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*Lojistik maliyetler nihai ürünün satış fiyatının %13-35’i 
dolaylarındadır.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*dünya ticaretinin %85 oranda deniz yolu ile yapıldığı göz önüne 
alınırsa, özellikle ithalata bağımlı üretim ve ihracat yapan, 
sanayimizin ihtiyacına yönelik oluşturulması düşünülen lojistik 
köy/merkezler ile liman bağlantılarının ne denli önem arz ettiği 
kolaylıkla anlaşılabilir. 
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1980 li yıllardan itibaren altyapı çalışmaları hızlanan 
Lojistik Sektörüne ilişkin faaliyetler Türkiye’de 2000 
yılının başına gelindiğinde, emekleme devresini geride 
bırakmış ve dünya ortalamasının üzerindeki büyüme 
oranlarına sahip olmanın avantajıyla günümüzde artık 
yabancı yatırımcıların boy gösterdiği yaklaşık 150 milyar 
USD lik hacme ulaşmıştır. 
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*

Dünya Bankası’nın 2010 yılında yayınladığı  raporun sonuç 
bölümünden edilen çıkarım; “Dünya genelindeki ticaret 
hacminin, giderek artan bir oranda küresel ve verimli lojistik ağ 
alt yapılarının bulunduğu ülkeler arasında gelişmekte olduğudur” 

Günümüzde Asya ülkelerinde taşıtanların, 
liman kullanıcılarının ve yurttaşların 
taleplerinin karşılanacağı liman, lojistik merkez 
ve şehir fonksiyonları birlikte planlanmaktadır. 
(BM Asya ve Pasifik Ekonomik Komisyonu «Lojistik Merkez Olarak Bölgesel 
Limanların Ticari Gelişim Raporu - 2002») 



Lojistik üs, taşımacılık, dağıtım, depolama, 
elleçleme, konsolidasyon, ayrıştırma, 
gümrükleme, ihracat, ithalat ve transit işlemler, 
altyapı hizmetleri, sigorta ve bankacılık, 
danışmanlık ve üretim gibi birçok entegre lojistik 
faaliyetin belirli bir bölgede gerçekleştirilmesini 
ifade etmektedir (Erdal, M, 2005). 

 
Lojistik Merkez, lojistik ve taşımacılık şirketleri ile ilgili 
resmi kurumların içinde yer aldığı, her türlü ulaştırma 
moduna etkin bağlantıları olan, depolama, bakım, onarım, 
yükleme-boşaltma, elleçleme, tartı, yükleri bölme, 
birleştirme, paketleme v.b faaliyetleri gerçekleştirme 
imkânları olan ve taşıma modları arasında düşük 
maliyetli, hızlı, güvenli, aktarma alan ve donanımlarına 
sahip bölgeler şeklinde tanımlanmıştır(TCDD, 2015).  



Uluslararası boyutta küresel lojistik üsler haline gelmiş Rotterdam, 
Antwerp, Hamburg, Marsilya, Hong Kong, Singapur, Şanghay, Los 
Angeles deniz limanları ve Memphis, Hong Kong, Tokyo, Singapur, 
New York, Londra, Frankfurt, Paris, Amsterdam, Los Angeles 
havalimanlarının altyapı çalışmalarını tamamlamış ve sürekli 
gelişmekte olan üniteler oldukları görülmektedir. 

 

Lojistik merkez içerisindeki bütün çalışmaların amacı, ulaştırma 
sistemi içerisindeki; 
●lojistik zincirinin optimizasyonunu saplamak, 
●kamyon ve ambar kullanımının optimizasyonunu sağlamak, 
●insan gücü organizasyonunun optimizasyonunu sağlamak, 
●toplam ulaştırma ve endüstriyel maliyetlerde azalma sağlamak, 
●personel maliyetlerde azalma sağlamak, 
●ulaştırma operatörlerinin toplam iş hacminde artış, hedeflerini 
gerçekleştirerek yüksek kalite düzeyine ulaşmak şeklinde sıralanabilir. 



*Avrupa'da 1960’lı yıllarda "yük köyü" (freightvillage) kavramı gündeme gelmiştir.  
* İtalya Verona’da "Freight Village Quadrante Europa"  30 yıldır hizmet vermektedir. 
*Avrupa’ da sekiz ülkede 100’den fazla lojistik köyün faaliyettedir,  
*En çok bulundukları yer Almanya’dır ve son 20 yılda 33 lojistik köy kurulmuş,1200 

şirketin ofis kurduğu bu köylerde toplam 40 bin kişi istihdam edilmektedir.  
*Fransa’daki Sogaris lojistik köyü, yedi karayolunun kesiştiği bir noktada olup 

dünyadaki en eski lojistik köylerinden biri olarak bilinmektedir.  
* İtalya’daki Bologna lojistik köyü çok büyük bir yüz ölçümüne sahiptir. Avrupa’daki 

büyük üstlerle bağlantı sağlamakta ve günde 15 tren giriş ve çıkış yapmaktadır. 
*Amerika’da inland port denilmektedir. Şehir içinde ağır taşıt trafiğinin önlenmesi, az 

büyüme gösteren eski sanayi alanlarının iyileştirilmesi ve Planned Unit Development 
(PUD) denen oluşumların kurulması amacıyla tesis edilmiştir.  

*Japonya’da trafik sıkışıklığını, çevresel, enerji ve işgücü maliyetlerini azaltmak için 
önerildiği bilinmektedir. 

*Gerek teknoloji gerekse fiziksel ve hizmet altyapıları gerektiren maliyetli oluşumlar 
olan tüm bu lojistik merkezler kamu ve özel sektör işbirliği ile oluşturulmuşlardır. 



*
*2000 lerin başında lojistik köy kavramı telaffuz edilmeye başlanmış 
*2006 yılında TCDD tarafından oluşum çalışmalarına başlanmış, sonra 

özel sektör tarafından kabul görmüştür. Ancak halen tam olarak 
işletilmeye başlanılamaması lojistik köy projelerin henüz istenilen 
noktaya varılamadığının bir göstergesidir.  

*2011 den itibaren lojistik merkezler telaffuz edilmeye başlanılmıştır. 
*Etkin karayolu ve deniz ulaşımı bağlantısı olan ve yükleyiciler 

tarafından tercih edilebilir bir alanda, yük lojistik ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek özellikte, modern, teknolojik ve ekonomik gelişmelere 
uygun şekilde, öncelikle Organize Sanayi Bölgelerine yakın ve yük 
potansiyeli yüksek olan 12 yerde planlanmışken daha sonra bu sayı 
19’açıkarılmıştır. 



* Türkiye’nin ilk lojistik köyü” Gelemen (Samsun)’de inşa 
edilerek, birinci etabı 06.07.2007 de işletmeye açılmıştır. 

UDHB Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 
Lojistik Merkezler Master Plan çalışmalarının yeniden 
yapılması planlanmaktadır. 



*
*Ekonomi küreselleştikçe, doğası 

küresel olan denizcilik ve deniz 
taşımacılığı, önemini arttırmakta, 
Limanlar lojistik veya tedarik 
zinciri üzerinde önemli bağlantı 
noktalarını oluşturmaktadırlar.  

*İntermodal ulaşım zincirinde 
kritik düğüm noktalarını (node) 
oluşturan limanlar, ana dağıtım 
ve lojistik merkezlerine dönüşme 
sürecine girmiştir(Müller-
Jentsch,2002). 

* Böylece, deniz ulaşım hizmetleri, 
yalnızca limandan limana 
hareketlerle ilgili olmaktan 
çıkmış, kapıdan kapıya 
intermodal taşımacılığın entegre 
bir parçası konumuna gelmiştir. 



*AB ülkelerinin 2050 hedefinde, lojistik faaliyetler içinde 
en fazla maliyet oluşturan taşımacılığı %50 oranında 
kombine taşımacılığa kaydırmak bulunmaktadır ve bunun 
için en temel ihtiyaç lojistik merkez/lojistik köylerdir.  

*Artık günümüz limanları, uluslararası rekabette üstünlük 
sağlayabilmek için geri sahalarında daha fazla lojistik 
yatırıma ve çeşitliliğe yer vermekte ve dağıtım 
parkları/lojistik merkezler kurma yoluna gitmektedirler. 
Hollanda’da Rotterdam(%63), Almanya’da Bremen ve 
Singapur(%66) bunun en temel örnekleridir. 

*Bu bağlamda lojistik köyler ile limanların, mümkün 
olduğunca birbirlerine girift planlarda buluşturulmaları her 
iki bünyenin de gelişimi, hatta ayakta kalabilmeleri 
açısından elzem olduğu düşünülmektedir. 
 



*
Toplam 96.000 işçi ile çalışan nüfusun %8.4 ünü istihdam etmektedir.  
AB hedefleri doğrultusunda taşımacılığın ağırlığı %50 oranında 
demiryolu ve iç suyollarına dağıtılmıştır 

*
Singapur’un bir lojistik merkez olmasında Denizcilik 
idaresi(MPA)’nin 2014 yılı verilerine göre, dünya çapında 600 
limana sevkiyat yapılan, yılda yaklaşık 200,000 geminin ziyaret 
ettiği ve 600 milyon ton üzerinde yük taşınarak dünya sıralamasında 
ikinci sırada bulunan Singapur Limanı ve Liman Otoritesi’nin önemli 
rolü olmuştur. 



*

Limanların dağınık yapılandığı İzmit Körfezi, gerek coğrafi yapısı 
gereği doğal bir liman bölgesi olmasının, gerekse İstanbul sanayisinin 
doğu ekseninde Tuzla, Gebze, Körfez ve İzmit hattında 
yoğunlaşmasının bir sonucu olarak ulusal ve uluslararası deniz 
taşımacılığında önemli bir merkez haline gelmiştir. UDH verilerine 
göre 2013 yılı itibariyle Türkiye limanlarında gerçekleşen toplam 
elleçlemenin %15,87’si 61.088.671 ton/yıl ile İzmit Körfezi 
Limanlarından yapılmıştır. 

Köseköy’e Lojistik Köy kurulacağı 2005 yılından itibaren TCDD 
tarafından kamuoyuyla paylaşılmış, daha sonra Lojistik Merkez 
kavramı üzerinde durulmuştur. Demiryolu, denizyolu ve karayolu 
güzergahında ve tarihi İpek Yolu üzerinde olan Kocaeli’nin bölgesel 
gelişmişliğini arttırmak  ve düzenli bir yapıya kavuşturulmasını 
sağlamak için ciddi planlama içerecek bu yapılanmaya ihtiyacı vardır. 



*
*Kocaeli il sınırları dâhilinde İzmit Körfezi Liman Bölgesini 

oluşturan ikisi inşa halinde toplam 35 Kıyı Tesisi bulunmaktadır. 
Özellikle konteynır taşımacılığına yönelik olarak Belde, Dubai 
Port ve Limaş Limanlarının faaliyete geçmesi ve TCDD 
Derince/SAFİ Limanı kapasite artışı gibi yatırımların söz konusu 
olduğu İzmit Körfezi Limanlarında, %43 kullanım oranıyla çalışan 

1.205.000 olan kapasitenin, 
bu yatırımlar neticesinde 
3.585.000TEU/yıl’a 
ulaşması beklenmektedir. 
İntermodal taşımacılık 
açısından bakıldığında 
demir-denizyolu entegre 
altyapısına sahip 6 adet 
liman tesisi bulunmaktadır.  



*

Kocaeli genelinde Ana Yollar (TEM ve D-100 ) üzerinde yük 
trafiğinin dağılımı yapılan kesit sayımlarından elde edilen 
veriler incelendiğinde, yollar üzerindeki trafiğin yaklaşık %35 
-%50’si ağır taşıt trafiğini oluşturmaktadır. 



*

*2023 yılında İzmit Körfezi Liman Bölgesi’ndeki elleçleme 
miktarının asgari 105 milyon ton’a çıkacağı öngörülmüştür. Mevcut 
77 milyon ton olan toplam kapasitesinin 2018 yılında aşılacağı 
öngörüldüğünden 2018’e kadar kapasite arttırma çalışmaların 
başlatılması, 2023 yılı itibariyle de asgari 28 milyon tonluk ek 
kapasitenin oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. 
(www.marka.org.tr/İzmit%20Körfezi%20Liman%20Bölgesi%20Rap
oru). 
 

http://www.marka.org.tr/İzmit Körfezi Liman Bölgesi Raporu
http://www.marka.org.tr/İzmit Körfezi Liman Bölgesi Raporu


* InTraRegio, TRaceM ve Kocaeli’de 
İntermodal Taşımacılık 

*InTraRegio projesi kapsamında Doğu Marmara Bölgesinde (Kocaeli, 
Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova) hali hazırda var olan taşımacılık 
yığınlaşmasını araştırma odaklı bir kümelenme modeliyle bir araya 
getirmek ve böylece bölgenin bu sektörde uluslararası tanınırlığını 
ve rekabet gücünü artırma çalışmaları yapılmaktadır(Lojistik Hattı). 

TRaceM Projesi ile bölgede bulunan 34 limanı bu oluşumun 
içerisine kurucu unsur olarak almak suretiyle, öncelikle bir “Liman 
Kümesi” tesis etmek temel amaç edinilmiştir. Daha sonra, 
bağlantılı sektörleri içerisine alarak önce “Denizcilik Kümesi” 
olarak genişletmek ve sonunda “Doğu Marmara Taşımacılık 
Kümesi”(TRaceM) oluşturulması düşünülmektedir. 



*
*Ulusal Liman Mastır Plan çalışmaları raporundaki [ULIMAP-2000]; 

aynı hinterlant için irili ufaklı liman tesislerinin, kaynakların rasyonel 
kullanılmadığına, özellikle ekonomik daralma dönemlerinde 
birbirilerine karsı amansız rekabete girerken çevredeki veya komsu 
ülkelerdeki daha büyük liman terminallerine karşı rekabet şanslarının 
olamayacağına işaret etmektedir. 

Kocaeli ilinin, hızlı tren güzergahında bulunması, yenilenmekte 
olan demir yollarından limanlara bağlantıların yapılması, 
Uluslararası Sabiha Gökçen Hava limanına 75km mesafede 
bulunması ve Romanya-Ukrayna gibi ülkelere Ro-Ro hatların 
bulunması intermodal taşımacılık açısından kabiliyetini 
güçlendirmektedir. Bu noktada, uluslararası lojistik firmalarının 
yatırım yapabileceği düzenlemelerle, limanlarla entegre olarak 
kurulacak lojistik merkezin ülke ve bölge kalkınmasına etkisi 
yüksek olabilecektir. 



*Limanlarda ve lojistik merkezlerde demiryolu kullanımı tedarik 
zincirinin etkinliğinin sağlanmasında önemli unsurlardan biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Tallin ve Riga limanlarında 
demiryolu kullanım oranı yaklaşık %70 iken, Hamburg limanında 
yaklaşık %40 oranındadır(European Parliament, 2015: 38).  
 

*Türkiye geneline bakıldığında ise liman ard alanı çerçevesinde 
yapılan taşımaların %95’inin karayolu ile gerçekleştiği 
görülmektedir. Artan kapasiteye uygun olarak taşıma modlarının 
tek bir sistem üzerinde değil, karayolu-demiryolu-iç suyolları 
arasında dengelenmeye çalışılması ve karayolu bağlantısının 
kentin kuzeyine yapılması planlanan Kuzey Anadolu Otoyolu ile 
iştiraklendirilmesi gerektiği ve bu şekilde hem lojistik etkinliğin 
arttırılabileceği hem de trafik yoğunluğunun artışı azalabilecektir. 
 

*



*TRaceM(Doğu Marmara Taşımacılık Kümesi) intermodal taşımacılık 
altyapısının hazırlanılması, ülke dış ticaretinin %17’ye varan kısmını 
gerçekleştiren bölgede, yığınlaşmış durumda olan otomotiv, 
petrokimya ve kimya, tersanecilik, ana metal, makine, gıda, deri ve 
tekstil başta olmak üzere lojistik merkeze ve operasyonlara 
ulaşımlarının sağlanması rekabetçiliklerini artıracaktır. 

*Lojistik merkezler ve limanlar hem ekonomik yönden, hem ticari 
yönden, hem de istihdam yönünden birbirini olumlu yönde 
etkilemektedir. Bu etkilenme lojistik merkez ve limanın bulunduğu 
kent ve bölge içinde aynı ölçüde geçerlidir. Liman bağlantılı lojistik 
merkez planlamalarında, ülkenin diğer bölgelerinde yapılması 
planlanan lojistik merkezlerinde göz önünde bulundurulması, 
limanların ve lojistik merkezlerin sürdürülebilirliği, amaçlarına 
uygunluğu ve verimli kaynak kullanımı açısından son derece 
önemlidir. 
 



 

 

 

 

DİNLEDİĞİNİZ  İÇİN TEŞEKKÜRLER… 
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