıtım ve ulaşım merkezi olarak değerlendirildiğinde Dünya’da 

önde gelen lojistik merkezlerinden birisi olup, konumu bakımından üç kıtanın 

birleştiği yerde olmakla birlikte önemli körfezleri sayesinde stratejik konumu gün 

geçtikçe önemi artmaktadır. Taşımacılık olarak karayolu denizyolu, demiryolu, 

havayolu ve boru hattı ulaştırma sistemlerine sahip olan bir ülkedir (Baki:2004:43). 

 Türkiye’de 1980’li yıllarda lojistik kavram ve kelime olarak yeterince 

bilinmeyen bir pazarlama fonksiyonu olarak bilinmekteydi. Fiziksel dağıtım olarak 

ifade edilen lojistik katlanılan maliyetleri nedeniyle pazarlama faaliyetleri içerisinde 

önemli bir yer tutmaktadır.  Fiziksel dağıtım anlamında daha çok dağıtım kelimesi 

kullanılmaktadır. Çoğu işletmelerde fiziksel dağıtım talebi nasıl etkileyeceği konusu 

gerçek anlamda tahmin edilememiştir. 

 Bütünleşik ya da entegre fiziksel dağıtım çok uluslu ve yabancılarla ilişkili 

olan işletmeler ve bu işletmelerde yetişmiş veya yurt dışında eğitim almış pazarlama 

ve fiziksel dağıtım uzmanları çalıştıran işletmelerin dışında pek fazla bilinen bir konu 

değildir. O dönem şartlarında yapılan araştırmalarda dağıtım kelimesi denince 

işletmelerin çoğunda taşımacılık fonksiyonunun düşünüldüğü ortaya çıkmıştır. 

İşletmelerde dağıtım fonksiyonu çeşitli bölümlere dağılmıştır. Bu nedenle bağımsız 

bir dağıtım örgütü olmayan klasik örgüt yapısı söz konusudur. Pazarlama (satış) veya 

ticaret müdürü ve bazen de daha alt düzeydeki görevlilerin dağıtım kararlarını 

almıştır. 

 İşletmelerde örgüt yapısı büyüdükçe dağıtıma verilen önemde artış 

olmamıştır. Başka bir açıdan baktığımızda ise dağıtım, taşıma, depolama, 

ambalajlama, sipariş işleme, stok yönetimi gibi lojistik faaliyetlerin çoğunda son 

derece yetersiz ve savurganlığa yol açması sebebiyle pahalı ve kontrolsüz bir 

düzeyde sürdürülmüştür. Özellikle o dönemde satış tahminleri çok yetersiz olmuştur. 

Çoğunlukla işletmelerde modern sipariş işleme teknolojisi kullanılmamıştır. Bu 

nedenle siparişlerin yerine getirilmesi, servis hızı, tutarlılığı vb. konuları açısından 

önemli sorunlar ve gecikmeleri de ortaya çıkmaktadır. Bu sorunları önlemek 

amacıyla kaynak israfını önlemek, maliyetleri düşürmek, taşıma giderlerini azaltmak, 

stok yönetimini sağlamak, dış satımda rekabetçi üstünlükler sağlamak için fiyatlarda 

indirim yaparak servis kalitesini artırmak ve talep darlığına çözüm üreterek tüketiciyi 

tatmin etmek amacıyla bütünleşik lojistik anlayışına bütün sektörler de geçiş 
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sağlanması yararlı olacağı görülmüştür. 

 Lojistik sektöründe ABD gibi ülkelerde ölçek ekonomilerine varıldıktan 

sonra karşılaşılmış durgunluk ve talep bunalımı sonucunda maliyetleri düşürmek 

önemli bir olgu olmuştur. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ölçek ekonomilerini 

beklemeden lojistik sektörüne önem verilmesinde sayısız yararları vardır. 

 Türkiye’de lojistik kavram ve kelime olarak bile yeterince anlaşılamayan bir 

fonksiyon olmuştur. Lojistik kelimesi kullanılmaya başlandığında sadece ulaştırma 

faaliyeti olarak algılanmıştır. Bu algılamanın en iyi örneği olarak taşımacılık 

faaliyetlerinde bulunan firmalarının isimlerinde görülmüştür. Örneğin önceleri “X 

Nakliyat” gibi isimlere sahip olan firmalar uluslararası pazarlara açıldıkça ve faaliyet 

yaptıkça “Uluslararası Taşımacılık” gibi isimler aldıkları görülmüştür. Bundan 

sonrası içinde yaptığı faaliyette herhangi bir değişiklik olmadan “X lojistik” adını 

almışlardır. Türkiye’de lojistik sektöründe bugün sadece ulaştırma faaliyeti verdiği 

halde adında lojistik kelimesini kullanan ve bu kavramın içine henüz dolduramayan 

birçok firma bulunmaktadır. 1980’li yıllarda yapılan araştırmalarda lojistik kelimesi 

denince birçok işletme en önce taşıma faaliyetini düşünmektedir (Tek ve 

Karaduman:2012:13-16). 

 Lojistik ihracat ve ithalat işlemleriyle birlikte büyük ölçekli olan 

perakendeciler (süpermarket ve hipermarket) veya elektronik ticaret ile birlikte iyice 

ön plana çıkmış durumdadır. Dünya’da lojistik sektörü gelişmiş ülkelerde günden 

güne gelişme göstermiştir. Ülkemizde ise 1980 ve 1990’lı yılları arasında kara, hava, 

deniz, demiryolu ve kombine taşımacılık alanlarında altyapı yatırımları 

oluşturulmaya başlanmıştır. 1990’li yıllarda ise atılıma geçmiştir (Bakkal ve 

Demir:2011:8). 

 Bu anlamda ulaştırma sistemleri birbirlerini destekleyici ve tamamlayıcı bir 

şekilde olması ulaştırma sistemleri arasında dengesizliklerin bir plan doğrultusunda 

giderilebilmesi gerekli ve önemlidir. Bir başka açıdan baktığımızda bir ülkenin diğer 

bir başka ülkeye taşıma yaparken çoğu zaman birçok taşıma sistemi kullanması 

taşıma sistemlerin birbirini etkilemesi ve geliştirmesi açısından önemlidir. Bu açıdan 

her taşıma sisteminin avantajlı yönlerinin kullanılması lojistik avantaj sağlamaktadır 

(Baki:2004:43-44). 
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 1990’li yıllarda ise ülkemizde lojistik kavramının önemi anlaşılmaya 

başlanmış olmasına rağmen karşılaşılan enflasyonist ortam nedeniyle lojistik 

yeterince ilgi görmesini engellemiştir. İşletmelerde modern lojistik işlemlerinin 

yerine getirerek maliyetlerini azaltma çabasından daha çok enflasyonist ortama 

uyumlu olarak stok yapma ve bu yöntemle karlılıklarını artırmayı düşünmüşlerdir. 

Lojistik de bu dönem ilgili gelişmelerin yanında ortaya çıkan sorunlara karşı önlem 

alınmaya çalışılmış ya da bazı büyük işletmelerin kurumsal çabaları olarak kalmıştır. 

 2000’li yıllara geldiğimizde ise lojistik öneminin hızlı kavrandığı yıllar 

olmuştur. Birçok işletme örgüt içi yapılarını tekrardan düzenleyerek lojistik ve 

tedarik zinciri adında departmanlar kurmuştur. Genel müdür yardımcılığı seviyesinde 

işletmelerin içerisinde lojistik direktörü unvanında görevlendirmeler yapılmıştır. 

İşletmelerin gerçekleştirdiği faaliyetlerde tek başına olmadıklarının farkına varmış ve 

kendi içinde bulundukları tedarik zincirlerinin başarısını sağlamak için önemler 

almaya çalışmışlardır. Bu gelişmeler sonucunda 2000’li yıllarda bütünleşik lojistik 

hizmeti sunan birçok lojistik firması Türkiye’de faaliyete geçerek hızla gelişim 

göstermiş ve büyümüşlerdir. Bu gelişmede ülkenin dünya lojistik pazarı içinde yer 

almasını sağlamıştır (Tek ve Karaduman:2012:16-17). 

 Türkiye’de lojistik sektörü 2000 yılların başına geldiğinde emekleme 

devresini geride bırakmıştır. Bu dönemde yerli ve uluslararası şirketler ile işbirliğine 

yapmıştır. Sürekli olarak hizmet kalitesi artırabilen dinamik olarak bir sektör haline 

gelmiştir. Bununla birlikte lojistik sektörü içerisinde çeşitli strateji ve politika 

uygulamaları geliştirmeye başlamıştır. Lojistik faaliyetlerinde rekabet hızından 

yararlanmak ve etkinliğin arttırmak amacıyla dış kaynak ya da taşeronluk kullanımı 

gibi durumlarda gündemdedir (Bakkal ve Demir:2011:8-9). 

 Küreselleşmenin etkisiyle ticaret, iletişim ve teknoloji alanlarında 

ekonomilerin birbirlerine giderek yakınlaşması sonucunda üretim ve pazarlama 

konularında uluslararası hale gelmesi günümüzde dünyanın herhangi bir bölgesinden 

diğer bir bölgesine mal, hizmet veya bilgi alışverişlerinin hızlı ve etkin bir şekilde 

ulaştırılması önemli bir konu olmuştur. İşletmelerin ekonomik yapı içerisinde 

maliyetlerin belirli bir seviyeye çekilmesinin yanı sıra müşteri memnuniyetinin 

sağlanması lojistiği ön planda olmasına katkı sağlanmıştır. 
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 İşletmeler kendi ana faaliyetleri dışında kalan taşıma, depolama, stoklama, 

elleçleme, paketleme, dağıtım ve tedarik işlemleri gibi birçok lojistik faaliyetlerini 

başka bir firmaya yaptırması ile kendi ana faaliyet konusu üzerinde daha fazla 

odaklanabilmektedir. Bu amaç ile lojistik Dünya’da ve Türkiye’ de büyümesine etki 

ederek hız kazanmış durumdadır (TÜSİAD:2013:67). 

 Türkiye’de lojistik sektöründe özellikle yük bazlı olarak faaliyet gösteren 

3PL şirketleri 2000’li yıllarda kurulmuş ve zaman geçtikçe büyüme hızlarında artış 

meydana gelmiştir. Dış kaynak kullanımı önceleri taşımacılık ve gümrük tabanlı 

olarak yapılırken 2000 yıllarında sonra lojistik bazlı yapılmaya başlanmıştır. Lojistik 

sektörü taşıma, depolama, muayene, gözetim, sigortalama, gümrükleme, siparişi stok 

yönetimi paketleme ve katma değerli hizmetler vb. gibi lojistik faaliyetlerinin eş 

zamanlı yapılmasını gerektirmektedir. Bunlarla birlikte son yıllarda lojistik 

sektöründe hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artmasının yanında karma taşımacılık 

alanında çözümler bulunması ve çağdaş depolama yatırımlarının yapılması 

gözlenmektedir. Lojistik sektörünün büyüme ve gelişme göstermesi ticaret ve sanayi 

sektörlerinin büyümesiyle ilişkilidir. Diğer bir açıdan ise lojistik sektörünün büyüme 

hızı, Türkiye’nin büyüme hızından daha fazla büyüme gösterdiği gözlenmektedir. Bu 

büyümenin başlıca sebebi ise dış kaynak kullanımın artması olarak ifade edilebilir 

(Akiş:2016:4). 

 Ülkemizde lojistiğin gelişim süreci hızlı bir şekilde sürmekle birlikte bazı 

firmalar dünya standardında hizmet verebilmektedir. Her alanda olduğu gibi 

kuralların ve standartların tam netleştiğini tam anlamıyla söylemek zordur (Bakkal 

ve Demir:2011:11). Lojistik sektörü ekonomideki temel hizmet sektörlerinden biri 

durumundadır. Ülkelerin ticari veya imalat faaliyetleri konusunda hayati önem 

taşımaktadır. Lojistik bilişim teknolojileri ya da gen teknolojileriyle birlikte yeni 

yüzyıllarda dünyada gelişim gösterecek üç sektörden biri olarak karşımıza çıkacaktır 

(Baki:2004:43). 
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2.3.Türkiye’de Faaliyet Gösteren Lojistik Firmalarının Sınıflandırılması 

Ülkemizde lojistik sektörü sermaye, ciro büyüklüğü, karlılık, çalışma 

prensipleri, anlayış ve örgüt kültürleri açısından birbirlerinden farklı yapılarda oluşan 

firmalardan oluşmaktadır. Basit bir şekilde sınıflandırma yapacak olursak aşağıdaki 

gibi sınıflandırma yapmak mümkündür. 

1. Çoğunlukla spot işlemlerle uğraşan küçük firmaların çalışma şekilleri 

geleneksel biçimdedir. Bu nedenle modern iş konuları anlayışından uzak 

günlük ve anlık işlerle uğraşarak varlıklarını sürdürmektedirler. Bu sebeple 

firmaların amacı ciro ve karlılığın ön planda olmasıdır. 

2. Kökeni taşımacılık sektörüne dayanan ve yerli sermaye ile kurulan firmalar 

olarak bilinen piyasa şartlarını iyi bilen bir taraftan geleneksel diğer taraftan 

ise global olmaya çalışan KOBİ firmalarıdır.  Bu firmaların örgütsel anlayışı 

geleneksel ancak ticari anlayışı ise büyümeye yöneliktir. Büyümek için 

pazarın büyümesi için çalışan firmalar olarak bilinmektedir. Köklü 

deneyimleri olan firmalardır. 

3. Bir holding içerisinde yer alan büyüme ve gelişmeye sahip uluslararası alanda 

iş yapabilme yeteneğine sahip olan aynı zamanda global partnerleri olan ya 

da olmayan büyük firmalardır. 

4. Yabancı firmaların uluslararası marka olma avantajlarını kullanarak 

Türkiye’deki şubelerinde güven veren ve bununla birlikte kendi 

standartlarında hizmet sunarak pazarın gelişmesine katkı sağlayacağına 

inanan aynı zamanda yerel avantajlarından yararlanmayı hedefleyen 

firmalardır. 

5. Kuruluşları kargo şirketi düzeyinde olan ve sonrasında aynı isimle lojistik 

firması kuran ve önceki var olan kargo taşıma ağından faydalanarak yeni 

yatırımlarla sektörde lider olmayı amaçlayan ya da yeni ürün ve hizmetler 

sağlayarak pazar içerisinde ilgi çekmek ve yeni projelerle pazarın payını 

büyütme hedefleri bulunan firmalardır. İlk kez kendi alanında kalite ödülü 

alanları da bulunmaktadır (Bakkal ve Demir:2011:11-12). 
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2.4.Türkiye’de Lojistik Sektörünün Rekabet Düzeyi  

Lojistik hizmet faaliyetlerini en basit bir şekilde tanımlayacak olursak mal 

akışını düzenleyen ve bu sürecin devamlılığının sağlanmasıdır. Bu durum dünya ve 

Türkiye ekonomisinde büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca lojistik sektörü iş alanı ve 

istihdam oluşturma yönünden büyüme potansiyeli oldukça olan bir ağ içermektedir.  

Küreselleşmeyle birlikte Dünya Ticaretinde “üretim fonksiyonunun asli bir parçası” 

ve “stratejik bir rekabet unsuru” haline gelen lojistik faaliyetleri mal akışını sınırlar 

arasında kesintisiz olarak sağlanması ve üretimin dünya pazarına “doğru zamanda, 

doğru yere ve doğru şekilde” ulaşması yönünde ve üretim süreci içerisinde stratejik 

bir konu olmuştur (MÜSİAD:2010:23). 

Şekil 2.11 Lojistik Süreçleri Girdi ve Çıktıları 

Kaynak: (Demir:2013:4) 

 İşletmelerin pazara ürün ve hizmet sunmaya çalışırken doğrudan ya da 

dolaylı olarak rekabet unsuru etki eden bir kavramdır. Günümüzde rekabet anlayışı 

işletme ve tüketicilerin varlıklarını sürdürmeleri için gereklidir. Çünkü herkes nerede 

ise her şeyi üretebilmekte ve benzer teknolojileri kullanarak üretmiş olduğu mal ve 

hizmette belirli bir kaliteyi sağlayabilmektedir. Bu amaçla şirketler kaliteden ödün 

vermeden mal ve hizmetlerinde maliyetlerini mümkün olduğunca minimize etmeye 

çalışmaktadır. Böylece yaratıcı olabilmek, maliyetleri düşürmek ve yeni alternatif 

bularak müşteri memnuniyetini artırmaya çalışmaktadırlar. Aynı zamanda 

müşterilerinin istediği yer, zaman ve mekânda ürünlerini teslim etmek önemlidir. 

İşletmenin üretim işlemlerini başka bir işletmenin faaliyetleri ile birleştirebilmesi 



 
135 

 

pazarın coğrafi açıdan genişlemesine yol açarak uluslararası ve ulusal yeni pazarların 

ortaya çıkması ve aynı zamanda ileri teknolojilerin kullanılması lojistiğin 

gelişmesine yol açacaktır (Çekerol ve Kurnaz:2011:50-51). 

 Modern işletmecilik alanında rekabetin artan önemi gelişim ve değişimleri de 

beraberinde getirmiştir. İşletmeler, sadece mamul üretim müşteriye veya pazara 

sunmakla yetinmeyip, üretim öncesinde ve sonrasındaki maliyetlere de 

odaklanmışlardır. Rekabet avantajı sağlamak için üretim öncesi ve sonrası 

faaliyetleri incelenmesi gereken bir alan olmuştur. İşletmelerin başarılı bir tedarik 

zinciri kurması ve yönetmesi pazar içerisinde rekabetçi üstünlükler elde etmeleri için 

göz ardı edilmemesi gereken bir unsurdur (Acar ve Ateş:2011:10). 

Tedarik zinciri yönetimi lojistikten farklı olarak sadece depolama ve 

hareketliliği değil, firmanın içinde yer aldığı iş alanı içinde tedarikçi, ortak, aracı ve 

hatta rakip firmalarla olan ilişkileri gibi tüm süreçlerin yönetimi kapsamaktadır. 

Örnek vermek gerekirse, lojistiğin dâhilinde olmayan üretim, yatırım planlaması ve 

finansal yönetim konularında tedarik zinciri kavramının arasında yer almaktadır. 

Lojistik sektöründe firmaların süreçlerini etkin yönetmeleri, verimlilik artışı 

sağlamakla birlikte daha çok yüksek karlılık sağlayacaktır. Bu göre iş ortamında 

doğru rekabet stratejilerini geliştirilmesiyle mümkün olacaktır (Demir:2013:4). 

Tedarik zincirindeki bazı lojistik faaliyetlerini konusunda uzmanlaşmış 

lojistik firmalarına devredebileceği gibi bütün lojistik faaliyetlerini de 

devredebilmektedir. İşletmeler bu sayede belli bir konuda uzmanlaşarak verimlilik 

artışı ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmektedir. Diğer işletmelerin uzmanlığından 

faydalanarak süreçlerini, kalitesi ve maliyet avantajı da elde edebilmektedir (Acar ve 

Ateş:2011:10). 

Rekabet günümüz şartlarının iş dünyasında mühimmat ve erzak yerine mal, 

teknoloji ve varlıkların aldığı bir arenaya dönüşmüş durumdadır. Lojistik açıdan 

başarıya ulaşmak için stratejiler kullanılması gittikçe önemli hal almış durumdadır. 

Lojistik hizmet amacına ulaşmak için bütün kaynakların ve organizasyonların en iyi 

şekilde hareket ettirilmesi iş dünyasının gündemindedir. Bu çerçevede satın alma, 

dağıtım, nakliye, sigorta, gümrük, depolama, envanter yönetimi, talep tahminleri, 

lojistik bilgi sistemleri, üretime malzeme verme, yedek parça desteği,  katma değerli 
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işlemler (birleştirme-ayırma, paketleme, etiketleme, fiyat-barkod, müşteri taleplerine 

göre ürün hazırlama vb.), araç optimizasyonu ile rota planlaması,  sevkiyat (yükleme 

ve varış zamanı planlama) ve iade işlemleri gibi vb. birçok faaliyet günümüzde artık 

lojistikle eş anlamlı hale gelmektedir (Akiş:2016:3). 

 Günümüzde üretim ve dağıtım fonksiyonu lojistik kavramını önemli hale 

getirmiştir. Ülkeler gerek ulusal gerekse uluslararası lojistik alanında kendilerini 

geliştirmeye çalışmaya başlamış ve hatta birbirleri arasında rekabet etmeye de 

başlamışlardır. Lojistik sektörü bu nedenle hızla gelişmekte ve kalitesini de 

artırmaktadır (Tutar E., Tutar F. ve Yetişen:2009:191). 

Türkiye’de lojistik sektörünün önemli adımlar atması dış ticaret etkili 

olmuştur. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya sayesinde mevcut ve potansiyel pazarlara 

hizmet verecek düzeye ulaşmıştır. Lojistik hizmetinin artan önemi rekabet yönünden 

lojistik sektörü girişimcileri için cazip bir yatırım alanı olmuştur. Yerel ve ulusal 

birçok firma Türkiye pazarına yönelerek lojistik hizmeti verme konusunda önemli 

adımlar atmıştır. Bunlar birleşme, satın alma, doğrudan sermaye yatırımlarını 

gerçekleştirerek sektörde yer alamaya başlamıştır. Türk işletmelerinin rekabet gücü 

lojistik sektörünün gelişmesinde olumlu yönde etki ederek istihdam sorununun 

çözümüne de önemli katkı sağlamaktadır. Türkiye ekonomisi içinde lojistiğin katkısı 

önemli düzeyde olmuştur (Akiş:2016:4). 

Türkiye'de lojistik sektöründe faaliyet gösteren yabancı kökenli şirketlerin 

dışında kalan bazı lojistik şirketleri dünyadaki lojistik oluşumlardan kopuk oldukları 

gözlenmektedir. Bunun başlıca sebebi Türk lojistik şirketlerinin geçmişlerinin yeni 

olmasından kaynaklı olmasıdır. Bu tür şirketler genellikle nakliye işlemi 

gerçekleştirmekte ve sadece bir tek lojistik faaliyeti üzerine uzmanlaşmış olarak 

faaliyet göstermeleridir. Diğer lojistik faaliyetlerini çoğunlukla farklı şirketler 

tarafından yerine getirilmektedir. Bu yapı küçük imalatçı tarafına uygun olmasına 

karşın, diğer açıdan büyümek ve dışa açılmak isteyen şirketlerin asıl ihtiyaçlarını 

karşılayamamaktadır. Bu nedenle nakliye kökenli lojistik firmaları talepleri 

karşılamak için modern lojistik uygulamalarını öğrenme ve kendilerini geliştirme 

yoluna gitmişlerdir. Bunun sonucunda 3PL (Üçüncü Lojistik Parti) hizmet 

seviyesinde yapılanmışlardır. Bu yapılanma sonucunda şirketlerin teknolojik olarak 

da zorunlu kılmış ve bu konu için yoğun çalışma içerine girdikleri görülmüştür. 
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Yabancı ortaklarla çalışmalar sonucunda şirketlerin yönetim anlayışı konusunda 

değişmelere sebep olmuştur. Bu nedenle daha esnek ve müşteriye en iyisini sunma 

konusunda çabalar sarf ettikleri gözlenmektedir (Orhan:2003:101-102).  

Lojistik bir ülkenin ya da bir firmanın küresel pazarda karşılaştırmalı rekabet 

gücü kazanması için en önemli kaynağıdır. Lojistik firmaların son yıllarda ürünlerini 

hızlı bir şekilde hazırlamaya ve doğru olacak şekilde teslim etmeye zorlamaktadır.  

Günümüz şartlarında maliyetlerin birbirine yakın olması nedeniyle rekabet 

edilebilmek yönünden lojistik hizmetlerin ve stratejilerin uygulanması önemlidir. 

Ancak lojistik faaliyetlerde yapılacak uyarlamalarla küresel pazarda öne geçmek 

mümkün olabilecektir. Bu nedenle böyle bir rekabet ortamında karın ve pazar 

payının arttırabilmesi için en önemli yolun etkin lojistik faaliyetleri uygulanmasıyla 

olabilecektir. 

Türkiye’de lojistik sektöründeki faaliyet gösteren firmaların rekabet güçlerini 

artırması için farklı biçimde stratejiler uygulaması gerekir. Bunları söyle 

sıralayabiliriz. Maliyet stratejisi için; sermaye harcamalarının azaltılması, 

Outsourcing-insourcing yapmak,  nakliye süresi, işçilik ve minimum stok seviyesi 

bulundurarak maliyetlerini azaltmanın sağlanması, ölçümler stratejisi için; Müşteri 

memnuniyeti ve performans ölçümleri yapmak, Sabit yatırımlar stratejisi için; depo, 

raflama sistemi, antrepo, araç filosunun yenilenmesi, bilgi işlem konularında 

yenileme ve yazılım sistemlerini etkinleştirme, kontratlı fiyatlar stratejisi için ise;  

müşteriler ile uzun süreli sözleşme yapmak vb. stratejileri sıralayabiliriz 

(Erkan:2014:55-56). 

Lojistik sektöründe önemli yer tutan firmaların gerek meslek örgütleri 

gerekse akademi boyutlu eğitim çalışmasıyla deneyim, beceri ve eğitimlerini 

artırmak amacıyla yeni uygulamalar ile tanıştırmak aynı zamanda eğitim düzenleyici 

olarak lojistik sektörü içerisinde saygın bir yer edinmeyi amaçlamışlardır. Aynı 

zamanda son yıllarda üniversitelerde verilmekte olan lojistik eğitimi de lojistik 

sektörüne yetişmiş nitelikli insan gücü sağlama bakımından önemli bir kaynak 

oluşturmaktadır. Firmalar yazılım konuları içinde benzer bir gelişme gözlenmektedir. 

Kendileri için özel yazılım sipariş vererek ya da kendi bilgi işlemlerini oluşturarak 

müşteri servis hizmetlerinde rekabet edebilmektedirler. Firmalar üretici, müşteri ve 

tedarikçilerle internet ve uydu sistemleri kullanarak yoldaki yüklerin takibi, sevkiyat, 
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mesafe ve maliyet konularında bilgisayar ortamında tespit edebilmekte ve bilgi 

transferi de yapabilmektedir (Bakkal ve Demir:2011:12-13). 

2.5.Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksi’ne göre Türkiye’nin Yeri 

 Lojistik hizmetleri kalitesinin ölçülmesinde kullanılan kaynakların verimlilik 

konusundaki çıktıları, yani ürün ve hizmetin algılanma sürecinde yaşanan aşamaların 

başarısının tespiti için performans ölçümü büyük önem arz etmektedir. Bir ülkenin 

veya kurumsal bir firmanın rekabet piyasasındaki yerinin belirlenmesi sürecinde 

performans ölçümü önemli bir etkendir. Performans ölçümün yapılmasının amacı 

yapılan işin kalite ve verimliliğini ölçmek için yapılmaktadır. 

 Temel lojistik faaliyetlerinin performansını ölçmek için bazı göstergeler 

mevcuttur. Aynı zaman uluslararası lojistik içinde taşımacılık, depolama, ülke 

içindeki gümrük kapıları, ödeme sistemleri, kargo konsolidasyonu vb. gibi birçok 

kriteri bulunmaktadır. Bu nedenle bir ülkenin lojistik performansının ölçülmesi 

sadece bir gösterge ile ölçmeye çalışmak oldukça zordur. Bu sebeple bir ülkenin iyi 

bir lojistik performansı endeks değerine sahip olup olmadığı konusunda bazı unsurlar 

veya kriterler çerçevesinde belirlenmesi daha iyi olacaktır. Bu amaçla ülkelerin kendi 

aralarındaki rekabet düzeylerini ölçmek için Dünya Bankası lojistik sektörü 

içerisinde akademik camia partnerleri, iş hayatındaki profesyonellerden oluşan 

dünyanın birçok yerinde çalışan üst düzey yöneticilerin tecrübe ve bilgilerine 

dayanarak geliştirmiş oldukları anket üzerinden puanlama yaparak 

değerlendirmektedirler. 

 LPE’nin girdi ve çıktı bileşenleri bulunmaktadır. Bu bileşenler incelendiğinde 

gümrük, altyapı, lojistik yeterliliği ve kalitesi girdiler kısmı oluşurken; zamanlama, 

uluslararası sevkiyatlar, takip ve izleme çıktılar kısmını oluşturmaktadır (Yapraklı ve 

Ünalan:2017b:593-595). 

 Bir ülkenin lojistik sektöründeki faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi 

amacı ile bu kriterler aracılığıyla hangi alanlara dikkat edilmesini gerektiğini işaret 

etmektedir. Bu kriterleri incelediğimize gümrük ve altyapı konuları daha çok devlet 

politikası ve yatırımlarıyla ilgilidir. Diğer kriterler ise çoğunlukla özel sektör 

firmalarının performanslarını ilgilendirmektedir. Bunlara ek olarak takip edilebilirlik 

kriteri ise lojistik sektörü içerisinde bilgi teknolojilerinin etkin kullanımıdır. Diğer 
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taraftan lojistik performansında hizmet kalitesi ve zamanlama kriterleri de 

müşterilerin beklentilerini karşılamasının önemine dikkat çekmektedir. Lojistik 

Performans Endeksinin bakış açısına göre lojistik sektörünün performansı ana lojistik 

faaliyetlerinde başarılı olabilmek için devlet kurumları, özel sektör ve müşteri 

beklentilerini de içine alarak bir bakış açısına bağlı olduğu ortaya çıkmaktadır 

(Demir:2013:9).  

Tablo 2.23 Türkiye’nin Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksindeki Yeri 

LPE 2007 
 

LPE 2010 
 

LPE 2012 

Sıra Ülke Puan 
 
Sıra Ülke Puan 

 
Sıra Ülke Puan 

1 Singapur 4,19 

 

1 Almanya 4,11 

 

1 Singapur 4,13 

2 Hollanda 4,18 

 

2 Singapur 4,09 

 

2 Hong Kong, Çin 4,12 

3 Almanya 4,10 

 

3 İsveç 4,08 

 

3 Finlandiya 4,05 

4 İsveç 4,08 

 

4 Hollanda 4,07 

 

4 Almanya 4,03 

5 Avusturya 4,06 

 

5 Lüksemburg 3,98 

 

5 Hollanda 4,02 

34 Türkiye 3,15 

 

39 Türkiye 3,22 

 

27 Türkiye 3,51 

150 Afganistan 1,21 

 
155 Somali 1,34 

 

155 Burundi 1,61 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:(Bkz:https://lpi.worldbank.org/international/global) 

 

Lojistik performans endeksi ilk olarak 2007 yılında değerlendirme yapmıştır. 

Daha sonraki yıllarda ise 2010, 2012, 2014 ve 2016 yılları arasında her iki yılda bir 

dünya bankası tarafından lojistik performans endeksi hesaplaması yapılmıştır. 2007 

yılında yapılan ilk hesaplamada 150 ülke yer almıştır. 2010 ve 2012 yıllarında ülke 

sayısı 155’dir. 2014 ve 2016 yılları arasında hesaplamaya dâhil edilen ülke sayısında 

artış meydana gelerek 160 ülke olmuştur (Bkz: 

https://lpi.worldbank.org/international/global). 

 

LPE 2014 
 

LPE 2016 

Sıra Ülke Puan 
 
Sıra Ülke Puan 

1 Almanya 4,12 

 

1 Almanya 4,23 

2 Hollanda 4,05 

 

2 Lüksemburg 4,22 

3 Belçika 4,04 

 

3 İsveç 4,20 

4 Birleşik Krallık 4,01 

 

4 Hollanda 4,19 

5 Singapur 4,00 

 

5 Singapur 4,14 

30 Türkiye 3,50 

 

34 Türkiye 3,42 

160 Somali 1,77 

 

160 Suriye 1,60 

https://lpi.worldbank.org/international/global
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Tablo 2.24 Türkiye’nin Dünya Bankası LPE’ne göre Puan Durumu 

Türkiye'nin LPE 

Puanı 
Gümrük Altyapı 

Uluslararası 

Taşımalar 

Lojistik 

Yeterliliği 

 ve Kalitesi 

Takip ve  

İzleme 
Zamanlılık 

Yıl Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan 

2007 34 3,15 33 3,00 39 2,94 41 3,07 30 3,29 34 3,27 52 3,38 

2010 39 3,22 46 2,82 39 3,08 44 3,15 37 3,23 56 3,09 31 3,94 

2012 27 3,51 32 3,16 25 3,62 30 3,38 26 3,52 29 3,54 27 3,87 

2014 30 3,50 34 3,23 27 3,53 48 3,18 22 3,64 19 3,77 41 3,68 

2016 34 3,42 36 3,18 31 3,49 35 3,41 36 3,31 43 3,39 40 3,75 

 

Kaynak:(Bkz:https://lpi.worldbank.org/international/global) 

 

Türkiye’nin Dünya bankası lojistik performans endeksi’ne göre 2007 ve 2016 

yılları arasındaki performans göstergesi yukarıdaki tablo’da ayrıntılı bir şekilde yer 

almaktadır. Bu göre Türkiye’nin en iyi lojistik performans sonucu 2012 yılında 

değerlendirme giren ülkeler arasında 5 tam puan üzerinden 3,51’lik puanla 27. sırada 

olmuştur. En olumsuz sonucu olarak değerlendirme yapacak olursak 2010 yılında 

3,22’lik Puanla 39. sırada yer almıştır 

(Bkz:https://lpi.worldbank.org/international/global). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lpi.worldbank.org/international/global
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3. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Türkiye ekonomisinin gelişmesine lojistik işletmelerin katkısı bu çalışmada 

ulaştırma ve depolama bakımından ele alınmıştır. Bu amaçla 2000-2016 yılları 

arasında Türkiye ekonomisindeki gelişimi ve değişimi incelenerek lojistik 

sektörünün payı ve katkısı değerlendirilmiştir. Bu incelemede özellikle 2000 ve 2016 

yılları arasında olmasının amacı lojistik alanında Türkiye pazarına 3PL işletmelerinin 

2000’li yıllardan sonra faaliyete geçmesidir. Kısaca bu gelişmeleri aşağıdaki gibi 

özetlemek mümkündür. 

Türkiye’de lojistik sektöründe özellikle yük bazlı olarak faaliyet gösteren 3PL 

şirketleri 2000’li yıllarda kurulmuş ve zaman geçtikçe büyüme hızlarında artış 

meydana gelmiştir (Akiş:2016:4). Türkiye’de genel olarak lojistik sektörü emekleme 

devresini geride bırakarak bu yıllarda yerli ve uluslararası şirketler ile iş birliği 

yapmıştır. Sürekli olarak hizmet kalitesi artırabilen dinamik bir sektör haline 

gelmiştir. Bununla birlikte lojistik sektörü içerisinde çeşitli strateji ve politika 

uygulamaları geliştirmeye başlamıştır (Bakkal ve Demir:2011:8-9). 2000’li yıllar 

itibariyle lojistiğin öneminin kavranması ile birçok işletme örgüt içi yapılarını 

tekrardan düzenleyerek lojistik ve tedarik zinciri adında departmanlar kurmuştur. 

İşletmelerin gerçekleştirdiği faaliyetlerde tek başına olmadıklarının farkına varmış ve 

kendi içinde bulundukları tedarik zincirlerinin başarısını sağlamak için önemler 

almaya çalışmışlardır. Bu gelişmeler sonucunda bütünleşik lojistik hizmeti sunan 

birçok lojistik firması Türkiye’de faaliyete geçerek hızla gelişim göstermiş ve 

büyümüşlerdir. Bu gelişme ile ülkenin dünya lojistik pazarı içinde yer almasını 

sağlamıştır (Tek ve Karaduman:2012:16-17). Bu gelişmelerle birlikte doğrudan ya da 

dolaylı bir şekilde ülke ekonomisine katkısı bu çalışmaya konu olmuştur.  Lojistik 

sektörünün ulaştırma ve depolama bakımından Türkiye ekonomisine katkısı 

değerlendirilmiştir. 

 

 

 



 
142 

 

3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Türkiye ekonomisinin gelişim süreci 2000-2016 yılları arasında TÜİK 

verilerinden elde edilerek değerlendirme yapılmıştır. Bu amaçla; Türkiye nüfusu 

bakımından, GSYH üretim bakımından kişi başına düşen tutar, GSYH üretim 

bakımından tüm sektörler, GSYH bakımından ana faaliyet kollarına göre sektörlerin 

dağıtımı, Türkiye’nin ana faaliyet kollarına göre büyüme oranları, Ulaştırma, 

depolama bakımından lojistik sektörünün payı, ulaştırma ve depolama bakımından 

lojistik sektörünün diğer sektörler ile karşılaştırılması, toplam dış ticaret hacmi, dış 

ticarette taşıma yollarına göre ihracat ve ithalat olmak üzere dağıtımı, Türkiye’nin 

ana faaliyet kollarına göre büyüme oranları ile LPE’nin karşılaştırılması, Ulaştırma 

ve depolama bakımından lojistik sektörü ile LPE’nin karşılaştırılması konuları 

değerlendirmeye alınmış ve araştırmanın amacına uygun olarak incelenmiştir. 
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3.3. Türkiye Ekonomisi 

 Türkiye ekonomisi bu bölümde araştırma bakımından 2000-2016 yılları 

arasındaki durumu değerlendirilmiştir. Bu amaçla Türkiye nüfusu bakımından, 

GSYH üretim bakımından kişi başına düşen tutar, GSYH üretim bakımından tüm 

sektörler, GSYH sektör dağıtımı (Sanayi, Tarım, Hizmet) oranları, GSYH 

bakımından ana faaliyet kollarına göre büyüme rakamları ve toplam dış ticaret 

(ithalat+ihracat) olarak gelişimi ve değişimi yönünden incelenmiştir. 

3.3.1. GSYH Üretim Bakımından Türkiye Ekonomisi  

 2000-2016 yılları arasında Türkiye Ekonomisi değerlendirilirken Türkiye 

nüfusu, GSYH kişi başına düşen tutar ve GSYH tüm sektörler (cari fiyatlarla) 

bakımından ele alınmış ve değerlendirilmiştir. 

Tablo 3.1 Türkiye Nüfusu ve GSYH Kişi Başına Düşen Tutar Bakımından Türkiye 

Ekonomisi (Cari Fiyatlarla) 

Yıl 
Yıl Ortası 

Nüfus ('000) 

Nüfusun 

Değişim 

Oranı(%) 

GSYH  

Kişi Başı Düşen  

Tutar (TL) 

Tutarın  

Değişim 

 Oranı (%) 

2000 64.269 - 2.656 - 

2001 65.166 1,40 3.766 41,79 

2002 66.003 1,28 5.445 44,58 

2003 66.795 1,20 7.007 28,69 

2004 67.599 1,20 8.536 21,82 

2005 68.435 1,24 9.844 15,32 

2006 69.295 1,26 11.389 15,69 

2007 70.158 1,25 12.550 10,19 

2008 71.052 1,27 14.001 11,56 

2009 72.039 1,39 13.870 -0,94 

2010 73.142 1,53 15.860 14,35 

2011 74.224 1,48 18.788 18,46 

2012 75.176 1,28 20.880 11,13 

2013 76.148 1,29 23.766 13,82 

2014 77.182 1,36 26.489 11,46 

2015 78.218 1,34 29.899 12,87 

2016 79.278 1,36 32.904 10,05 

 

Kaynak:(TÜİK:2018a) 

 

2000-2016 yılları arasında Türkiye nüfusu 2000 yılında 64 milyon 269 bin 

kişi iken, 2016 yılında 79 milyon 278 bin kişiye yükselmiştir. GSYH kişi başına 

düşen tutar bakımından karşılaştırma yapıldığında ise 2000 yılında 2.656 TL iken, bu 
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tutar 2016 yılında yükselerek 32.904 TL olmuştur. Genel bir değerlendirme ile 

Türkiye nüfusu ve GSYH kişi bakına tutar istikrarlı bir şekilde gelişim göstermiş ve 

bu trendi gelecek yıllar içinde aynı düzeyde değişim ve gelişim olacağı ön 

görülmektedir. 

2000-2016 yılları arasında yukarıdaki tablo incelendiğinde yıl ortası nüfus 

bakımından bir önceki yıla göre sürekli bir artış trendi içerisinde olduğu 

gözlenmiştir. Yıl ortası nüfus bir önceki yıla oranla artış ve azalış bakımından 

incelendiğinde en fazla artış %1,53 oranında 2010 yılında olurken, en az artış ise 

%1,20 oranında 2003 ve 2004 yıllarında olmuştur. GSYH kişi başına düşen tutar 

bakımından incelendiğinde 2000-2008 yılları arasında bir önceki yıla göre artış 

seyrinde devam etmiş ancak 2009 yılında bir önceki yıla oranla eksi olarak %-0,94 

azalma göstermiştir. 2010 ve 2016 yılları arasında ise yine aynı şekilde bir önceki 

yıla göre artış olduğu görülmektedir. Bir başka açıdan değerlendirildiğinde en fazla 

artış %44,58 oranında 2002 yılında olurken, en az artış %10,05 oranında 2016 

yılında olduğu gözükmektedir.  

Tablo 3.2 GSYH Üretim Bakımından Türkiye Ekonomisi (Tüm Sektörler) 

Yıl 

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 

Tutar (Bin TL) 
Değişim  

Oranı (%) 

2000    170.666.715 - 

2001    245.428.760 43,81 

2002    359.358.871 46,42 

2003    468.015.146 30,24 

2004    577.023.497 23,29 

2005    673.702.943 16,75 

2006    789.227.555 17,15 

2007    880.460.879 11,56 

2008    994.782.858 12,98 

2009    999.191.848   0,44 

2010   1.160.013.978 16,10 

2011   1.394.477.166 20,21 

2012   1.569.672.115 12,56 

2013   1.809.713.087 15,29 

2014   2.044.465.876 12,97 

2015   2.338.647.494 14,39 

2016   2.608.525.749 11,54 

 

        Kaynak:(TÜİK:2018b) 
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 GSYH üretim bakımından Türkiye ekonomisinin gelişim süreci 

değerlendirildiğinde 2000 yılında 170.666.715 bin TL iken, bu tutar 2016 yılında 

yükselerek 2.608.525.749 bin TL olmuştur. 2000-2016 yılları arasında tüm 

sektörlerin tutar bakımından gelişimi incelendiğinde bir önceki yıla göre sürekli 

olarak artış gözlenmiştir. Bu bakımdan incelendiğinde en fazla artış %46,42 oranında 

2002 yılında olurken, en az artış ise %0,44 oranında 2009 yılında olduğu 

gözlenmektedir.  

Tablo 3.3 GSYH Üretim Bakımından Tüm Sektörler (Cari Fiyatlarla) 

 

Kaynak:(TÜİK:2018b) 

 

 2000-2016 yılları arasında Türkiye ekonomisi tüm sektörler bakımından 

grafiksel olarak incelendiğinde 2000’li yıllardan 2016 yılına kadar olan sürede 

Türkiye ekonomisi önemli seviyelerde büyümüş ve gelişmiş gösterdiği 

gözlenmektedir. 
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3.3.2. GSYH Sektör Dağıtımı ve Türkiye Ekonomisinin Büyüme Oranları 

 Türkiye ekonomisi GSYH bakımından ana faaliyet kollarına göre; sanayi, 

tarım ve hizmet sektörlerinin paylarının gelişim ve değişim süreci kapsamında 2000-

2016 yılları arasında değerlendirilmiştir. GSYH ana faaliyet kollarına göre 

Türkiye’nin büyüme oranları da incelenmiştir. 

Tablo 3.4 GSYH İçinde Sektör Payları (Sanayi+Tarım+Hizmet) 

YIL 

Sanayi  

Sektörünün  

Payı (%) 

Sanayi  

Sektörünün 

Payının 

Değişim   

Oranı (%) 

Tarım 

Sektörünün 

 Payı  (%) 

Tarım  

Sektörünün 

Payının 

Değişim 

Oranı % 

Hizmet  

Sektörünün  

Payı (%) 

Hizmet 

Sektörünün 

Payının 

Değişim  

Oranı % 

2000 26,9 -  10,1 - 52,6 - 

2001 25,6 -4,83   8,9 -11,88 54,7  3,99 

2002 24,6 -3,91 10,3   15,73 53,4 -2,38 

2003 24,8   0,81   9,9   -3,88 52,9 -0,94 

2004 25,1   1,21   9,4   -5,05 52,8 -0,19 

2005 25,3   0,80   9,3   -1,06 52,8  0,00 

2006 26,1   3,16   8,2  -11,83 53,2  0,76 

2007 26,5   1,53  7,5   -8,54 54,6  2,63 

2008 26,2  -1,13  7,5     0,00 55,3  1,28 

2009 24,1  -8,02  8,1     8,00 57,0  3,07 

2010 24,6   2,07  9,0    11,11 54,3 -4,74 

2011 26,9    9,35  8,2    -8,89 52,8 -2,76 

2012 26,8   -0,37  7,8    -4,88 53,7   1,70 

2013 27,7    3,36  6,7   -14,10 53,2 -0,93 

2014 28,2   1,81  6,6    -1,49 53,7  0,94 

2015 27,9  -1,06  6,9     4,55 53,3 -0,74 

2016 28,2   1,08  6,2  -10,14 53,8   0,94 

Ortalama 26,21 0.00  8,27  -0,03 53,77  0,00  

 

Kaynak: (TÜİK:2018c) 

 

GSYH içerisindeki ana faaliyet kollarına göre sektörler incelendiğinde sanayi 

sektörü 2000 yılında %26,9 iken, 2016 yılında %28,2 payına yükselmiştir. Tarım 

sektörünün payı 2000 yılında %10,1 iken, 2016 yılında %6,2 payına azaldığı 

gözlenmiştir. Hizmet sektörün payı bakımdan ise 2000 yılında %52,6 iken, 2016 

yılında %53,8 payına yükseldiği görülmektedir.  

2000-2016 yılları arasında Türkiye ekonomisinde sanayi, tarım ve hizmet 

sektörleri GSYH içerisindeki payları ortalama olarak incelendiğinde sanayi sektörü 
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%26,21, tarım sektörü %8,27, hizmet sektörü ise %53,77 oranında paylarının olduğu 

görülmektedir. Buna göre en fazla paya sahip olan sektör hizmet sektörü daha sonra 

sanayi sektörü ve en az paya sahip olan sektör ise tarım sektörü olmuştur.  

2000-2016 yılları arasında ana faaliyet kollarına göre sektörleri kendi 

içerisinde değerlendirildiğinde sanayi sektörünün en fazla payı %28,2 oranında 2014 

ve 2016 yıllarında olurken, en az payı %24,1 oranında 2009 yılında olmuştur. Tarım 

sektörü bakımından en fazla payı %10,3 oranında 2002 yılında, en az payı ise %6,2 

oranında 2016 yılında olmuştur. Hizmet sektörü bakımından en fazla payı %57 

oranında 2009 yılında, en az payı ise %52,6 oranında 2000 yılında olduğu 

görülmektedir.  

2000-2016 yılları arasında sanayi sektörünün payında bir önceki yıla göre en 

fazla artış %9,35 oranında 2011 yılında, en az artış ise %0,80 oranında 2005 yılında 

olurken, en fazla azalış %-8,02 oranında 2009 yılında, en az azalış %-0,37 oranında 

2012 yılında meydana geldiği gözlenmektedir. Bir başka yönden değerlendirildiğinde 

bir önceki yıla göre payda azalış olan yıllar; 2001, 2002, 2008, 2009, 2012, 2015, 

yılları olurken, diğer yıllarda ise bir önceki yıla oranda payda artış olmuştur.  

2000-2016 yılları arasında tarım sektörünün payında bir önceki yıla göre en 

fazla artış %15,73 oranında 2002 yılında, en az artış ise %4,55 oranla 2015 yılında, 

bir önceki yıl ile aynı pay değişimine sahip 2008 yılı olurken, en fazla azalış %-14,10 

oranında 2013 yılında, en az azalış %-1,06 oranında 2005 yılında olduğu 

gözükmektedir.  Bir başka açıdan incelendiğinde; 2002, 2009, 2010, 2015 yılları bir 

önceki yılın payına göre artış gösterirken, diğer yıllarda ise bir önceki yıla göre 

payda azalma gözlenmektedir. 

2000-2016 yılları arasında hizmet sektörünün payında bir önceki yıla göre en 

fazla artış %3,99 oranında 2001 yılında, en az artış ise %0,76 oranında 2006 yılında, 

bir önceki yıl ile aynı pay değişimine sahip 2005 yılı olurken, en fazla azalış %-4,74 

oranında 2010 yılında, en az azalış %-0,19 oranında 2004 yılında olduğu 

görülmüştür. Bir başka yönden incelendiğinde bir önceki yıla göre payda azalış olan 

yıllar; 2002, 2003, 2004, 2010, 2011, 2013, 2015 yılları olurken diğer yıllarda ise bir 

önceki yıla göre artış olmuştur. 
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Tablo 3.5 GSYH Ana Faaliyet Kollarına Göre Büyüme Oranı 

 

Kaynak: (TÜİK:2018d) 
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 2000-2016 Yılları arasında ana faaliyet kollarına göre Türkiye ekonomisinin 

ortalama büyüme oranı %5,11’dir. 2000-2016 yılları arasında en fazla büyüme oranı 

%11,1 oranında 2011 yılında,  en az büyüme %0,80 oranı ile 2008 yılında olduğu 

gözlenmektedir. Türkiye ekonomisinin eksi oranda daralma gösterdiği yıllar 

bakımından incelendiğinde en fazla daralma %-6 oranında 2001 yılında, en az 

daralma %-4,7 oranında 2009 yılında olduğu gözükmektedir.  

3.3.3. Dış Ticaret Bakımından Türkiye Ekonomisi 

 2000-2016 yılları arasında dış ticaret bakımından Türkiye ekonomisi; ithalat 

ve ihracat miktarı, toplam dış ticaret hacmi, dış ticaret dengesi, ihracatın ithalatı 

karşılama oranı bakımından gelişimi ve değişimi incelenmiştir. 

Tablo 3.6 Dış Ticaret Hacmi (Bin ABD $) 

Yıl 
İhracat İthalat 

Toplam Dış  

Ticaret  Hacmi Dış Ticaret 

 Dengesi 

İhracatın,  

ithalatı 

 Karşılama  

Değişim Değer Değişim Değer Değişim Değer Değişim 

2000 27.774.906 - 54.502.821 - 82.277.727 - -26.727.914 50,96 

2001 31.334.216 12,81 41.399.083 -24,04 72.733.299 -11,60 -10.064.867 75,69 

2002 36.059.089 15,08 51.553.797 24,53 87.612.886 20,46 -15.494.708 69,94 

2003 47.252.836 31,04 69.339.692 34,50 116.592.528 33,08 -22.086.856 68,15 

2004 63.167.153 33,68 97.539.766 40,67 160.706.919 37,84 -34.372.613 64,76 

2005 73.476.408 16,32 116.774.151 19,72 190.250.559 18,38 -43.297.743 62,92 

2006 85.534.676 16,41 139.576.174 19,53 225.110.850 18,32 -54.041.499 61,28 

2007 107.271.750 25,41 170.062.715 21,84 277.334.464 23,20 -62.790.965 63,08 

2008 132.027.196 23,08 201.963.574 18,76 333.990.770 20,43 -69.936.378 65,37 

2009 102.142.613 -22,64 140.928.421 -30,22 243.071.034 -27,22 -38.785.809 72,48 

2010 113.883.219 11,49 185.544.332 31,66 299.427.551 23,19 - 71.661.113 61,38 

2011 134.906.869 18,46 240.841.676 29,80 375.748.545 25,49 - 105.934.807 56,01 

2012 152.461.737 13,01 236.545.141 -1,78 389.006.877 3,53 - 84.083.404 64,45 

2013 151.802.637 -0,43 251.661.250 6,39 403.463.887 3,72 - 99.858.613 60,32 

2014 157.610.158 3,83 242.177.117 -3,77 399.787.275 -0,91 - 84.566.959 65,08 

2015 143.838.871 -8,74 207.234.359 -14,43 351.073.230 -12,18 - 63.395.487 69,41 

2016 142.529.584 -0,91 198.618.235 -4,16 341.147.819 -2,83 - 56.088.651 71,76 

 

Kaynak: (TÜİK:2018e) 
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 2000-2016 yılları arasında dış ticaret hacmi yukarıdaki tabloda yer 

almaktadır. Buna göre ihracat hacmi 2000 yılında 27.774.906 bin dolar iken, 2016 

yılında bu tutar 142.529.584 bin dolara yükselmiştir. İthalat hacmi 2000 yılında 

54.502.821 bin dolar iken, 2016 yılında bu tutar 198.618.235 bin dolara yükseldiği 

görülmüştür. Toplam dış ticaret hacmi bakımından incelendiğinde ise 2000 yılında 

82.277.727 bin dolar iken, 2016 yılında bu tutar 341.147.819 bin dolara yükselerek 

dış ticaret hacmi büyük bir yükseliş göstermiştir.  

2000-2016 yılları arasında dış ticarette ihracat tutarı bakımından bir önceki 

yıla oranla artış ve azalış oranlarını değerlendirildiğinde en fazla artış %33,68 

oranında 2004 yılında, en az artış ise %3,83 oranında 2014 yılında olurken, en fazla 

azalış %-22,64 oranında 2009 yılında, en az azalış %-0,43 oranında 2013 yılında 

olmuştur. Bir başka açıdan incelendiğinde bir önceki yıla oranla ihracat tutarında 

azalış olduğu yıllar; 2009, 2013, 2015, 2016 yılları olurken, diğer yıllarda ise bir 

önceki yıla oranla ihracat tutarında artış görülmüştür.  

2000-2016 yılları arasında dış ticarette ithalat tutarı bakımından bir önceki 

yıla oranla artış ve azalış oranlarını değerlendirildiğinde en fazla artış %40,67 

oranında 2004 yılında, en az artış %6,39 oranında 2013 yılında olurken, en fazla 

azalış %-30,22 oranında 2009 yılında, en az azalış ise %-1,78 oranında 2012 yılında 

olmuştur. Bir başka açıdan değerlendirildiğinde bir önceki yıla oranla ithalat 

tutarında azalış olduğu yıllar; 2001, 2009, 2012, 2014, 2015, 2016 yılları olurken, 

diğer yıllarda ise bir önceki yıla göre ithalat tutarında artış olduğu gözlenmektedir. 

2000-2016 yılları arasında toplam dış ticaret tutar bakımından artış ve azalış 

yönünden incelendiğinde bir önceki yıla göre en fazla artış %37,84 oranında 2004 

yılında, en az artış ise %3,53 oranında 2012 olurken, en fazla azalış %-27,22 

oranında 2009 yılında, en az azalış %-0,91 oranında 2014 yılında olduğu 

gözlenmektedir. Bir başka açıdan değerlendirildiğinde bir önceki yıla oranla toplam 

dış ticaret tutarında azalış olduğu yıllar; 2001, 2009, 2014, 2015, 2016 yılları 

olurken, diğer yıllarda ise bir önceki yıla göre toplam dış ticaret tutarında artış 

gözlenmiştir. İhracatın ithalatı karşılaması bakımından değerlendirildiğinde ise en 

yüksek %75,69 oranında 2001 yılında, en az karşılama %50,96 oranında 2000 

yılında olmuştur. 
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Tablo 3.7 Dış Ticaret Hacminin Değerlendirilmesi  

 

Kaynak: (TÜİK:2018e) 
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 2000 ve 2016 yılları arasında dış ticaret hacminde ihracat ve ithalat 

hacimlerinin grafiksel olarak karşılaştırılması yapıldığında ithalat değerinin fazla 

olduğu görülmektedir. Dış ticaret hacminin en yüksek değer ve en düşük eğer 

bakımından incelendiğinde ithalatta en yüksek değer 2011 yılında, en düşük değer 

2001 yılında olurken, ihracatta en yüksek değer 2014 yılında, en düşük değer ise 

2000 yılında gözlenmektedir. Dış ticaret dengesi bakımından en yüksek değer 2011 

yılında olurken, en düşük değer 2001 yılında gözlenmiştir. 

3.4. Lojistik Sektörü Bakımından Türkiye Ekonomisinin İncelenmesi 

3.4.1. Ulaştırma, Depolama Bakımından Lojistik Sektörü 

 2000-2016 yılları arasında GSYH içinde ulaştırma, depolama bakımından 

lojistik sektörünün gelişimi ve değişimi değerlendirmeye alınmış ve incelenmiştir. 

Tablo 3.8 Ulaştırma, Depolama Bakımından Lojistik Sektörü (Cari Fiyatlarla) 

Yıl 

 Ulaştırma, Depolama Bakımından Lojistik Sektörü 

Değer 

(Bin TL) 

Değerin 

Değişim 

Oranı (%) 

GSYH 

İçindeki 

Payı (%) 

Payın 

Değişim 

Oranı (%) 

2000 15.026.317 - 8,80 - 

2001 23.407.198 55,77 9,54  8,41 

2002 36.555.387 56,17 10,17  6,60 

2003    46.542.065 27,32 9,94 -2,26 

2004    55.722.031 19,72 9,66 -2,82 

2005    63.891.813 14,66 9,48 -1,86 

2006    74.915.908 17,25 9,49  0,11 

2007    83.423.373 11,36 9,47 -0,21 

2008    95.082.452 13,98 9,56  0,95 

2009    87.806.475 -7,65 8,79 -8,05 

2010    91.149.343 3,81 7,86 -10,58 

2011    102.919.091 12,91 7,38 -6,11 

2012    127.730.208 24,11 8,14 10,30 

2013    143.169.764 12,09 7,91 -2,83 

2014    162.270.956 13,34 7,94  0,38 

2015    183.912.510 13,34 7,86 -1,01 

2016    197.259.467 7,26 7,56 -3,82 

 

Kaynak: (TÜİK:2018b) 
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 2000-2016 yılları arasında ulaştırma ve depolama bakımından lojistik sektörü 

2000 yılında 15.026.317 bin TL iken, 2016 yılında bu tutar yükselerek 197.259.467 

bin TL olmuştur. Ulaştırma, depolama bakımından lojistik sektörü bir önceki yıla 

oranla artış ve azalış tutarı bakımından incelendiğinde en fazla artış %56,17 oranında 

2002 yılında, en az artış %3,81 oranında 2010 yılında olurken, 2009 yılında 2008 

yılına göre %-7,65 oranında daralma gözükmektedir.  

 Ulaştırma, depolama payının değişim oranı olarak bir önceki yıla oranla artış 

ve azalışı değerlendirildiğinde en fazla artış %10,30 oranında 2012 yılında, en az 

artış %0,11 oranında 2006 yılında olurken, en fazla azalış %-10,58 oranında 2010 

yılında, en az azalış %-0,21 oranında 2007 yılında olduğu gözükmektedir. Ulaştırma, 

depolama payının değişim oranının bir önceki yıla oranla artış ve azalışını gösteren 

yıllar bakımından incelendiğinde bir önceki yıla göre artış olan yıllar; 2001, 2002, 

2006, 2008, 2012, 2014 yılları olurken, diğer yıllarda ise bir önceki yıla göre payın 

değişim oranı bakımından bir önceki yıla göre azaldığı görülmektedir. 

Tablo 3.9 Ulaştırma, Depolama Bakımından Lojistik Sektörünün Gelişim Grafiği 

(Cari Fiyatlarla) 

 

Kaynak: (TÜİK:2018b) 
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 2000-2016 yılları arasında Türkiye ekonomisinde ulaştırma ve depolama 

bakımından lojistik sektörünün gelişim seyri 2000-2008 yılına kadar miktar 

bakımından artış oranında devam etmiş, ancak 2009 ve 2010 yıllarında 2008 yılının 

miktarına göre düşük kalmıştır. 2011 yılı itibariyle 2008 yılının seviyesini geçerek 

tekrar yükseliş seyrine geçmiştir ve ekonomik olarak tekrar gelişim gösterdiği yıllar 

olmuştur.  

Tablo 3.10 GSYH Tüm Sektörler ile Ulaştırma, Depolama Bakımından Lojistik 

Sektörünün Karşılaştırılması 

 

Kaynak:(TÜİK:2018b) 

 2000-2016 Yılları arasında GSYH içerisinde ulaştırma, depolama bakımından 

lojistik sektörünün karşılaştırılma grafiği yukarıdaki tabloda gelişim ve değişim 

seyrini görmek mümkündür. Yukarıdaki açıklamaların ardından genel bir 

değerlendirme yapıldığında GSYH gelişim gösterirken ulaştırma ve depolama da 

aynı şekilde tutar yönünden gelişim göstermektedir.  
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Tablo 3.11 Ulaştırma, Depolama Bakımından Lojistik Sektörünün Türkiye Ekonomisine Katkısı 

 

Kaynak: (TÜİK:2018b) 
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 2000-2016 yılları arasında ulaştırma, depolama bakımından lojistik sektörü 

çeşitli yıllar bakımından genel bir değerlendirme yaptığımızda 2000 yılından 2002 

yılına doğru Türkiye ekonomisindeki katkı payında yükseliş meydana gelmiştir. 

Ancak 2002 yılından sonra 2016 yılına kadar çeşitli yıllar itibariyle Türkiye 

ekonomisinde katkı payı azalmıştır. Çeşitli yıllarda payda yükseliş meydana gelmiş 

olsa da 2002 yılındaki gibi performansı yakalayamamıştır. 

 Ulaştırma, depolama bakımından lojistik sektörünün Türkiye ekonomisine 

katkısı incelendiğinde 2000 yılındaki (%8,80 payı) ile 2016 yılı (%7,56 payı) 

arasında karşılaştırma yapıldığında (-1,24) pay rakamı olarak azalma meydana 

gelmiştir. 2000 ve 2016 yılları arasında ulaştırma, depolamanın ortalama olarak payı 

incelendiğinde %8,80 oranında olmuştur. Bir başka yönden değerlendirildiğinde en 

fazla payı %10,17 oranında 2002 yılında olurken, en az payı %7,38 oranında 2011 

yılında olmuştur. 
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3.4.2. Dış Ticarette Taşıma Yollarına göre İhracat ve İthalatın Dağılımı  

 Türkiye ekonomisinde dış ticaret hacminin taşıma yollarına göre ihracat ve 

İthalat olmak üzere ayrı ayrı tablolarda 2000-2016 yılları arasında değer bakımından 

gelişimi ve değişimi değerlendirmeye alınmış ve incelenmiştir. 

Tablo 3.12 Dış Ticarette Taşıma Yollarına Göre İhracatın Dağılımı (Bin ABD $) 

Yıl 

Denizyolu Demiryolu Karayolu Havayolu Diğer 

Değer Değişim Değer Değişim Değer Değişim Değer Değişim Değer Değişim 

2000 13.080.017 -    93.957 - 

  

12.013.620 -   2.338.492 -    248.819 - 

2001 

   

15.521.220 18,66%    173.592 84,76% 

  

13.219.437 10,04%   2.263.689 -3,20%    156.277 -37,19% 

2002 

  

17.013.192 9,61%    249.366 43,65% 

  

16.416.566 24,19%   2.339.331 3,34%    40.634 -74,00% 

2003 

  

23.233.359 36,56%    394.459 58,18% 

  

20.306.073 23,69%   3.227.575 37,97%    91.370 124,86% 

2004 

  

31.259.851 34,55%    577.822 46,48% 

  

27.104.284 33,48%   3.906.835 21,05%    318.361 248,43% 

2005 

 

35.425.856 13,33%    756.935 31,00% 

  

31.602.012 16,59%   3.978.592 1,84%   1.713.013 438,07% 

2006 42.670.650 20,45%    911.760 20,45% 

  

35.170.349 11,29%   4.880.697 22,67%   1.901.219 10,99% 

2007 

   

52.174.049 22,27% 

  

1.081.911 18,66% 

  

44.482.360 26,48%   7.018.292 43,80%   2.515.138 32,29% 

2008 

  

66.456.960 27,38% 

  

1.260.202 16,48% 

  

50.923.205 14,48% 

  

10.435.291 48,69%   2.951.539 17,35% 

2009 

  

47.145.609 -29,06% 

     

906.923 -28,03% 

    

42.392.616 -16,75% 

    

9.764.289 -6,43% 

    

1.933.175 -34,50% 

2010 

  

57.784.065 22,57% 

     

990.802 9,25% 

    

45.948.708 8,39% 

    

7.684.769 -21,30% 

    

1.474.875 -23,71% 

2011 

   

73.576.384 27,33% 

    

1.242.610 25,41% 

    

50.257.713 9,38% 

    

8.577.891 11,62% 

    

1.252.272 -15,09% 

2012 77.983.403 5,99% 

    

1.017.753 -18,10% 

    

50.440.156 0,36% 

    

21.781.595 153,93% 

    

1.238.830 -1,07% 

2013 

   

82.930.885 6,34% 

     

956.521 -6,02% 

    

53.674.535 6,41% 

    

12.960.697 -40,50% 

    

1.279.999 3,32% 

2014 

  

86.304.496 4,07% 

     

922.776 -3,53% 

    

55.270.960 2,97% 

    

14.103.312 8,82% 

    

1.008.613 -21,20% 

2015 

  

78.036.876 -9,58% 

     

806.721 -12,58% 

    

46.708.755 -15,49% 

    

17.275.523 22,49% 

    

1.010.997 0,24% 

2016 

  

78.400.026 0,47% 

     

641.121 -20,53% 

    

44.754.542 -4,18% 

    

17.747.063 2,73%      986.832 -2,39% 

 

Kaynak: (TÜİK:2018f) 

 

 2000-2016 yılları arasında dış ticarette ihracat bakımından tutar değişimi 

yönünden karşılaştırma yapıldığında; denizyolu ihracat tutarı 2000 yılında 

13.080.017 bin dolar iken bu tutar 2016 yılında 78.400.026 bin dolara yükselmiştir. 

Demiryolu ihracat taşıma tutarı 2000 yılında 93.957 bin dolar iken bu tutar 2016 

yılında 641.121 bin dolara yükseldiği görülmüştür. Karayolu ihracat taşıma tutarı 

2000 yılında 12.013.620 bin dolar iken bu tutar 2016 yılında 44.754.542 bin dolara 
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çıktığı görülmektedir. Havayolu ihracat tutarı 2000 yılında 2.338.492 bin dolar iken 

bu tutar 2016 yılında 17.747.063 bin dolara yükseldiği görülmektedir. Diğer ihracat 

taşıma yolu tutarı ise 2000 yılında 248.819 bin dolar iken bu tutar yükselerek 2016 

yılında 986.832 bin dolar olmuştur. 2000-2016 yılları arasında dış ticarette ihracat 

taşıma yollarının tutar bakımından bir başka yönden değerlendirildiğinde bir önceki 

yıla oranla artış ve azalış olarak incelemesi aşağıdaki gibidir 

 2000-2016 yılları arasında denizyolu ihracat taşıma tutarı bakımından bir 

önceki yıla göre incelendiğinde en fazla artış % 36,56 oranında 2003 yılında, en az 

artış %0,47 oranında 2016 yılında olurken, en fazla azalış % -29,06 oranında 2009 

yılında, en az azalış ise %-9,58 oranında 2015 yılında olmuştur. Bir başka yönden 

değerlendiğinde bir önceki yıla göre denizyolu ihracat tutarında azalış olan yıllar; 

2009, 2015 yılları olurken, diğer yıllarda ise bir önceki yıla göre denizyolu ihracat 

taşıma tutarında artış olmuştur. 

 2000-2016 yılları arasında demiryolu ihracat taşıma tutarı bakımından bir 

önceki yıla göre incelendiğinde en fazla artış %84,76 oranında 2001 yılında, en az 

artış %9,25 oranında 2010 yılında olurken, en fazla azalış %-28,03 oranında 2009 

yılında, en az azalış %-3,53 oranında 2014 yılında olmuştur. Bir başka yönden 

değerlendiğinde bir önceki yıla göre demiryolu ihracat tutarında azalış olan yıllar; 

2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 yılları olurken, diğer yıllardaki ise bir önceki 

yıla göre demiryolu ihracat taşıma tutarında artış olduğu gözükmektedir. 

 2000-2016 yılları arasında karayolu ihracat taşıma tutarı bakımından bir 

önceki yıla göre incelendiğinde en fazla artış %33,48 oranında 2004 yılında, en az 

artış %0,36 oranında 2012 yılında olurken, en fazla azalış %-16,75 oranında 2009 

yılında, en az azalış %-4,18 oranında 2016 yılında olmuştur. Bir başka yönden 

değerlendiğinde bir önceki yıla göre karayolu ihracat tutarında azalış olan yıllar; 

2009, 2015, 2016 yılları olurken, diğer yıllarda ise bir önceki yıla göre karayolu 

ihracat taşıma tutarında artış olduğu gözlenmektedir. 

 2000-2016 yılları arasında havayolu ihracat taşıma tutarı bakımından bir 

önceki yıla göre incelendiğinde fazla artış %153,93 oranında 2012 yılında, en az artış 

%1,84 oranında 2005 yılında olurken, en fazla azalış %-40,50 oranında 2013 yılında, 

en az azalış %-3,20 oranında 2001 yılında olmuştur. Bir başka yönden 
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değerlendiğinde bir önceki yıla göre havayolu ihracat tutarında azalış olan yıllar; 

2001, 2009, 2010, 2013 yılları olurken, diğer yıllarda ise bir önceki yıla göre 

havayolu ihracat taşıma tutarında artış olmuştur.  

 2000-2016 yılları arasında diğer ihracat taşıma tutarı bakımından bir önceki 

yıla göre incelendiğinde en fazla artış %438,07 oranında 2005 yılında, en az artış 

%0,24 oranın 2015 yılında olurken, en fazla azalış %-74 oranında 2002 yılında, en az 

alış %-1,07 oranında 2012 yılında gözükmektedir. Bir başka yönden değerlendiğinde 

bir önceki yıla göre diğer ihracat tutarında azalış olan yıllar; 2001, 2002, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2014, 2016 yılları olurken, diğer yıllarda ise bir önceki yıla göre diğer 

ihracat tutarında artış olduğu görülmüştür. 

Tablo 3.13 Dış Ticarette Taşıma Yollarına Göre İthalatın Dağılımı (Bin ABD $) 

Yıl 
Denizyolu Demiryolu Karayolu Havayolu Diğer 

Değer Değişim Değer Değişim Değer Değişim Değer Değişim Değer Değişim 

2000   27.558.493 -    229.889 - 

  

18.301.107 -   5.892.215 -   2.521.117 - 

2001   20.170.596 -26,81%    281.345 22,38% 

  

13.511.686 -26,17%   5.223.182 -11,35%   2.212.274 -12,25% 

2002   23.720.891 17,60%    460.443 63,66% 

  

14.201.483 5,11%   6.366.104 21,88%   6.804.876 207,60% 

2003   33.774.929 42,38%    645.051 40,09% 

  

17.822.702 25,50%   8.445.731 32,67%   8.651.279 27,13% 

2004   49.465.830 46,46% 

  

1.254.518 94,48% 

  

23.979.223 34,54% 

  

12.294.583 45,57% 

  

10.545.612 21,90% 

2005   56.497.886 14,22% 

  

1.816.522 44,80% 

  

28.667.246 19,55% 

  

13.072.142 6,32% 

  

16.720.355 58,55% 

2006   68.354.704 20,99% 

  

2.196.112 20,90% 

  

32.694.202 14,05% 

  

13.710.656 4,88% 

  

22.620.501 35,29% 

2007   86.670.036 26,79% 

  

2.540.385 15,68% 

  

38.631.797 18,16% 

  

16.912.068 23,35% 

  

25.308.429 11,88% 

2008 

   

105.743.822 22,01% 

   

2.573.376 1,30% 

   

41.296.201 6,90% 

   

16.898.462 -0,08% 

   

35.451.714 40,08% 

2009 

   

73.962.307 -30,06% 

   

1.723.345 -33,03% 

   

33.514.253 -18,84% 

   

11.562.648 -31,58% 

   

20.165.868 -43,12% 

2010 

   

98.629.933 33,35% 

   

2.454.604 42,43% 

   

42.442.194 26,64% 

   

15.131.613 30,87% 

   

26.885.987 33,32% 

2011 

   

133.440.206 35,29% 

   

3.185.525 29,78% 

   

44.516.802 4,89% 

   

21.514.596 42,18% 

   

38.184.548 42,02% 

2012 

   

129.029.330 -3,31% 

   

2.346.113 -26,35% 

   

39.414.333 -11,46% 

   

23.797.146 10,61% 

   

41.958.219 9,88% 

2013 

   

139.927.201 8,45% 

   

1.773.400 -24,41% 

   

40.058.217 1,63% 

   

32.602.866 37,00% 

   

37.299.565 -11,10% 

2014 

   

141.381.287 1,04% 

   

1.206.626 -31,96% 

   

37.300.980 -6,88% 

   

24.696.997 -24,25% 

   

37.591.227 0,78% 

2015 

   

124.439.886 -11,98% 

   

1.169.581 -3,07% 

   

34.364.154 -7,87% 

   

20.002.844 -19,01% 

   

27.257.894 -27,49% 

2016 

 

120.376.825 -3,27% 

  

1.428.154 22,11% 

  

34.306.874 -0,17% 

  

22.969.452 14,83% 

  

19.536.930 -28,33% 

 

Kaynak: (TÜİK:2018g) 
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 2000-2016 yılları arasında dış ticarette ithalat bakımından tutar değişimi 

yönünden karşılaştırma yapıldığında; denizyolu ithalat tutarı 2000 yılında 27.558.493 

bin dolar iken bu tutar 2016 yılında 120.376.825 bin dolara yükselmiştir. Demiryolu 

ithalat tutarı 2000 yılında 229.889 bin dolar iken bu tutar 2016 yılında 1.428.154 bin 

dolara yükseldiği gözükmektedir. Karayolu ithalat tutarı 18.301.107 bin dolar iken 

bu tutar 2016 yılında 34.306.874 bin dolara yükseldiği görülmektedir. Havayolu 

ithalat tutarı 2000 yılında 5.892.215 bin dolar iken bu tutar 2016 yılında 22.969.452 

bin dolara yükseldiği gözlenmektedir. Diğer taşıma yolu ithalat tutarı ise 2000 

yılında 2.521.117 bin dolar iken bu tutar 2016 yılında 19.536.930 bin dolar olmuştur. 

 2000-2016 yılları arasında dış ticarette ithalat taşıma yollarının tutarı 

bakımından bir başka yönden değerlendirildiğinde bir önceki yıla oranla artış ve 

azalış olarak incelemesi aşağıdaki gibidir. 

 2000-2016 yılları arasında denizyolu ithalat tutarı bakımından en fazla artış 

%46,46 oranında 2004 yılında, en az artış %1,04 oranında 2014 yılında olurken, en 

fazla azalış %-30,06 oranında 2009 yılında, en az azalış %-3,27 oranında 2016 yılında 

olmuştur. Bir başka yönden değerlendiğinde bir önceki yıla göre denizyolu ithalat 

taşıma tutarında azalış olan yıllar; 2001, 2009, 2012, 2015, 2016 yılları olurken, 

diğer yıllarda ise bir önceki yıla göre denizyolu ithalat taşıma tutarında artış olduğu 

görülmüştür. 

 2000-2016 yılları arasında demiryolu ithalat tutarı bakımından 

değerlendirildiğinde en fazla artış %94,48 oranında 2004 yılında, en az artış %1,30 

oranında 2008 yılında olurken, en fazla azalış %-33,03 oranında 2009 yılında, en az 

azalış %-3,07 oranında 2015 yılında olmuştur. Bir başka yönden değerlendiğinde bir 

önceki yıla göre demiryolu ithalat tutarında azalış olan yıllar; 2009, 2012, 2013, 

2014, 2015 yılları olurken, diğer yıllarda ise bir önceki yıla göre demiryolu ithalat 

taşıma tutarında artış olduğu görülmüştür. 

 2000-2016 yılları arasında karayolu ithalat tutarı bakımından 

değerlendirildiğinde en fazla artış %34,54 oranında 2004 yılında, en az artış %1,63 

oranında 2013 yılında olurken, en fazla azalış %-26,17 oranında 2001 yılında, en az 

azalış %-0,17 oranında 2016 yılında olmuştur. Bir başka yönden değerlendiğinde bir 

önceki yıla göre karayolu ithalat tutarında azalış olan yıllar; 2001, 2009, 2012, 2014, 
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2015, 2016 yılları olurken, diğer yıllarda ise bir önceki yıla göre karayolu ithalat 

taşıma tutarında artış olduğu görülmüştür. 

 2000-2016 yılları arasında havayolu ithalat tutarı bakımından 

değerlendirildiğinde en fazla artış %45,57 oranında 2004 yılında, en az artış %4,88 

oranında 2006 yılında olurken, en fazla azalış %-31,58 oranında 2009 yılında, en az 

azalış %-0,08 oranında 2008 yılında olmuştur. Bir başka yönden değerlendiğinde bir 

önceki yıla göre havayolu ithalat tutarında azalış olan yıllar; 2001, 2008, 2009, 2014, 

2015 yılları olurken, diğer yıllarda ise bir önceki yıla göre havayolu ithalat tutarında 

artış olduğu görülmüştür. 

 2000-2016 yılları arasında diğer taşıma yollu ithalat tutarı bakımından 

değerlendirildiğinde en fazla artış oranı %207,60 oranında 2002 yılında, en az artış 

oranı %0,78 oranında 2014 yılında olurken, en fazla azalış %-43,12 oranında 2009 

yılında, en az azalış %-11,10 oranında 2013 yılında olduğu gözükmektedir. Bir başka 

yönden değerlendiğinde bir önceki yıla göre diğer ithalat tutarında azalış olan yıllar; 

2001, 2009, 2013, 2015, 2016 yılları olurken diğer yıllarda ise bir önceki yıla göre 

diğer ithalat taşıma tutarında artış olduğu görülmüştür. 
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Tablo 3.14 2000-2016 Yılları arasında Dış Ticarette Taşıma Yollarına göre İhracat  

Kaynak: (TÜİK:2018f)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ortalama 

2000-

2016 

Değişimi 

Denizyolu 47,09% 49,53% 47,18% 49,17% 49,49% 48,21% 49,89% 48,64% 50,34% 46,16% 50,74% 54,54% 51,15% 54,63% 54,76% 54,25% 55,01% 50,63% 7,91% 

Demiryolu 0,34% 0,55% 0,69% 0,83% 0,91% 1,03% 1,07% 1,01% 0,95% 0,89% 0,87% 0,92% 0,67% 0,63% 0,59% 0,56% 0,45% 0,76% 0,11% 

Karayolu 43,25% 42,19% 45,53% 42,97% 42,91% 43,01% 41,12% 41,47% 38,57% 41,50% 40,35% 37,25% 33,08% 35,36% 35,07% 32,47% 31,40% 39,26% -11,85% 

Havayolu 8,42% 7,22% 6,49% 6,83% 6,18% 5,41% 5,71% 6,54% 7,90% 9,56% 6,75% 6,36% 14,29% 8,54% 8,95% 12,01% 12,45% 8,21% 4,03% 

Diğer 0,90% 0,50% 0,11% 0,19% 0,50% 2,33% 2,22% 2,34% 2,24% 1,89% 1,30% 0,93% 0,81% 0,84% 0,64% 0,70% 0,69% 1,13% -0,20% 

-20,00% 

-10,00% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

2000-2016 Yılları Arasında Dış Ticarette Taşıma Yollarına Göre İhracat ( Yüzde olarak Dağıtımı) 

Denizyolu Demiryolu Karayolu Havayolu Diğer 
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 2000-2016 yılları arasında dış ticarette toplam ihracat taşıma yollarının 

tutarlarının yüzdelik olarak değerlendirilmesi aşağıdaki gibi yorumlanmıştır. Bu 

yıllar arasında en fazla yüzde oranı ile en az yüzde oranı, ortalama yüzdesi ve 2000 

ile 2016 yılları arasındaki değişimi incelenmiştir. 

 Denizyolu taşımaları bakımından en fazla %55,01 oranında 2016 yılında, en 

az %46,16 oranında 2009 yılında olduğu gözlenmektedir. Denizyolu taşımalarının bu 

yıllar arasında ortalama olarak %50,63 oranında olduğunu görmekteyiz. 2000 ve 

2016 yılları arasında değişim bakımından artış ve azalışını incelendiğinde ise (7,91) 

oranında artış olduğu gözlenmiştir.  

 Demiryolu taşımaları bakımından en fazla %1,07 oranında 2006 yılında, en 

az %0,34 oranında 2000 yılında olduğu gözlenmektedir. Demiryolu taşımalarının bu 

yıllar arasında ortalama olarak %0,76 oranında olduğunu görmekteyiz. 2000 ve 2016 

yılları arasında değişim bakımından artış ve azalışını incelendiğinde ise (0,11) 

oranında artış olduğu gözlenmiştir.  

 Karayolu taşımaları bakımından en fazla %45,53 oranında 2002 yılında, en az 

%31,40 oranında 2016 yılında olduğu gözlenmektedir. Karayolu taşımalarının bu 

yıllar arasında ortalama olarak %39,26 oranında olduğunu görmekteyiz. 2000 ve 

2016 yılları arasında değişim bakımından artış ve azalışını incelendiğinde ise (-

11,85) oranında azalış olduğu gözlenmiştir. 

 Havayolu taşımaları bakımından en fazla %14,29 oranında  2012 yılında, en 

az  %5,41 oranında 2005 yılında olduğu gözlenmektedir.  Havayolu taşımalarının bu 

yıllar arasında ortalama olarak %8,21 oranında olduğunu görmekteyiz. 2000 ve 2016 

yılları arasında değişim bakımından artış ve azalışını incelendiğinde ise (4,03) 

oranında artış olduğu gözlenmiştir. 

 Diğer taşıma yolları bakımından en fazla %2,34 oranında 2007 yılında, en az 

%0,11 oranında 2002 yılında olduğu gözlenmektedir.  Diğer taşıma yolları yönünden 

bu yıllar arasında ortalama olarak %1,13 oranında olduğunu görmekteyiz. 2000 ve 

2016 yılları arasında değişim bakımından artış ve azalışını incelendiğinde ise (-0,20) 

oranında azalış olduğu gözlenmiştir. 
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Tablo 3.15 2000-2016 Yılları arasında Dış Ticarette Taşıma Yollarına göre İthalat  

 

Kaynak: (TÜİK:2018g)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ortalama 

2000-

2016 

Değişim 

Denizyolu 50,56% 48,72% 46,01% 48,71% 50,71% 48,38% 48,97% 50,96% 52,36% 52,48% 53,16% 55,41% 54,55% 55,60% 58,38% 60,05% 60,61% 52,68% 10,04% 

Demiryolu 0,42% 0,68% 0,89% 0,93% 1,29% 1,56% 1,57% 1,49% 1,27% 1,22% 1,32% 1,32% 0,99% 0,70% 0,50% 0,56% 0,72% 1,03% 0,30% 

Karayolu 33,58% 32,64% 27,55% 25,70% 24,58% 24,55% 23,42% 22,72% 20,45% 23,78% 22,87% 18,48% 16,66% 15,92% 15,40% 16,58% 17,27% 22,48% -16,31% 

Havayolu 10,81% 12,62% 12,35% 12,18% 12,60% 11,19% 9,82% 9,94% 8,37% 8,20% 8,16% 8,93% 10,06% 12,96% 10,20% 9,65% 11,56% 10,57% 0,75% 

Diğer 4,63% 5,34% 13,20% 12,48% 10,81% 14,32% 16,21% 14,88% 17,55% 14,31% 14,49% 15,85% 17,74% 14,82% 15,52% 13,15% 9,84% 13,24% 5,21% 

-30,00% 

-20,00% 

-10,00% 

0,00% 
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2000-2016 Yılları Arasında Dış Ticarette Taşıma Yollarına Göre İthalat (Yüzde olarak Dağıtımı) 

Denizyolu Demiryolu Karayolu Havayolu Diğer 
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 2000-2016 yılları arasında dış ticarette toplam ithalat taşıma yollarının 

tutarlarının yüzdelik olarak değerlendirilmesi aşağıdaki gibi yorumlanmıştır. Bu 

yıllar arasında en fazla yüzde oranı ile en az yüzde oranı, ortalama yüzdesi ve 2000 

ile 2016 yılları arasındaki değişimi incelenmiştir. 

 Denizyolu taşımaları bakımından en fazla %60,61 oranında 2016 yılında, en 

az %46,01 oranında 2002 yılında olduğu gözlenmektedir. Denizyolu taşımalarının bu 

yıllar arasında ortalama olarak %52,68 oranında olduğunu görmekteyiz. 2000 ve 

2016 yılları arasında değişim bakımından artış ve azalışını incelendiğinde ise (10,04) 

oranında artış olduğu gözlenmiştir. 

 Demiryolu taşımaları bakımından en fazla %1,57 oranında 2006 yılında, en 

az %0,42 oranında 2000 yılında olduğu gözlenmektedir. Demiryolu taşımalarının bu 

yıllar arasında ortalama olarak %1,03 oranında olduğunu görmekteyiz. 2000 ve 2016 

yılları arasında değişim bakımından artış ve azalışını incelendiğinde ise (0,30) 

oranında artış olduğu gözlenmiştir.  

 Karayolu taşımaları bakımından en fazla %33,58 oranında 2000 yılında, en az 

%15,40 oranında 2014 yılında olduğu gözlenmektedir. Karayolu taşımalarının bu 

yıllar arasında ortalama olarak %22,48 oranında olduğunu görmekteyiz. 2000 ve 

2016 yılları arasında değişim bakımından artış ve azalışını incelendiğinde ise (-

16,31) oranında azalış olduğu gözlenmiştir. 

 Havayolu taşımaları bakımından en fazla %12,96 oranında 2013 yılında, en 

az %8,16 oranında 2010 yılında olduğu gözlenmektedir. Havayolu taşımalarının bu 

yıllar arasında ortalama olarak %10,57 oranında olduğunu görmekteyiz. 2000 ve 

2016 yılları arasında değişim bakımından artış ve azalışını incelendiğinde ise (0,75) 

oranında artış olduğu gözlenmiştir.  

 Diğer taşıma yolları bakımından en fazla %17,74 oranında 2012 yılında, en 

az %4,63 oranında 2000 yılında olduğu gözlenmektedir.  Diğer taşıma yolları 

yönünden bu yıllar arasında ortalama olarak %13,24 oranında olduğunu görmekteyiz. 

2000 ve 2016 yılları arasında değişim bakımından artış ve azalışını incelendiğinde 

(5,21) oranında artış olduğu gözlenmiştir. 
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3.5. Ulaştırma, Depolama Bakımından Lojistik Sektörünün Diğer Sektörlerle Karşılaştırılması 

Tablo 3.16 Ulaştırma ve Depolama Bakımından Lojistik Sektörünün Diğer Sektörler ile Karşılaştırılması 

 

Kaynak:(TÜİK:2018b) 
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Tablo 3.17 Ulaştırma ve Depolama Bakımından Lojistik Sektörü ile Diğer Sektörlerin Karşılaştırılması ve Yıllar İtibariyle Sektörlerin Payları 

Sıra Sektörler 

Yıl İtibariyle Payları 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 İmalat Sanayi 18,75 17,75 16,91 17,12 16,94 16,91 17,07 16,82 16,29 15,16 15,10 16,48 15,88 16,24 16,79 16,71 16,60 

2 Toptan ve Perakende Ticaret 12,14 11,52 11,93 12,08 12,53 12,25 12,43 12,14 12,16 10,69 11,06 11,59 11,23 11,15 11,45 11,48 11,35 

3 Ulaştırma, Depolama 8,80 9,54 10,17 9,94 9,66 9,48 9,49 9,47 9,56 8,79 7,86 7,38 8,14 7,91 7,94 7,86 7,56 

4 Gayrimenkul Faaliyetleri 8,40 8,47 7,95 7,95 8,11 8,54 8,90 9,60 9,74 10,49 9,91 8,97 8,63 8,23 8,01 7,73 7,73 

5 Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 10,08 8,85 10,27 9,88 9,42 9,25 8,16 7,52 7,48 8,13 9,03 8,24 7,75 6,73 6,59 6,90 6,18 

6 İnşaat 5,32 4,65 4,53 4,63 5,34 5,58 6,31 6,79 6,83 5,62 6,09 7,17 7,48 8,06 8,10 8,15 8,56 

20 
Hanehalklarının İşverenler olarak 

 Faaliyetleri 
0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Kaynak:(TÜİK:2018b) 
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 2000-2016 yılları arasında GSYH içerisinde ulaştırma, depolama bakımından 

lojistik sektörü ile diğer sektörlerin karşılaştırılması yukarıdaki tabloda yer 

almaktadır. Bu karşılaştırma yöntemi şu şekilde belirlenmiştir. GSYH sektör payları 

bakımından ortalama olarak 5% üzerindeki sektörler ve GSYH içerisinde ortalama 

olarak en sonda yer alan sektör ile ulaştırma, depolamanın payı bakımından gelişimi 

ve değişimi karşılaştırılmıştır. 2000-2016 yılları arasında imalat sanayi sektörü 

GSYH içerisinde en fazla paya sahip olan sektör olduğu gözlenmektedir. Bu göre 

pay bakımından en çok ve en az şeklinde değerlendirme yapıldığında en çok pay 

%18,75 oranında 2000 yılında olurken, en az pay %15,10 oranında 2010 yılında 

olduğu gözlenmektedir. 2000 ve 2016 yılı arasında karşılaştırma yapıldığında imalat 

sanayi sektörünün payında azalma olduğu görülmüştür. Toptan ve perakende ticaret 

sektörü bakımından değerlendirildiğinde en çok pay %12,53 oranında 2004 yılında 

olurken, en az pay % 10,69 oranı 2009 yılında olduğu gözlenmiştir. 2000 ve 2016 

yılı arasında karşılaştırma yapıldığında Toptan ve perakende ticaret sektörünün 

payında azalma meydana gelmiştir. Ulaştırma, depolama bakımından lojistik sektörü 

incelendiğinde en çok pay %10,17 oranında 2002 yılında olurken, en az pay %7,38 

oranında 2011 yılında olduğu gözlenmiştir. 2000 ve 2016 yılı arasında karşılaştırma 

yapıldığında ulaştırma, depolamanın payında azalma olmuştur. Gayrimenkul 

faaliyetleri sektörü bakımından incelendiğinde en çok pay %10,49 oranında 2009 

yılın olurken, en az pay %7,73 oranında 2016 yılında görülmüştür. 2000 ve 2016 yılı 

arasında karşılaştırma yapıldığında gayrimenkul faaliyetleri sektörünün payında 

azalma olmuştur. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü bakımından incelendiğinde 

en çok pay %10,27 oranında 2002 yılında olurken, en az pay %6,18 oranında 2016 

yılında görülmektedir. 2000 ve 2016 yılı arasında karşılaştırma yapıldığında Tarım, 

ormancılık ve balıkçılık sektörünün payında azalma olmuştur. İnşaat sektörü 

bakımından incelendiğinde en çok pay %8,56 oranında 2016 yılında olurken, en az 

pay %4,53 oranında 2002 yılında olduğu gözlenmiştir. 2000 ve 2016 yılı arasında 

karşılaştırma yapıldığında inşaat sektörünün payında artış olmuştur. GSYH 

sıralamasının en sonunda yer alan hane halklarının işverenler olarak faaliyetleri 

sektörünün en çok pay %0,05 oranında 2007-2016 yılları arasında olurken, en az pay 

%0,03 oranında 2000 yılında olduğu görülmüştür. 2000 ve 2016 yılı arasında 

karşılaştırma yapıldığında hane halklarının işverenler olarak faaliyetleri sektörünün 

payında artış olmuştur. 
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 2000 ve 2016 yılları arasında ulaştırma, depolama bakımından lojistik 

sektörünün GSYH içindeki sektör sırası çeşitli yıllar itibariyle üçüncü, dördüncü ve 

beşinci sektör olarak değişiklik gösterdiğini ifade etmek mümkündür. Bu yılları 

detaylı olarak incelendiğinde tüm sektörler arasındaki pay bakımından üçüncü 

olduğu yıllar; 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 yılları, dördüncü olduğu yıllar; 2000, 

2002, 2007, 2008, 2009, 2012, 2015 yılları olurken, beşinci olduğu yıllar ise 2010, 

2011, 2013, 2014, 2016 yıllarıdır. Bu durum hem ulaştırma, depolama da hem de 

diğer sektörlerin GSYH içindeki tutarlarının yükseldiğini veya azaldığını 

göstermektedir. 

Tablo 3.18 GSYH Üretim Bakımından Sektörlerin Ortalama Payı 

Sıra 
GSYH Üretim Bakımından Sektörlerin 

Ortalama Payı 

2000-2016 

Ortalama 

Payı 

1 İmalat Sanayi 16,68 

2 Toptan ve Perakende Ticaret 11,72 

3 Ulaştırma, Depolama 8,80 

4 Gayrimenkul Faaliyetleri  8,67 

5 Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 8,26 

6 İnşaat 6,43 

20 Hanehalklarının İşverenler Olarak Faaliyetleri 0,04 

 

Kaynak:(TÜİK:2018b) 

 

 2000-2016 yılları arasında GSYH üretim bakımından sektörlerin ortalaması 

hesaplandığında %16,68 ortalama pay ile imalat sanayi sektörü birinci sırada, 

%11,72 ortalama payı ile toptan ve perakende ticaret sektörü ikinci sırada, %8,80 

ortalama payı ile ulaştırma, depolama bakımından lojistik sektörü üçüncü sırada, 

%8,67 ortalama pay ile gayrimenkul faaliyetleri dördüncü sırada, %8,26 ortalama 

pay ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü beşinci sırada, %6,43 ortalama pay ile 

inşaat sektörü altıncı sırada, %0,04 ortalama pay ile hane halklarının işverenler 

olarak faaliyetleri sektörü son sırada yer almaktadır. 
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3.6. Karşılaştırmalı Veri Analizleri 

3.6.1. Türkiye’nin GSYH Büyüme Oranları ile LPE’nin Karşılaştırılması  

Tablo 3.19 Türkiye’nin GSYH Büyüme Oranları ile LPE’nin Verileri 

 

Kaynak:(TÜİK:2018h)

5 

0,8 

-4,7 

8,5 

11,1 

4,8 

8,5 

5,2 

6,1 

3,2 

3,15 

3,22 

3,51 3,50 

3,42 

2,9 

3 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

L
P

E
 

G
S

Y
H

 B
ü

y
ü

m
e 

O
ra

n
la

rı
 

Yıl 

Ana Faaliyet Kollarına Göre GSYH Büyümesi  

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Büyüme Oranı (%) 

Türkiye'nin Lojistik Performans Endeksi: Derece 



 
171 

 

Genel bir değerlenme bakımından ele alacak olursak bu çalışma içerisinde yer 

alan “2.23.Tablo: Türkiye’nin Yıllara göre Dünya Bankası Lojistik Performans 

Endeksindeki Yeri” tablosundaki verilere göre; 2007 yılında 150 ülke arasında 3,15 

puanla 34. sırada, 2010 yılında 155 ülke arasında 3,22 puanla 39. sıraya gerilemiş, 

2012 yılında 155 ülke arasında 3,51 puana ulaşarak 27.sıraya yükselmiş, 2014 

yılında 160 ülke arasında 3,50 puan ile 30. sıraya gerilemiş ve 2016 yılında ise 160 

ülke arasında 3,42 puanla 34. sıraya tekrardan gerilediği görülmüştür. 

(Bkz:https://lpi.worldbank.org/international/global).  

LPE’nin Hesaplandığı yıllara göre GSYH büyüme oranları inceleme 

yapıldığında; GSYH 2007 yılında %5 oranında büyüme görülürken, 2008 yılında 

%0,8 oranında büyüme gerçekleşmiş ancak bir önceki yıla göre az büyümüştür. 2007 

ve 2008 yılına göre 2009 yılında %-4,7 oranında ekonomide daralma gözlenmiştir. 

2010 yılında 2009 yılındaki ekonomik daralmaya göre %8,5 oranında olumlu yönde 

büyüme gerçekleşmiştir. 2011 yılında ise 2007-2016 yılları arasındaki en fazla 

büyüme oranı olan %11,1 olduğu görülmektedir. Sonraki yıllardaki artışlar ise 2011 

yılına göre az büyüme göstermiş olsa da olumlu yönde olup yıllara göre sırası ile 

2012’de %4,8, 2013’te %8,5, 2014’te %5,2, 2015’te %6,1 ve 2016 yılında ise %3,2  

olduğu gözlenmiştir. LPE derecelerinin ölçüldüğü seneler olan 2007-2016 yılları 

arasında GSYH Büyüme Oranlarını (%) değerlendirilmesi yapılacak olursa; 

Tablo 3.20 Türkiye’nin GSYH Büyüme Oranları ile LPE’nin Karşılaştırılması 

Kaynak:(TÜİK:2018h) 
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 2007-2016 arasında lojistik performans endeksinin hesaplandığı yıllar 

bakımından GSYH büyüme oranları baz alınarak inceleme gerçekleştirilmiştir. 

 2007 ve 2010 yılları bakımından değerlendirme yapıldığında hem GSYH hem 

de LPE’de artış olurken, 2012 yılında 2010 yılına göre GSYH’da düşüş, LPE’nde 

artış olduğu görülmüştür. 2014 yılında 2012 yılına kıyasla GSYH artış görülürken, 

LPE’nin azaldığı görülmektedir. 2016 yılında ise 2014 yılına nazaran hem GSYH 

hem de LPE’nde azalma gözlenmiştir. Bir başka açıdan 2007-2016 yılları arasında 

değerlendirildiğinde GSYH azalış gözükürken, LPE’nde artış olmuştur.  

 2007-2016 GSYH büyüme oranı bu yıllar içerisinde büyük sayılabilecek 

dalgalanmalar görülmekte olup LPE’nde durumun daha farklı olduğu yani burada 

gerçekleşen artış azalışların birbirlerinden çok uzak olmadığı görülmektedir. Yine bu 

yıllar içerisinde GSYH ve LPE’nde değişikler gerçekleşmiştir. Bu değişiklikler 

bazen aynı yönde bazen farklı yönde olmuştur. 2007-2010 yıllarında hem GSYH 

hem de LPE’nde artış, 2010-2012 yılları arasında ise GSYH’da azalış görülürken 

LPE’nde artış görülmüştür.  2012 ve 2014 yıllarında  GSYH ‘da artış, LPE’nde azalış 

görülmüştür. 2014-2016 yıllarında hem GSYH hem LPE’nde azalış gözlenmiştir. 

Buradan istinaden GSYH ile LPE’nin birebir etkileşimde olduğunu ispat etmenin zor 

olduğu görülmektedir.  
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3.6.2. Ulaştırma, Depolama Bakımından Lojistik Sektörünün Payı ile LPE’nin Karşılaştırılması 

Tablo 3.21 Ulaştırma, Depolama Bakımından Lojistik Sektörünün Payı ile LPE’nin Verileri 

 

Kaynak: :(TÜİK:2018b) : (TÜİK:2018h)  
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Genel bir değerlenme bakımından ele alacak olursak bu çalışma içerisinde yer 

alan “2.23.Tablo: Türkiye’nin Yıllara göre Dünya Bankası Lojistik Performans 

Endeksindeki Yeri” tablosundaki verilere göre; 2007 yılında 150 ülke arasında 3,15 

puanla 34. sırada, 2010 yılında 155 ülke arasında 3,22 puanla 39. sıraya gerilemiş, 

2012 yılında 155 ülke arasında 3,51 puana ulaşarak 27.sıraya yükselmiş, 2014 

yılında 160 ülke arasında 3,50 puan ile 30. sıraya gerilemiş ve 2016 yılında ise 160 

ülke arasında 3,42 puanla 34. sıraya tekrardan gerilediği görülmüştür. 

(Bkz:https://lpi.worldbank.org/international/global).  

 LPE’nin hesaplandığı yıllara göre ulaştırma, depolama bakımından lojistik 

sektörünün katkısı değerlendirildiğinde 2007 yılında %9,47 iken bu oran 2008 

yılında %9,56 orana yükselmiştir. 2009-2011 yılları arasındaki veriler incelendiğinde 

payda azalma gözlenmiştir. Bu yıllardaki payları incelediğimizde; 2009 yılında 

%8,79, 2010 yılında 7,86, 2011 yılında %7.38 paya kadar gerilemiştir. 2012 yılında 

2011 yılına göre payda tekrar yükseliş görülmüş, %8,14 olmuştur. 2012 yılından 

sonra ise 2013 yılında %7.91, 2014 yılında %7,94, 2015 yılında %7,86, 2016 yılında 

%7.56 olarak payın seyri devam etmiştir. Genel bir değerlendirme ile 2007 yılından 

2016 yılına kadar olan sürede ulaştırma, depolamanın payı azalmıştır. 

Tablo 3.22 Ulaştırma, Depolama Bakımından Lojistik Sektörünün Payı ile LPE’nin 

Verilerinin Karşılaştırılması 

 

Kaynak:(TÜİK:2018b) : (TÜİK:2018h)  
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 2007-2016 arasında lojistik performans endeksinin hesaplandığı yıllar 

bakımından Ulaştırma, depolama bakımından lojistik Sektörünün oranları baz 

alınarak inceleme gerçekleştirilmiştir. 

 2007 ve 2010 yıllarının verileri bakımından değerlendirme yapıldığında 

ulaştırma, depolama da azalma gözlenirken, LPE’nde artış olduğu gözlenmiştir. 2010 

ve 2012 yıllarının verileri değerlendirildiğinde ise hem ulaştırma, depolama da hem 

de LPE’nde artış meydana gelmektedir. 2012, 2014 ve 2016 yıllarının verilerinde ise 

ulaştırma, depolama ile LPE’nde azalış gözükmektedir. Bu durumda 2007 ve 2010 

yılındaki durum haricinde diğer senelerde ulaştırma, depolama ile LPE’nde benzer 

durumda hareket ettiğini söylemek mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
176 

 

SONUÇ 

 Lojistik faaliyetler her zaman için ticaretin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. 

Yakın geçmişe kadar lojistik sadece taşımacılık olarak adlandırılırken günümüzde 

tedarik ve depolama faaliyetlerini kapsamakta ve hatta daha geniş kapsamlı olarak 

tedarik zinciri olarak adlandırılmaktadır. İnsanların ve çeşitli nesnelerin bir yerden 

başka bir yere hareketliliği sosyal, ekonomik ve siyasi gelişim konularını yakından 

ilgilendirmektedir. Ulaştırma her alanı ilgilendiren bir hizmet olduğu için bir ülkede 

ulaştırma sistemleri, ulaştırma yolları ve araçları ne kadar çok gelişim gösterirse o 

ülkenin kalkınmasına önemli derecede katkı sağlayacaktır. Bu yüzden ki bir ülkenin 

kalkınmasında en önemli rolü oynayan sektörlerin başında kara ulaştırmasına konu 

olan otomotiv sektörü gelmektedir.  

 Türkiye’de tam anlamıyla ulaştırma sektörüne verilen önemin anlaşılmaya 

başlanması ve gelişimi için önemli temellerin atılması Cumhuriyetin ilan edilmesiyle 

başlamıştır. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte başta ülke sınırları içerisinde yer 

alan bütün ulaştırma sistemleri geliştirilmesi için önemli girişimlerde bulunulmuştur. 

Bu girişimlerle birlikte gidilemeyen yerlere ve bölgelere gidilebilir hale getirmek için 

önemli çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmalarla birlikte bu çalışma içerisinde çeşitli 

kaynaklardan yararlanılarak kısaca özet geçmek ve bugünde o çalışmaların 

faydalarından yararlandığımızı da göz önünde bulundurursak olumlu yönde ulaştırma 

alanı gelişim göstermiş ve bunun etkisiyle diğer alanlarda gelişmiştir. 

 Bir ülkede ulaştırma altyapısının gelişmesi lojistik faaliyetlerini de yakından 

ilgilendirmektedir. Türkiye’de tam anlamıyla lojistik hizmeti vermeye başlayan 3PL 

firmaların 2000’li yıllardan sonra sektörde yer alması ve sonrasında hem yurtiçi hem 

de yabancı şirketlerle iş birliği yapması önemli gelişmelerdir. Bu gelişmelerle birlikte 

ülkemizde lojistik sektörünün rekabet düzeyi de gelişmiş ve dünya standartlarında 

hizmet vermeye başlamıştır. Türkiye’de lojistik sektörünün gelişmesi ve ulaştırma 

altyapılarına verilen önem ile birlikte sektörün ekonomiye katkısı  önemli seviyelere 

gelmiş olduğu gözlenmektedir. 

 Günümüzde toplam ürün maliyetlerinin %5-20 oluşturan lojistik maliyetleri 

teknolojiye yatırım yapılarak düşürülmedikçe bu sektörünün ekonomiye katkısının 

artması beklenemez. Dünya’da bu oran ortalama olarak %14 altındadır. Bu oranın 

altınına düştükçe rekabet avantajı da artmış olacaktır. 
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 2000-2016 yılları arasında genel olarak Türkiye ekonomisi GSYH üretim 

bakımından değerlendirildiğinde tüm sektörler bakımından gelişim seyri tutar 

bakımından büyümüş ve gelişim göstermiştir. Bu büyüme ve gelişmenin, trend 

etkisine bakıldığında gelecek yıllarda da devam edileceği ön görülmektedir. Türkiye 

ekonomisindeki sektörler bakımından incelendiğinde, lojistik sektörü 2000-2016 

yılları arasında büyüme sıralamasında ortalama olarak üçüncü sırada olmuştur. Bu 

durum değerlendirildiğinde ise tutar bakımından genel olarak gelişim gösterirken 

GSYH içindeki payı çeşitli yıllarda artış ve azalış göstermektedir. Ancak genel 

olarak Türkiye ekonomisinin gelişmesine ulaştırmanın katkısının önemli derecede 

olduğunu söylemek mümkündür. Bunun sebebi lojistik sektörünün konjonktürel 

uyarlılığının yüksek olmasıdır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalardan dolayı yakıt 

maliyetleri sebebi ile direkt ve genel olarak negatif olarak etkilenen lojistik sektörü 

ekonomik büyümeye paralel bir büyüme göstermemektedir. Lojistik sektörünün 

ekonomiye katkısının artması bekleniyorsa öncelikle yakıt maliyetlerinin azaltılması, 

depolama yerlerinin birim maliyetleri düşürülmeli, projelendirilmiş lojistik köyler 

biran önce faaliyete geçirilmeli ve son olarak teknolojik alt yapıyı daha fazla yatırım 

yapılmalıdır. 

 2000-2016 yılları arasında dış ticaret bakımından incelediğimizde ise Toplam 

dış ticaret yıllar itibariyle tutar bakımından gelişim göstermektedir. Dış ticaret hacmi 

genel olarak aynı dönemlerde artış ve azalış göstermiştir. İthalat ve ihracat 

bakımından değerlendirdiğinde ise ithalatın payı daha fazla olmuştur. 2000-2016 

yılları arasında dış ticarette ihracat taşıma yollarına göre ortalama olarak payı 

bakımından sıralama yaptığımızda birinci denizyolu, ikinci karayolu, üçüncü 

havayolu, dördüncü diğer taşıma yolu, beşinci demiryolu olurken, ithalatta taşıma 

yollarına göre ortalama olarak payı ise birinci denizyolu, ikinci karayolu, üçüncü 

diğer, dördüncü havayolu, beşinci ise demiryolu olmuştur. 

 Ulaştırma sistemlerinin birbiriyle avantajlı ve dezavantajlı yanlarının olması 

birçok konuda birbiriyle rekabet etmesini sağlamakta ve gelişimlerine olumlu yönde 

etkilemektedir. Ulaştırma altyapısı sağlam ve gelişmiş olan ülkelerde taşımacılık ve 

lojistik faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirebilmektedir. Ulaştırma 

alanında faaliyet gösteren işletmelerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde 

rekabet etmelerini mümkün kılacak ve rekabet güçlerini korumasına yardımcı 



 
178 

 

olacaktır. Dolayısı ile sağlam bir ulaştırma altyapısının oluşturulması ve 

geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bir ülkede sağlam bir ulaştırma altyapının 

olması lojistik faaliyetlerini etkileyerek ülkenin ekonomik açıdan kalkınmasına 

önemli bir rol oynayacaktır. Bu durum ülkendeki ulaştırma alanında yapılacak 

iyileştirmelerle daha mümkün olacaktır. 

 Ülkemizdeki lojistik üs merkez çalışmalarıyla hem ulusal hem de uluslararası 

alanda rekabet düzeyimizi geliştirmesi açısından önemlidir. Bu lojistik merkez 

üslerinin profilini incelediğimizde bütün ulaştırma yollarına hizmet vermekle birlikte 

ulaştırma yollarının birbirleriyle etkin bağlantılı bir şekilde taşımacılık 

sağlayabilmektedir. Aynı zamanda hem özel sektör hem de kamu sektörünün lojistik 

işlemleri için bütün lojistik faaliyetlerinin tümünün gerçekleştirilmesine yardımcı 

olabilmektedir. Bu gelişmelerle birlikte ülkemizin dünya genelinde önemli lojistik 

üslerinden biri haline gelebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu durum 

dünya lojistik pazarında ülkemizin daha iyi seviyelere çıkmasına için önemlidir. 

Ülkemizin daha iyi kalkınmasına yardımcı olacaktır. 

 Ülkemizin sosyal, siyasi ve ekonomik açıdan önemli seviyelere gelebilmesi 

ve dünya lojistik pazarında başarılı olabilmesi için ulaştırma altyapılarını teknoloji 

ile dengeli bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Lojistik sektörünün ekonomiye 

katkısının yükselerek artması bekleniyor ise teknolojik altyapıya birinci derecede 

öncelik verilmeli ve bu altyapıyı kullanacak kişilerdeki farkındalığını da artırılarak 

önem verilmeli ve farkındalığın artırılması gerekmektedir. Türkiye’nin dünya 

haritasındaki coğrafi konum avantajı hiçbir zaman göz ardı edilmemeli ve bu vizyon 

çerçevesinde yatırım teşvikleri verilmelidir.  
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ÖZGEÇMİŞ 
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oldu. Lise ve Üniversite yıllarında aynı zamanda çeşitli iş ve staj görevlerinde 

çalışarak iş hayatında tecrübe edindi. Lisans eğitimini tamamladıktan hemen sonra 

vatani görevi yapmak için kendi isteğiyle askerlik tescilini kaldırarak, 341. Kısa 

dönem Jandarma olarak vatani görevini tamamlandı. Vatani görevini tamamladıktan 

sonra 2012 yılında özel bir lojistik şirketinde çalışmaya başladı ve iş hayatına yine 

aynı şirkette devam etmektedir. Aynı zamanda T.C Maltepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimi 

görmektedir. 


