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Ülkelerin gelişmişliğinde; müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak
üzere her türlü ürünün, servis hizmetinin ve bilgi akışının
kaynağından nihai tüketiciye kadar olan tedarik zinciri
içerisindeki hareketlerinin etkili ve verimli bir şekilde
planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol
edilmesi ihtiyacını karşılamak oldukça büyük bir öneme sahiptir.
Bu önem lojistik olarak tanımlanmakla birlikte, ülkelerin
gelişmişliğinde de önemli bir göstergedir. Bu göstergenin
geliştirilmesi ise toplam maliyet analizinin gelişimine, sistem
yaklaşımı uygulamasına müşteri hizmetlerine verilen önem ve
pazarlama kanalları üzerindeki çalışmaların yeniden gözden
geçirilmesi ile mümkündür.
Günümüzde lojistik ile ülkelerin gelişmişliği paralellik
göstermektedir. Dolayısıyla, bir ülkede lojistiğin gelişmesi;
•

Toplam maliyet analizi gelişimi,

•

Sistem yaklaşımı uygulaması,

•

Müşteri hizmetlerine önem verilmesi,

•

Pazarlama kanalları üzerindeki çalışmaların tekrar gözden
geçirilmesi, anlamına gelmektedir.

Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumundan dolayı,
bölgesinin doğal bir lojistik üssü olduğu yadsınamaz bir
gerçektir. Fakat ülkemizde lojistiğin önemine son 5 yıla kadar
tam anlamıyla vurgu yapılmamış olup, konu ile ilgili çalışmalar
yeni yeni başlamıştır. Gelişmiş ülkelerin ulaşımdan lojistiğe
dönüştüğü günümüzde, ülkemizin de konumunu avantaja
çevirerek lojistik sektörüne gerekli önem verilmelidir.

Tüm bu hususlar göz önüne alındığında, ülkemizde lojistik
sektörü ile ilgili kuruluş kanunlarında görevi olan Bakanlıkların
görev karmaşıklığı, lojistik sektöründeki mevzuat eksikliği,
mühendislik branşlarındaki eksiklik, lojistik yönetimi,
terminolojideki kavram kargaşalığının önlenmesi ve lojistik
köy, merkez ve üslerin yer seçimleri kriterleri, lojistik faaliyet
alanlarının inşası ve işletilmesi için modeller geliştirilip
çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu bildirinin amacı
lojistiğin önemi vurgulanarak, ülkemizin ekonomisinde nasıl
katkı sağlayacağı ve bu sektörün gelişmesi için yukarıda
bahsedilen eksikliklere öneriler getirilmesidir.
Anahtar kelimeler: Lojistik, lojistik yönetimi, lojistik köy,
merkez, üs
Abstract
In the development level of countries, it is of supreme importance
to plan, apply, transport, store and check the movement of every
kind of product, service, and information ﬂow in the supply chain
(from the source to the end user) in order to meet the demands
of the customers eﬀectively and productively. This importance
is deﬁned logistically and it indicates the development level of
a country. It is possible to improve this indicator through the
analysis of the total cost development, the importance attached
to the customer service and the revision of the work on marketing
channels. At the present time, the more logistics improve, the
more countries develop. Furthermore, development of logistics
in a country means:
Development of cost analysis
Application of System approach
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Emphasis on the customer service,
Revision of the work on marketing channels considering its
geopolitical and geostrategic location, there is no doubt that
Turkey is strategically a natural base in the region. However,
in our country, the importance of logistics was not literally
emphasized until 5 years ago; studies related to the topic have
just started. While developed countries have transformed
transportation into logistics nowadays, Turkey should take
advantage of its position, and logistics sector should be given
the necessary attention.
Taking into consideration all these factors, it is necessary
to end both the complexity of the institutions engaged in
law making in logistics and the complexity of terminology.
We also need to make up for the lack of regulations in the
ﬁeld of logistics and the lack of positions in the engineering
departments. Additionally, it is necessary to establish criteria
of site selection of logistics village, center and base, to study
and develop models of construction and operation of logistics
activity areas that need to be made in Turkey. The purpose of
this article is to put emphasis on logistics and it is contribution
to the development of Turkey’s economy, and bring forward a
proposal for the above mentioned drawbacks in the ﬁeld.
Keywords: Logistics, logistics management, logistics village,
center, base

bilgi teknolojilerinden yararlanılması, gümrük işlerinin
hızlandırılması gibi birçok etkenin bir bütüncül olarak ele
alınması gerekmektedir.
Bu çalışmada bu sorunlara genel olarak değinilecek aynı
zamanda Türkiye’de ihtiyaç duyulan saha çalışmaları üzerinde
durulacaktır.
2. Türkiye’de Lojistik
Türkiye’de lojistik sektörü son 10 yıla kadar gerekli önemi
görememiştir. Dolayısıyla gelişmiş ülkeler taşımacılıktan
lojistiğe

dönüşüm

programlarını

başarıyla

tamamlayıp,

uygulamalarını yaparken Türkiye’de bu sektör atıl kalmış,
çalışmalar ise son beş yılda hızlanmıştır. Lojistik merkezlerin
kurulması ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
Yolları (TCDD) çalışmalara başlamıştır. Aynı zamanda Kalkınma
Ajansları bölgesel lojistik master planları yaparken, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı iki adet lojistik merkez
yapımına başlamıştır. Kamu kurumlarının yapmış olduğu,
yatırım ortamını iyileştirme programı, 2023 İhracat Stratejisi
Eylem Planı gibi ortak çalıştaylarda, Türkiye’yi bekleyen
gizli tehlike ise Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) gibi lojistik
merkez, köy veya üslerinde kontrolsüz bir şekilde çoğalması ve
birçoğunun atıl yatırım olabilmesi ihtimalinin vurgulanmasıdır
[3]. Aynı zamanda konu ile ilgili olarak Türkiye’de ve gelişmiş
ülkede birçok akademik çalışmalar yapılmıştır. Türkiye’de

1. Giriş

yapılan akademik çalışmalar ise pratik de kullanılmaktan

Küreselleşmeyle gittikçe daha da önemli bir hale gelen ve artık
küresel lojistik olarak da anılmaya başlanan lojistik faaliyetleri
dünya ekonomisinde çok önemli bir yer tutmaktadır [1].

uzak kalmıştır. Özge Nalan Bilişik “Kentsel Lojistik Merkez

Ulusal ve uluslararası kapsamda taşımacılık, dağıtım,
depolama, elleçleme, konsolidasyon, ayrıştırma, gümrükleme,
ihracat, ithalat, transit işlemler, alt yapı hizmetleri, sigorta ve
bankacılık, danışmanlık ve üretim gibi birçok bütünleşik lojistik
faaliyetlerinin ticari temele dayandırılarak belirli bir alanda
çeşitli işletmenler tarafından yerine getirildiği özel merkezler
olarak tanımlanan lojistik köylere olan ihtiyaç gün geçtikçe
artmaktadır. [1].

Yer Seçimi-Meyve Sebze Hali Uygulaması” isimli çalışmasında
İstanbul için Lojistik Merkez önerisi getirmiştir [4]. Selin Hanife
Eryürük ise “Tekstil ve konfeksiyon sektörleri arasında etkin
lojistik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bir lojistik
merkez yer seçimi ve tasarımı” isimli doktora çalışmasında
konfeksiyon lojistik merkez tesis ve faaliyetlerinin belirlenmesi,
lojistik merkez tasarımı ve AHP (Analitic Hierarchy Process) ile
yer seçimi yapmaya çalışmıştır [5]
Diğer yandan, üniversitelerde lojistik eğitiminin yeni yeni
başlaması ve bir çoğunun da yüksek okul seviyesinde

Sürekli rekabet avantajına sahip olma ihtiyacı, üstün müşteri
hizmetinin etkili ve verimli bir şekilde sağlanması hakkında
giderek artan önem, temel yetenekler ve yeniden mühendislik
konularının stratejik değeri lojistiğin dış kaynak kullanımı yolu
ile sağlanması yolunun ve sağlanan hizmetlerin geleneksel
lojistik hizmetlerinden çok farklı olmasını sağlamıştır [2].

kalmasıdır. Dolayısıyla sektörde kalifiye eleman ihtiyacının

Türkiye’nin bölgesinin lojistik üssü olması, yerli firmaların
ulusal ve uluslararası boyutta rekabet edebilecek pozisyona
gelmesi ancak ve ancak lojistik hizmetlerdeki aksaklıkların
tüm boyutları ile ele alınmasıyla mümkündür. Bu hususta
lojistik eğitiminden, kurumsal yapının tamamlanması, lojistik
faaliyet alanlarının yer seçimi, işletilmesi, ulaştırma türlerinin
entegrasyonu ve ulaştırma altyapılarının tamamlanması,

eğitimi kapsamı gelişimi ve gelecek öngörüsü” çalışmasıyla

karşılanması, fayda maliyet analizi yapılması, yer seçimlerinin
yapılması, işletmecilik esaslarının belirlenmesi mühendislik
branşları ile birlikte işletme, uluslararası ilişkiler, dış ticaret
gibi bölümlerin harmonize edilmesiyle mümkün olabilecektir.
Cumali Akkoca, “Türkiye’deki üniversitelerde verilen lojistik
lojistik sektöründeki eğitim sorunlarının üzerinde durmaya
çalışmış fakat, ulaştırma ile lojistik sektörünü birbiri içerisinde
tam olarak harmonize etmemiştir [6].
Ayrıca, Türkiye de birbirinden farklı lojistik sektör çalışmalarının
disiplinize edilmesi için kurumsal yapılanmanın da bir an önce
oluşturulması gerekmektedir.
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2nd International Sustainable Buildings Symposium
2.1. Lojistik Merkez Yapım Çalışmaları
Türkiye’de TCDD ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı tarafından lojistik merkez çalışmaları devam
etmektedir. Bu merkezlerin planlanıp, lojistik merkezlerin
işletime açılması halinde, lojistik sektörüne yıllık yaklaşık
40 milyar $ katkı sağlaması, ilave 26 milyon ton taşıma
üretmesi, 8 milyon m2 konteyner stok ve elleçleme sahası
kazandırması beklenmektedir [7]. TCDD Genel Müdürlüğü
yatırım programlarına Lojistik Merkezlerin inşaatını koymuş
ve Halkalı/İstanbul, Köseköy/İzmit, Gelemen/Samsun, Uşak,
Kaklık/Denizli ve Hasanbey/Eskişehir Lojistik Merkezlerinin
inşaatı tamamlanmıştır [8]. Gökköy/Balıkesir, Bozüyük/
Bilecik, Mardin, Palandöken/Erzurum, Yenice/Mersin Lojistik
Merkezlerinin inşaatı devam etmektedir [7].Yine TCDD
tarafından, Yeşilbayır/İstanbul, Boğazköprü/Kayseri, Kayacık/
Konya, Türkoğlu/Kahramanmaraş, Sivas, Kars, Tatvan/Bitlis
Lojistik Merkezlerinin kamulaştırma ve planlama çalışmaları
yatırım programına alınmış ve planlama çalışmaları devam
etmektedir. TCDD tarafından planlanan Lojistik Merkez haritası
aşağıdaki gibidir (Şekil 1) [9].

doktora tezinde; Organize Lojistik Bölgesi yer seçimi karmaşık
bir problem olduğu, bunun yanı sıra, sağlıklı kantitatif veriler
bulmak da zor ve maliyetli olmasından kaynaklı kalitatif
ve kantitatif unsurların bir arada değerlendirildiği çok
amaçlı/kriterli programlama yöntemlerinin kullanılmasının
gerektiğinden bahsetmiştir. Çalışmada, kentsel lojistik
problemlerinin çözümünde modern bir yaklaşım olan “Organize
Lojistik Bölgeleri” için yer seçimine ilişkin ekonomik, kolay
anlaşılabilir, hızlı, duyarlılık analizine elverişli, kalitatif ve
kantitatif değerlerin birlikte kullanıldığı, esnek ve evrensel bir
modelin oluşturması hedeﬂenmiştir. Bu hususta çeşitli öneriler
getirilmiştir [11].
Çin’de Güney Merkez Üniversitesi, Trafik-Ulaştırma
Mühendisliğinde, Fenling Feng, Feiran Li and Qingya Zhang,
Çin demiryolu ulaştırmasında lojistik merkez yer seçimi ile
ilgili bir çalışma yapmıştır. Çalışma, DEA-Bi-level modeli temel
alınarak oluşturulmuştur. Modelde temel amaç, lojistik merkez
seçiminde alt kriterler belirlenmiş ve bu kriterler formüle
edilerek yer tespit çalışmaları yapılmaya çalışılmıştır [12].
Lojistik merkez yer seçimi 4 ana başlık kriteri olarak belirlenmiş
ve her biri alt kriterlere ayrılmıştır. Bu 4 ana kıstas; bölgesel
değerlendirme, arazi-ulaşım koşulları, yük istasyon koşulları,
çevre koşulları şeklindedir.
Çalışmada lojistik merkezlerin yer seçimlerinde birçok kriterden
faydalanılmış fakat yer seçiminde gümrükleme, malların
cinsleri vb. konuların ele alınması gerektiği düşünülmektedir.
Lojistik faaliyeti birçok alanı kapsadığından dolayı bu
çalışmanın Türkiye’de olumlu sonuç verebileceği hakkında da
şüpheler bulunmaktadır.
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Şekil 1. TCDD Lojistik Merkezleri [9].
Ayrıca, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
tarafından tarafından, İzmir Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nin
yapım çalışmaları devam etmektedir. Türkiye’de büyük bir
yük aktarma ve elleçleme alanı olacak lojistik merkez aynı
zamanda ilk kompelks yapıları içerisinde blundurma özelliği de
taşımaktadır. “Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Demiryolu
Bağlantı Hattı” na 100 metre mesafede ve yaklaşık olarak
3.000.000 m2’lik bir alanda kurulacaktır [10].
Projenin amacı bölgedeki yoğun yük taşımacılığına kombine
(Demiryolu-Karayolu-Denizyolu) hizmet vermek suretiyle, ülke
ekonomisine katkıda bulunmaktır [10].
2.2 Lojistik Planlama Üzerine Yapılan Çalışmalar
Türkiye’de lojistik ile ilgili görevleri tek bir çatı altında
toplayacak bir kurum olmadığından dolayı birçok kez çalışmalar
başlatılmış ve sonuçsuz kalmıştır. Türkiye’de ve yurt dışında
da lojistik merkezlerin yer seçimleri üzerinde çalışmalar
yapılmıştır.
Muhammed Bamyacı (2008), “Modern Lojistik Yönetimi:
Organize Lojistik Bölgeler için Bir Yer Seçi Modeli” başlıklı

Okan Aksoy (2012), “Lojistik Köy Yerlerinin Belirlenmesi İçin
Bir Tam Sayılı Programlama Modeli: TCDD için Bir Uygulama”
isimli çalışmasında, TCDD’nin lojistik merkezler için karar
vermesine yardımcı olabilecek bir model önerisi sunmuştur.
Bu çalışmada TCDD yük taşımacılığının lojistikteki yeri ve
önemi açısından lojistik köylerin kurulup kurulmaması kararı
üzerinde durulmuştur. Bu amaçla TCDD yük taşımacılığının
mevcut durumu, yük profili, dağıtım ağı ve Türkiye’nin 7
bölgesinde kurulması planlanan 12 farklı lojistik merkeze
yapılan taşımalar incelenmiştir. Lojistik köylerin hangilerinin
veya kaç tanesinin açılacağının belirlenmesi için 0-1 tam sayılı
programlama modeli geliştirilmiştir. Oluşturulan matematiksel
model LINDO Soﬅware Solver kullanılarak çözülmüş ve çıkan
sonuçlar değerlendirilmiştir [13]. Kullanılan modelde yükün
cinsine bakılmaksızın ton-km cinsinden hesaplamalar yapılmış
ve bu hesaplar dikkate alınmıştır. Çalışma sadece ton-km
cinsinden girdiler kullanılarak yapılması, çalışma alanını
kısıtlamıştır. Lojistik merkezlerin yer seçimlerinde sadece giren
yüklerin değil ulaştırma bağlantılarının, arz-talep dengesinin,
uluslararası koridorların konumu gümrükleme işlemleri vs.
olarak çok çeşitli olarak ele alınması gerekmektedir
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Dünya Bankası tarafından, ülkelerin lojistik kriterlerine
(Gümrükleme, altyapı, zamanlama, uluslar arası taşımacılık,
rekabet, sevkiyat, takip/izleme) göre belirlenen Lojistik
Performans Endeksinde Singapur ve Almanya ilk 5’de yer alan
ülkelerdir [14]. Dolayısıyla Singapur’da lojistik faaliyetler ve
modellemeler ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, Cheong Lee
Fong, Michelle tarafından “New Models in Logistics Network
Design and Implications
for 3PL Companies” isimli çalışmada lojistik faaliyet alanları ve
3. Parti lojistik şirketleri için lojistik altyapı ağı geliştirmişlerdir.
Singapur genelinde yapılan bu çalışma mevcut verileri ortaya
koymuş, dahası lojistik altyapı ağının modellemesiyle lojistik
performans endeksindeki kriterlere öneriler getirilmiştir
[15]. Diğer yandan OECD, yük taşımacılığını geliştirmek,
taşımacılığın doğaya olan kötü etkisini azaltmak için çalışmalar
yapmaktadır. “International Freight and Related CO2 Emissions
by 2050: A New Modelling Tool” isimli çalışmada ulaştırma
modellemesinin önemi vurgulanmış ve uluslar arası yük
taşımacılığında yük modellemelerinin üzerinde durulmuştur
[16]. Kamu kurum kuruluşları tarafından yapılan çalışmalar
aşağıdaki gibidir.

ekonomi için ihracat atılımını gerçekleştirilebilmek, ülkemizin
dünya ihracatından aldığı payın % 1,5’e yükseltilmesi ve dünya
ticaretinde lider ülkeler arasında ilk 10 ekonomi arasında yer
almasının sağlanması amacıyla oluşturulmuştur [17] [18].
2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanırken,
Türkiye’yi 2023 hedeﬂerine taşıyacak bu uzun dönemli stratejik
planın basit, kolay anlaşılabilir, takip edilebilir, ölçülebilir ve
yönetilebilir özellikte olması gerekli görülmüş; Türkiye’nin özel
şartları da dikkate alınarak, “Kurumsal Performans Yönetim
Modeli’nin Dengeli Başarı Göstergesi Yaklaşımı (Balanced
Scorecard)” yöntemi benimsenmiştir [17] [18]. 1.18. No’lu
Bileşen: Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı; amacı
ve kapsamı, Sanayi sektöründe ürün veya hammaddenin
navlun fiyatı, firmaların yatırım kararını ve rekabet gücünü
etkilemektedir. İmalat sanayii yatırımları için potansiyelin
artırılması ancak lojistik imkânların artırılması ve lojistik
maliyetlerinin dünya ile rekabet edebilecek seviyeye gelmesi
ile mümkündür [19].
Program Hedeﬂeri ise aşağıdaki gibidir [19]:
•

Türkiye’nin
lojistikteki
güçlendirilmesi,

•

Sanayi ürünlerinin toplam maliyeti içindeki lojistik maliyet
yükünün azaltılması,

•

Nihai ürünlerin tüketim pazarlarına ulaşım süresinin
kısaltılması.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK),
11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile
kabul edilen ‘Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
Reform Programı’ çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını
İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)’in amacı:
•

Türkiye’deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale
getirmek,

•

Yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli
düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek,

•

İşletme dönemi de dahil olmak üzere yatırımın her
safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların
karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek,

•

Özel sektör faaliyetlerini güçlendirerek, iş ve istihdam
imkânlarının yaratılmasını ve ihracat odaklı üretimin
artırılmasını desteklemek,

Kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli platformların gündeminde
bulunan yatırım ortamıyla ilgili konuların kamu-özel sektör
işbirliği çerçevesinde ele alınmasını sağlamaktır [17].
2023 Türkiye İhracat Stratejisi, Türkiye’nin ulusal strateji ve
politika dokümanlarında öngörülen çerçeveye uygun olarak,
Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Ekonomi Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği
içinde hazırlanmıştır [18].
2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı, Cumhuriyetimizin
100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında Türkiye’nin ihracatını
500 milyar dolar çıkarmak ve son 10 yılda Türkiye’nin yakaladığı
ihracat ivmesinin devamını sağlayarak sürdürülebilir bir

uluslararası

konumunun

2.4 Türkiye Lojistik Master Planı ve Ulaştırma Ana Planı
Türkiye’de gelişi güzel lojistik ve ulaştırma yatırımlarının
önlenmesi, gelecek yıllarda ortaya çıkacak ihtiyaçların
belirlenmesi, sektörün beklentilerine cevap verilmesi, yerli
firmaların uluslararası rekabetinin arttırılması, taşımacılık
maliyetlerinin düşürülmesi yatırımlara standart getirilmesi
amacıyla ulaştırma ve lojistik master planının yapılmasının
kaçınılmaz olduğu gerek yapılan akademik çalışmalarda
gerekse kurum kuruluşların yapmış olduğu çalışmalarda
gözlemlenmiştir. Almanya gerek lojistik master plan olsun
gerekse yük taşımacılığı için eylem planları olsun bu çalışmaları
çok öncesinde tamamlamıştır [20].
Kalkınma Bakanlığı’nın koordinesinde hazırlanan 10. Kalkınma
Planı 1.18 “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı” da
Türkiye genelinde tüm lojistik aktiviteleri kapsayacak şekilde
mevcut durumu ortaya koyan ve gelecek projeksiyonları
hazırlayan bir lojistik master planının oluşturulması
kararlaştırılmıştır [19]. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
da 3. Sanayi Şurasında Türkiye’de lojistik aktiviteleri
düzenleyecek bir lojistik master planı yapılması gereğinin
üzerinde durulmuştur [21].
Diğer yandan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
Strateji geliştirme Başkanlığı Tarafından Ulusal Ulaştırma Ana
Planı yapılacaktır. Bu plan ile birlikte;
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•

Ülkenin ulaştırma türlerindeki mevcut durumu belirlenecek,

•

Ulaştırma türlerine yönelim ve bu hususta firmalar ve halk
tarafından oluşan arz talep belirlenecek,

•

Türkiye’nin kombine taşımacılıktaki rekabet edebilirliği
güçlendirilecek ve kombine taşımacılık için stratejiler
geliştirilecek,

altı çizilmelidir. Bu husus, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin 24.12.2014 tarihinde Türkiye’de demiryolu, karayolu
ve denizyolu lojistik işletmeciliğinde görev alan sektör
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Lojistik Konsey
toplantısında dile getirilmiştir [24].
Dolayısıyla akademik çalışmalar ve kamu kurumların yatırımları
incelendiğinde; lojistik yatırımlara standart getirilmesi, lojistik
işletmeciliğin profesyonel yapılması oldukça önemli olduğu
anlaşılmaktadır.

•

Ulaştırma türleri modellenerek, yapılan modellemelerin
sahada geçerlik sınamaları yapılacak,

•

Ana Plan ile oluşturulacak öneri
derinlemesine değerlendirilecek,

•

Türkiye’nin sosyo-ekonomik ve mali değerlendirmesi de
yapılacak,

Lojistik eğitimi gelişmiş ülkelerde oldukça önemli bir yere
sahipken maalesef ülkemizde henüz tam anlamıyla yerini
alamamıştır.

•

Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli olarak ulusal
ulaştırma politikaları ve stratejiler geliştirilecek,

3.1 Lojistik Eğitimine Genel Bakış

•

Türkiye’deki kentsel ulaştırma ana planları için bir standart
getirilmesi sağlanacak,

•

Kombine taşımacılık alanında ve ulaştırma türlerinin
aktif kullanılabilmesi amacıyla Bakanlıkta uzmanlar
yetiştirilecektir [22].

ve

senaryolar,

Türkiye’de lojistik master planı ile Ulaşım Ana Planının
tamamlanmasıyla birlikte, ülkenin ulaştırma ve lojistik
alanında yeni bir vizyona kavuşacağı kaçınılmazdır. Gerek
lojistik merkezlerin planlanması, gerekse ulaştırma yapılarının
planlanmasında kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması
sağlanacaktır.
2.5 Lojistiğin Kurumsal Yapılanması ve Mevzuatı
Türkiye’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa Birliği
Bakanlığı’nın kuruluş kanunlarında lojistik ile ilgili doğrudan
görevleri varken Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı ve özel sektör kuruluşları da lojistik ile ilgili birçok
yatırım yapmaktadır ya da yapmayı planlamaktadır [23]. 11.
Ulaştırma ve Haberleşme Şurası ve 10. Kalkınma Planında;
Türkiye’de lojistik sektörünün tek bir elden düzenli bir şekilde
yürütülmesi oldukça önemli olduğu, Türkiye’nin gerek yurtiçi
ve yurtdışı ticaret hacmi gerek konumu gerekse de ulaştırma
koridorları üzerinde olmasından kaynaklı avantajlarının düzenli
bir plan ile şekillendirilip, gelişi güzel yatırımların önüne
geçilmesi gerektiğinin üzerinde durulmuştur.
Bu hususta, 10. Kalkınma Planında Taşımacılıktan Lojistiğe
Dönüşüm Programı 1. Bileşen, 1. Politikası, lojistik sektöründe
yasal ve yapısal yapılanmaların hızlı bir şekilde tamamlanması
gerektiğinin üzerinde durulmuştur. Bu bileşende Lojistik
Koordinasyon Kurulu kurulması amaçlanmıştır fakat kurulun
üyeleri sektör ile ilgili Bakanlık temsilcileri ile oluşturulacağı
kararı alınmıştır [19]. Fakat Lojistik sektörünün Bakanlıklardan
bağımsız olarak düzenleyici bir üst kurula ihtiyacı olduğunun

3. Lojistik Eğitimi

Lojistik konusunda yetişmiş işgücünün firmalara, daha verimli
yönetim, pazara ve müşteri isteklerine daha kolay ve hızlı
adaptasyon, verimlilik ve üretkenlik artışı, kalite anlayışının
gelişmesi, maliyetlerde azalma, müşteri ilişkilerinde gelişme
ve rekabette önemli avantajlar sağlayacağı düşünülmektedir
[25]. Kolayca taklit edilebilen teknoloji ve fiziki altyapı gibi
kriterlerden ziyade bu teknolojiyi ve altyapıyı etkin ve verimli
bir şekilde kullanabilen ve firmanın süreçlerini iyi bilen insan
kaynağına sahip olmak ve eğitimleri bu yönde planlamak
önemlidir [25].
Dolayısıyla Türkiye’de lojistik faaliyetlerin profesyonel bir
şekilde yapılması oldukça büyük bir önem taşımaktadır.
Üniversitelerde yeni yeni açılan lojistik bölümleri olsa da bazı
altyapı eksiklikleri bulunmaktadır.
Türkiye’de lojistik ile ilgili bölümler, ön lisans, lisans, yüksek
lisans ve doktora programları şeklindedir. Bunların içerisinde
en dikkat çekici olanı Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Lojistik
Mühendisliği Yüksek Lisans programıdır [26].
3.1 Lojistik Eğitim İle İlgili Yapılan Akademik Çalışmalar
Türkiye’de birçok üniversite de ön lisans, lisans, yüksek
lisans, doktora programları açılmıştır. Programların içerikleri
incelendiğinde bir birlerine çok yakın ve genellikle işletme
üzerine olduğu görülmektedir.
Bekir Tuğrul Küçüksolak, “Dünyada ve Türkiye’de lojistik eğitimi”
isimli çalışmasında Tedarik Zinciri Yönetimi ve lojistik konularına
değinmiş ve Türkiye’deki üniversiteler için müfredat önerileri
getirmiştir. Yapılan çalışma incelendiğinde çalışmanın ulaştırma
entegrasyonunun yeterli olmadığı gözlemlenmiştir [27].
Ayrıca, İspanya’da bulunan Zaragoza Lojistik Merkezi MIT,
ile birlikte çalışmakta ve MIT mühendislik öğrencileri burada
staj yapmaktadır. Zaragoza Lojistik Merkezi, liman karayolu
ve demiryolu bağlantısı ile Avrupa’nın en gelişmiş lojistik
merkezlerinden birisidir [28].
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4. Ulaştırma ve Lojistik Modellemesi

4.1 Lojistik Master Plan için Ulaşım Tahminleri

Yük taşımacılığı, ülke ekonomileri için çok önemli bir sektördür.
Yük taşımacılığının doğru bir şekilde planlanması sadece doğru
yatırım alanlarının belirlenmesini değil, çevre kirliliği, ticaretin
gelişmesi, ekonomik büyüme gibi yaşam kalitesini arttırıcı
etmenleri de olumlu etkiler [29].

Türkiye’de yapılacak olan lojistik master planda yük ulaşım
tahminlerinin yapılması oldukça önemlidir. Yük envanterlerin
çıkarılmasında daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin
kullandığı dört aşamalı model kullanılabilir [33]. Modelin
Türkiye genelinde verilerin doğru bir şekilde toplanması ve
yük atamaların doğru yapılması gerekmektedir. Türkiye’de
yapılacak lojistik master plan ve ulaştırma ana planı için yük
üretim ve çekimi, yük dağıtımı, yük ayrımı ve yük atamalarının
doğru bir şekilde yapılacağı modelin kurulması projelerin
başarıya ulaşmasında oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Soner Haldenbilen, “Genetik Algoritma Yaklaşımı ile Türkiye
için Sürdürülebilir Ulaştırma Göstergelerinin Analizi Yapılması”
isimli çalışmasında sürdürülebilir ulaştırma parametreleri
olarak belirlediği, ulaşım talebi, trafik kazaları, enerji tüketimi
ve hava kirliliğinin gelecekte ulaşacağı konusunda tahminlerde
bulunmuştur. Çalışmada nüfustan, araç sahipliliğine, yolcu
taşımacılığından, yük taşımacılığına kadar birçok parametreyi
inceleyerek bir yaklaşım modeli oluşturulmuştur [30].
Ömer Faruk Cansız, “Enerji Politikalarının Ulaştırma
Sistemlerinin Optimizasyonu İle Geliştirilmesi Ve Uygulamadan
Elde Edilen Getirilerin Ortaya Konması” isimli çalışmasında, ilk
olarak 1988-2005 yılları arasında enerji analizi yapılarak yük ve
yolcu taşımacılığında türlere göre enerji yoğunluk değerlerini
belirlemiştir. Daha sonra bu sonuçlar esas alınarak 19701987 ve 2006-2020 arasındaki dönemlerdeki enerji tüketim
tahminlerini yaparak, Türkiye’nin 1970-2020 yılları arasında
ulaştırma sektöründeki enerji tüketiminin halihazır durumunun
değişimi ve gelişimi ortaya koymaya çalışmıştır. Yük ve yolcu
taşımacılığında geçmişe ait altışar farklı senaryo geliştirerek,
1970-2005 yılları arası enerji verimliliği açısından incelenmeler
yapmıştır [31].
Marc Goetschalckxa, Carlos J. Vidalb, Koray Doganc
“Küresel Lojistik Sistemlerin Tasarım ve Modellenmesi”
isimli çalışmalarında iki tür model geliştirmişlerdir. İlk
modelde doğrusal bir programlama aracılığı ile yük akışları
ve fiyatlandırılmasının sezgisel metotlarda kullanılarak,
optimizasyonu yapılmıştır. Oluşturulan sezgisel algoritmalar
için performans sınır değerleri ele alınmıştır.
İkinci modelde ise müşterilerin mevsimsel taleplerini üretim ve
dağıtımının karşılanması üzerine oluşturulmuştur [32].
Lojistik ve ulaştırma üzerinde yapılan akademik çalışmalar
incelendiğinde Türkiye genelini bir bütün alan ve lojistiğin en
önemli yapı taşı olan ulaştırmanın bir entegre modellenmesinin
yapılmaması ve bu hususlara uygun olarak, lojistik faaliyet
alanlarının Türkiye’de yapılmadığı gözlemlenmiştir. Yurt dışında
yapılan akademik çalışmaların bazılarında lojistik ve ulaştırma
modellemesi bir olarak değerlendirilmiştir.
Türkiye’nin gerek konumu gerekse iç dinamiklerinden dolayı
kamu kurum ve kuruşlarının ve yatırım ve eylem programlarında
kararı alınan Lojistik Master Planının sağlıklı bir şekilde
yapılabilmesi için yük envanterlerinin net bir şekilde ortaya
konulması gerekmektedir. Dolayısıyla yükün çok iyi modellenip
lojistik faaliyet alanlarının yer seçimleri bu envanterlerden
yararlanılarak yapılması oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Almanya, Hollanda, Belçika, Meksika gibi ülkelerde yük ulaşım
modellemelerinin çok çeşitli örnekleri bulunmasıyla birlikte,
4 aşamalı modelinde kullanılabileceği düşünülmektedir. Yük
taşımacılığında sadece 4 aşamalı modelin kullanılması ise
sektördeki farklı değişkenlerden dolayı sıkıntı oluşturabileceği
de düşünülmelidir. Dört aşamalı model aşağıdaki bileşenlerden
oluşmaktadır.
•

Yük üretim ve çekimi,

•

Yük dağıtımı,

•

Türel ayrım,

•

Yük atamaları [34]

Yüklerin başlangıç ve bitiş noktalarının belirlenmesi amacıyla
yük üretim ve çekimi yapılması gerekmektedir. Bunun için
ise detaylı bir saha çalışması yapılmalıdır. Yüklerin başlangıç
ve bitiş noktalarının tayininden sonra oluşturulacak model
matrisleri ile yük taşımacılığının akımları oluşturulmalıdır.
Matrislerle birlikte yüklerin diğer ulaştırma türleri arasındaki
dağılımları incelenip, yeni stratejiler geliştirilmelidir.
Daha sonra yük dağılımdaki akımlar, ulaşım şebekelerine
atanmalıdır. Karayolları, havayolları, denizyolları ve
demiryolları taşımacılığı için trafik analizi, sosyo-ekonomik
analiz, kapasite analizi, yoğunluk ve yük envanter analizi gibi
bir çok analiz yapılması gerekmektedir.
Bu analizlerin yapılabilmesi için her yükün üretimi için regresyon
denklemleri oluşturulabilir. Yüklerin bitiş noktaları için ise yine
regresyon denklem seti tahmin edilebilir. Hareketliliğin az
olduğu bölgelerde, giren ya da çıkan yük olmadığı düşünülürse,
kesişim sıfır noktasında zorlanmalıdır. Dolayısıyla regresyon
modelini tahmin etmek için kullanılan gözlemler yükün ton
cinsinden giren miktarları olmalıdır ve bağımsız değişkenler her
bir yük trafik analiz bölgesi için sanayi, nüfus, istihdam, arazi
koşulları, maliyet, vs. olarak göz önünde bulundurulmalıdır.
Elde edilen verilerine bağlı olarak, üretim ve çekim ölçülerine
bağlı olarak, başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki yük
akımları belirlenmelidir. Böylece taşıma maliyeti olarak ifade
edilen bir ulaştırma empedans fonksiyonu tanımlanabilir.
Dağıtım modeli ağırlığa yönelik bir şekilde taşıma maliyeti
fonksiyonu vasıtasıyla politika etkilerini dâhil etme imkânı da
sunabilmektedir.
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(1)

(2)

Yukarıda bahsedilen akademik çalışmalar ve 2007 yılında
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın TINA ortak
girişimi ile yapmış olduğu çalışmada başarılı bir şekilde
uygulanan modellerin büyük çoğunluğu, çokterimli bir
logaritmik modellere dayalı olduğu gözlemlenmiştir [35] Bu
hususta aşağıdaki denklem kullanılabilir.

“Denk 1 ve Denk 2’de [34]
Kij: ‘’i’’ ila ‘’j’’ bölgeleri arasındaki seferleri,

(4)

Pi: “i” bölgesinde üretilen sefer sayısını,

“Denk. 4’de [34]:

Aj: “j” bölgesinde çekilen sefer sayısı,

Pi: i ulaştırma türünü seçme olasılığı,

F(Cij): Sürtünme faktörünü ifade eder”.

(xi): i modunun fayda olasılığıdır”

Empedans veya sürtünme faktörleri yükün başladığı yük trafik
analiz bölgelerinden, bitiş yük trafik analiz bölgesine yapılan
ortalama sefer süresinin negatif bir üstel fonksiyonu olarak
hesaplanmalıdır [35].
(3)
“Denk. 3’de [33]:

: Sefer maliyetini,
b: Parametre değeridir”.
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Aynı şekilde yük temel ulaşım türleri analiz edilerek, çekim
modeli kullanılıp, kalibrasyonları yapılmalıdır. Bu aşamaların
temel çıktısı olarak her bir yük ulaşım türü için yük matrisleri
elde edilmelidir. Bu matrisler yük trafiği ve taşımacılık talebinin
pik noktada olduğu bölgelerde matris ve bu bölgelerde
taşımacılığın pik seviyede olduğu günlerin matrisi şeklinde iki
matris grubuna ayrılarak yapılmalıdır.
Daha sonra, ulaşım modları ve bölgeler arasında yük
taşımacılığı matrisleri elde edilmesini sağlamalıdır ve bu
matrisler de zaman içerisinde değişen türel ayrımları tahmin
etmeyi mümkün kılmayı sağlamalıdır. Mod seçimini etkileyen
faktörlerin gruplandırıldığı temel katagoriler aşağıdaki gibi
düşünülebilir [34]
•

Taşınacak yüklerin cinsleri/özellikleri,

•

Taşınacak yükün hızı, emniyeti, ekonomikliği gibi türel
özellikleri

•

Lojistik maliyet

•

Taşımacılık maliyeti ve mesafenin uzunluğu

Türkiye’de yapılacak master planlar, bir seçim yöntemine dayalı
olmalıdır. Bu türden ayrık ekonometrik formülasyon yöntemleri
her bir yük özelliklerini ve mevcut ulaşım modlarının kapsamlı
olarak incelenmesi sağlanmış olur. Bu yöntemler bireysel
sevkiyata dair seçimleri, her bir ulaşım modunun nakliyeciye
sağladığı faydanın bir fonksiyonu olarak görülmesine yardımcı
olacaktır.

Bu durumda Türkiye genelinde yapılacak bir ulaştırma ve
lojistik modellemenin metodolojik yaklaşımı aşağıdaki şekilde
olması çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için oldukça önemlidir.
Her bir yükün özellikleri belirlenerek bu özellikler yükün cinsi,
fiziksel özellikleri, sevkiyatların boyutunu ve malın değeri gibi
her türlü özelliği kapsamalıdır. Aynı süreç ulaşım modunun
hızı modun güvenirliği ve kapasitesi gibi bireysel türel
özelliklerin elde edilmesi için de takip edilmelidir. Nakliyenin
uzunluğu ve toplam lojistik maliyetler gibi Genel lojistik
özellikler (gümrükleme, zamanlama, elleçleme, mesafe vs.) de
belirlenmelidir.
İkinci olarak da yük üretimi alt-modelinin sonuçlarından yola
çıkılarak yük akımlarını çok modlu şebekeye atamak için
fayda-maliyet fonksiyonu geliştirilmeli ve modlar itibariyle yük
akımlarının matrisleri elde edilmelidir. Karayolu, demiryolu,
denizyolu, havayolu potansiyeli olan bölgelerde içsu yolları ve
gerekli bölgelerde boru hatları da dikkate alınmalıdır.
Güzergâh seçiminde ise genel bir maliyet yaklaşımı ele
alınmalıdır. Bu yaklaşıma göre genelleştirilmiş maliyet, taşıma
ücreti ve taşıma esnasında geçen zamanın parasal değerlerinin
toplamına eşit şekilde olmalıdır. Taşıma hizmeti satın alan
bir alıcı açısından ton başına genelleştirilmiş maliyetler,
genelleştirilmiş maliyeti sefer mesafesi, nakdi maliyet, sefer
süresi göz önünde bulundurularak hesaplanmalıdır.
4.2. Model Sonucu Oluşturulacak Sefer Matrislerinin Nihai
Ataması
Türkiye’de lojistik planlamanın doğru bir şekilde yapılabilmesi
için ulaşım planlaması ile birlikte lojistik modellemeler
geliştirilmelidir. Türkiye genelinde böyle bir modelin kurulması
ve lojistik master planda kullanılması, dört aşamalı model
matrislerin nihai atamasının sadece yük için atanması nasıl bir
etki oluşturacağı hakkında çekincelerinde olması gerekmektedir.
Çünkü 4 aşamalı model yolcu ve yük atamasının birlikte
yapıldığı bir model olarak kullanılmıştır. Yolcu ve yük aynı anda
olmalıdır çünkü yük taşımacılığı karayolu taşımacılığında yol
kapasitesi bakımından çok küçük alan kapsamaktadır.
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Karayolu modu daha geniş bir güzergah tahsisi seçenekleri
aralığına sahip olmasından dolayı, gün içerisindeki faktörler,
karayolu kapasitesi ve tıkanmış trafik hızları, hacim gecikme
fonksiyonları ve ağır vasıtalar gibi etkenler göz önünde
bulundurulması gerekmektedir.
4.3. Lojistik Faaliyet Alan Yer Seçimi
Türkiye de lojistik faaliyetlerin eksiksiz yapılabilmesi için
lojistik faaliyet alanlarının da optimal seviyede planlanması
gerekmektedir. Türkiye’de ve diğer ülkelerde birçok akademik
çalışma bulunmaktadır. Fakat Türkiye’de yapılan çalışmaların
pratikte uygulanması tam olarak gerçekleşememiştir.
Lojistik faaliyet alanlarının yer seçimleri yapılırken aynı
zamanda lojistik merkez, köy, üs, elleçleme sahaları,
uluslararası lojistik alanlar vs. olarak terminolojik tanımlarının
da yapılması ve gerekli yeter şartların belirlenmesin de fayda
görülmektedir. Zira her yük elleçleme alanlarını lojistik merkez
denilmesi ya da lojistik faaliyet alanı olarak nitelendirilmesi
Türkiye’nin bu alanda atıl yatırımlarının önünü açacaktır ve
plansız yatırımlar artacaktır.
Lojistik faaliyet alanları seçilirken birçok parametre devreye
girmektedir. Yukarıdaki bölümde bahsettiğimiz gibi dört
aşamalı ulaştırma modelinin yanı sıra lojistik modellerinde
oluşturulması gerekmektedir. Bunun için matematiksel ve
sezgisel modeller kullanılabilir. Ülkemiz için yeni modellerin
oluşturulması da oldukça büyük bir öneme sahiptir.
Lojistik sektörü ile ilgili yapılan akademik çalışmalar da
incelendiğinde Türkiye için yapılacak strateji ve eylem
planlarında ilk olarak model kendi içerisinde bağımlı ve
bağımsız değişkenlerden oluşan bir model kullanılması uygun
olacaktır. Bu değişkenler içerisine yukarıdaki yük modellemesi
ile ilgili yapılan çalışmalar mutlaka katılmalıdır. Örneğin
şekil 1’deki iki şehir (iki nokta) arasında sadece mod değişimi
yapılarak yük taşımacılığı daha avantajlı hale gelirken, şekil
2’de şehirlerarası arz talep, altyapı maliyeti, arazi koşulları vs.
de devreye girmektedir.

Şekil 1. Lojistik Alan Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken
Ulaştırma Ağı Optimizasyonu

Şekil 2. Lojistik Alan Seçiminde Parametrelerin Artması
İki şekilde de görüldüğü gibi lojistik faaliyet alanların seçiminde
birçok etken yer almaktadır. Lojistik faaliyet alanların seçiminde
kullanılan f(x) fonksiyonu olduğunu düşünürsek bu fonksiyonun
bağımlı bağımsız değişkenleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
t: zaman,
y: ulaştırma yatırıma maliyeti,
x: ulaştırma modlarının entegrasyonu,
m: maliyet,
a: arazi koşulları,
at: arz-talep dengesi,
n: nüfus ve demografik bilgiler,
e: eğilim senaryoları
u: ulaştırma yük modelleme parametreleri
Bu değişkenler kendi aralarında ilişkilendirilip, önem derecesi
atanmalıdır ve sonuç olarak optimal bir çözüme ulaşılmasını
sağlayacak ve lojistik maliyetleri düşürecek bir lojistik faaliyet
alanı oluşturulması sağlanmalıdır.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan çalışmalara genel olarak bakıldığında Türkiye’de
lojistik sektörü ile ilgili olarak oturmuş bir sistemin olmadığı
görülmektedir. Kamu kurumları tarafından yatırım programına
alınıp yapılan lojistik merkezler, bölgesel yapılan çalışmalar
lojistik sektörün ilk olarak hızlı bir şekilde yasal ve yapısal
düzenlemeye ihtiyacı olduğunu göstermektedir. 10. Kalkınma
Planı, 1.18 Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programında
Lojistik Koordinasyon Kurulu kurulması amaçlanmıştır.
Fakat kurulacak olan kurulun üyeleri lojistik ile ilgili kuruluş
kanunlarında görevleri olan Bakanlıkların müsteşarları ve ilgili
kurumların müsteşarları başkanlığında toplanacaktır. Böyle
bir yapının hızlı ve objektif karar alması oldukça zor ve güçtür.
Dolayısıyla bakanlıklardan bağımsız olarak, Enerji Piyasalarını
Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu ya da Rekabet Kurumu
gibi Lojistik Üst Kurulu tarzında bir yapının oluşturulması
gerekmektedir. Bu yapı direk olarak başbakanlığa bağlı olarak
çalışmalıdır ve ülkenin lojistik sektör politikalarını ilgili kamu
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kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum
kuruluşlarını koordine ederek ve kendi içerisinde konuyla ilgili
birimler oluşturarak hareket edilmelidir.
Yapısal kurumun yanı sıra, lojistik mevzuatındaki
eksiklik yapılan yatırımlar arasında farklılıklar olduğunu
göstermektedir. Farklı özellikleri olan ve birbirinden üstlükleri
çok farklı olan yapıların hepsine lojistik merkez denilmektedir.
İlk olarak Türkiye’de lojistik merkez, lojistik köy, lojistik
üs, lojistik elleçleme istasyonu gibi kavramlar getirilip, bu
kavramlar için gerekli yeter ve şartlar belirlenmelidir. Yine
lojistik kanunu çıkarılarak yatırımların verimli ve ekonomiye
katkısı olacak şekilde yapılması sağlanmalıdır. Dolayısıyla
zaman kaybetmeden lojistik faaliyet alanlarının izin ve
ruhsatlandırılması, işletmecilerin lisanslanması, yer seçimi,
lojistik merkez, köy veya üs vs. alanların terminolojik tanımının
yapılması, bunların gerek yeter ve şartların belirlenmesi gibi
hususlar ile ilgili mevzuatın çıkarılması gerekli görülmektedir.
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Lojistik sektörünün diğer bir sorunu ise eğitimdir. Yapılan
çalışmalar incelendiğinde lojistik eğitimi işletmecilik olduğu
kadar altyapı mühendisliği olarak da ele alınmalıdır. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nin Lojistik Konsey toplantısında
lojistik maliyetlerin yaklaşık %30 ‘luk kısmını taşımacılık
oluşturduğu belirtilmiştir. Bu durum arazi ve iklim koşulları ve
beklenmedik durumlarda %50’ye varan maliyetlere ulaştığı
belirtilmiştir. Bu durumda lojistiği ulaştırmadan ayırmak
mümkün görünmemektedir. Tedarik zincirinin en önemli halkası
olan taşımacılığın en ideal şekilde yapılabilmesi için lojistik
mühendisliği geliştirilmelidir.
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yüksek lisans olarak başlattığı
lojistik mühendisliği, lisans düzeyine indirilip, sektörü
oluşturan her birim detaylı olarak incelenmelidir. Bu hususta,
ilk iki yarıyılda mühendislik temel dersleri ile birlikte, lojistik
ve ulaştırma ya giriş dersleri olmalıdır. Üçüncü ve dördüncü
yarıyıllarda ise tedarik zinciri, ulaştırma altyapısı, lojistik
alanlar, tehlikeli madde lojistiği gibi konulara değinilmelidir.
Beşinci ve altıncı yarıyılda ise ulaştırma türlerinin modellenmesi
ve optimizasyonu, kalibrasyonlar, taşımacılıkta or yöntemler,
ulaştırma maliyet analizleri, proje uygulamaları olmalıdır.
Yedinci ve sekizinci yarıyılda ise uluslararası lojistik, taşımacılık
hukuku, lojistik alanların yer seçimi ve model kriterleri,
matematiksel ve sezgisel metotlara genel bir bakış açısı
öğrencilere verilmelidir. Daha sonra yüksek lisans ve doktora
eğitimleriyle bu alanlar güçlendirilmelidir. Böylece, Endüstri
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve
lojistik ile ilgili birçok müfredat tek bir disiplin altında lojistik
mühendisliği olarak geliştirilmesi sağlanacaktır. Böylece
lojistik köy, merkez veya üslerin yer seçimleri modellemeler
yapılarak incelenebilecek, bilgisayar yazılımları geliştirilerek,
taşımacılık maliyetleri büyük bir oranda azalması için uzman
kişiler yetiştirilebilecektir.

En önemli hususlardan biri ise lojistik alanların doğru etkin ve
ekonomik bir biçimde oluşturulmasıdır. Yukarıda bahsedilen
konular incelendiğinde lojistik ve ulaşım modellemeleri
hakkında çeşitli görüş ve düşünceler olduğu görülmektedir.
Çin’de Fenling Feng veFeiran Li and Qingya Zhang DEA modeli
kullanarak bir demiryolu lojistik merkezi seçmeye çalışmıştır.
Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus Türkiye’nin konumu
ve mevcut şartlarının bu modele uygun olup olmadığıdır. Çünkü
modelin doğru bir şekilde çalışabilmesi için ilk önce mevcut
verilerin sağlıklı bir şekilde elde edilip, mevcut durum gözler
önüne serilmelidir. Almanya’da yapılan lojistik master planı
da Türkiye’den farklı değerlendirilmelidir. Çünkü Almanya’nın
mevcut verileri düzenli bir şekilde tutulmuş ve mevcut veriler
ışığında modellemeler yapılmıştır.
Türkiye’de ise mevcut senaryoların yeni oluşturulup saha
çalışmaları yapılarak, modellemeler yapılmalıdır. Dolayısıyla,
ulaştırma modlarının doğru bir şekilde modellenmesi hem
yatırımların sağlıklı yapılmasını hem de ulaştırma ile doğrudan
bağlantılı olan lojistik sektörünü olumlu yönde etkileyecektir.
Lojistik sektörünün ekonomiye katkısının en ideal düzeyde
olabilmesi için yük ulaşımının doğru bir şekilde modellenmesi
gerekmektedir.
Tüm bu hususlar göz önüne alındığında lojistik faaliyet
alanlarının yer seçiminin çevreye kötü etkisi en az olacak
şekilde planlanmalıdır. Ayrıca, dünyadaki enerji kaynaklarının
kısıtlı olmasından dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanılması, mevcutlarının ise en ideal şekilde kullanabilmesi
amacıyla yukarıda bahsettiğimiz modeller kullanılarak
ulaştırma türlerinin optimizasyonu yapılıp, kullanılacak
modelin sahada geçerlilik sınaması yapılması, bu doğrultuda
ideal bir şekilde strateji ve eylem planlarının oluşturulması,
sektörü düzenleyecek mevzuatların hazırlanması, bu konuda
lojistik eğitiminin geliştirilerek uzmanların/mühendislerin
yetiştirilmesi ve tüm bunların devlet politikası haline gelmesi
ile çevreye uyumlu, seri, ekonomik ve enerji tüketimine duyarlı
maksimum fayda elde edebileceğimiz bir lojistik sektörün
oluşmasına adım atabilmemiz kaçınılmazdır.
Geleceğimiz için enerjimizi boşa harcamamalıyız, enerjimizi
korumak için de çevremizi iyi seçmeliyiz, tüm bunlar için ulaşım
ve lojistiği anahtar bilmeliyiz.
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